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VOORWOORD

Toen ik als landbouwkundige begon met onderzoek voor de Landbouw- en Voedselorganisatie
(FAO) van de Verenigde Naties, had ik nog geen idee van wat mij te wachten stond. Mijn
werkopdracht was kort en duidelijk: "Onderzoek hoe de rurale bevolking van Ngazidja over
geboortenregeling denkt". Al gauw raakte ik gefascineerd door het onderzoek. Ik moet in die
tijd een vermoeiend persoon zijn geweest voor mijn Comorese collega's. Bij allerlei 'normale'
dingen stelde ik vragen. Hoewel zij wel eens verwonderd waren, hebben zij nooit met ergernis
gereageerd. Integendeel, door hun enthousiaste en uitgebreide reactie op mijn vragen, raakten
ook zij verwikkeld in het avontuur van onderzoek.
Zo kwam ik in de 'onderzoeksdorpen'. Hier bleef mijn komst beslist niet onopgemerkt.
Mensen waren geïnteresseerd in het onderwerp: vruchtbaarheid, man-vrouw relaties, kinderen.
Iedereen had wel een mening en wilde deze graag met mij delen. Na verloop van tijd merkte ik
dat het niet alleen ging om het aanhoren van opvattingen, wij gingen levenservaringen
uitwisselen. We hadden daarbij veel gemeenschappelijk, vooral onze passie voor kinderen. Zij
lieten mij delen in hun zorgen en vreugden die zwangerschappen, geboorten en het opgroeien
van kinderen met zich meebrachten. Ik op mijn beurt vertelde hen hoe ik met mijn kinderen
omging. De geboorte van mijn zoon in deze onderzoeksperiode was daarbij een zeer speciale en
welkome ervaring.
Mijn dank en waardering gaat in de eerste plaats uit naar allen die mij gedurende het
veldwerk hebben geholpen. Mijn collega's Zaharat Djaffar en Ali Said Salim wil ik in het
bijzonder bedanken. Vele personen uit de dorpen wil ik bedanken voor hun gastvrijheid. De
overvloedige maaltijden tijdens feestperioden, het ruisen van de branding, de geur van ylang, en
de vredige avonden op de veranda's behoren tot mijn mooiste herinneringen. Daarnaast wil ik
hen bedanken voor de tijd die er voor mij werd vrijgemaakt en het geduld waarmee mijn vragen
werden beantwoordden. Hun verhalen staan in dit proefschrift, hun namen zijn vanwege het
vertrouwelijk karakter van de informatie veranderd. Binty Raouf zorgde in deze periode voor
mijn kinderen. Zij leerde mij ook veel over het leven van islamitische vrouwen. Ik wil haar
bedanken voor haar vriendschap en steun.
Langzamerhand besefte ik dat er unieke informatie werd verzameld. Ik ging mij afvragen wat ik
hiermee kon doen. Tijdens een verlofperiode kwam ik in contact met het Centrum voor
Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit Nijmegen en mijn toekomstige promotor
professor Willy Jansen. Zij stimuleerde mij om onderzoeksvragen wetenschappelijk te
formuleren en verder te onderzoeken en overtuigde mij van de waarde van mijn onderzoek.
Door haar kritische opstelling kwam ik erachter dat praktijkgericht onderzoek heel wat anders is
dan wetenschappelijk onderzoek. Zij dwong mij niet alleen keer op keer tot scherpere analyses
en een grondige studie maar zij reikte hiervoor ook de handvatten aan. Mijn fascinerend
avontuur van onderzoek kreeg hierdoor meer diepgang. Ook betekende haar steun dat ik na
terugkeer in Nederland in de relatief solitaire periode van het schrijven van een proefschrift,
plezier in het werk bleef houden en geprikkeld werd tot perfectie. Ik wil haar hiervoor op deze
plaats bedanken.
Na terugkeer in Nederland koos ik ervoor om niet voltijds aan het proefschrift te
werken. Ik zocht en vond al snel een baan en schreef tegelijkertijd mijn dissertatie. Ik werd
tevens toegelaten tot de promotiewerkplaats van de Universiteit van Nijmegen en had op deze
manier toegang tot onderzoeksfaciliteiten. Met name de bibliotheek oefende in deze periode een
grote aantrekkingskracht op mij uit. Het schrijven vorderde langzaam en na ruim twee jaar

besloot ik om er meer vaart achter te zetten en een groter deel van mijn tijd aan het schrijven
van de dissertatie te wijden. Graag wil ik de medewerkers van de promotiewerkplaats bedanken
voor hun steun tijdens deze periode. Ook wil ik de personen die het manuscript hebben gelezen
en becommentarieerd bedanken voor hun hulp. Met name wil ik dr. A.C. Kuijsten van het
Planologisch en Demografisch Instituut te Amsterdam bedanken voor het kritisch bekijken van
het manuscript op demografische aspecten.
Aan het einde van dit voorwoord gekomen, besef ik dat ik mijn kinderen, familie en vrienden
niet heb ingelicht over mijn dissertatieperikelen. Dit was niet omdat zij niet geïnteresseerd
waren in mijn werk, integendeel vaak vroegen ze mij waar ik mij mee bezig hield. Gelukkig had
ik altijd wel een korte opdracht waar ik aan werkte en waarover ik hen kon vertellen. Ik heb
hiervoor gekozen omdat ik besefte dat ik rust nodig had om te schrijven, een rust die ik niet
verstoord wilde laten worden door welwillende maar onvermijdelijke vragen over wanneer ik
dacht te promoveren. Ik wil hen bedanken voor hun vriendschap die het mij mogelijk maakte
om ontspanning te zoeken in spannende tijden. Mijn ouders wil ik bedanken voorjle praktische
steun die ze mij hebben gegeven.
Als laatste bedank ik mijn levenspartner Jaap de Vries met wie ik nu ruim zeventien jaar
mijn avonturen beleef en mijn idealen deel. Zonder zijn zorg voor mij en de kinderen zou het
praktisch onmogelijk zijn geweest om onderzoek te doen en een dissertatie te schrijven.
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INTRODUCTIE

1.1 Vraagstelling
Een snelle bevolkingstoename kan ingrijpende sociale, economische en ecologische gevolgen
hebben. Exponentiële bevolkingsgroei vindt met name in Afrika plaats. De toenemende
bewustwording op nationaal niveau van de gevolgen van een ongecontroleerde
bevolkingstoename hebben in veel Afrikaanse landen tot geboortenregelingsprogramma's
geleid. Deze programma's hebben niet altijd het gewenste resultaat gehad. Afrika bezuiden de
Sahara blijft met een contraceptieve prevalentie van 15% in de periode 1985-1990, een jaarlijks
groeicijfer van 2,8% en een vruchtbaarheidscijfer van 6,5 (UNDP 1993:181) demografisch
gezien ongunstig afsteken bij Latijns Amerika en Azië. Opvallend veel vrouwen in Afrika
willen meer kinderen dan hun huidig aantal (Frank 1987:181). Op de Comoren, een
eilandengroep in de Straat van Mozambique, waar onderhavig onderzoek is gedaan, kent men
een vruchtbaarheidscijfer van 7,1 en een bevolkingsgroei van 3,1% per jaar (UNDP 1993:181;
MSPP 1991:6). Deze cijfers liggen boven de voor Afrika geldende gemiddelden.
Waarom is er sprake van een snelle bevolkingsgroei? Economen, sociologen, antropologen, demografen en medici hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek gezocht naar sleutelfactoren, processen of modellen om de totstandkoming van een bepaalde fertiliteit te kunnen
verklaren en voorspellen. Ondanks alle inspanningen is de conclusie dat er onvoldoende
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over
vruchtbaarheid en vruchtbaarheidstendensen. Dit wordt geweten aan de complexiteit van het
vraagstuk (Bulatao, Lee 1983a:2), de eenzijdigheid van onderzoek of verwaarlozing van met
name culturele aspecten (Warwick 1988) of aan het eenzijdig macro-economisch gerichte
niveau van onderzoek waarbij processen op dorps, gezins of individueel niveau onderbelicht
bleven (Bruce 1990; Demeny 1988). In het slotdocument van de internationale conferentie over
bevolking en ontwikkeling, gehouden in Cairo in 1994, wordt benadrukt dat onderzoekscapaciteit in landen om informatie te verzamelen, te analyseren en te gebruiken moet worden versterkt
om een goed beleid op het gebied van ontwikkeling en bevolking mogelijk te maken. Met name
sociaal-maatschappelijk
onderzoek
en
sociaal-economisch
onderzoek
om
bevolkingsprogramma's te laten aansluiten bij de standpunten van de mensen voor wie ze
bedoeld zijn, worden als belangrijk aangemerkt (Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995:20).
Politieke en religieuze autoriteiten op de Comoren, een archipel in de Indische oceaan, staan
niet onwelwillend tegen geboortenregeling. Sinds het midden van de jaren tachtig is er een
bevolkingsprogramma waarin veel aandacht wordt gegeven aan de wensen van potentiële
gebruikers en aan communicatie met belanghebbenden. Toch worden de doelstellingen van het
programma in onvoldoende mate gerealiseerd. Met name het aantal vrouwen dat voorbehoedmiddelen gebruikt, nog geen vijf procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, blijft achter

bij de verwachting (MSPP 1991:7). In dit proefschrift wordt gekeken hoe bewoners van dorpen
op het eiland Ngazidja, het grootste eiland van de Comoren, omgaan met vraagstukken die
betrekking hebben op hun vruchtbaarheid, reproduktieve gezondheid en seksualiteit. Deze, op
zichzelf niet unieke onderzoeksvraag, wordt van belang als er gekeken wordt naar de unieke
antropologische context waarbinnen hij wordt gesteld, naar het perspectief waarvanuit hij wordt
beantwoord en naar het theoretisch kader waarbinnen het onderzoek zich situeert.
1.2 Context, onderzoeksperspectief en theoretisch kader
Antropologische context
Twee, antropologisch gezien interessante, gegevens die van belang zijn voor het onderzoek zijn
de islamitische geloofsovertuiging gecombineerd met een matrilineaire afstamming en
matrilocaliteit die op Ngazidja worden gepraktiseerd. Deze combinatie komt niet vaak voor, het
lijkt een spanningsveld op te roepen. Immers islam wordt vaak geassocieerd met patrilineairiteit, virilocaliteit en overheersing door mannen. Matrilineaire afstamming en matrilocaliteit
wordt veelal geassocieerd met relatief sterke posities van vrouwen. De vraag hoe individuen
met deze tegenstelling omgaan en wat de betekenis is voor hun zeggenschap over hun
vruchtbaarheid, seksualiteit en reproduktief functioneren komt binnen dit spanningsveld aan de
orde. De antropologische beschrijvingen en analyses van de invloed van verwantschap,
geloofsovertuiging en vestigingsvorm op reproduktieve beslissingen en gedrag dragen bij tot de
theorievorming over de totstandkoming van vruchtbaarheid.
Perspectief van onderzoek
Het onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van betrokkenen. Zoals hierboven is aangegeven, zijn de opinies en visies over bevolkingsvraagstukken van betrokkenen vaak onderbelicht
gebleven. Mijn aanpak zal ertoe bijdragen dat deze lacune verkleind wordt. Een andere reden
die het gekozen perspectief zou kunnen rechtvaardigen is dat de acceptatie door belanghebbenden zal worden vergroot als ze zelf betrokken zijn bij de formulering en uitvoering van een
beleid gericht op bevolkingsvraagstukken. Zowel de eerste, meer wetenschappelijke reden: het
aandragen van informatie op een gebied waarvan we relatief weinig weten, als de tweede, meer
praktische en beleidsmatige reden: het vergroten van participatie door betrokkenen, zouden een
rechtvaardiging voor het gekozen perspectief kunnen zijn. Toch zijn dit niet de belangrijkste
redenen waarom ik heb gekozen voor onderzoek vanuit het perspectief van belanghebbenden. Ik
ben van mening dat begrip van vruchtbaarheidsbepalende processen op individueel niveau
onmisbaar is om een antwoord te geven op de vraag hoe een bepaalde vruchtbaarheid in een
samenleving tot stand komt omdat vruchtbaarheid in de eerste plaats bepaald wordt door de
positie van betrokkenen en de context waarbinnen betrokkenen functioneren. Of zoals AbuLughod (1993:7-15) het beschrijft, argumentaties en motivaties gegeven door individuen geven
meer verdieping aan theoretische begrippen dan generalisaties. Dit wil niet zeggen dat ik geen
poging zal doen om te generaliseren, integendeel door eerst de kleinste bouwstenen van
vruchtbaarheidsbepalende processen te identificeren, zal het mogelijk worden om aan te geven
welke processen onder welke omstandigheden en op welk niveau van belang zijn voor de
vruchtbaarheid in een samenleving.
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Theoretisch kader
Het theoretisch kader waarbinnen de onderzoeksvraag wordt beantwoord is die van positionaliteit en contextualiteit. Onder positionaliteit wordt het geheel van posities die individuen in
diverse levensfasen kunnen bekleden en de interacties tussen de verschillende posities verstaan.
Onder contextualiteit wordt verstaan het geheel van contextuele factoren en processen en de
interactie tussen deze factoren en processen die de leefomgeving van individuen bepalen.
Mijn veronderstelling is dat de positie van een individu van belang is voor haar of zijn
reproduktief functioneren en seksualiteit. Deze positionaliteit kan op verschillende manieren
worden ingevuld. In de eerste plaats wordt gekeken naar posities die betrokkenen bekleden
binnen de familie en het huwelijk en de verantwoordelijkheden die hiermee verbonden zijn. Te
denken valt aan de positie van moeder, grootmoeder, echtgenoot of echtgenote, broer, zus, nicht
of neef. Door de directe of indirecte invloed op vruchtbaarheid en vnichtbaarheidsbeslissingen
verbonden aan deze posities te bestuderen, zal er inzicht ontstaan in de totstandkoming van
vruchtbaarheid van betrokkenen. Het geeft tevens de mogelijkheid om het dynamisch proces te
beschrijven, immers positionaliteit verandert en daarmee de reproduktieve mogelijkheden,
wensen en verwachtingen. Positionaliteit is op deze wijze geen handicap maar door het te
expliciteren en te gebruiken draagt het bij tot een beter begrip (Abu-Lughod 1993:6). Onderwerpen die op grond van positionaliteit aan de orde worden gesteld door betrokkenen, kunnen
afwijken van de bekende conventionele vragen. Zo zal er bijvoorbeeld dieper worden ingegaan
op het geboortenrangnummer van vrouwen, de verplichtingen die hieraan zijn verbonden en de
invloed op de vruchtbaarheid. Of de vraag naar de invloed van broers op reproduktieve
besluitvorming komt aan de orde. Of de discrepantie tussen religieus en praktisch familiehoofd
en de hiermee verbonden invloed op vruchtbaarheid van familieleden wordt behandeld. Waar
mogelijk worden de onderzoeksgegevens in verband gebracht met gangbare demografische
theorieën, zo zal bijvoorbeeld de invloed van familiehoofden op het reproduktief functioneren
van afzonderlijke familieleden worden behandeld en vergeleken worden met datgene dat
bekend is uit de demografische theorievorming.
Positionaliteit is niet los te maken van de context waarbinnen beslissingen worden
genomen en gedrag wordt bepaald. Posities zullen daarom in tweede instantie worden
gedefinieerd in termen van sociale, maatschappelijke en economische relaties. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er gekeken zal worden naar relaties van betrokkenen met buren, vrienden,
(vrouwen)netwerken, religieuze gezagsdragers of met economische partners. Hiermee wordt
tevens de verbinding naar de omgeving of context gelegd die gevormd wordt door sociale,
culturele, maatschappelijk, religieuze en economische instituties. In dit kader zal bijvoorbeeld
de invloed van leeftijdsgroepen of hirimu of van economische samenwerkingsverbanden of
manyahuli op reproduktieve besluitvorming en gedrag worden onderzocht. Het begrip
contextualiteit krijgt op deze manier, vanuit het perspectief van betrokkenen, gestalte.
I J De Comoren
Om een beeld te krijgen van de omgeving waarbinnen de in dit proefschrift
beschrevengebeurtenissen en processen zich afspelen, volgt hieronder een beknopte algemene
beschrijving van de Comoren.
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Archipel de Comoren
Ngazidja of
Grande Comore

Nduani of
Anjouan
Mwali of
Mohéli
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Figuur 1
Boven: Archipel de Comoren
Onder: Geografische ligging
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De Comoren is een eilandengroep die zich in de Indische oceaan in de Straat van Mozambique
op driehonderd kilometer afstand van Madagascar en het continent van Afrika bevindt (zie
figuur 1). De archipel bestaat geografisch gezien uit vier eilanden: Ngazidja of Grande Comore,
Mwali of Moheli, Ndzuani of Anjouan en Maore of Mayotte en heeft een totale oppervlakte van
2033 vierkante kilometer (Verin, Battistini 1984:6).
Ngazidja of Grande Comore, het eiland waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, is met
een grondoppervlakte van 1011 vierkante kilometer het grootste eiland van de archipel. In de
hoofdstad Moroni zijn de meeste politieke en administratieve voorzieningen gelokaliseerd. De
urbanisatiegraad wordt geschat op 25% (FNUAP 1989:48). De dorpen op dit eiland zijn allen
binnen één dag bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit de hoofdstad.
De eilanden kenden vroeger een politieke autonomie waarbij ze opgedeeld waren in
sultanaten. Hieraan kwam een einde toen de Fransen in 1841 Mayotte annexeerden en
vervolgens hun macht uitbreidden tot de andere eilanden. In 1912 werd de Comoren een kolonie
van Frankrijk onder administratief beheer van Madagascar. In 1946 verkregen zij de status van
Territoire d'Outre Mer, en vanaf 1961 verkreeg de archipel een zekere politieke autonomie die
voor drie van de vier eilanden uitmondde in de onafhankelijkheid in 1975 (Chouzour 1989:10).
Mayotte bleef onder Frans beheer.
De Comorese bevolking is gevormd door verschillende grote stromen van immigranten
van diverse afkomst. Eén van de oudste groepen immigranten bestond waarschijnlijk uit mensen
afkomstig uit Centraal- en Zuid-Afrika, stammen die verwant zijn aan de Bantoes. Deze groep
heeft zich langzamerhand vermengd met groepen afkomstig uit Arabische gebieden, de
Perzische Golf, Indonesië en Madagascar (Newitt 1984:73-75). Allen tesamen vormen ze één
volk gekarakteriseerd door één taal, het Comorees, en door één godsdienst, de islam (Chouzour
1989).
De geschiedenis van de archipel toont een zekere rivaliteit tussen de eilanden en tussen
de belangrijkste steden. Het falen van de islamitische urbane elite om één regering te vormen
was mede te wijten aan het vasthouden van de lokale bevolking aan eigen tradities en
bestuursvormen. Op Ngazidja was men georganiseerd rond de inya of matrilineage die de
verwantschaps- en huwelijksbanden bepaalde. Naast deze genealogische identificatie refereerde
men naar een geografische lokatie om origine en status aan te geven (Le Guennec-Coppens
1989:192). Nieuwe immigranten van Arabische afkomst hadden een hoge status en zijn altijd
gastvrij door de lokale bevolking ontvangen. Doordat immigrerende mannen huwden met
vrouwen van belangrijke lokale families konden hun nakomelingen op grond van hun afkomst
van moederszijde zich een belangrijke plaats verwerven in de Comorese maatschappij. Deze
snelle assimilatie leidde ertoe dat de immigranten belangrijke pijlers werden van de traditionele
levenswijze. Met name de viering van de anda, een huwelijkssluiting die iedere persoon,
ongeacht zijn of haar afkomst, in staat stelt sociale erkenning en identiteit te verkrijgen, bleef
gehandhaafd en neemt tot de dag van vandaag een belangrijke plaats in het sociale leven.
De invloed van de Arabische immigranten is vooral te zien in de godsdienst. De
Comoren is een islamitische maatschappij, er wonen soennitische moslims die de sjafi'ietische
rechtsschool aanhangen (Newitt 1984:79-80). Islamitische invloed is te zien in het bestaan van
polygynie, huwelijksbetalingen en de unilaterale verstoting van de vrouw door de man. De
macht van vrouwen is echter ongekend groot voor een islamitische maatschappij, dit wordt
mede bevorderd door een erfsysteem waarbij het land in bezit blijft van de vrouwelijke leden
van de familielijn, de manyahuli (Le Guennec-Coppens 1989:192). De paradox tussen religie en
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afstamming wordt, door de economische voordelen die via de manyahuli aan vrouwen toekomen, versterkt. Wat dit betekent voor de vruchtbaarheid zal worden onderzocht.
De archipel was een strategisch punt gelegen op de belangrijke handelsroute EuropaIndia en Oost Afrika-Madagascar. Door de opening van het Suez kanaal in 1869 en de amarne
van de slavenhandel namen commerciële activiteiten af. In navolging van Mauritius en Réunion
werd een nieuw bestaan gevonden in de plantage cultuur (Newitt 1984). De Comoren behoort
met een bruto nationaal produkt van rond de $760 in de periode 1985-1990 tot de armste landen
van Afrika {Economist 1991b). De belangrijkste export gewassen zijn vanille, ylang-ylang (een
grondstof voor de parfumindustrie) en kruidnagelen die tesamen voor een belangrijk deel van de
deviezen zorgen {Economist 1991a). Door dalende wereldmarktprijzen en toenemende
concurrentie wordt de verkoop van vanille en kruidnagel moeilijker. In 1989 werd 42% van de
importbehoefte door de export gedekt, in 1990 was dit gedaald tot 33% {Economist 1991b).
De belangrijkste voedselgewassen zijn cassave, zoete aardappel, broodwortel, kokosnoten, bananen, rijst en maïs. Vruchtbaar land is schaars en voedselzelfvoorziening wordt
voorlopig onhaalbaar geacht ondanks het feit dat 80% van de bevolking in de landbouw
werkzaam is. Driekwart van de voedselgewassen is bestemd voor directe consumptie, slechts
één kwart wordt lokaal verhandeld (BDPA 1991'. I). Ondanks een lichte toename van de
voedselproduktie aan het einde van dejaren tachtig wordt door de snelle bevolkingstoename het
verschil tussen behoefte en produktie steeds groter. De import van voedsel neemt toe, in 1988
bedroeg alleen de rijstimport al 15,5% van de totale import {Economist 1991b). In 1990 dekte
de nationale produktie 60% van de voedselbehoeften (BDPA 199ГЛ). Er is een verschuiving
van de verbouw van handelsgewassen naar voedselgewassen. Dit is toe te schrijven aan de
dalende prijzen van handelsgewassen en de toenemende behoefte aan voedsel.
In 1990 bedroeg de bevolkingsomvang 541.000 waarvan 246.000 personen woonachtig
waren op het eiland Ngazidja, 182.000 op Anjouan en 23.000 op Mohéli (BDPA 1991.1).
Ngazidja heeft een groeicijfer van 3,1% (Recensement 1980 I; BDPA 1991 VII:C2; UNDP
1993:181). Op het vulkanisch eiland Ngazidja kunnen geen nieuwe stukken land meer in
produktie worden genomen. Van de 1011 vierkante kilometer werden er 37.700 hectaren
verbouwd in 1990. Dit betekent een bevolkingsdichtheid van 243 inwoners per vierkante
kilometer of ruim 650 inwoners per te gebruiken vierkante kilometer. Per hoofd van de
bevolking zou men dan ruim 15 are ter beschikking hebben (BDPA 1991 VII:C2).
Overexploitatie van beschikbare landbouwgronden en een toenemende degradatie van het land
door ontbossing en erosie worden door de regering als problematisch ervaren.
Ondanks de geringe economische ontwikkeling scoort de Comoren op de Index of
Human Development (IHD-index) niet slecht. Deze index houdt naast economische parameters
rekening met de alfabetisering van volwassenen, in 1985 bedroeg dit 48%, en de levensverwachting, in 1990 was deze vijfenvijftig jaar. De Comoren schaart zich tussen Zaïre en
Tanzania in de middelsteregionenvan Afrikaanse landen {Economist 1991b).
In de Comoren is de bevolking relatief jong, 46% van de bevolking was in 1989 jonger
dan vijftien jaar. Bij de bevolking ouder dan vijftien jaar is er een licht vrouwenoverschot
vanwege de migratie van overwegend jonge mannen. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw
ligt tussen de 6,6 (schatting van het Ministerie van Volksgezondheid en Bevolking MSPP 1990)
en 7,1 (schatting van UNDP voor 1991, UNDP 1993:181). Jaarlijks vinden er volgens het
Ministerie van Volksgezondheid en Bevolking vijfenveertig geboorten op 1000 inwoners plaats
terwijl de sterfte veertien op 1000 inwoners bedraagt. Een schatting van de zuigelingensterfte
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varieert van tachtig tot tweeënnegentig op 1000 levend geborenen in de periode vanaf 1985
(FNUAP 1989:48; UNDP 1993:143). Deze waarden liggen onder de voor Afrika geldende
gemiddelden. Bij de volkstelling van 1980 stelde men dat het aantal kinderen per vrouw is
afgenomen maar dat het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd toeneemt. In 1980 had
44,5 % van de vrouwen de reproduktieve leeftijd (15-49 jaar), terwijl dit in 1990 toegenomen
was tot 48,4 % (RFI 1991). Vanwege het demografisch momentum zal de afname in
vruchtbaarheid op korte termijn niet leiden tot een afname in de nataliteit.
Op Ngazidja bevinden zich twee ziekenhuizen, negenendertig rurale gezondheidscentra
en vijf kraamklinieken. Op ruim 6300 inwoners is er één gezondheidscentrum. Het Ministerie
van Gezondheid en Bevolkingsvraagstukken constateert een toenemende belangstelling voor de
ziekenhuizen en grotere gezondheidscentra wat verklaard zou kunnen worden door onvoldoende
materiaal en slecht opgeleid en gemotiveerd personeel in de rurale gezondheidscentra. In 1990
werd 8,9 % van het netto nationaal produkt aan de sector gezondheid besteed waarvan driekwart
bestemd was voor salarissen (RFI 1991 ). ' °
In 1989 was de contraceptieve prevalentie 2,5% terwijl dit in 1990 2,9% bedroeg. Deze
cijfers hebben alléén betrekking op de statistieken van de gratis gedistribueerde anticonceptiva
in de gezondheidscentra (exclusief condooms), de omzet in het commerciële circuit is
onbekend. Van de nieuwe gebruiksters in 1990 koos 77% voor orale anticonceptiva, 20% voor
de prikpil, 2% voor het spiraaltje en 2% voor sterilisatie (MSPP 1991:6)."
Sinds 1980 begon men op nationaal niveau te spreken over de wenselijkheid van
geboortenregelingsprogramrna's (Ruzibiza 1980). Een seminar in 1983 over islam en geboortenregeling waar politieke en religieuze autoriteiten van gedachten wisselden had als belangrijke
aanbeveling dat geboortenregeling nuttig en toegestaan was voor de Comorese bevolking.
Geboortenregeling werd echter alleen toegestaan om de geboorten te spreiden en niet om het
definitieve kindertal te beperken. Bovendien werd het niet toelaatbaar geacht hierover met jong
volwassenen te spreken maar was het bedoeld voor vrouwen die reeds enige kinderen hadden en
die om gezondheidsredenen de geboorten wensten te spreiden (Ahmed 1984). Dit voorzichtige
begin leidde ertoe dat er in samenwerking met de Verenigde Naties een programma werd gestart
voor de gratis distributie van anticonceptiva in gezondheidscentra. Tegelijkertijd werd er een
informatie, educatie en communicatie (IEC) programma opgezet over bevolkingsvraagstukken
(FAO/FNUAP 1986). Van 1987 tot 1991 ben ik als onderzoekster werkzaam geweest voor dit
programma.
1.4 Indeling van het proefschrift
De korte beschrijving van de Comoren zal in de komende hoofdstukken verder uitgewerkt
worden. Onderzoek wordt gedaan naar de sociale, culturele, religieuze en economische context
waarin Comoresen leven en werken en die ten grondslag ligt aan processen die bepalend zijn
voor hun gedrag en beslissingen ten aanzien van vruchtbaarheid en seksualiteit. De wisselwerking tussen contextualiteit eapositionaliteit zal worden beschreven en geanalyseerd.
In hoofdstuk twee wordt de theoretische achtergrond en probleemstelling van het
onderzoek verder uitgediept. Hypothesen worden geformuleerd en keuzen toegelicht. Hoofdstuk
drie behandelt de onderzoekstechnieken en de operationalisering van de vraagstelling. In
hoofdstuk vier wordt ingegaan op patronen van gebruik van anticonceptiva in drie onderzoeksdorpen. Wie zijn de vrouwen die anticonceptiva gebruiken en wat zijn hun reproduktieve
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strategieën? In hoeverre speelt de kwaliteit van gezondheidsvoorzieningen een rol bij hun
keuzen? In hoofdstuk vijf zal aan de hand van een aantal case-studies het belang van
verwantschap toegelicht worden. De invloed van de grootfamilie en van diverse familieleden op
het reproduktief functioneren van vrouwelijke familieleden wordt bestudeerd. De vestigingsvorm en de omvang van de grootfamilie in relatie tot de vruchtbaarheid zullen worden
geanalyseerd. Huwelijksarrangementen worden verder uitgediept in hoofdstuk zes waarbij
gekeken wordt naar type huwelijken, conjugale (in)stabiliteit, keuze van diverse huwelijkspartners, het belang van maagdelijkheid, polygynie, huwelijksvieringen en de positie van vrouwen
na een scheiding. Gekeken wordt in welke mate genoemde aspecten de seksuele en reproduktieve zelfbeschikking van vrouwen beïnvloeden. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de
economische mogelijkheden van vrouwen. In hoeverre zijn zij economisch onafhankelijk en
wat betekent dit voor hun reproduktieve strategieën en seksualiteit? Aandacht zal gegeven
worden aan professionele activiteiten van vrouwen, het onderwijsniveau, landbezit en
erfsystemen, migratie en economische bijdragen van kinderen. In hoofdstuk acht worden de
thema's zwangerschap, gezondheid, seksualiteit, steriliteit en de beeldvorming rondom moderne
en traditionele geboortenregelingstechnieken uitgewerkt. In hoofdstuk negen wordt de balans
met betrekking tot "Vrouwen, Verwantschap en Vruchtbaarheid in de islamitische matrilineaire
samenleving op Ngazidja" opgemaakt.
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HOOFDSTUK 2

THEORETISCHE OVERWEGINGEN

2.1 Inleiding en vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt gekeken welke fertiliteits bepalende processen in de literatuur genoemd
worden en in hoeverre deze verklarende waarde zouden kunnen hebben voor de situatie op het
eiland Ngazidja waar het onderzoek is uitgevoerd. De specificiteit en de complexiteit van
processen die de vruchtbaarheid beïnvloeden staan hierbij centraal. Dit betekent dat er zal
worden uitgewerkt welke processen of posities van individuen onder welke omstandigheden
invloed hebben op de totstandkoming van de vruchtbaarheid en hoe de zeggenschap van
individuen over reproduktie en seksualiteit hierdoor wordt gevormd. Positionaliteit,
contextualiteit en de interne en externe interactie van contextuele factoren en individuele
posities vormen het kader waarbinnen de in dit hoofdstuk besproken theorieën behandeld zullen
worden. Het verband met de situatie op Ngazidja, contextueel kader van onderzoek, zal worden
beschreven. De verwachtingen over de invloed van beschreven processen op de vruchtbaarheid
zal mede hierop zijn gebaseerd.
Allereerst (2.2) wordt een beknopt historisch overzicht gegeven van de demografische
veranderingen in Afrika en de plaats die de Comoren inneemt. Enkele demografische theorieën
komen aan de orde. Vervolgens (2.3) wordt er gekeken welke processen die in andere landen
een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van vruchtbaarheid van belang zouden
kunnen zijn op Ngazidja. Te denken valt aan economische ontwikkeling (2.3.1) en haar invloed
op fertiliteit of aan de invloed van de grootfamilie op de vruchtbaarheid van haar leden (2.3.2).
In 2.3.3 komen enige aspecten die samenhangen met het huwelijk aan de orde. Er wordt
gekeken hoe huwelijkssluitingen, polygynie of de huwelijksleeftijd van invloed zouden kunnen
zijn op de vruchtbaarheid. Ook zal aandacht gegeven worden aan de gevolgen van echtscheidingen op de reproduktie en seksualiteit van betrokkenen. In 2.3.4 worden een aantal
sociale stratificaties beschreven en verwachtingen geformuleerd over het belang van sociale
netwerken en groepen voor de totstandkoming van vruchtbaarheid. In 2.3.5 wordt de religieuze
context gegeven en zal er gekeken worden in hoeverre verwacht mag worden dat religieuze
motivaties van belang zijn voor betrokkenen en hun reproduktief en seksueel functioneren.
Daarna (2.4) wordt gekeken in hoeverre verwacht mag worden
dat
geboortenregelingsprogramma's en opvattingen over gezondheid en voortplanting invloed
hebben op reproduktief gedrag. In 2.5 wordt de centrale vraagstelling naar welke processen van
invloed zijn voor de totstandkoming van vruchtbaarheid in een breder verband gezet. Vrouwen,
hun vrijheid van handelen in diverse levensfasen, besluitvormingsprocessen en de
omstandigheden waarbij verwacht kan worden dat vrouwen een zekere zelfbeschikking hebben
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op reproduktief en seksueel gebied komen hier aan de orde. Er wordt gekeken in hoeverre, op
grond van theoretische overwegingen, verwacht kan worden dat vrouwen op Ngazidja
zeggenschap hebben over hun reproduktief functioneren en seksualiteit en hoe dit hun fertiliteit
beïnvloedt. Tenslotte worden in 2.6 diverse onderzoekslijnen bij elkaar gebracht en worden de
theoretische aspecten van mijn benadering toegelicht.
2.2 Demografische veranderingen, plaatsbepaling van de Comoren
Op wereldschaal trad tussen 1960 en 1980 een scherpe reductie op in de totale fertiliteit. Afrika
vormde hierop een uitzondering (Bongaarts 1984a:346). Deze reductie viel samen met een
toenemend gebruik van anticonceptiva, ook dit was in Afrika niet het geval.12 Stabiele hoge
geboortecijfers gecombineerd met een bescheiden amarne in sterftecijfers resulteerden in een
snelle bevolkingsgroei. In die gebieden in Afrika waar een verandering in fertiliteit werd
geconstateerd viel deze vaak niet samen met een sociaal economische ontwikkeling en/of
georganiseerde pogingen tot geboortenbeperking. De verandering werd vooral toegeschreven
aan veranderingen in gedrag zoals een verandering in de duur van de post partum periode van
abstinentie of van de lactatie periode en veranderingen in de prevalentie van pathologische
steriliteit.
Plaatsbepaling van de Comoren
De Comoren had in 1980 een geboortecijfer van 46 (Recensement 1980 1:97) en een
vruchtbaarheidscijfer in 1991 van 7,1 (UNDP 1993:181).13 De mortaliteit van kinderen van nul
tot vijf jaar bedroeg 151 per 1000 levend geborenen in 1990 (UNDP 1993:157). De
zuigelingensterfte is in de periode 1960-1991 afgenomen van 165 tot 92 per 1000 levend
geborenen (UNDP 1993:143). De bevolkingsgroei van jaarlijks 3.1% in de periode 1960-1991
zal naar verwacht zich doorzetten en in de periode 1991-2000 jaarlijks 3,6% bedragen. Dit
betekent dat in het jaar 2010 het aantal inwoners van de Comoren verdubbeld zal zijn (UNDP
1993:181). Op grond van de volkstelling van 1980 wordt een toename van het geboortecijfer
van 46 in 1980 tot 49,7 in de periode 1996-2000 verwacht.14 Een amarne van het
vruchtbaarheidscijfer zal door de demografische samenstelling van de bevolking die
gekenmerkt wordt door een toenemend aantal vruchtbare vrouwen slechts een geringe invloed
hebben op de bevolkingsgroei op korte termijn.
Vruchtbaarheid beïnvloedende processen
Economische factoren als verklarende variabelen voor afnemende fertiliteit in een populatie
hebben aanvankelijk grote aandacht gekregen. Dit vanuit de idee dat sociale veranderingen
primair worden geleid door economische krachten (Geland, Wilson 1987). Bij het beschikbaar
komen van empirische informatie werd, met name in Europa, geconstateerd dat een
fertiliteitsdaling niet altijd vooraf werd gegaan door een toename in economische ontwikkeling.
Zo werden er sterke fertiliteitsdalingen waargenomen in gebieden met een verschillend niveau
van industrialisatie en urbanisatie. In Frankrijk bijvoorbeeld zette de daling in toen de bevolking
nog overwegend ruraal en agrarisch georiënteerd was terwijl Engeland een hoge fertiliteit kende
tot ver in de industriële revolutie (Knodel, van de Walle 1979:226). Blijkbaar is een
economische verklaring te algemeen en eenzijdig, mede hierdoor kwam er meer aandacht voor
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sociaal-culturele factoren die de fertiliteit zouden beïnvloeden (Warwick 1988; Caldwell 1982;
Palmer 1991:62-63).
In vele samenlevingen waren sociaal-culturele mechanismen die invloed hadden op de
fertiliteit aanwezig, deze waren echter niet primair gericht op fértiliteitsreductie maar beoogden
de bewerkstelliging van sociale stabilisatie (Lesthaeghe 1980:530; Caldwell en Caldwell
1987).15 Een demografische homeostase zou bijvoorbeeld bereikt worden door regulering van
het recht op seksuele gemeenschap. Lesthaeghe (1980:528-29) noemt in dit verband het
uitstellen van het huwelijk, het post partum taboe op seksuele relaties en abstinentie door oudere
vrouwen als zij grootmoeder zijn geworden. Deze drie mechanismen hebben directe invloed op
reproduktieve patronen via het laat starten, spreiden en stoppen van geboorten. In het Europa
van de vorige eeuw werd hoofdzakelijk het uitstellen van het huwelijk toegepast, in Afrika
bereikte men deze sociale stabilisatie vooral door seksuele abstinentie van vrouwen gedurende
een bepaalde periode. Dit is vastgelegd in sociale codes: uitingen hiervan zijn onder andere
initiatie rites, leeftijdsklasseïndelingen, polygamie en preventie van hechte huwelijksbanden
(Lesthaeghe 1980:530). Deze zijn voor de Comoren allen relevant. Door veranderingen in de
sociaal-culturele omgeving treedt een verstoring van sociale codes op waardoor het
demografisch evenwicht kan worden verstoord. Toenemende mondigheid door bijvoorbeeld
educatie, afnemende sociale controle door onder andere urbanisatie en migratie zouden
resulteren in verandering van reproduktieve patronen. Of, en hoe veranderingen in de sociaalculturele omgeving de reproduktieve besluitvorming van Comorese vrouwen beïnvloeden is
niet eerder onderzocht en zal in de volgende hoofdstukken beschreven worden.
Demografische transitie theorie
De demografische transitie theorie zoals als eerste vastgelegd door Notestein (1945) beschrijft
het veranderingsproces van hoge naar lage vruchtbaarheid gepaard gaande met een sociaaleconomische ontwikkeling. Hierbij is er sprake van een daling van mortaliteitscijfers en
tengevolge daarvan van fertiliteitscijfers. De periode waarin deze veranderingen plaatsvinden
wordt de transitieperiode genoemd. Farooq en Simmons (1985:31) omschrijven deze theorie als
een tautologisch kader waarbinnen aspecten van historische bevolkingsveranderingen
beschreven worden. Invulling van de relatie tussen diverse sociaal-economische factoren en
vruchtbaarheid heeft geleid tot deze theorie die niet is gefundeerd op waarnemingen op
huishoudniveau maar macro-economisch van aard is (Palmer 1991:53). Zij gaat ervan uit dat
een fertiliteitsreductie optreedt als resultaat van een mortaliteitsdaling. In veel gevallen is er
echter sprake van een fertiliteitsdaling voordat de mortaliteit daalt (idem:32). Een ander
probleem is de moeilijke verifieerbaarheid van de theorie, met een beroep op de tijdsfactor kan
altijd verwezen worden naar de mogelijkheid dat deze op de lange duur klopt. In de Comoren is
al sinds 1960 sprake van een daling in de mortaliteit terwijl de fertiliteit sinds 1960 is
toegenomen (UNDP 1993:143, zie ook 4.4). De demografische transitie theorie lijkt hier,
evenals dat het geval is in andere Afrikaanse landen vooralsnog niet van toepassing te zijn.
Sleutelfactoren, directe en indirecte determinanten van vruchtbaarheid
Het in 1956 door Davis en Blake ontwikkelde model waarin sleutelfactoren in twee categorieën
werden verdeeld, namelijk zij die geacht worden een directe invloed te hebben op de fertiliteit
en zij die geacht worden een indirecte invloed hierop uit te oefenen, is inmiddels klassiek en
vormt de grondslag van andere theorieën (Davis, Blake 1956). Zo werkte Bongaarts een model
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uit waarbij hij een aantal factoren identificeerde die direct de fertiliteit in een samenleving
zouden beïnvloeden (Bongaarts 1982; 1983). Hij constateerde dat vier factoren namelijk (1) het
aantal vrouwen in een samenlevingsverband, (2) de prevalentie van abortus provócanos, (3)
post-partum onvruchtbaarheid en (4) het gebruik van anticonceptiva voor een groot deel de
fertiliteit in een samenleving bepalen (Bongaarts 1982:180). In samenlevingen waar het totaal
aantal kinderen per vrouw gemiddeld zes of meer is, zoals in de Comoren, zouden de eerste drie
factoren bepalend zijn voor de gevonden fertiliteit. Bij daling van het totaal aantal kinderen per
vrouw zou de invloed van het gebruik van anticonceptiva op de vruchtbaarheid belangrijker
worden.
De factoren die op grond van kwantitatieve analyses van de variantie in fertiliteit in
populaties als belangrijk zijn aangemerkt zouden terug moeten komen in kwalitatief gericht
onderzoek naar processen die aan fertiliteitsveranderingen ten grondslag liggen. Het onderhavig
kwalitatief onderzoek richt zich primair op indirecte factoren en processen die aan
fertiliteitsveranderingen vooraf gaan. Dit is inherent aan de wijze van onderzoek waarin
levensverhalen van vrouwen en families centraal staan. Het is niet te verwachten dat vrouwen
zich in eerste instantie uit zullen drukken in bovengenoemde directe factoren. De benadering
sluit ook aan bij mijn stelling dat positionaliteit en contextualiteit de vruchtbaarheid bepalen.
Concreet betekent dit dat ik niet heb geprobeerd om een als indirect beschouwd proces zoals
bijvoorbeeld familierelaties te herleiden naar één of meer van de bovengenoemde uit de
literatuur bekende directe factoren of determinanten van vruchtbaarheid. Ik heb het begrip
familierelaties uitgesplitst naar diverse specifieke relaties en gekeken óf en onder welke
omstandigheden er sprake is van een pro- of contra-natalistische druk. Vervolgens heb ik op
basis van mijn onderzoeksgegevens een aantal processen geselecteerd die belangrijk zijn voor
de vruchtbaarheid en heb ik de omstandigheden gespecificeerd waaronder zij invloed
uitoefenen.
In deze studie zal in de eerste plaats aandacht gegeven worden aan processen op
individueel- of huishoudniveau. Doordat er een wisselwerking bestaat met processen op dorps
en nationaal niveau zullen deze waar nodig aandacht krijgen. In de beschreven processen
worden verschillende invalshoeken gebruikt om fertiliteit te verklaren. Deze zijn economisch,
sociaal, cultureel of religieus van aard. Tevens zal aandacht besteed worden aan de interactie
van de beschreven processen.
Eenzijdigheid van onderzoek en interpretatie van begrippen
Een veel gehoorde kritiek op onderzoek naar fertiliteit is dat het onderzoek eenzijdig is. Zo
stellen sommige sociologen dat er teveel aandacht is voor economische aspecten, anderen
beweren dat vooral de effectiviteit van geboortenregelingsprogramma's de aandacht krijgt in
plaats van fundamenteel onderzoek naar de omgeving waarin deze programma's opereren
(Demeny 1988), weer anderen stellen dat men teveel uitgaat van individuele kenmerken van
vrouwen om fertiliteit te bepalen daarbij voorbijgaand aan de belangrijke omgevingsfactoren die
vaak meer bepalend zijn voor de manier waarop vrouwen handelen en besluiten nemen (Zurayk
1987). Deze kritiek is inherent aan de veelzijdigheid van het verschijnsel vruchtbaarheid. De
vele soorten factoren, de complexiteit, de interactie tussen factoren en de gebieden waarop ze
opereren zijn dermate veelzijdig dat een comprehensieve studie vrijwel tot de onmogelijkheden
behoort. Theoretische modellen die een goed beeld van het gehele dynamische proces geven
zijn daarom moeilijk te ontwikkelen én empirisch te toetsen. Zoals aangegeven, zal er in dit
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onderzoek een aanzet gegeven worden om de mechanismen achter de fertiliteitsbepalende
factoren te dynamiseren door te kijken naar invullingen en interpretaties die vrouwen van
Ngazidja zelf geven. Wat is in welke levensfase belangrijk? Welke wisselwerking is er tussen
de positie die een vrouw inneemt in haar familie en de eisen die de omgeving aan haar stelt?
Vinden vrouwen dat zij zeggenschap hebben op reproduktief en seksueel gebied en waarom?
Op welke processen leggen zij zelf de nadruk? Door vanuit het perspectief van vrouwen het
onderzoek te doen, vindt er een selectie plaats van processen die voor hen relevant zijn. Deze
processen zullen worden geanalyseerd.
Naast het hierboven gesignaleerde gevaar van eenzijdigheid in de verklaring van
bepaalde fertiliteitstendensen bestaat het gevaar dat gebruikte begrippen vanuit een westerse
en/of mannelijke visie worden geïnterpreteerd. Zo bekritiseert Oppong (1985) de toepassing van
het begrip familie. Zij heeft geprobeerd dit begrip antropologisch te operationaliseren door te
kijken naar de verschillende rollen die vrouwen vervullen als echtgenote, als moeder, als
dochter, zus of familielid. In deze optiek concentreert de aandacht zich op thema's zoals
huwelijkscontracten en relaties, taakverdelingen, machtsrelaties tussen echtgenoten maar ook
tussen broers en zussen of andere familieleden. Autoriteitspatronen, machtsbronnen en controle
van macht vormen een essentieel onderdeel van deze benadering en zeggen dus direct iets over
de mate van zelfbeschikking (Oppong 1985:271). De statische identificatie van
fertiliteitsbepalende factoren krijgt door deze uitwerking van dit concept een meer dynamisch
karakter.
Analoog aan de kritiek op een eenzijdige omschrijving van het begrip familie is ook het
begrip echtpaar als zijnde de eenheid die beslissingen neemt rond de procreatie dubieus. In veel
Afrikaanse samenlevingen zal het echtpaar niet als zodanig functioneren. Daarom zullen op
Ngazidja met zijn hoge scheidingspercentage en relatief onafhankelijke positie van vrouwen ten
opzichte van hun mannen maar afhankelijke positie ten opzichte van de familie, vrouwen en
hun familie in de eerste plaats geraadpleegd worden. Het gevaar van viricentrisme en
etnocentrisme wordt door deze onderzoeksbenadering gereduceerd.
23 Processen die vruchtbaarheid beïnvloeden
2.3.1 Economisch motivaties
Een afweging op grond van economische voor- en nadelen van het krijgen van kinderen vormt
de kem van een aantal verklaringen van fertiliteitsveranderingen. Easterlin (1975:54-63)
ontwierp een vraag en aanbod model waarbij de vraag naar kinderen direct afhing van inkomen,
de prijs van kinderen in vergelijking tot goederen en de subjectieve preferenties voor kinderen
in vergelijking met preferenties voor goederen. Het aanbod van kinderen werd bepaald door de
natuurlijke vruchtbaarheid en overlevingskansen van kinderen, terwijl de kosten van
vruchtbaarheidsregulering bestonden uit de subjectieve kosten alsook de tijd en het geld nodig
om specifieke technieken toe te passen.
Dit model stond in een reeks waarbij vooral de vraag naar kinderen werd bestudeerd,
eerst vanuit macro-economische perspectief (Notestein 1945) later ook vanuit microeconomische perspectief (Becker 1960). Het nut of de child-utility van kinderen stond hierbij
centraal. Zo zouden kinderen economische gezien belangrijk zijn als arbeidskrachten en als
voorziening voor de oude dag. Bij voortschrijdende urbanisatie en industrialisatie zouden deze
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functies van kinderen minder belangrijk worden en zou de vraag naar kinderen afnemen. In de
loop der tijd is het model van Easterlin steeds verder geperfectioneerd en uitgewerkt en zijn er
een scala van sociale en culturele aspecten aan toegevoegd. Eén van de meest complete
uitwerkingen van het model van Easterlin is dat van Bulatao en Lee (1983a en 1983b).
Belangrijk blijft de gedachtengang dat vruchtbaarheid gezien wordt als een rationeel proces
waar belanghebbenden volgens een procedure van het wegen van kosten en baten van (extra)
kinderen komen tot een besluit. Zij, echtparen of vrouwen, worden beschouwd als hebbende een
keus, bewust of onbewust, over hun gezinsgrootte. Inzicht in de criteria waarop ze besluiten
baseren en voor hun omgeving die deze besluiten begrenzen zou leiden tot een voorspelling
over hun reproduktief gedrag. Farooq en Simmons (1985:36) stellen terecht vast dat "fertility
behaviour is not normally a market activity". Dit wil niet zeggen dat bovenstaande theorieën
niet gebruikt kunnen worden om de verwachte fertiliteit in een samenleving als de Comoren te
kunnen helpen verklaren en voorspellen. Het is waarschijnlijk dat de vraag naar kinderen mede
bepaald wordt door het belang dat vrouwen hebben bij kinderen als oudedagsvoorziening of als
arbeidskracht omdat vrouwen afhankelijk blijven van hun kinderen en met name van hun oudste
dochter voor hun verzorging en huisvesting. Daarom wordt verwacht dat zij in ieder geval één
of meerdere dochters wensen. Het krijgen van zoveel mogelijk of een ongelimiteerd aantal
kinderen is op basis van deze gedachtengang niet te verklaren, immers enkele dochters kunnen
goed in staat worden geacht hun ouders te verzorgen. Het is waarschijnlijker dat het geheel van
sociaal, culturele, religieuze en economische processen en factoren het definitieve kindertal
beïnvloedt waarbij de interactie van deze processen van groot belang is voor de uitkomst van
iedere individuele factor. In de vraag en aanbod benadering wordt hiermee mede vanwege een
sterke economische oriëntatie onvoldoende rekening gehouden.
Drie factoren die in de literatuur nauw samenhangen met de economische
mogelijkheden van vrouwen en haar reproduktief gedrag worden hieronder behandeld. Het
betreft de professionele (gesalarieerde) activiteiten, de wijze van landbouwproduktie en het
onderwijs.
Professionele activiteiten
In hoeverre zijn professionele activiteiten van vrouwen van belang voor hun reproduktief
gedrag? Empirisch bewijs voor de stelling dat economische onafhankelijkheid, vaak vertaald
door beroepsactiviteiten van vrouwen, een reductie in fertiliteit zou bewerkstelligen is schaars.
Niehof (1985:262-274) vond in haar onderzoek in twee dorpen in Madura (Indonesië) wel een
verband tussen de economische rol van vrouwen en reproduktief gedrag. Zij trof in het
vissersdorp Patondu, waar vrouwen een belangrijke economische rol hebben, een lager totaal
vruchtbaarheidscijfer aan dan in het landbouwdorp Tambeng waar vrouwen in economisch
opzicht minder onafhankelijk zijn (respectievelijk 4,04 en 5,87 kinderen). In Patondu stelden
vrouwen zich actief op om de geboorten te reguleren. Niehof (1985:12) zette dit in een
concluderend hoofdstuk in een breder verband en merkte op dat "In Patondu, a large degree of
female autonomy also implies a large degree of female control over procreation". In de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie (WFS) is het volgende geconcludeerd: "WFS has failed to establish in a
decisive manner an individual-level effect of female employment on fertility" (Geland
1985:239). Ook de bestudeerde relatie tussen het gebruik van voorbehoedmiddelen en
professionele activiteiten na standaardisatie voor woonplaats (urbaan of ruraal) en opleiding
leverde geen sterke relatie op. In enkele (niet-Afrikaanse) landen waar deze relatie wel is
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gevonden is dit voor meerdere interpretaties vatbaar. Zo merken Singh en Casterline (1985:199222) op dat de wisselwerking tussen werk en fertiliteit veroorzaakt kan worden door één
gemeenschappelijke factor bijvoorbeeld opleiding terwijl ook de plaats van het werk van belang
kan zijn en het tijdstip waarop vrouwen werkten, voor of na het huwelijk. Zij pleiten ervoor te
kijken naar de totale fertiliteit omdat fertiliteit op een bepaald moment een vertekend beeld kan
opleveren. Zij hebben wel een relatie gevonden tussen cumulatieve fertiliteit en het tijdstip van
uitoefenen van professionele activiteiten. Vrouwen die voor het huwelijk al buitenshuis werkten
zouden een lagere fertiliteit hebben dan degene die niet werkten of na het huwelijk aan het werk
gingen. Het zou kunnen zijn dat van deze eerste categorie vrouwen de huwelijksleeftijd (immers
mede bepalend voor het aantal vrouwen in een samenlevingsverband, één van de directe
determinanten van fertiliteit) is uitgesteld waardoor de cumulatieve fertiliteit gereduceerd is.
Palmer (1991:54-55) wijst erop dat er alleen een relatie bestaat tussen een hoger
inkomen en een betere gezondheidstoestand van kinderen als degene die verantwoordelijk is
voor de kindzorg ook toegang heeft tot het hoger inkomen. Als dit niet het geval is, heeft de
theorie die verband legt tussen inkomen, mortaliteit en fertiliteit weinig verklarend vermogen.
Onderzoek naar de wisselwerking tussen economische parameters en sociaal-culturele
processen is ook hier nodig om inzicht te krijgen in de totstandkoming van vruchtbaarheid.
Op de Comoren had bij de volkstelling van 1980 24,9% van de mannelijke populatie
gesalarieerd werk en 6,4% van de vrouwelijke populatie. Opvallend was dat het inkomen van
gesalarieerde vrouwen 20,8% hoger lag dan dat van mannen (Recensement 1980 1:71). Dit
onderzoek richt zich op rurale vrouwen in drie onderzoeksdorpen. Er wordt verwacht dat deze
vrouwen slechts in uitzonderlijke gevallen een hogere opleiding hebben en gesalarieerde posten
bekleden die competitief zouden kunnen zijn voor de beschikbare tijd voor het gezin. Er zal
worden gekeken via welke andere mechanismen de invloed van professionele activiteiten bij
deze groep vrouwen gestalte krijgt. Vrijwel alle rurale vrouwen, ongeacht hun opleiding,
werken in de landbouw en/of handel (idem:I:60-61).
Door het matrilineair systeem en de overerving via de vrouwelijke lijn wordt de
economische onafhankelijkheid van vrouwen op Ngazidja versterkt (Mroudjae, Blanchy
1989:115-119). Dit neemt niet weg dat gedurende bepaalde perioden, met name tijdens
zwangerschap, vrouwen geacht worden weinig lichamelijke arbeid te verrichten (Mdahoma
1989b:4-10). Volgens islamitische opvattingen is de man verantwoordelijk voor het onderhoud
van zijn vrouw en eventuele kinderen gedurende het huwelijk. In hoeverre de contradictie van
een relatieve economische onafhankelijkheid
van vrouwen en economische
verantwoordelijkheid van mannen voor hun gezin invloed heeft op het reproduktieve
besluitvormingsproces op Ngazidja zal worden onderzocht. Tevens zal worden gekeken in
hoeverre economische motieven en met name professionele activiteiten van vrouwen hierbij
doorslaggevend zijn.
Produktiew\jzen
De wijze van produktie hangt nauw samen met de wijze waarop families samenwonen.
Caldwell (1982:333-351) beschrijft in de wealth-flow theorie hoe bij toenemende ontwikkeling
een verschuiving optreedt van een produktie gericht op zelfvoorziening naar een meer
marktgerichte produktie. Dit valt samen met een verschuiving van het samenleven in de
grootfamilie naar het samenleven in gezinsverband. In het laatste geval zal het steeds vaker
voorkomen dat er geen sprake meer is van een familiebedrijf maar zullen gezinsleden bij derden
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gaan werken. In de overgangsperiode zullen beide vormen van produktiesystemen naast elkaar
staan omdat de ontvangen salarissen vaak ontoereikend zijn voor het levensonderhoud van een
familie. Kinderen zullen in het begin van de introductie van de arbeidsmarkt hun salaris
afdragen aan hun (groot)familie. Zij zijn in dat geval een belangrijke extra bron van inkomen en
vermindering van het aantal kinderen is daarom niet aantrekkelijk. Pas als de situatie zodanig is
dat kinderen meer gaan kosten dan ze opbrengen is er volgens Caldwell een voorwaarde
ontstaan waarbij een beperking van het aantal kinderen nagestreefd kan worden. Naast deze
economische voorwaarde zijn er andere sociale en culturele factoren die mede bepalend zijn
voor het gewenste aantal kinderen.
De rurale bevolking op Ngazidja woont in de grootfamilie en kent een produktiesysteem
gebaseerd op familiebedrijven. Door de afwezigheid van industrialisatie en grote
landbouwbedrijven zijn er vrijwel geen mogelijkheden om bij derden in dienst te treden. Het
hierboven beschreven proces lijkt daarom niet van toepassing te zijn op Ngazidja. Bovendien
moet de vraag gesteld worden of dit proces ook in een matrilineair georganiseerde samenleving
zo zou verlopen. In de theorie van Caldwell komen de baten van kinderarbeid in eerste instantie
toe aan het mannelijk familiehoofd en worden de lasten van het krijgen van kinderen
voornamelijk door vrouwen gedragen. Op Ngazidja ligt deze situatie anders en komen baten en
lasten grotendeels op dezelfde schouders terecht. Het kan zijn dat er in dat geval een andere
afweging wordt gemaakt.
Er zal worden gekeken of de wijze van produktie die op Ngazidja wordt toegepast,
namelijk een landbouwsysteem gericht op zelfvoorziening met daarnaast enkele
handelsgewassen, fertiliteits bevorderend werkt door bijvoorbeeld de vraag naar extra
arbeidskrachten in het familiebedrijf. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Op welke
velden werken kinderen, op die van hun oom en moeder, op die van hun vader of worden zij in
het geheel niet ingeschakeld bij landbouwactiviteiten? Hebben de gebruikte landbouwmethoden
en verbouwde gewassen invloed op de vraag naar arbeidskrachten? Welke ontwikkelingen zijn
er op landbouwgebied ingezet en welke gevolgen heeft dit voor de werkverdeling tussen
mannen, vrouwen en kinderen en hoe beïnvloedt dit de vruchtbaarheid?
Van de rurale bevolking op de Comoren werkt een groot aantal mensen in de
landbouw.18 Mede als gevolg van de afwezigheid van werkgelegenheid in andere sectoren is er
een aanzienlijke emigratie van jongeren opgetreden. Oyowe (1991:33) schat dat er 100.000
Comoresen in het buitenland woonachtig zijn waarvan het grootste deel in Frankrijk. The
Economist (1991a:36) schat dat er 40.000 Comoresen in Frankrijk verblijven. Van hen wordt
verwacht dat zij de achterblijvende familie financieel ondersteunen. Het wordt tevens
gewaardeerd als zij giften aan de dorpsgemeenschap geven. Er zal worden onderzocht wat deze
materiële steun betekent voor de achterblijvenden.
Opleiding
De verwachting dat het volgen van onderwijs ertoe leidt dat vaker geboortenregeling wordt
toegepast, wordt niet altijd bevestigd. Dit is niet verwonderlijk omdat de relatie tussen
opleidingsniveau en fertiliteit een complexe, vaak indirecte relatie is. Onderwijs kan op vele
manieren het leven van vrouwen beïnvloeden en de balans van al deze invloeden kan
verschillend uitvallen in diverse landen bij verschillende groepen vrouwen. Hierbij valt te
denken aan de invloed van een schoolopleiding op het tijdstip van een huwelijk of op de vorm
van het huwelijk te weten monogaam of polygaam. Onderwijs kan de manier van
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kinderveizorging (borstvoeding, hygiëne) beïnvloeden of invloed uitoefenen op tradities en
gewoonten direct verbonden met de voortplanting zoals bijvoorbeeld op de duur van de postpartum abstinentie. Afgezien van de toename aan kennis die kan leiden tot bepaalde
veranderingen in reproduktief gedrag mag ook de invloed van een verandering van milieu
waarmee vrouwen zich zien geconfronteerd als zij een opleiding volgen buiten hun woonplaats
niet onderschat worden.
Op deze plaats wordt eerst een algemeen beeld gegeven van de relatie tussen onderwijs
en reproduktie voorzover relevant voor de situatie in de Comoren, vervolgens worden enkele
aspecten nader uitgewerkt om de specifieke positie van vrouwen op Ngazidja toe te lichten.
Bij de Afrikaanse landen die aan de Wereld Vruchtbaarheidsstudie hebben meegedaan heeft
men in vijf landen een hogere fertiliteit geconstateerd bij vrouwen met een opleiding van enige
jaren vergeleken met vrouwen zonder opleiding of met vrouwen met een opleiding van vele
jaren.22 Slechts in Ghana en Lesotho waar meer dan 20% van de ondervraagde vrouwen een
opleiding van zeven jaar of meer hadden genoten werd er een afname in fertiliteit geconstateerd
bij een toename in de duur van de opleiding (WFS 1987a:334).23 In een aantal Arabische landen
wordt er wel een positief verband gevonden tussen een toenemend niveau van opleiding en een
afname in de fertiliteit (Fargues 1988:992-996; Faour 1989:260).
In de Comoren met zijn bewoners van zowel Afrikaanse als Arabische afkomst is de
situatie complex. Er zijn twee soorten onderwijs, ten eerste het godsdienst onderwijs waar men
wordt ingewijd in het Arabisch schrift en de godsdienstige leefregels en waar soms ook wel
aandacht wordt geschonken aan algemene vaardigheden zoals rekenen en ten tweede het basis
en middelbaar onderwijs naar frans model. Bijna de hele bevolking heeft godsdienst onderwijs
gevolgd en is dientengevolge bekend met het Arabisch schrift. Dit wil niet zeggen dat men ook
begrijpt wat er staat. Volgens de volkstelling van 1980 heeft 15,3% van de bevolking één of
meerdere jaren openbaar onderwijs genoten te weten 17,7% van de mannen en 13,0% van de
vrouwen. Bij kinderen van zes tot veertien jaar gingen twee op de drie kinderen niet naar een
openbare school m de periode 1970-1980 (Bouvet 1985; Recensement 1980 1:40-59). Voor
1990 wordt er geschat dat één op de drie kinderen niet naar school gaat (RFI 1991). Het
percentage geschoolden is in urbaan gebied twee maal zo hoog als in ruraal gebied. Ondanks
een toenemende belangstelling voor middelbaar onderwijs, is het niveau van onderwijs op
Ngazidja door politieke en sociale instabiliteit aan grote schommelingen onderhevig. Zij die het
zich kunnen permitteren wijken daarom wel uit naar Frankrijk.
De cijfers laten zien dat de groep rurale vrouwen waarop dit onderzoek zich richt het
laagste opleidingsniveau heeft wat betreft openbaar onderwijs. Zij zijn over het algemeen wel
geschoold in het Arabisch schrift. Er zijn weinig mogelijkheden in ruraal gebied voor het
uitoefenen van een beroep waarvoor scholing is vereist en er zijn minder
opleidingsmogelijkheden dan in urbane gebieden. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het
lage percentage geschoolde vrouwen. Zij die een goede opleiding hebben genoten zullen voor
passend werk naar de stad moeten. Het valt niet te verwachten dat er in de onderzoeksgroep een
grote differentiatie naar opleiding is. Dit neemt niet weg dat, gezien het belang van het
onderwerp, er aandacht besteed zal worden aan die vrouwen die een (onafgemaakte) basis-of
middelbare schoolopleiding hebben en de gevolgen die dit heeft gehad voor hun levensloop en
reproduktief functioneren.
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Een belangrijk voordeel dat wel wordt toegeschreven aan het volgen van onderwijs is
het horizon verbredend aspect (Fargues 1988:992). Dit kan zich tot vele terreinen uitstrekken.25
Te denken valt bijvoorbeeld aan seksuele voorlichting die op scholen kan worden gegeven. In
de Comoren is dit door de religieuze autoriteiten verboden op middelbare scholen. Wat de
gevolgen zijn van een gebrekkige voorlichting en/of van een geringe kennis van het eigen
lichaam en seksueel functioneren wordt onderzocht.
Lesthaeghe (1980:541) wijst op de generatiekloof die kan optreden als jongeren
onderwijs volgen (Lesthaeghe 1980:541). Een toename van deze kloof zou leiden tot een
afnemende controle van de oudere generatie en aantasting van traditionele structuren. In
hoeverre vrouwen de wil en de kans hebben om zich hieraan te onttrekken en in hoeverre
onderwijs hierbij van belang is, is onderwerp van studie.
Tenslotte wordt er aandacht geschonken aan opvoeding en voorlichting via de
massamedia. In de theorie van Caldwell (1980:225-255) speelt dit een belangrijke rol bij de
verwestelijking of modernisering van samenlevingen. In de Comoren heeft men de beschikking
over een wekelijkse krant en een nationaal radiostation waar regelmatig aandacht wordt besteed
aan gezondheid en vruchtbaarheid. Religieuze leiders, artsen en vroedvrouwen debatteren hier
over hun standpunten en geven voorlichting. Speciale songs over het belang van
geboortenregeling worden regelmatig uitgezonden. Of vrouwen hiernaar luisteren en wat dit
voor hen betekent zal blijken uit hun verhalen.
Samenvattend kan aangegeven worden dat het onderzoek naar economische motieven en
fertiliteit relatief veel aandacht heeft gekregen in de literatuur. De mogelijke invloed van
onderwijs, professionele activiteiten en produktiesysternen op de vruchtbaarheid is beschreven.
Opvallend is dat juist bij dit soort onderzoek de complexiteit van vruchtbaarheidsbepalende
processen steeds naar voren komt. Dit wordt goed geïllustreerd bij de relatie tussen het niveau
van onderwijs en vruchtbaarheid. Deze relatie kan, afhankelijk van de context, zowel positief als
negatief zijn. Zo hebben ongeschoolde vrouwen in Tunesië minder kinderen dan geschoolde
vrouwen in Jordanië (Fargues 1988:992-996) of zijn er binnen één land groepen vrouwen met
opleiding die meer kinderen hebben dan vrouwen zonder opleiding ((WFS 1987a:334). Dit is,
zoals beschreven, te verklaren door de invloed van onderwijs die kan worden uitgeoefend via
diverse mechanismen die elkaar kunnen versterken of opheffen waardoor de balans in
verschillende situaties voor iedere vrouw verschillend kan zijn. Contextualiteit enpositionaliteit
beïnvloeden elkaar. Dit wil niet zeggen dat onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en
vruchtbaarheid niet zinvol is. Juist het begrip van diverse mechanismen waarbij onderwijs een
rol speelt, zal ertoe leiden dat het effect van onderwijs op de vruchtbaarheid beter onderkend en
voorspeld kan worden. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de andere beschreven factoren.
De belangrijkste bedenkingen die impliciet naar voren zijn gebracht bij de behandeling
van theorieën die het verband willen verklaren tussen economische parameters en de
totstandkoming van vruchtbaarheid zijn kort samengevat de volgende: In de eerste plaats is
aangegeven dat de waarde van kinderen in onvoldoende mate is uit te drukken in economische
parameters. Met name emotionele motieven gebaseerd op cultureel of sociaal geïnspireerde
overwegingen kunnen belangrijk zijn voor een kinderwens. Deze motieven lijken zeer context
gevoelig te zijn en krijgen onvoldoende aandacht in economische modellen. Ten tweede wordt
er aangenomen dat de niet-economische context constant is, dit betekent dat alleen een
verandering in economische determinanten gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid. Dit is niet
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realistisch. Ten derde zijn enkele theorieën gebaseerd op waarnemingen op huishoudniveau als
kleinste analyse-eenheid waardoor tegenstellingen binnen het huishouden onderbelicht zijn
gebleven. Met name de processen rondom de reproduktieve besluitvorming van individuele
gezinsleden kunnen bijdragen aan een beter begrip van de totstandkoming van vruchtbaarheid.
Als laatste kan, door de noodzaak van statistisch verantwoorde aantallen bij macro-economische
modellen, er door het samenstellen van grote groepen specifieke informatie verloren gaan die
verklarende waarde heeft voor de totstandkoming van vruchtbaarheid bij kleinere groepen.
2.3.2 Verwantschap
De mogelijke invloed van diverse familieleden op beslissingen die vrouwen nemen ten aanzien
van hun reproduktief functioneren en seksualiteit wordt hier aangegeven. De huwelijksrelatie
wordt vanwege het complexe karakter apart in 2.3.3 besproken.
Verwantschap is een relatief onderbelicht gebied gebleven bij studies naar
vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbeïnvloedende processen. Toch geeft het een belangrijke
invulling aan het begrip culturele en sociale context waarbinnen vruchtbaarheid tot stand komt.
In de levensverhalen van vrouwen en mannen worden verwantschapsrelaties uitgebreid
besproken. Ook worden de posities van betrokkenen voor een groot deel bepaald binnen de
grootfamilie. Op deze plaats worden enkele mogelijke invloeden van familieleden op het
reproduktief functioneren en seksualiteit weergegeven, na de presentatie van de case-studies zal
dit in hoofdstuk vijf worden uitgewerkt
Invloed van het familiehoofd
De belangrijke rol van het familiehoofd bij de beslissing over het aantal kinderen wordt in de
literatuur meermalen genoemd. Zo benadrukt Caldwell (1982:353-369) dat het hoofd van de
familie, in de meeste gevallen de patriarch, belang heeft bij veel nakomelingen in een
overwegend agrarische samenleving gebaseerd op familiebedrijfjes. Het hoofd van de familie
zou zijn positie versterken door zijn directe controle op de produktiemiddelen, land en
arbeidskrachten, door een patrilocale residentie en door het arrangeren van voordelige
huwelijken voor zijn kinderen. Cain (1982:172-174) relativeert de grote invloed van het hoofd
van de familie op grond van onderzoek in Bangladesh en India. Zo stelt hij vast dat zonen vaker
een aparte economische unit opzetten, al dan niet in een samenwerkingsverband met de vader,
dan werd aangenomen en hij constateert dat een belangrijk percentage van de landverkopen zich
tussen familieleden afspeelt wat laat zien dat de economische zekerheid door laterale banden
minder groot zou kunnen zijn dan verwacht. Interessant is hier de differentiatie in laterale
familiebanden (ooms, neven, broers) en lineaire familiebanden (vaders, grootvaders, zonen,
kleinzonen). Als het belang van de eerste afneemt kan het individu er baat bij hebben zelf veel
nakomelingen te hebben. Dit zou betekenen dat de afname van de hechtheid van de grootfamilie
in laterale zin niet zal leiden tot een fertiliteitsreductie maar juist tot een toename. Daarentegen
kunnen sterke familienetwerken zich veroorloven minder kinderen te krijgen door risico
spreiding over meerdere personen.
Cain (1982:165-175) relativeert de invloed van het hoofd van de familie door te wijzen
op de consequenties van een afname van welvaart voor de gehele familie. Hij stelt dat de familie
weliswaar verschillende interne belangen kan hebben maar dat een afname van welvaart voor
alle leden nadelig is. De gunstige positie van het hoofd van de familie is aan twijfel onderhevig,
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hij profiteert immers niet alléén van de voordelen maar hij is ook verantwoordelijk voor de
onkosten van de familie. Cain stelt, in tegenstelling tot Caldwell die beschrijft hoe nuclearisatie
van families gepaard gaat met een afname van vruchtbaarheid, dat vrouwen als zij geheel
economisch afhankelijk zijn van de mannelijke leden van de familie voordeel kunnen hebben
bij een hoge fertiliteit. Bij het wegvallen van hun echtgenoot of de patriarch moeten de zonen
immers zorg dragen voor haar economisch onderhoud.
Hoewel bovenbeschreven theorieën voornamelijk gericht zijn op patrilineair ingerichte
maatschappijen is het interessant om te kijken hoe deze verhoudingen voor Ngazidja liggen.
Hier respecteert men een matrilineaire afstamming en kent men matrilocaliteit. Bij hun huwelijk
krijgen meisjes een huis van hun ouders en trekken de echtgenoten bij hen in. Dit huis kan het
ouderlijk huis zijn, in dat geval gaan de ouders zelf in een kleiner huis op het familieterrein
wonen, of een nieuw gebouwd huis. Jongere dochters kunnen ook een aantal vertrekken in het
huis van hun oudste zuster toegewezen krijgen. Deze vorm van huisvesting zorgt ervoor dat de
vrouwelijke leden van een familie bij elkaar blijven wonen. Hoewel op grond van het
islamitische geloof de man formeel gezien het hoofd van de familie is, zal er in de meeste
gevallen in de praktijk sprake zijn van een vrouwelijk familiehoofd. Vrouwen vormen immers
sociaal gezien de stabiele factor omdat zij, na de vaak veelvuldig optredende scheidingen, in
hun huis blijven wonen en economisch gezien verkrijgen ze een zekere onafhankelijkheid door
het overervingssysteem waarbij het familiebezit voor een groot deel via de vrouwelijke lijn
wordt doorgegeven. Wat betekent dit voor de invloed die het praktisch familiehoofd, in vele
gevallen de moeder of de oma van de vrouw, op het reproduktief functioneren van haar dochter
of kleindochter heeft? Botsen de wensen van moeder en dochter wat betreft hun nageslacht of
hebben zij gelijkgerichte belangen? In hoeverre kunnen zij hun wensen verwezenlijken of met
andere woorden wat is hun macht op dit gebied? In hoeverre spelen religieuze gevoelens die
conflicterend kunnen zijn met de sociale werkelijkheid een rol? In deze studie zal hieraan mime
aandacht worden geschonken door zowel te luisteren naar familiehoofden als naar hun dochters.
Invloed van overige familieleden
In hoeverre beïnvloeden laterale familiebanden het reproduktief functioneren van vrouwen?
Kunnen ooms, tantes, broers en zussen vrouwen bepaalde gedragingen opleggen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een korte schets van een gemiddeld familie
functioneren noodzakelijk. Verschillende aspecten zullen later nader worden uitgewerkt. Een
vrouw op Ngazidja zal over het algemeen worden uitgehuwelijkt door haar familie waarbij met
name de broer van haar moeder een belangrijke rol speelt bij het zoeken naar de
huwelijkspartner en de bouw van het huis. Als getrouwde vrouw heeft zij dagelijks omgang met
haar familieleden waarmee ze een gemeenschappelijke binnenplaats deelt. Haar man zal bij haar
wonen maar hij zal veel aandacht moeten blijven schenken aan zijn eigen grootfamilie, het
uithuwelijken van de dochters van zijn zusters blijft zijn verantwoordelijkheid. Ook eventuele
bij vrouwen die elders wonen kunnen zijn aandacht opeisen. De kinderen die geboren worden uit
een huwelijk zullen in eerste instantie hun moeder en de familieleden van hun moeder als
permanente verzorgers hebben. Door de grote conjugale instabiliteit kan het zijn dat zij zich in
de loop van hun leven geconfronteerd zien met meerdere vaderfiguren. Het vaste mannelijke
punt in hun belevingswereld is daarom in veel gevallen de broer van hun moeder, de djomba,
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aan wie zij ook gehoorzaamheid zijn verschuldigd. Hun opvoeding wordt grotendeels
verwezenlijkt door hun biologische moeder, hun oma en hun tantes, zussen van hun moeder.
Op grond van deze schets kan worden verwacht dat laterale familiebanden van
moederszijde zeker van invloed zijn. Hoe deze invloed gestalte krijgt is niet bij voorbaat
duidelijk. Wat betreft de broer van de moeder kan het zijn dat hij belang heeft bij veel
nakomelingen van zijn zuster omdat deze kinderen immers de voortzetting van de familie zullen
moeten realiseren. Anderzijds is hij verantwoordelijk voor zijn zuster in de periode tussen twee
huwelijken en is hij ook verantwoordelijk voor het uithuwelijken van haar kinderen. Deze grote
morele en financiële belasting zou ertoe kunnen leiden dat hij een gering kindertal voor zijn
zuster wenst. Hoe hij zijn wensen kan verwezenlijken is een volgende vraag. Immers zijn zuster
staat, als zij gehuwd is, formeel gezien onder het gezag van haar man. Hoe kan een broer
invloed uitoefenen op het intieme leven tussen man en vrouw? Hoe sociale en religieuze
verantwoordelijkheden in deze een rol spelen en hoe broers en zussen deze dilemma's oplossen
is een onderdeel van deze studie. Mannen zullen hun visie geven over de nakomelingen van hun
zusters. Zij zullen hun familietrots, maar ook hun zorgen verwoorden. Vrouweji zullen laten
zien wat die speciale broer-zus band voor hen betekent, hoe zij steun ontvangen maar ook hoe
zij moeten vechten voor het realiseren van hun eigen wensen.
Door het samenwonen van vrouwelijke familieleden is het te verwachten dat zij elkaar
zullen beïnvloeden wat betreft hun reproduktief functioneren. Of dit een pro- of contranatalistische invloed zal zijn, zal worden onderzocht. Verwachtingen hieromtrent worden
behandeld in 2.4.3. bij de bespreking van het aantal kinderen en mogelijke reproduktieve
strategieën.
Invloed van de familie van de echtgenoot op het reproduktief functioneren van vrouwen
zal naar verwachting minder direct zijn dan de hierboven beschreven invloeden. Er is immers
sprake van een fysieke scheiding. Er wordt verwacht dat de familie van de echtgenoot geen
voordeel zal hebben bij veel nakomelingen van hun zoon. Deze kinderen behoren niet tot hun
matriclan en kunnen competitief zijn voor de aandacht die de echtgenoot aan zijn eigen familie
kan blijven schenken. Of deze verwachting juist is zal worden beschreven.
2.3.3 Huwelijk
Het huwelijk speelt een belangrijke rol in het leven van vrouwen. In deze paragraaf komt
achtereenvolgens aan de orde: de verschillende soorten huwelijkssluitingen, het arrangeren van
huwelijken, de positie van de echtgenoot, polygamie, conjugale stabiliteit en huwelijksleeftijd.
Huwelijkssluitingen
Op Ngazidja kent men twee belangrijke huwelijkssluitingen: de grand mariage of anda en de
petit mariage. Literatuur over de Comoren is schaars maar beschrijvingen van de anda
vormen daarop een gunstige uitzondering. Zo geeft Abdourahim (1983) een uitgebreide
beschrijving en analyse van de sociale aspecten van de anda en de Economist (1991a)
analyseert de economische aspecten. Gezien het belang van de anda in het leven van vrouwen
wordt hier een korte uitleg gegeven. De anda is een huwelijksvoltrekking met vele ceremoniën
waarvan de voorbereidingen vaak een heel leven in beslag nemen. Er is een complex systeem
van het uitwisselen van cadeaus en voedsel. Schattingen van bedragen die hiermee zijn gemoeid
lopen uiteen maar kunnen oplopen tot een waarde van zeven jaarsalarissen (Newitt 1984:86-88).
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Zowel de familie van de bruidegom als de familie van de bruid maken deze kosten volgens een
vaste code waarbij de bruidegom ogenschijnlijk het meeste uitgeeft. Traditioneel is alleen de
oudste dochter voorbestemd voor de anda. Als er genoeg middelen zijn worden jongere
dochters ook wel volgens de anda uitgehuwelijkt. De bruid moet maagd zijn en is over het
algemeen veel jonger dan haar echtgenoot die vaak lange tijd heeft moeten sparen of vanwege
het benodigde goud heeft moeten wachten op de anda van zijn zus. De anda is bepalend voor
de plaats die aan een familie in de sociale hiërarchie wordt toegekend. Het meest in aanzien
staan de notabelen die zelf een anda huwelijk hebben gesloten en een kind hebben
uitgehuwelijkt volgens de anda, daarna volgen de notabelen die zelf dit huwelijk hebben gedaan
en tenslotte volgen zij die dit niet hebben gedaan waarbij weer onderscheid wordt gemaakt
tussen degenen die wel en degenen die niet met de voorbereidingen zijn begonnen (Abdourahim
1983:238-254). De sociale implicaties van dit systeem zijn diepgaand in die zin dat de
notabelen naast een geprivilegeerde plaats in de moskee, tal van rechten op sociaal gebied
verkrijgen zoals deelname aan de rechtspraak, spreekrecht in het openbaar en een ereplaats en
het beste voedsel bij feesten. Degenen die niet tot de klasse der notabelen behoren zijn min of
meer gedwongen zich aan hen te onderwerpen. Wat heeft dit systeem voor gevolgen voor
vrouwen? Wat betekent het voor hen om te trouwen volgens de anda, welke voordelen ervaren
zij? Hoe beïnvloedt dit de vruchtbaarheid en seksualiteit? Vrouwen van Ngazidja vertellen
hierover.
Gezien het feit dat de voorbereidingen van de anda geruime tijd in beslag kunnen
nemen, besluiten mannen in afwachting hiervan vaak te trouwen volgens de petit mariage. Dit
volgens islamitische regels gesloten huwelijk, waarbij mannen een klein huwelijkscadeau, de
mahari, aan hun toekomstige vrouw geven, stelt mannen in staat op legitieme wijze een gezin te
stichten. Vrouwen die op deze wijze zijn getrouwd verspelen hun kansen op het sluiten van de
anda omdat zij niet meer voldoen aan de eis van maagdelijkheid. Wat dit huwelijk voor
vrouwen betekent, hoe zij de continue zorg van hun echtgenoten en broers voor de realisatie van
een anda ervaren en wat dit voor gevolgen heeft voor hun eigen reproduktief functioneren
wordt onderzocht.
Het arrangeren van huwelijken
Voor het anda huwelijk wordt een partner geselecteerd door de moeder en haar broer of andere
mannelijke familieleden. De criteria waarop de selectie geschiedt zijn het prestige van de
familie waarbij met name de afkomst belangrijk is en de materiële mogelijkheden. De mba of
lineage van de echtgenoten moet dezelfde zijn wat inhoudt dat de huwelijkskandidaten
afkomstig zullen zijn uit hetzelfde dorp. Bij de anda is dus sprake van dorps-endogamie. Met de
gevoelens van huwelijkskandidaten wordt over het algemeen geen rekening gehouden. Nadat de
familie van de toekomstige echtgenoot contact op heeft genomen met de familie van de
aanstaande bruid wordt er een mwalimu geconsulteerd om te bepalen of de verbintenis gelukkig
zal zijn, tevens inspecteert een oudere vrouw uit de familie van de man de aanstaande bruid op
fysieke capaciteiten en karakter (Chouzour 1989:297). Het meisje accepteert in de meeste
gevallen de geselecteerde partner om aan haar familieverplichtingen te voldoen en de eer van de
familie veilig te stellen. Bij deze partnerkeuze heeft men een sterke voorkeur voor het nicht-neef
huwelijk tussen kinderen van een zus en een broer of tussen kinderen van broers. Huwelijken
tussen kinderen van zussen worden als te dicht ervaren en zijn verboden (Abdourahim
1983:186). De preferentie voor het neef-nicht huwelijk met een voorkeur voor een huwelijk van
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een vrouw met de zoon van de broer van haar moeder is verklaarbaar. De echtgenoot gaat
wonen in een gezin waarin zijn vader, de oom van de bruid, reeds veel heeft geïnvesteerd. De
investeringen en grote uitgaven die een anda met zich meebrengt blijven in de familie.
Op grond van het voorgaande is het interessant om te kijken hoe het type
huwelijkssluiting en de wijze van selectie van partners de vruchtbaarheid van vrouwen
beïnvloedt. Welke vrijheden hebben vrouwen om na het voldoen aan hun sociale verplichtingen
zelf wel of geen officiële huwelijken aan te gaan en welke gevolgen heeft dit voor hun
reproduktief functioneren en seksualiteit?
De positie van de echtgenoot
Mannen kennen in principe twee huizen waarvoor ook twee verschillende termen gebruikt
worden namelijk het huis van hun vrouw (hahe) en hun ouderlijk huis (ha duhuzahé). Bij een
enquête onder mannen bleek dat op de vraag welke relatie voor hen het belangrijkste was het
merendeel antwoordde dat dit de relatie met hun vrouw is. Op de vraag aan wie men het meeste
geld besteedde bleek dat het merendeel van de mannen definanciëleprioriteit bij hun ouderlijk
huis legde en onder andere participeerde in de bouw van huizen voor dochters van zussen
(Mroudjae, Blanchy 1989:61-62). Deze tweespalt in het leven van mannen plaatst hen in een
moeilijke positie. Hun islamitische geloofsovertuiging leert hen dat ze hun vrouw en kinderen
moeten onderhouden. De sociale werkelijkheid gebaseerd op het matrilineair
afstammingssysteem dwingt hen om zorg te dragen voor hun matriclan. Tenslotte biedt de
polygynie hen een mogelijkheid een derde "thuis" te creëren. Vrouwen zijn dus getrouwd met
mannen die een (materiële) verantwoording hebben voor hun ouders, zusters en zusters
kinderen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat hun echtgenoten hen zullen onderhouden. De
vraag is of dit een pro-naïalistisch effect zal hebben voor vrouwen. Hoe zijn zij afhankelijk van
hun eventuele kinderen en hoe is de balans tussen lasten en lusten van kinderen? Hoe werkt de
discrepantie tussen produktie en consumptie eenheid die mannen ervaren hierop in? Wat doen
vrouwen als hun echtgenoot geen zorg meer voor haar en/of haar kinderen draagt? Hoe ervaren
zij dit sociaal gezien? Wat betekent dit voor de kinderen? Beantwoording van deze vragen is
essentieel om bij te dragen aan de theorievorming over het belang van de grootfamilie en
gezinsgrootte voor vrouwen in matrilineaire samenlevingen.
Polygynie
Op de Comoren is polygynie toegestaan. Van de getrouwde mannen is 19,1% polygyn
(Recensement 1980 1:38). Polygyne mannen moeten hun tijd zo eerlijk mogelijk verdelen
tussen hun vrouwen. Gezien het matrilocale residentiepatroon betekent dit dat de vrouwen niet
bij elkaar wonen maar ieder hun eigen huis hebben. De man reist tussen deze huizen op en neer.
Ottenheimer et al (1979:328) presenteren literatuur waaruit blijkt dat de combinatie van
polygynie en matrilocaliteit uitzonderlijk is. Het feit dat dit op de Comoren wordt aangetroffen
verklaren zij, op grond van een studie op Anjouan waar ook een matrilocale vestigingspatroon
wordt gerespecteerd, door de aparte invloedssferen van mannen en vrouwen. Mannen zouden
zich voornamelijk met de religie, politiek en handel bezig houden (publieke sferen) en vrouwen
zouden verantwoordelijk zijn voor de familie (privé sfeer). Mannen zouden zich met
handelsgewassen bezighouden en de opbrengsten gebruiken voor de aankoop van luxe goederen
terwijl vrouwen zich met voedselgewassen bezig zouden houden. Deze verklaring geldt niet
voor Ngazidja. Op Ngazidja is het belang van handelsgewassen minder dan op Anjouan.
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Vrouwen kunnen actief zijn in de handel, zeker waar het de handel van voedselgewassen betren.
Mannen participeren bij de verbouw van voedselgewassen. Deze participatie wordt bevorderd
door het feit dat vrouwen gedurende hun zwangerschappen en in de post partum periode minder
beschikbaar zijn om op het land te werken.
Een tweede verklaring gegeven door Ottenheimer (1984:352-353) is gebaseerd op het
verschijnsel dat de jonge adolescent zich losmaakt van de matriclan door zelfstandig te gaan
wonen. Hij onttrekt zich op deze wijze aan de invloedssfeer van de matriclan waardoor de
biologische vader zijn invloed kan vergroten. Op Ngazidja gaat de jonge adolescent eveneens
zelfstandig wonen maar hij blijft zijn maaltijden gebruiken in zijn ouderlijk huis. De biologische
vader is vaak afwezig en het is dus niet te verwachten dat de adolescent in grote mate beïnvloed
wordt door de familie van zijn biologische vader. Zoals reeds eerder is aangegeven is juist de
broer van zijn moeder een belangrijk mannelijk figuur in zijn leven. Ook na het huwelijk van de
mannelijke adolescent blijft hij nauwe banden met zijn ouderlijk huis onderhouden, na een
eventuele scheiding keert hij hier weer terug. Het is dus niet waarschijnlijk dat de waarden van
de matriclan die hij gedurende zijn gehele leven heeft geïnternaliseerd vervangen kunnen
worden door waarden van de patrician. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de
sociale status van de patrician veel hoger is of als de moeder om economische redenen haar kind
liever bij de familie van de vader geplaatst ziet. Dit laatste geval is echter beschamend voor haar
eigen clan en wordt slechts uit noodzaak gedaan. Het kind wordt dan opgevoed door de
vrouwelijke leden van de patrician (grootmoeder, tante) slechts zelden door een eventuele
nieuwe vrouw van de vader (Mroudjae, Blanchy 1989:63).
Hoe kan het dat ondanks het feit dat bovengenoemde verklaringen niet plausibel zijn
voor de situatie op Ngazidja, ook hier de in antropologisch opzicht uitzonderlijke combinatie
van polygynie en matrilocaliteit wordt aangetroffen? De mogelijkheid van conflicten wordt
beperkt omdat vrouwen van een polygyne man ieder hun eigen huishouden hebben en bij hun
eigen familie wonen. De man verplaatst zich en probeert zijn tijd zo eerlijk mogelijk over de
gezinnen te verdelen. Ten tweede lijkt de relatief economische zelfstandigheid van vrouwen
polygynie ook financieel haalbaar te maken. De religieuze achtergrond van polygynie maakt
deze tenslotte sociaal acceptabel. Er zal worden gekeken in hoeverre bovengenoemde
verklaringen plausibel zijn voor de situatie op Ngazidja. Is polygynie een bron van conflicten?
Hoe beïnvloedt deze situatie de kinderwens van vrouwen? Ook zal aandacht gegeven worden
aan de vraag in hoeverre polygynie is gekoppeld aan kinderloosheid of aan
leviraatsverplichtingen. Tenslotte zal op de invulling van polygynie worden ingegaan, is er
sprake van seriële polygynie of leeft een man daadwerkelijk gedurende een bepaalde tijd met
meerdere vrouwen?
De relatie tussen polygynie en het aantal kinderen per vrouw is het onderwerp van
meerdere studies geweest. Zo werd op grond van resultaten van de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie geconcludeerd dat vrouwen getrouwd met polygyne mannen minder
kinderen krijgen dan zij die in een monogaam huwelijk leven (McDonald 1984:51-52; Pebley,
Mbugua 1989:338-364). Dit werd onder andere toegeschreven aan de mogelijkheid van
vrouwen, getrouwd met polygyne mannen, om geboortenspreiding te bereiken door seksuele
onthouding en door het verschijnsel van subvruchtbaarheid bij deze vrouwen (Pebley, Mbugua
1989:361) Ander onderzoek bevestigde deze relatie niet (Borgerhoff-Mulder 1989).31 Op
nationaal niveau werd waargenomen dat in samenlevingen waar polygamie veel voorkomt de
vruchtbaarheid hoger is dan in samenlevingen waar over het algemeen monogame relaties
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worden aangetroffen. Dit werd verklaard door het feit dat in samenlevingen waar polygynie is
toegestaan er voor iedere vrouw een echtgenoot beschikbaar is waardoor het aantal vrouwen in
een samenlevingsverband hoger is dan in samenlevingen waar polygynie niet gebruikelijk is
(Pebley, Mbugua 1989:338-364). De discrepantie tussen nationale statistieken en lokale
werkelijkheid stimuleerde mij om de mechanismen en processen op lokaal niveau nader te
bestuderen en de complexiteit van invloeden van polygynie op de totstandkoming van een
bepaalde vruchtbaarheid in een bredere context te zetten.
Een belangrijk gegeven is de sociaal culturele context van de samenleving waarin
polygynie plaatsvindt. In de Comoren is het percentage polygyne mannen afgenomen van 24,9
% in 1966 tot 19,1 % in 1980.6 Hoewel de statistieken melding maken van een afnemende
belangstelling voor polygyne huwelijken mag er toch worden verwacht dat door de grote
conjugale instabiliteit op Ngazidja vrouwen een niet onaanzienlijke kans lopen zich
geconfronteerd te zien met polygynie. Wat dit voor hun houding ten opzichte van hun
nakomelingenschap betekent zullen zij aangeven. Het zou kunnen zijn dat door de competitie
tussen vrouwen het aantal kinderen per vrouw toeneemt. Een redenering die dan gevolgd kan
worden is dat een nieuwe zwangerschap het beste bewijs is van de liefde van de man. Het zou
ook kunnen zijn, zoals hierboven is aangegeven, dat door de mogelijkheid om seksuele
contacten gedurende bepaalde perioden te vermijden, vrouwen beter hun reproduktie kunnen
regelen door bijvoorbeeld het toepassen van traditionele geboortenregelingsmethoden als
periodieke onthouding. Tenslotte is het mogelijk dat polygynie een losse huwelijksband tot
gevolg heeft.
Polygynie en het daarmee gepaard gaande leeftijdsverschil tussen de partners wordt wel
gezien als een factor die ertoe bijdraagt dat de vrouwen ondergeschikt aan hun man blijven en
weinig zeggenschap hebben over hun reproduktief functioneren. Bij een groot leeftijdsverschil
kan er soms sprake zijn van een vader-dochter verhouding die pas verandert in een meer
gelijkwaardige verhouding als de vrouw enige kinderen heeft. Het grootste verschil in leeftijd
tussen beide partners wordt geconstateerd in maatschappijen waar de status van man en vrouw
veel verschillen (Casterline et al 1986). Het is niet waarschijnlijk dat dit ook geldt voor vrouwen
op Ngazidja gezien hun belangrijke plaats in de samenleving. Het moederschap is voor hen in
de eerste plaats belangrijk voor het overleven van de matriclan. Haar positie in de familie van
haar echtgenoot wordt er niet door bepaald en de verwachting is dat haar relatie met haar
echtgenoot er daarom minder door zal worden beïnvloed.
Tenslotte verbindt Memissi polygynie met de seksuele behoefte van de man. De
intensiteit van de mannelijke begeerte zou de man aanzetten tot het nemen van een tweede
vrouw en hem op deze wijze beschermen tegen de zonde van overspel (Memissi 1975a). Hoe en
of de belevenis van seksualiteit meespeelt in het aangaan en verbreken van relaties is een
belangrijk onderdeel in de gesprekken met vrouwen op Ngazidja.
Hechtheid van de huwelijksband, scheidingen
De conjugale instabiliteit is groot op de Comoren, één op de twee huwelijken eindigt voortijdig
(Recensement 1980 I). De sociale verwerping van alleenstaande vrouwen in de vruchtbare
leeftijd leidt ertoe dat veel vrouwen nieuwe (huwelijks)verbindingen aangaan (Abdourahim
1983:192). Een nieuwe verbinding, een andere situatie stelt andere eisen aan vrouwen. Het
voldoen aan nieuwe verwachtingen zou een belangrijke invloed kunnen hebben op haar
reproduktief gedrag.8 Het kan zijn dat vrouwen in elke nieuwe relatie hun vruchtbaarheid
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moeten bewijzen, in dat geval zullen vrouwen die meerdere keren getrouwd zijn geweest meer
kinderen krijgen dan degenen die een stabiele relatie hebben. Het kan ook zijn dat vaak
gescheiden vrouwen minder kinderen krijgen omdat zij in de periode tussen hun huwelijken
geen seksueel verkeer geacht worden te hebben. Hoe vrouwen hiermee omgaan, hoe en waarom
scheidingen tot stand komen, welke strategieën vrouwen hebben om ongewenste situaties te
voorkomen vormt een belangrijk gespreksonderdeel in de dialoog met vrouwen op Ngazidja.
Het patroon van instabiele conjugale verhoudingen en hoge scheidingspercentages is in
Afrika geen uitzondering. Het scheidingspercentage in Afrika neemt toe, dit wordt wel
toegeschreven aan een toenemende mondigheid van vrouwen (Parkin, Nyamwaya 1987). In
sommige Afrikaans islamitische maatschappijen kent men traditioneel gezien een hoog
scheidingspercentage wat onder andere te wijten zou zijn aan het gemak waarmee een scheiding
(unilateraal) verkregen kan worden (idem 1987:30). Huwelijkstrouw wordt vereist in een
islamitische samenleving om de biologische afkomst van de kinderen te kunnen bepalen. In de
Comoren met zijn matrilineaire afstamming wordt aan het biologische vaderschap van het kind
in de praktijk minder belang gehecht omdat het kind toebehoort aan de matriclan. De grotere
seksuele vrijheid die dit met zich meebrengt wordt oogluikend getolereerd maar niet officieel
geaccepteerd. In de islamitische Minangkabause samenleving op Sumatra kent men eveneens
een matrilineaire afstamming. Kinderen behoren hier toe aan de familie van de vrouw. Hoewel
in deze samenleving huwelijksbanden los zijn en seriële polygynie voorkomt, wordt er naar een
liefdevolle relatie met de familie van vaderskant gestreefd. De patrilijn wordt als drager van
erfelijke eigenschappen van belang geacht. Monogamie is daarom bij vrouwen vereist (PostelCoster 1985a:30-54). Of voor Comorese vrouwen deze waarden ook gelden en of er sprake is
van een botsing van islamitische waarden met een matrilineaire afstamming is interessant voor
de reproduktieve vrijheid van vrouwen. In hoeverre profiteren vrouwen hiervan? Hoe gaan zij
hiermee om?
Chouzour (1989) stelt vast dat het aantal scheidingen bij anda huwelijken hoger ligt dan
bij de overige huwelijken. Omdat het totale scheidingspercentage 50% is, zou dit betekenen dat
meer dan de helft van de anda huwelijken eindigt in een scheiding. Dit wordt door hem
verklaard door de partnerkeuze door de familie en het leeftijdsverschil tussen de partners. Het
kan zijn dat na het voldoen aan haar traditionele verplichtingen het meisje er de voorkeur
aangeeft om met een partner van eigen keuze haar leven te delen of de man kan er de voorkeur
aangeven terug te keren naar zijn eerste vrouw en kinderen. Het anda huwelijk is dan als een
soort initiatie-rite te beschouwen. Hoe vrouwen een scheiding ervaren en wat zij als oorzaken
zien zal worden onderzocht. Tevens wordt gekeken naar de gevolgen voor hun vruchtbaarheid.
Afsluitend kan gesteld worden dat op Ngazidja gezien de hoge scheidingspercentages de
man-vrouw band als zwak gedefinieerd kan worden. De primaire verantwoordelijkheid van
mannen voor het welbevinden van de kinderen van hun zusters kan hierbij een rol spelen. Op
grond hiervan wordt het niet waarschijnlijk geacht dat mannen veel kinderen wensen voor hun
echtgenoten, vrouwen daarentegen kunnen baat hebben bij het krijgen van vele kinderen voor
het voortbestaan van hun clan. De genoemde argumenten die spelen bij een zwakke
huwelijksband tussen partners kunnen pro- of contra-natalistisch werken voor vrouwen op
Ngazidja. Ook kan het een verschil in reproduktief ideaal tussen mannen en vrouwen
bewerkstelligen. In hoeverre dit het geval zal zijn, zal worden onderzocht, centraal staan hierbij
de ervaringen van vrouwen en hun partners. Te denken valt aan emotionele solidariteit, het
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leggen van financiële prioriteiten, het nemen en uitvoeren van beslissingen en confrontatie van
familieplichten met gezinsplichten.
Huwelijksleeftijd
Het aantal vrouwen in (huwelijks)relaties of samenlevingsverbanden is één van de directe
determinanten van fertiliteit in een traditionele samenleving (Bongaarts 1983). De
huwelijksleeftijd is hierbij van belang (Mauldin, Segal 1988; Aborampah 1987). Bij
toenemende huwelijksleeftijd kan het zijn dat de totale fertiliteit afneemt omdat er minder
vrouwen in een samenlevingsverband leven. Dit is voor Afrika niet altijd het geval, McDonald
laat zien op grond van gegevens van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie dat Afrikaanse vrouwen
die op latere leeftijd huwen ongeveer evenveel kinderen krijgen als vrouwen die jong huwen
(McDonald 1984:9). Op nationaal niveau is het uitstellen van de geboorte van het eerste kind
demografisch gezien wel van belang voor de totale fertiliteit in een populatie. In tegenstelling
tot de geconstateerde toename van de huwelijksleeftijd in een aantal Arabische landen (Fargues
1988:985), zien we op de Comoren een daling. De huwelijksleeftijd van mannen daalde tussen
1966 en 1980 van 29,6 jaar tot 27,5 jaar, bij vrouwen was deze daling van 20,2 jaar tot 20,0 jaar.
De huwelijksleeftijd van mannen daalt harder dan die van vrouwen waardoor het gemiddelde
leeftijdsverschil tussen huwelijkspartners afneemt. De afname bij mannen kan verklaard worden
door een afname van polygynie waardoor er meer vrouwen voor jongere mannen beschikbaar
komen (Recensement 19801:36-38). Dalende huwelijksleeftijd, snel hertrouwen na scheiding of
overlijden van de partner en het voorkomen van polygynie zullen ervoor zorgen dat een groot
deel van de in de reproduktieve leeftijdscategorie verkerende vrouwen in een
samenlevingsverband leven.
Bovenstaande beschrijving van aspecten die rechtstreeks met het huwelijk hebben te maken,
laat de complexiteit van enkele mechanismen zien die van invloed zijn op de vruchtbaarheid. Zo
is er een verschil tussen dat wat op nationaal niveau relevant is en dat wat op individueel- en
huishoudniveau speelt. Te denken valt aan het hierboven beschreven verschil in effect op de
vruchtbaarheid van het uitstellen van de huwelijksleeftijd op nationaal niveau en individueel- of
huishoudniveau. Hetzelfde geldt voor invloeden van polygynie op vruchtbaarheid, ook hier
laten nationale statistieken een ander beeld zien dan het beeld op huishoudniveau. Ondanks een
afname in polygame huwelijken, zullen naar verwachting door een toenemend aantal
scheidingen gepaard gaande met nieuwe huwelijkssluitingen veel vrouwen met polygynie te
maken krijgen. Het omgekeerde komt ook voor; dat wat op lokaal niveau relevant is, komt niet
tot uitdrukking in nationale statistieken. Te denken valt aan de wijze van huwelijkssluiting,
bepalend voor individueel prestige en waarschijnlijk ook voor reproduktieve vrijheden. Op
nationaal niveau is het, statistisch gezien, niet belangrijk op welke wijze het huwelijk is gesloten
en wordt alleen het aantal huwelijken geregistreerd. Dit verschijnsel laat zien waarom het
belangrijk is om contextualiteit en positionaliteit te betrekken bij de theorievorming over
vruchtbaarheid.10
2.3.4 Sociale stratificaties
Op Ngazidja kent men een aantal indelingen van de maatschappij zoals de indeling naar
afkomst: edele, vrije of slaaf, de indeling in leeftijdsgroepen of hirimu, de indeling naar
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godsdienstige afkomst en een indeling gebaseerd op het type huwelijkssluiting. Deze laatste
indeling geeft in principe aan iedereen de mogelijkheid zich te onderscheiden, ongeacht zijn of
haar sociale afkomst en is reeds besproken. De eerste indelingen liggen vast vanaf de geboorte.
In de praktijk is het moeilijk uitspraken te doen op grond van de indeling edele, vrije of slaaf
omdat veel mensen zich beroepen op een edele afkomst wat gezien de geschiedenis niet
waarschijnlijk is (FAO/FNUAP COI/89/P03 1991b). Bij een enquête onder 3000 vrouwen gaf
33% van de vrouwen aan van edele afkomst te zijn (BDPA 1991 VII:10). Bij het arrangeren van
huwelijken wordt wel met de afkomst van families rekening gehouden en hieraan zal aandacht
worden geschonken in hoofdstuk zes.
Een sociale stratificatie naar leeftijdsgroep wordt beschreven door Chouzour (1989:270295). Elke jongen maakt deel uit van een leeftijdsgroep. Op dorpsniveau kent men vier van deze
groepen voor degenen die hun anda nog niet hebben gedaan. De overgang tussen de groepen
gebeurt collectief en is afhankelijk van sociale prestaties in het belang van het dorp.
Bijvoorbeeld prestaties op het gebied van onderhoud van wegen en het organiseren van
maaltijden worden beloond. Een belangrijke functie van deze groepen is het bijbrengen van
tradities en het stimuleren van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel en het uitvoeren van
werkzaamheden. Degene die hun anda nooit doen, zullen blijven behoren tot de laatste
leeftijdsgroep, deze groep kent dus leden van zeer diverse leeftijden, daarom kan er hier beter
gesproken worden van een fase-groep. De toegang tot en promotie van groepen bij vrouwen is
anders georganiseerd dan die bij mannen. In principe treden vrouwen alleen toe tot een
traditionele vrouwengroep, de mraya, na hun huwelijk. Zij gaan dan deel uitmaken van de
mraya waarvan ook hun moeder en grootmoeder al deel uitmaakten. Promotie gebeurt
individueel en is afhankelijk van de realisatie van de anda van kinderen en kleinkinderen. Deze
promotie is vergelijkbaar met die van mannen na de realisatie van de anda. Vrouwen die hun
kinderen en kleinkinderen volgens de anda hebben uitgehuwelijkt genieten het meeste aanzien
en zijn vrijgesteld van collectieve werkzaamheden. Wat sociale stratificaties voor vrouwen in de
praktijk betekenen vormt een onderdeel van deze studie.
Behalve de hierboven genoemde sociale stratificaties kan er een indeling gemaakt worden naar
sekse. Hoe bepaalt sekse de reproduktieve besluitvorming en reproduktief gedrag? Beweringen
dat vrouwen kleinere gezinnen wensen dan mannen in traditionele samenlevingen (Eberstadt
1981; Caldwell 1981:17-20) staan haaks op beweringen dat vrouwen juist belang kunnen
hebben bij grote gezinnen (Cain 1982:169).40 Opvallend is dat Caldwell in een latere uitwerking
van zijn theorie expliciet de macht van vrouwen om reproduktieve beslissingen te nemen
noemt: "( ) all fertility transitions are generated by two factors: the primary one of the
decreasing economic advantage (or increasing disadvantage) of having children, and the
secondary one of women's increased ability to determine their own fertility" (Caldwell
1983:470). Over reproduktieve wensen en de mogelijkheden ze ten uitvoer te brengen, zullen
vrouwen van Ngazidja vertellen.
Mason en Taj (1987:614) formuleren over het verschil in reproduktief ideaal tussen
mannen en vrouwen enkele hypothesen die ze toetsen aan de hand van literatuurstudie. Deze
hypothesen zijn gebaseerd op het "vraag-model" er wordt gekeken in hoeverre de vraag naar
kinderen van mannen en vrouwen verschillen en waarop dit verschil is gebaseerd. Zij
identificeren vier condities waarin er een ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke
reproduktieve idealen verwacht kan worden. Drie van deze condities, namelijk een patriarchale
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samenleving, pre-modeme economische omstandigheden en een afstammingsgericht
verwantschapssysteem zijn reeds besproken.
Over de vierde conditie, ongunstige
demografische omstandigheden en met name een hoge mortaliteit onder vrouwen en kinderen,
formuleren zij de volgende stelling: Veel zwangerschappen verhogen het gezondheidsrisico
voor vrouwen en kunnen daarom een argument voor hen zijn om de vruchtbaarheid te
reduceren. Dit resulteert in een verschil in reproduktief ideaal tussen mannen en vrouwen
(Mason, Taj 1987:618-619). Het onderwerp mortaliteit is een veelbesproken onderwerp (onder
andere in Preston 1985:253-272) en wordt voornamelijk als bepalend gezien voor de "aanbod"
kant in theoretische modellen. Ofen hoe kindersterfte en de gezondheidsbeleving invloed heeft
op de vruchtbaarheid en in hoeverre sekse van belang is, wordt uitgewerkt. Duidelijke
uitspraken worden door Mason et al niet gedaan. Zij merken op dat onder invloed van
moderniseringsprocessen verschillen in reproduktieve idealen waarschijnlijk afnemen en dat
onder traditionele omstandigheden er wel een dergelijk verschil zou bestaan waarbij het niet
duidelijk is of mannen danwei vrouwen meer pro-natalistisch zouden zijn. Deze vage uitspraak
kan te wijten zijn aan het soort onderzoek, er is gekeken naar groepen vrouwen en groepen
mannen, een paarsgewijze vergelijking van antwoorden van (echt)paren zou exactere informatie
kunnen opleveren. In dit onderzoek zullen daarom op bescheiden schaal paarsgewijze
vergelijkingen worden uitgevoerd.
2.3.5 Religie
In deze paragraaf wordt alleen datgene behandeld van de religie dat direct betrekking heeft op
het reproduktief functioneren. Andere aspecten samenhangend met het islamitisch geloof die
indirect de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden zullen worden besproken daar waar het aan de
orde komt.
Hoe beïnvloedt de religieuze overtuiging de houding ten aanzien van vruchtbaarheid?
Zijn officiële standpunten van religieuze autoriteiten van belang bij individuele beslissingen?
Wijken lokale opvattingen af van de officiële leer? Worden mannen en vrouwen in gelijke mate
geconfronteerd met religieuze voorschriften en wat betekenen deze voor hun reproduktief
functioneren? Conflicteren religieuze waarden met traditionele gebruiken en nonnen? Deze
vragen zijn van belang om de invloed van de religieuze omgeving op beslissingen aangaande de
vruchtbaarheid te kunnen analyseren.
Zowel in de officiële leer als in de praktijk worden er binnen de islam genuanceerde
standpunten ingenomen wat betreft geboortenregeling (Allman 1978). Onderzoek in
verschillende landen wijst uit dat het niet zozeer de religieuze overtuiging is die de weerstand
tegen geboortenregeling oproept danwei andere sociaal-culturele of economische factoren
(Jansen 1987:145; Waines 1982:642-659; Fargues 1988:975-1003).M Zo onderschrijft de islam
het verhinderen van een bevruchting als één van de partners een ziekte heeft die doorgegeven
kan worden aan het nageslacht of als de gezondheid van de vrouw in gevaar komt door
veelvuldige zwangerschappen (IPPF 1974:16). Ghazali (1058-1111), een gezaghebbende
islamitische geleerde, stond bovendien geboortenregeling toe als de schoonheid van de vrouw
of haar fysieke kracht in gevaar komt (idem:ll; Musallam 1983:22). De toestemming van de
getrouwde vrouw voor de destijds bekende geboortenregelingsmethode van coïtus interruptus
was vereist (Farah 1984:35). Religieuze- en politieke leiders op Ngazidja staan niet afwijzend
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tegenover geboortenregeling (zie 4.1). Op dorps- en individueel niveau kan er, gezien de lage
prevalentie van voorbehoedmiddelengebruik, anders over worden geoordeeld. Dit zal worden
onderzocht.
In de islamitische ideologie wordt de vrouwelijke seksualiteit beschouwd als een actief
gegeven. Vrouw kunnen door hun seksuele uitstraling (fitnd) mannen verleiden. Deze
verleidelijke macht kan chaotisch werken en dient daarom gereguleerd te worden (Memissi
1975a:3^4). Eén van deze reguleringsmechanismen is het sluieren van vrouwen. Vrouwen op
Ngazidja zijn over het algemeen niet gesluierd. Wel dragen zij een brede sjaal over de schouder
die soms over het hoofd wordt gedrapeerd bij wijze van sluier. In hoofdstuk zes zal gekeken
worden in hoeverre het sluieren is verbonden aan een sociaal-economische klasse zoals
bijvoorbeeld het geval is in Soedan (Fluehr-Lobban 1987:95-96). En in hoeverre sluieren past
binnen een strategie van vrouwen om macht te verwerven of doelen te verwezenlijken zoals
bijvoorbeeld wordt beschreven voor Egypte waar werkende vrouwen behorende tot de lagere
middenklasse door zich te sluieren een grotere vrijheid verwerven (Macleod 1991:133-134).
Een ander mechanisme voor de regulering van seksualiteit is het sluiten van een
huwelijk. Het huwelijk heeft volgens islamitische bronnen twee belangrijke functies namelijk
het veilig stellen van een nakomelingenschap en het garanderen van seksuele bevrediging voor
beide partners. Dit laatste wordt binnen de islam als belangrijk gezien omdat seksuele frustraties
de sociale orde ondermijnen (Beek, Keddie 1978:88; Musallam 1983:11). In gesprekken met
vrouwen uit de onderzoeksdorpen komt het thema seksualiteit vrijwel altijd spontaan aan de
orde. In hoeverre religieuze motieven zoals hierboven beschreven hierbij een rol spelen zal
worden onderzocht.
De oudste moskee die op de Comoren wordt aangetroffen dateert waarschijnlijk uit de elfde
eeuw. De grote opbloei van de islam op de Comoren vond aan het eind van de dertiende eeuw,
begin veertiende eeuw plaats en viel samen met een golf Arabische immigranten (Chouzour
1989:146-148). Le Guennec-Coppens (1987) beschrijft de belangrijke invloed van de
Hadramis, afkomstig uit Zuid-Jemen, op de Comorese samenleving. Door deze migranten die
vooral in de veertiende tot de zestiende en in de achttiende tot begin twintigste eeuw naar de
kusten van Oost-Afrika en de Comoren kwamen, werd de verspreiding van de soennitische
rechtsschool en de sjafi'ietische riten bevorderd. De Hadramis kunnen worden ingedeeld in
twee verschillende sociaal-religieuze categorieën namelijk degenen die wel (sharifit) of niet
direct afstammen van de profeet. De eerste categorie werd over het algemeen goed ontvangen in
Oost-Afrika, de tweede categorie veel minder (idem: 189-191). In de Comoren werden beide
categorieën met open armen ontvangen. Door hun Arabische afkomst waren ze geliefde
huwelijkskandidaten. De sharifu verwierven belangrijke posities op politiek en religieus gebied.
Zo leverde de migrantenfamilie AbuBakr bin Salim een aantal bekende sultans en hoofden op
Ngazidja, de meest bekende was Ahmed bijgenaamd Mwiniyi Mkuu of grote heer (Martin 1983:
1:356). De overige migranten waren over het algemeen succesvol in de handel en verwierven
belangrijke economische posities en daardoor, via hun huwelijksallianties, waren zij eveneens in
staat hun sociale posities veilig te stellen. Doordat er op de Comoren geen sprake is geweest van
een Ottomaanse overheersing, hadden de Hadramis weinig concurrentie. Le Guennec-Coppens
(1989:191-192) beschrijft hoe zij in tegenstelling tot de situatie in andere Oost-Afrikaanse
landen, volledig in de Comorese samenleving geïntegreerd zijn en niet meer als groep
onderscheiden kunnen worden. Deze integratie is vanwege de totaal verschillende sociaal-
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culturele achtergrond van de Hadramis en de oorspronkelijke Comorese bevolking opvallend.
De verschillen betreffen onder andere huwelijkssluitingen, erfrecht en verwantschapsregels. Le
Guennec-Coppens (idem: 193-194) verklaart de volledige integratie onder andere door te wijzen
op de belangrijke posities die aan de Hadramis werden gegeven, dit stimuleerden hen de lokale
regels te respecteren. Chouzour (1989) legt het accent op wederzijdse invloeden van migranten
en de oorspronkelijke bevolking. Er was niet alleen sprake van een volledige acculturatie van
migranten, er vond in feite een uitwisseling van sociaal-culturele en religieuze gebruiken plaats.
In het vervolg van dit proefschrift zullen de 'islamitische' componenten en de 'lokale'
componenten steeds naar voren komen en zal er gekeken worden of en hoe individuen het
spanningsveld gecreëerd door deze componenten gebruiken om hun speelruimte ten aanzien van
hun reproduktief functioneren en seksualiteit te beïnvloeden.
Ondanks de discrepantie tussen de matrilineaire afstamming en de islamitische
grondbeginselen is er op de Comoren geen sprake van een conflictsituatie tussen deze twee. In
feite is de islam zonder veel problemen in de samenleving geïntegreerd waarbij gestreefd is naar
compromissen tussen de nieuwe godsdienst en bestaande structuren. De islam moet hierbij meer
gezien worden als een aanvulling op bestaande structuren (Chouzour 1989:148-149; Geertz
1966). Vrouwen vervullen een rol in alle sectoren van de samenleving, alleen in de politiek en
in de godsdienst is er (nog) geen officiële plaats voor hen ingeruimd (idem:386). Vrouwen
mogen dan geen officiële rol vervullen binnen de religieuze structuren, dat wil niet zeggen dat
ze niet met religie bezig zijn of hierop geen invloed zouden kunnen uitoefenen. Vrouwen
voldoen thuis aan hun gebedsverplichtingen. In enkele gevallen is er ook in de moskee een
speciale plaats voor hen afgescheiden. In Mdjoiézi, één van de onderzoeksdorpen is er zelfs een
speciale vrouwenmoskee.
In enkele Afrikaanse samenlevingen zoals in Senegal, Soedan en Noord-Afrika nemen
vrouwen een belangrijke plaats in bij de meer mystiek gerichte invulling van de godsdienst
(Coulon 1988:117-129; Jansen 1988). Zij kunnen leiders zijn van bepaalde sekten of
geconsulteerd worden vanwege de bijzondere krachten die aan hen worden toegeschreven. Op
Ngazidja neemt de mwalimu een belangrijke plaats in, in het dagelijks leven. Zij zijn astrologen,
medicijnmannen/vrouwen en geleerden in de heilige teksten (Newitt 1984:82-83). Zij worden
geraadpleegd om te weten welke dagen goed zijn voor het organiseren van ceremoniën, welke
huwelijksarrangementen gelukkig zullen zijn en zij maken amuletten met heilige teksten. De
mwalimu wordt geassocieerd met religie en met mystiek geïnspireerd op traditie (idem:83).
Vrouwen van Ngazidja zullen op dit thema ingaan. Zij zullen met name laten zien hoe zij
omgaan met mystieke krachten en wat dit betekent voor hun vruchtbaarheid.
Gezien de discrepantie tussen de officiële godsdienst waarbij mannen een belangrijke
rol hebben en de verwantschapsstructuur waarbij vrouwen sleutelposities innemen, kan de
hypothese worden ontwikkeld dat voor vrouwen, godsdienstige argumenten van minder
doorslaggevende betekenis zullen zijn dan argumenten gebaseerd op verwantschap voor
beslissingen ten aanzien van procreatie. Voor mannen wordt het omgekeerde verwacht. Of en
hoe religieuze argumenten een rol spelen wordt onderzocht.
2.4 Geboortenregelingsprogramma's
De optimistische gedachte uit de jaren zestig dat de vraag naar geboortenregeling universeel is
en het voldoen hieraan slechts een kwestie van organisatie is, is achterhaald (Warwick 1988:1).
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De complexiteit van de vruchtbaarheidsproblematiek en de daarmee verbonden vraag waaraan
een goed geboortenregelingsprogramma moet voldoen heeft geleid tot genuanceerdere
opvattingen.
Geboortenregelingsprogramma's zijn niet los te maken van hun maatschappelijke
context. De samenhang tussen sociaal- economische ontwikkelingen en de kans van slagen van
geboortenregelingsprogramma's wordt in 2.4.1 besproken.
Over de invloed van de kwaliteit van geboortenregelingsprogramma's en de kans op
succes zijn de meningen verdeeld. Niet alleen het aantrekken van potentiële klanten maar ook
het bieden van een goede service aan gebruiksters lijkt essentieel. Dit wordt behandeld in 2.4.2.
Als laatste wordt gekeken naar opvattingen over gezondheid en reproduktieve
strategieën ontwikkeld door vrouwen. In hoeverre beïnvloeden gezondheidsopvattingen de
keuze die vrouwen maken om wel of niet gebruik te maken van
geboortenregelingsprogramma's?
2.4.1 Geboortenregelingsprogramma's en sociaal-economische ontwikkeling
De opvatting dat geboortenregelingsprogramma's onafhankelijk van de sociaal-economische
ontwikkeling van een land kunnen leiden tot een substantiële fertiliteitsdaling (Berelson 1963;
Bogue 1967) en de opvatting dat een goede sociaal-economische ontwikkeling onafhankelijk
van geboortenregelingsprogramma's zal leiden tot een fertiliteitsdaling (Davis 1963) zijn twee
uitersten van een scala van meningen.
Zo vond Hernandez (1981, 1984) dat er weinig of geen effect aan
geboortenregelingsprogramma's kan worden toegeschreven onafhankelijk van de sociaaleconomische ontwikkeling van een land.35 Lapham en Mauldin (1985) constateerden eveneens
dat de invloed van geboortenregelingsprogramma's op het gebruik van voorbehoedmiddelen
afhankelijk is van de sociaal-economische ontwikkeling van een land. Met name de
levensverwachting bij de geboorte en het aantal mensen werkzaam in de niet-landbouw sector
waren bepalend voor het gebruik van voorbehoedmiddelen.36 Tolney en Christenson (1984)
stelden vast dat de mate van schoolbezoek en zuigelingensterfte van belang zijn voor het
welslagen van een geboortenregelingsprogramma. Tenslotte constateerden Bongaarts et al
(1990) dat de effecten van een toename van sociaal-economische ontwikkeling en een beter
geboortenregelingsprogramma elkaar versterken. Zo berekenden zij dat een verbetering van
geboortenregelingsprogramma's van "zwak" naar "sterk" in landen met een hoge sociaaleconomische ontwikkeling een reductie van 0.8 tot 3.1 geboorten per vrouw te zien gaf terwijl
de gemiddelde reductie bij een lage sociaal-economische waardering 1,1 geboorten was. De
afname van het aantal geboorten in Afrika is overigens niet spectaculair. In 1960-1965 was het
gemiddelde aantal kinderen per vrouw 6,6 bij een contraceptieve prevalentie van 5%. In 19801985 was dit 6,3 bij een contraceptieve prevalentie van 14%.38
De vraag in welke mate de behoefte aan anticonceptie groter is dan het aanbod is
onderwerp van discussie. Er is een discrepantie tussen reproduktieve wensen en praktijk, de
zogenaamde KAP-gap. Omdat er onvoldoende voorzieningen zijn om in alle behoeften van
anticonceptie te voldoen is er sprake van een unmet need Ramingen over de grootte van de
unmet need lopen uiteen van enkele procenten (Westoff 1988) tot rond de twintig procent
(Bongaarts 1991:295; WHO 1986).40 Het verschil in orde van grootte van de ramingen kan voor
een deel worden toegeschreven aan de gebruikte methodologie. Zo baseerde Westoff zijn
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berekeningen op getrouwde vrouwen die geen kinderen meer wensten en geen
voorbehoedmiddelen gebruikten, en sloot vervolgens degenen uit die zwanger, onvruchtbaar,
niet seksueel actief, amenorrhoeatisch of onzeker over hun werkelijke kinderwens waren. In
andere onderzoeken worden deze groepen wel opgenomen. Het lijkt eenzijdig om alleen naar
getrouwde vrouwen te kijken vanwege de problematiek van ongewenste zwangerschappen bij
teenagers. Afgezien van de vraag over de grootte van de unmet need, is het van belang te
onderzoeken of gebrekkige gezondheidsvoorzieningen en distributie van voorbehoedmiddelen
hiervan de oorzaak is of dat andere factoren wellicht bepalender zijn. Ezeh (1993:169) beschrijft
hoe in Ghana echtgenoten grote invloed hebben op vruchtbaarheidsbeslissingen. Als vrouwen
aangeven dat, wat hun betreft, het kind ongewenst is, hoeft dit niet te betekenen dat de vaders
het kind ook niet wensten. Onderzoek naar machtsposities van mannen en vrouwen kan daarom
inzicht geven in de mate waarin er sprake is van een unmet need. In de onderzoeksdorpen wordt
hieraan aandacht besteed.
De laatste jaren lijkt er een consensus te zijn bereikt over de invloed van geboortenregelingsprogramma's op de fertiliteit en de relatie met de sociaal-economische ontwikkeling
van een land. De programma's kunnen bestaande tendensen versnellen maar nauwelijks
initiëren. Een toename van sociaal-economische ontwikkeling en een goed
geboortenregelingsprogramma beïnvloeden elkaar positief bij het reduceren van de fertiliteit.
Wat er kan worden verstaan onder een goed geboortenregelingsprogramma zal in de volgende
paragraaf worden besproken.
2.4.2 Kwaliteit van geboortenregelingsprogramma's
Heeft de kwaliteit van een geboortenregelingsprogramma invloed op de mate van gebruik van
voorbehoedmiddelen? Jain (1989) geeft aan dat dit het geval zou kunnen zijn in samenlevingen
waar men slecht gemotiveerd is om geboortenregeling toe te passen terwijl in samenlevingen
waar een grote motivatie bestaat de kwaliteit van geboortenregelingsprogramma's minder
belangrijk zou zijn. Het positief effect van een goed geboortenregelingsprogramma wordt in
meerdere onderzoeken onderstreept (Goldberg et al 1989). Afgezien van kwantitatieve effecten
van een goed geboortenregelingsprogramma op het gebruik van voorbehoedmiddelen kan op
grond van ethische overwegingen gepleit worden voor een goede service. Immers de kans dat
het recht van individuen om over eigen lichaam, seksualiteit en voortplanting te kunnen
beslissen, ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend, wordt mede door het aanbieden van een
goed geboortenregelingsprogramma vergroot.
Bruce (1990) werkte vanuit het gebraikstersperspectief een aantal criteria uit waaraan
een goed geboortenregelingsprogramma moet voldoen, enkele criteria worden hier besproken
en in verband gebracht met de situatie op Ngazidja.
Keuze uit een aantal geboortenreeelinesmethoden
De positieve relatie tussen het aantal keuzemogelijkheden en het gebruik van
voorbehoedmiddelen is beschreven (Lapham, Mauldin 1985; Jain 1989). Honorering van een
eerste voorkeur bleek in Indonesië bijvoorbeeld een hoge continuering van gebruik op te
leveren. Zo stopten 85% van de vrouwen die genoegen moesten nemen met hun tweede keuze
binnen één jaar met het gebruik van het aan hen verstrekte middel terwijl dit voor vrouwen die
hun eerste keus hadden gekregen 25% was (Pariani et al 1987). Het vroegtijdig stoppen met het
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gebruik van voorbehoedmiddelen is in een aantal landen geconstateerd. Mauldin (1978) vond
bij een studie in 33 ontwikkelingslanden dat 34% van de vrouwen die een spiraaltje lieten
plaatsen dit lieten verwijderen binnen één jaar en dat 10% van de vrouwen het binnen twee jaar
lieten verwijderen. Voor orale anticonceptiva bedroegen de uitvalpercentages respectievelijk
55% en 16%. Resultaten van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie bevestigen dit beeld, veel
huidige gebruiksters gebruiken niet meer het middel dat ze aanvankelijk hadden gekozen (Bruce
1990:65). Deze discontinuering kan bijvoorbeeld in het geval van orale anticonceptiva het
gevolg zijn van ontevredenheid over de bijwerkingen, soms versterkt door hoge of foutieve
doseringen. Amarne van bijwerkingen door technische vooruitgang mag worden verwacht, dit
neemt niet weg dat psychologische en sociaal geïnduceerde bijwerkingen een rol kunnen blijven
spelen. Vanuit de gebruiksters bezien is de appreciatie van een bepaald middel ook afhankelijk
van de effectiviteit en van de gebruiksvriendelijkheid (Hollerbach 1983).
Het veranderen van voorbehoedmiddel komt in sommige landen vooral voor onder
vrouwen die hiervan langdurig gebruik maken." Hamill et al (1990) vonden op Sri Lanka dat
vrouwen die hun gewenst kindertal hebben bereikt switchen naar een meer betrouwbare
methode. Dit geldt ook voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn geworden tijdens het gebruik
van onbetrouwbare anticonceptiva. Hoe dit voor vrouwen op Ngazidja ligt is onderwerp van
studie. Verwacht wordt dat gemotiveerde vrouwen eerder geneigd zijn om bij ontevredenheid
met het door hen gekozen middel op zoek te gaan naar een beter middel. Aan de andere kant is
het mogelijk dat juist deze groep vrouwen de ongemakken voor lief neemt.
Op Ngazidja worden twee soorten orale anticonceptiva, de prikpil en zaaddodende
pasta's in alle gezondheidscentra gratis beschikbaar gesteld. Het spiraaltje is alleen in de drie
grootste steden Moroni, Mitsamiouli en Fomboni beschikbaar, hier kunnen ook sterilisaties bij
vrouwen worden uitgevoerd. Condooms werden aanvankelijk-gratis verstrekt. Vanaf begin 1991
kon er een geringe vergoeding gevraagd worden aan mannen, voor vrouwen die condooms bij
de gezondheidspost haalden, bleven ze gratis. Wegens logistieke problemen kon het voorkomen
dat er in bepaalde posten tijdelijk een middel niet te verkrijgen was (FAO/FNUAP COI/89/P03
1990d). Gezien het aanbod is de verwachting dat potentiële cliënten wel in staat zullen zijn een
geschikt middel te vinden. De optredende tijdelijke tekorten van middelen zouden een negatief
effect op de continuering en het effect van gebruik kunnen hebben. In het onderzoek zal
aandacht besteed worden aan de tevredenheid van vrouwen met het gekozen middel en de
consequenties hiervan op het gebruik van voorbehoedmiddelen.
In Nepal is ervaren dat door distributie via commerciële kanalen het gebruik van
voorbehoedmiddelen toenam. Belangrijkste voordelen die door de gebruiksters werden
genoemd waren de kortere wachttijden, de kwaliteit van de verstrekte middelen en de
gemakkelijke bereikbaarheid (Shresta, Kane 1990). De afstand tussen het distributiepunt en de
gebruikster wordt ook wel als criterium opgenomen bij een kwaliteitsbeoordeling (Bruce 1990;
Hermalin, Entwisle 1985; Schuier, Goldstein 1986:66-77). Op Ngazidja is in principe de
toegankelijkheid tot gezondheidsvoorzieningen groot daar men een uitgebreid net van
gezondheidscentra heeft. Men zou zich voor kunnen stellen dat terwille van de anonimiteit
vrouwen zich in andere dorpen of in de hoofdstad wensen te bevoorraden. Gezien de geringe
afstanden behoort dit voor de meeste vrouwen tot de mogelijkheden. Het is daarom niet te
verwachten dat de afstand tot een distributiepunt een obstakel zal vormen voor het verkrijgen
van anticonceptiva.
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Het is mogelijk dat de eenzijdigheid van het distributiekanaal, in ruraal gebied alleen via
gezondheidsposten, een belemmering vormt voor sommige groepen om zich van
voorbehoedmiddelen te voorzien. Met name worden er problemen verwacht voor jongeren en
ongetrouwde vrouwen omdat van hen wordt verwacht dat ze zich van seksuele contacten
onthouden. Dit zal worden onderzocht.
Informatie verstrekt aan de gebruiksters
Zowel technische informatie over beschikbare middelen als ook informatie over het juiste
gebruik en de kans op bijwerkingen is essentieel (Brace 1990). Aanvankelijk werd de nadruk
gelegd op een medische screening die ervoor moest zorgen dat het juiste middel aan de juiste
persoon werd gegeven. Later realiseerde men zich dat er ook aandacht moet worden besteed aan
de sociale gevolgen van bepaalde bijwerkingen. Zo kunnen spontaan optredende bloedingen
consequenties hebben voor de seksuele relatie van de gebruikster wat ertoe kan leiden dat zij
stopt met het gebruik. Foutieve informatie moet bespreekbaar worden gemaakt (idem 1990).
Informatie over de invloed van voorbehoedmiddelen op seksualiteit en de relatie tussen
vruchtbaarheid en seksualiteit lijkt noodzakelijk (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b). Uit de
literatuur blijkt dat deze relaties niet eenduidig zijn en mede bepaald worden door culturele
factoren. Dixon-Mueller (1993) beschrijft een toenemende seksuele bevrediging bij nieuwe
gebruiksters van voorbehoedmiddelen vanwege een afnemende vrees voor ongewenste
zwangerschappen. Aan de andere kant wordt er een situatie in Mexico beschreven waar
vrouwen geconfronteerd worden met een toename van ongewenste seksuele handelingen ten
gevolge van het gebruik van voorbehoedmiddelen. Bespreekbaar maken van deze niet medische
gevolgen van gebruik, werd in Brazilië als positief ervaren.
Hoewel in principe voorbehoedmiddelen op Ngazidja alleen in gezondheidscentra
worden gedistribueerd, is het opleidingsniveau van het personeel zodanig laag dat er niet
verwacht kan worden dat zij in staat zullen zijn de gebruiksters adequaat voor te lichten en te
begeleiden in hun keuze (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990c).12 Gezondheidswerk(st)ers lijken
zich eenzijdig op de medische aspecten van voorlichting en screening te concentreren wat er in
sommige gevallen toe zou kunnen leiden dat een anticonceptiemiddel geweigerd wordt aan een
potentiële cliënte. Het omgekeerde kan ook voorkomen, wegens vermeende bijwerkingen kan
een cliënte een medisch gezien geschikt middel weigeren. Het bespreekbaar maken van alle
facetten van het gebruik van anticonceptiva zou er op Ngazidja toe kunnen leiden dat het
uitvalpercentage daalt. Wat gebruiksters van de geleverde informatie vinden en hoe ze hierop
reageren vormt een onderdeel van deze studie.
Interpersoonl\jke relaties
Ondanks mogelijk optredende problemen wordt er in vele gevallen een vertrouwensrelatie
tussen verstrekkers en gebruiksters waargenomen. Aandacht voor communicatie neemt toe
(Schuier, Goldstein 1986). Gebruiksters kunnen door te praten met professionele hulpverleners
over controversiële onderwerpen zoals bijvoorbeeld de invloed van voorbehoedmiddelen op een
seksuele relatie, een deel van hun problemen oplossen. Sociale marketing waarbij als
uitgangspunt de ervaringen van cliënten worden genomen lijkt resultaat te hebben (Green
1988). In vele gevallen geldt dat een slechte ontvangst of behandeling negatiever uitwerkt dan
geen ontvangst (Bruce 1990). Om dit te vermijden kent de Comoren sinds 1987 een programma
waarin gezondheidswerkers getraind worden in communicatietechnieken. Evaluatie van dit
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programma laat zien dat zij zich door deze training en de toepassing ervan bewust worden van
problemen die hun cliënten ondervinden en dat de inzet om deze problemen op te lossen
hierdoor wordt vergroot (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990c). Hoewel door talrijke
overplaatsingen van personeel en andere logistieke problemen de invloed van de training kleiner
is dan gehoopt werd mag er toch verondersteld worden dat er enig effect op het gebruik van
voorbehoedmiddelen te merken zal zijn en dat met name uitvalpercentages geringer zullen zijn.
Vrouwen van Ngazidja vertellen over hun ervaringen hiermee.
Follow up en constellatie van diensten
Het belang van een goede follow up is onder andere aangetoond door Goldberg et al (1989) in
Kenya. Het betreft hier een actieve follow up waarbij huisbezoeken een belangrijke plaats
innemen. Op Ngazidja kent men een dergelijke structuur niet. Gezien het, door veel vrouwen
gewenste, anonieme karakter van de verstrekking van anticonceptiva, kan men zich afvragen of
huisbezoeken geapprecieerd zullen worden. Misschien is integratie met andere
(gezondheids)activiteiten zoals vaccinatie van kinderen een betere oplossing. Aan welk soort
follow up er behoefte is zal worden onderzocht.
Acceptatie door de bevolking van de dienst die geboortenregeling aanbiedt is van
belang. Deze acceptatie kan worden vergroot door problemen te bespreken die onder de
bevolking leven. Ook het tijdstip waarop men een service aanbiedt is van belang. Zo heeft men
in Tunesië een programma waarin op de veertigste dag na de bevalling een consult wordt
gegeven waarin zowel aandacht wordt besteed aan de gezondheid van de baby als aan
anticonceptie (Coeytaux et al 1987). De timing van deze service is geheel in overeenstemming
met de cultureel-religieuze omgeving waarin vrouwen veertig dagen na de bevalling hun huizen
weer mogen verlaten. In Kenya wordt het succes van een geboortenregelingsprogramma in een
bepaalde streek ook toegeschreven aan de goede relatie met lokale autoriteiten, integratie van
gezondheidsdiensten, en huisbezoeken (Goldberg et al 1989).
Op Ngazidja is er in vele dorpen op initiatief van de bevolking een gezondheidscentrum
gebouwd, dit toont een zekere betrokkenheid. In sommige centra werken traditioneel opgeleide
vroedvrouwen, in andere centra werkt modem opgeleid personeel. Door de grote diversiteit van
centra en personeel is het moeilijk algemene uitspraken te doen over de constellatie van
diensten. Verwacht kan worden dat traditionele vroedvrouwen al een vertrouwensrelatie met
dorpsbewoners hebben waardoor hun diensten eerder geaccepteerd zullen worden, anderzijds
zou het kunnen zijn dat zij door hun geringe kennis van anticonceptiva en hun soms afwijzende
houding ten opzichte van geboortenregeling niet de juiste personen zijn om als verstrekkers van
anticonceptiva te functioneren (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989c). Voor modem opgeleide
gezondheidswerkers, veelal niet afkomstig uit de dorpen waar ze werken kan het moeilijk zijn
geaccepteerd te worden door de bevolking. Op wie vrouwen hun keuze laten vallen, waarom en
wat dit betekent voor hun reproduktief functioneren zullen vrouwen uit de onderzoeksdorpen
vertellen.
Naast de kwaliteit van de geboden service kunnen opvattingen over gezondheid en
voortplanting mede bepalend zijn of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van een bepaalde
dienst. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.
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2.4.3 Gezondheid, voortplanting enreproduktievestrategieën
Vrouwen kunnen diverse (bewuste of onbewuste) strategieën hebben om hun reproduktieve
wensen te verwezenlijken. Voor het aanbieden van een goed geboortenregelingsprogramma is
het van belang hiervan op de hoogte te zijn. Zo kampt, zoals beschreven, menig
geboortenregelingsprogramma met het probleem dat veel vrouwen van hun service gebruik
maken maar dat dit slechts korte tijd volgehouden wordt. Dit probleem bestaat ook op Ngazidja
(FAO/FNUAP COI/89/P03 1990d). Demografisch gezien is dit niet gunstig, het is beter minder
vrouwen gedurende lange tijd geboortenregeling te laten toepassen dan het omgekeerde (Jain
1989). Uit sociologisch oogpunt lijkt een hoog uitvalpercentage ook niet wenselijk, immers
vrouwen die uit onvrede stoppen met het gebruik van voorbehoedmiddelen zullen hieromtrent
geen positief advies geven aan hun omgeving en zij zullen minder geneigd zijn zelf weer een
ander middel te proberen.
Aantal kinderen en reproduktieve strategieën
De vraag of een bepaald reproduktief gedrag gerelateerd is aan het huidige aantal kinderen of
aan het gewenst aantal kinderen is niet ondubbelzinnig te beantwoorden. Op Ngazidja met zijn
islamitische bevolking en matrilineair gericht afstammingssysteem spelen zeer waarschijnlijk
tal van processen een rol bij de totstandkoming van een bepaald kindertal. Over het algemeen
hebben Afrikaanse vrouwen moeite met het geven van numerieke antwoorden op de vraag
hoeveel kinderen zij wensen te krijgen (Frank 1987:183). Dit zou kunnen zijn omdat vrouwen
zelf een beperkte invloed hebben op dit aantal daar het veeleer afhangt van externe factoren. Zij
die deze vraag bij de Wereld Vnichtbaarheidsstudie wel beantwoord hebben, geven over het
algemeen een ideaal van zes tot negen kinderen maar ook de wens van eenentwintig kinderen
behoort tot de mogelijkheden (WFS 1987b).
Frank (1987:195-196) stelt dat het totaal aantal kinderen voor een vrouw minder
belangrijk is dan het aantal op een bepaald moment. Als vrouwen mogelijkheden hebben
kinderen in andere gezinnen onder te brengen, zal er geen aanleiding zijn om de geboorten te
beperken of te spreiden. Op Ngazidja kan dit ook van belang zijn, de mogelijkheden
bijvoorbeeld die vrouwen hebben om de verzorging van kinderen aan hun moeder over te laten
kan het reproduktief gedrag beïnvloeden. Anderzijds is het mogelijk dat vrouwen, juist omdat
andere familieleden zich over hun kinderen kunnen ontfermen, gedwongen worden talrijke
nakomelingen op de wereld te zetten. Ook kunnen vrouwelijke familieleden die geen kinderen
kunnen krijgen pro-natalistische druk uitoefenen op andere vrouwelijke familieleden. De vraag
in hoeverre de familie invloed heeft op individuele reproduktieve beslissingen vormt een
onderdeel van deze studie. Daarom beperkt deze studie zich niet alleen tot individuele vrouwen
maar worden van een aantal families alle leden aan het woord gelaten.
Op Ngazidja heeft men op de vraag hoeveel kinderen men wenst de neiging enige
kinderen meer te noemen dan het huidige aantal (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b). Het is de
vraag wat voor concrete gevolgen dergelijk geformuleerde reproduktieve idealen hebben voor
een reproduktieve strategie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er gekeken worden
naar redenen waarom men een bepaald aantal kinderen als wenselijk beschouwd en wat voor
gevolgen dit heeft voor het wel of niet toepassen van geboortenregeling.
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Gezondheidstoestand, gezondheidsbeleving en geboortenregeling
De gezondheidstoestand van vrouwen en kinderen wordt wel genoemd als argument om wel of
geen geboortenregeling toe te passen. Zo laat Lesthaeghe (1980:541) zien dat vrouwen minder
gemotiveerd kunnen zijn om geboortenspreiding toe te passen bij toenemende gezondheid van
kinderen aangezien een lang geboorteïnterval dan niet meer nodig is om het overleven van haar
kind veilig te stellen. McDonald (1984:14) geeft aan dat over het algemeen, in de
leeftijdscategorie vrouwen van 30-34 jaar, het aantal overlevende kinderen bepalend is voor de
wens of zij nog meer kinderen willen. Een afname van kindersterfte wordt wel als een
belangrijke reden gezien voor de beperking van het kindertal (Preston 1985; Farooq, Simmons
1985:40). In de Comoren werd in eerste instantie het noodlottig effect van veelvuldige
zwangerschappen op de gezondheid van vrouwen en kinderen als motief gebruikt om een
geboortenregelingsprogramma te starten (FAO/FNUAP COI/85/P01 1986). Of dit door de
religieuze autoriteiten op nationaal niveau aangevoerd argument ook geldt voor vrouwen op
Ngazidja zal worden onderzocht.
Naast een "objectieve" gezondheidstoestand kan de subjectieve gezondheidsbeleving
een rol spelen. Mensen mogen wellicht geen compleet coherent beeld hebben van hun
lichaamsfuncties, allen hebben wel veronderstellingen over de anatomie en fysiologie van het
vrouwelijk lichaam en de invloed die anticonceptiva op de gezondheid, seksualiteit en
vruchtbaarheid zou kunnen hebben.' Deze veronderstellingen kunnen de acceptatie en het
continu gebruik van anticonceptiva beïnvloeden. Er zal daarom ruime aandacht worden besteed
aan geruchten die over de (vermeende) bijwerkingen van moderne anticonceptiva de ronde
doen. De oorsprong van opvattingen en geruchten is niet altijd vast te stellen. Zo constateerde
Good (1980) in Iran dat houdingen ten opzichte van seksualiteit en lichaamsfunctie vaak
gebaseerd zijn op vrije interpretaties van de koran. Zoals de visie van Iraanse vrouwen dat
menstruatiebloed onrein is, dat het kind gaat lijken op de ouder die de grootste seksuele
behoefte had tijdens de conceptie, en dat menstruatie bloed tijdens de zwangerschap dient om de
foetus te voeden en na de zwangerschap omgezet kan worden in melk voor de nieuwgeborenen.
In hoeverre soortgelijke opvattingen meespelen bij verwerping of acceptatie van geboortenregeling en met name van moderne anticonceptiva voor vrouwen van Ngazidja zal worden
bekeken.
Mogelijke reproduktieve patronen en strategieën
Op grond van de hierboven beschreven processen zijn diverse reproduktieve strategieën
mogelijk.
In een aantal landen is geconstateerd dat na de introductie van een
geboortenregelingsprogramma de eerste groep gebruiksters de vrouwen zijn die de geboorten
willen stoppen omdat ze hun gezin als voltooid beschouwen, de tweede groep vrouwen die
voorbehoedmiddelen accepteren zijn degenen die de geboorten willen spreiden en slechts in
laatste instantie gaan jonge vrouwen ertoe over om de geboorte van het eerste kind uit te stellen.
Deze trits is bijvoorbeeld voor Thailand beschreven (Knodel, Chayovan 1990) terwijl een
aanvankelijke voorkeur voor gebruik van anticonceptiva na het voltooien van het gezin door
meerdere onderzoekers ook in de Arabische wereld is waargenomen (Fargues 1988:989).M Dit
zou verklaard kunnen worden door een eventuele grotere vrijheid op reproduktief gebied van
vrouwen die al meerdere kinderen hebben. Vrouwen die hun gezin nog niet hebben voltooid
zouden meerdere barrières te overwinnen hebben alvorens tot gebruik over te kunnen gaan, te
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denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het wantrouwen of na gebruik van moderne anticonceptiva
de vruchtbaarheid terugkeert maar ook aan oppositie van familieleden of druk van anderen.
Jonge pas getrouwde vrouwen zouden het minst autonoom in hun beslissingen zijn, zij hebben
immers nog niet hun vruchtbaarheid bewezen, dit kan een extra obstakel vormen. Familiedruk
om geen anticonceptiemiddel te gebruiken zou kunnen worden uitgeoefend op een vrouw met
weinig kinderen of waarvan de kinderen allen hetzelfde geslacht hebben.
McDonald (1984:56) stelt dat de lengte van het geboorteïnterval veelal sociaal bepaald
wordt en dat het definitief stoppen van de geboorten veelal individueel wordt bepaald. Op
gemeenschapsniveau kan een scherpe daling van de fertiliteit bij vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep (Coale 1983:828) worden waargenomen. Deze reductie hangt samen met het
totaal aantal kinderen dat als genoeg wordt beoordeeld (Frank 1987).
Geboortenregeling wordt door de praktijk bepaald. Het opmaken van een kosten-baten
analyse aan het begin van een reproduktieve carrière is geen gewoonte, men past zich aan de
omstandigheden aan. Deze korte termijn planning biedt een zekere flexibiliteit waardoor men
het hoofd kan bieden aan veranderende omstandigheden. Voor vele vrouwen is het niet haalbaar
in de eerste huwelijksjaren geboortenspreiding toe te passen terwijl dit later heel goed mogelijk
kan blijken (Lesthaeghe 1980:542; Faour 1989:255). Frank (1987:181) constateert dat een
overgrote meerderheid van de ondervraagde vrouwen in de Afrikaanse landen van de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie verklaart méér kinderen te willen hebben. Pas na vier of vijf overlevende
kinderen neemt deze wens af. Hoewel in een aantal studies is gevonden dat vrouwen
anticonceptiva gebruiken na het bereiken van een zekere gezinsgrootte betekent dit nog niet
dat ze definitief willen stoppen met het krijgen van kinderen.16 Het is in dit verband interessant
om te kijken naar vrouwen die effectief anticonceptiva hebben gebruikt om de geboorten te
spreiden en dit te vergelijken met vrouwen die zeggen anticonceptiva te willen gebruiken om de
geboorten te spreiden. Op de Comoren is het gebruik van anticonceptiva toegestaan door de
religieuze autoriteiten om de geboorten te spreiden, niet om deze definitief te stoppen. Of
vrouwen hier ook werkelijk voor kiezen zal moeten blijken.
In Afrika wordt geschat dat de uitvalpercentages voor het gebruik van orale
anticonceptiva en het condoom vijftig à zestig procent per jaar bedragen. Niet alle
anticonceptiva hebben een zelfde beschermingsfactor. Men kan verwachten, overeenkomstig
de ervaringen in Sri Lanka (Hamill et al 1990), dat vrouwen die voor geboortenspreiding kiezen
tevreden zijn met minder veilige methode en dat na een eventuele mislukking gekozen wordt
voor meer betrouwbare methoden. Er zal worden nagegaan of deze trend er is. Hoe vrouwen een
korte gebruiksduur ervaren, waarom ze na korte tijd weer stoppen en wat voor gevolgen dit
heeft voor hun kindertal wordt eveneens bestudeerd.
Een afname in de steriliteit zou een aanzienlijke toename in de fertiliteit kunnen
betekenen in sub-Sahara Afrika (Dyson, Murphy 1985:410). Zo is in Zaïre het geboortecijfer
toegenomen met 17% ten gevolge van een daling van secondaire steriliteit. Dit is mede te
danken aan het ter beschikking komen van antibiotica om seksueel overdraagbare
aandoeningen, vaak een oorzaak van steriliteit, te genezen. Een verwijt gemaakt aan het adres
van geboortenregelingsprogramma's is dat zij zich uitsluitend bezighouden met het reduceren
van de geboorten terwijl aan het probleem van primaire en secondaire steriliteit weinig aandacht
wordt geschonken. In dat geval wordt er wel voor gepleit om de geloofwaardigheid van
geboortenregelingsprogramma's te vergroten door ze onder te brengen in een groter geheel van
vruchtbaarheidsprogramma's. In hoeverre steriliteit of de dreiging hiervan een rol speelt bij de
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reproduktieve besluitvorming van vrouwen op Ngazidja is niet bekend en zal worden
onderzocht. Op landelijk niveau was, bij routinematig genomen bloedmonsters in het grootste
ziekenhuis op Ngazidja in 1991, 28% van de monsters positief op seksueel overdraagbare
aandoeningen. Voornamelijk jonge mensen bleken besmet te zijn (RFI 1991:86). AIDS komt
volgens de officiële gegevens nauwelijks voor, in 1987 werd het eerste geval ontdekt en in 1990
waren er tien gevallen van AIDS geregistreerd (RFI 1991:72).
Bongaarts (1982) geeft aan dat de post partum periode van seksuele onthouding of
langdurige borstvoeding ter verhoging van de natuurlijke onvruchtbaarheid belangrijke
methoden kunnen zijn voor traditionele geboortenregeling. In Afrikaanse landen waar men een
(langdurig) taboe kent op seksuele relaties na de geboorte kan dit een aanzienlijke reductie in
fertiliteit teweeg brengen. Op de Comoren wordt een onthouding van seksuele relaties
gedurende veertig dagen na de bevalling gerespecteerd. Na de rituele reiniging op de veertigste
dag mag er weer seksueel contact plaatsvinden (Mdahoma 1989b). De periode van biologische
onvruchtbaarheid kan worden verlengd door het frequent geven van borstvoeding. Cijfers over
het geven van borstvoeding zijn niet bekend voor Ngazidja. Een indicatie hierover kan
verkregen worden uit het feit dat in alle dorpswinkels geïmporteerde babyvoeding verkrijgbaar
is, dit is gezien het geringe assortiment van dergelijke winkels opvallend. Ook wordt aan baby's
van drie maanden bij voeding gegeven (Abdoulkarim, Taburet 1980) waardoor de borstvoeding
minder frequent wordt en de bescherming tegen een nieuwe zwangerschap afneemt. Gezien de
korte post partum periode van seksuele onthouding gecombineerd met de
babyvoedingpraktijken is het niet waarschijnlijk dat via bovengenoemde methoden een
redelijke geboortenspreiding tot stand komt.
Abortus provocatus is een vanouds bekende methode voor geboortenregeling en is,
zoals reeds aangegeven, een bepalende factor voor het geboortecijfer in traditionele
samenlevingen. Over het voorkomen van abortus provocatus zijn geen kwantitatieve gegevens
beschikbaar voor de Comoren, officieel is abortus provocatus verboden. Door enkele
stromingen binnen de islam wordt het zogen van een kind beschouwd als een reden om abortus
toe te staan omdat een nieuwe geboorte het overleven van het oudste kind in gevaar kan brengen
(Musallam 1983:57). Hoe vrouwen en vroedvrouwen tegen abortus provocatus aankijken en in
welke mate dit een onderdeel vormt van hun reproduktieve strategie zal worden onderzocht.
2.5 Zeggenschap van vrouwen over hun reproduktief functioneren en seksualiteit
Uit het voorgaande komt naar voren dat de vraag naar de zeggenschap die vrouwen hebben over
hun reproduktief functioneren en seksualiteit van belang is voor de keuze van een strategie.
Telkens wordt de vraag gesteld hoe vrouwen van Ngazidja zélf bepaalde processen ervaren.
Deze vraagstelling is niet passief gesteld, vrouwen zijn in het complex van maatschappelijke
gebeurtenissen actief. Toch zullen ook zij geconfronteerd worden met de grenzen van hun
autonomie50 of zelfbeschikking. Waar liggen deze grenzen?
Hoewel op het begrip autonomie veel kritiek is gekomen,51 is de hantering van dit
begrip in de zin van zelfbeschikking nuttig om uit passieve rolbeschrijvingen van vrouwen te
raken. Vock (1988) valt de wealth-flow theorie van Caldwell aan omdat zij vindt dat hierin een
te passieve rol voor vrouwen is weggelegd. Zij stelt dat vrouwen juist op het gebied van
reproduktie een zekere autonomie bezitten omdat hen directe controle middelen ter beschikking
staan zoals het uitvoeren van (clandestiene) abortussen of het gebruik van
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anticonceptiemiddelen. Het is interessant om deze aspecten ook te onderzoeken voor vrouwen
op Ngazidja omdat het meer inzicht geeft in de mogelijkheden die zij hebben om hun wensen
ten aanzien van vruchtbaarheid en seksualiteit te verwezenlijken. Gebruiken zij deze middelen
ook? Gebruiken zij anticonceptiva met medeweten van hun partner? Wat zijn hun ervaringen als
zij in het geheim aan geboortenbeperking doen? Is dit nodig en is dit een structurele oplossing?
Verkrijgen ze op deze wijze een zekere zelfbeschikking op reproduktief gebied?
Besluitvormingsprocessen ten aanzien vanreproduktieen vruchtbaarheid hebben in een
aantal demografische vraag en aanbod theorieën geen expliciete plaats. Een uitzondering hierop
vormt de uitwerking van het model van Bulatao en Lee (1983a, 1983b) waarbij de verschillende
type beslissingen en besluitvormingsmodellen worden uitgewerkt (Hollerbach 1983:347-579).
De wijze waarop besluitvorming tot stand komt kan van groot belang zijn voor het effectief
toepassen van geboortenplanning. Een aspect, belangrijk bij de besluitvorming, is de diffusie en
transmissie van ideeën, houdingen en praktijken binnen sociale netwerken. Na aanvankelijke
aandacht van Rogers met zijn diffusie van innovatie theorie is hiervoor weinig aandacht geweest
(Rogers 1962; Rogers, Kincaid 1981). Vrouwen op Ngazidja besteden hieraan uitgebreid
aandacht. Zij bespreken hoe zij op de hoogte zijn gekomen van de mogelijkheden van
(moderne) geboortenregeling, met wie zij erover praten en wat de gevolgen van negatieve
ervaringen in het communicatieproces zijn.
Verschillende type beslissingen (geen, passief, niet-rationeel, onder druk, unilateraal,
gezamenlijk) kunnen worden genomen (Hollerbach 1983). Onderkenning van het type
beslissingen zal mede van belang zijn om het verloop van gebruik van anticonceptiva te kunnen
begrijpen. Een vrouw die onder druk van familie een anticonceptiemiddel gebruikt zal mogelijk
eerder last van bijwerkingen hebben en op grond hiervan stoppen met het gebruik dan een
vrouw die zelf gemotiveerd is haar kindertal door het gebruik van een anticonceptiemiddel te
beperken. Een inschatting van de aard van het besluitvormingsproces kan daarom van belang
zijn voor het begrijpen van levensverhalen, dit zal bij de analyse van de resultaten van het
onderzoek betrokken worden.
Er zijn samenlevingen waar vrouwen een relatieve grote autonomie of zeggenschap hebben.
Dyson en Moore (1983:45) hebben in India de volgende kenmerken geïdentificeerd als
voorwaarde voor zelfbeschikking: vrijheid van beweging van adolescenten en vrouwelijk
volwassenen; permanent contact tussen getrouwde vrouwen en hun families; de mogelijkheid
voor vrouwen om bezittingen te hebben en te erven; controle over de eigen seksualiteit door
bijvoorbeeld het zelf kiezen van een partner. Op grond van deze criteria zou men kunnen
verwachten dat in de matrilineair georganiseerde Comorese samenleving de zelfbeschikking van
vrouwen aanzienlijk zou kunnen zijn omdat aan een aantal van de genoemde voorwaarden
wordt voldaan. Of dit zo is en in hoeverre genoemde kenmerken van belang zijn komt aan de
orde.
Zelfbeschikking is nauw verbonden met macht. De macht van vrouwen is door een bias
in de waarnemingen van mannelijke onderzoekers weleens onderschat (Nelson 1974; Waines
1982). Omdat deze macht soms een verborgen, voor mannelijke waarnemers niet zichtbare
macht is, kan men abusievelijk tot de conclusie komen dat deze macht afwezig is. Diverse
ontwikkelingen hebben hiertoe bijgedragen. Zo beschrijft Hoogenboom (1983:261) hoe
wetenschappers in de vorige eeuw meenden dat vrouwen nooit een actieve bijdrage geleverd
hadden aan de beschavingsgeschiedenis en dat deze wetenschappers daarom geen oog hadden
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voor de feitelijke machtsposities van vrouwen. Maatschappelijke machtsposities van mannen
en vrouwen werden eenduidig afgeleid uit afstammingsregels. Een overgang in de geschiedenis
van matriarchaat naar patriarchaat werd gesignaleerd en verklaard door het opkomen van privé
eigendom (idem:272). Vrouwenmacht zou in deze evolutionistische opvatting automatisch
vervangen worden door mannenmacht. Deze theorie is weerlegd, er is nergens sprake geweest
van matriarchaat (Webster 1975). Dit neemt niet weg dat familieverhoudingen belangrijk
kunnen zijn voor het toekennen van macht. Of dit zo is zal worden onderzocht.
Macht moet niet worden gezien als een passief iets maar als iets waarover te
onderhandelen valt. De ter beschikking staande sancties bepalen de onderhandelingspositie van
de partners. Deze onderhandelingspositie hoeft niet altijd zwak voor vrouwen te zijn. Macht
heeft directe invloed op reproduktie en er zal bij de analyse van de resultaten hieraan specifieke
aandacht worden gegeven. Subtiele sancties die wel worden toegepast door wouwen zijn
bijvoorbeeld het zingen van spotliederen of het uitoefenen van macht op spiritueel gebied.
Behoud of verlies van maagdelijkheid, direct verbonden met de eer van de familie, zou ook als
machtswapen aangewend kunnen worden. Tal van mogelijkheden, beschreven ia de verhalen
van bewoners van Ngazidja, zullen laten zien hoe zij er wel of niet in slagen controle uit te
oefenen over hun vruchtbaarheid en seksualiteit.
2.6 Onderzoekslijnen en theoretische benadering
In deze theoretische overwegingen is aangegeven dat vruchtbaarheid afhankelijk is van
contextuele processen en van de positie die individuen op een bepaald moment innemen. Deze
contextualiteit en positionaliteit is vertaald naar onderzoekslijnen waarvan een aantal aspecten
belangrijk zijn voor mijn benadering. Dit zijn de wisselwerking tussen contextuele processen
onderling, de verandering van posities in diverse levensfasen en de hiermee samenhangende
wisselwerking tussen positionaliteit en contextualiteit. Ook het gekozen perspectief van
onderzoek en het probleem van generalisatie van onderzoeksgegevens zijn belangrijke aspecten
van mijn theoretische benadering. In deze paragraaf worden de belangrijkste onderzoekslijnen
samengevat en de verschillende aspecten van mijn theoretische benadering toegelicht.
De eerste onderzoekslijn betreft de familieverhoudingen. De hypothese is geformuleerd dat deze
bepalend zijn voor de vruchtbaarheid van vrouwen. De mogelijke invloed van het familiehoofd
en van laterale en lineale verwanten op de vruchtbaarheid is uitgewerkt. Tevens is de
veronderstelling geformuleerd dat de omvang van de grootfamilie en de vestigingsvorm mede
bepalend zijn voor reproduktieve en seksuele vrijheden (2.3.2). Omdat posities van individuen
gedurende een levensloop voortdurend veranderen is deze onderzoekslijn geschikt om de door
mij veronderstelde wisselwerking van positionaliteit onderling en de wisselwerking met de
context te analyseren.
Een tweede onderzoekslijn, samenhangend met de eerste, is die naar de relatie tussen
vruchtbaarheid en samenlevingsvormen. Hoe komen huwelijken tot stand, welke taakverdeling
bestaat er binnen het huwelijk? Is er sprake van een hechte huwelijksband, wat gebeurt er bij
een scheiding? Is polygynie van belang voor de vruchtbaarheid (2.3.3)? De beantwoording van
dit soort vragen moet leiden naar meer inzicht in de wisselwerking tussen de context of
omgeving waarin individuen leven en de positie die zij op een bepaald moment bekleden. Door
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te kijken naar de levensloop van vrouwen kunnen haar reproduktieve en seksuele
mogelijkheden, in een relatief stabiele context, worden geanalyseerd.
Dit soort onderzoek verschilt wezenlijk van demografisch onderzoek naar bijvoorbeeld
het verband tussen polygynie en vruchtbaarheid. Zo concluderen Pebley en Mbugua (1989:361,
zie ook 2.3.3) aangaande het verband tussen polygynie en vruchtbaarheid in sub-Sahara Afrika
dat op individueel niveau, polygynie de vruchtbaarheid lijkt te verlagen terwijl op het niveau
van de maatschappij polygame huwelijksvormen bijdragen aan een hoge vruchtbaarheid.
Kennelijk wordt een collectieve uitkomst niet gevormd door de som van individuele
omstandigheden. Volgens mijn theoretische benadering is dit niet verwonderlijk omdat ik
veronderstel dat de context waarbinnen vruchtbaarheid tot stand komt, interacteert met
individuele omstandigheden. Het proces dat aan deze interactie ten grondslag ligt, kan bepalend
zijn voor de vruchtbaarheid. In de demografie worden statistische technieken toegepast om
interacties van factoren vast te stellen en oorzakelijkheden te kunnen bepalen. Dit gebeurt zowel
voor interacties van individuele variabelen als voor contextuele variabelen op diverse niveaus
(zie Lesthaeghe et al 1989:122-166 en 2.4 Lapham, Mauldin 1985; Tolney, Christenson 1984;
Bongaarts et al 1990). Deze technieken geven inzicht in de omvang van interacties maar kunnen
onvoldoende uitsluitsel geven over de aard van de wisselwerking en de processen die hieraan
ten grondslag liggen. Veelal moet om onderzoekstechnische redenen een selectie worden
gemaakt van het aantal kenmerken waarop wordt getoetst. Zo beperken Lesthaeghe et al
(1989:123) zich wat betreft individuele kenmerken tot leeftijd en opleidingsniveau bij hun
analyse van regionale variaties in componenten van geboortenspreiding gebaseerd op gegevens
verzameld bij de Wereld Vruchtbaarheidsstudie. Andere individuele kenmerken die wellicht
bepalender zijn voor de vruchtbaarheid verdwijnen hiermee uit het beeld. Ook moesten, terwille
van een statistisch verantwoorde aanpak, de oorspronkelijke eenenvijftig etnische groepen
worden samengevoegd tot driendertig regionale groepen. De vraag of hiermee ook bij de
contextuele variabelen belangrijke informatie opgaat in de grootste gemene deler kan niet
worden beantwoord. Deze twee punten van kritiek laten de beperkingen van de aanpak zien en
maken duidelijk waarom een dergelijke aanpak niet geschikt is voor het onderzoek op Ngazidja.
Het gaat op Ngazidja om een te klein aantal mensen en de door mij veronderstelde specificiteit
en complexiteit van vruchtbaarheidsbepalende processen zou door de statistische noodzaak van
schaalvergroting niet aangetoond kunnen worden. De hiermee samenhangende onbekendheid
van belangrijke individuele variabelen bepalend voor de vruchtbaarheid, die naar ik veronderstel
breder zullen zijn dan vooraf vast te stellen variabelen als leeftijd en opleidingsniveau, zijn
eveneens een overweging om het accent te leggen op kwalitatief onderzoek. Mijn vraagstelling
richt zich niet in de eerste plaats op de omvang van interactie van processen maar vooral op de
vraag hoe de wisselwerking tot stand komt. Onconventionele parameters zoals bijvoorbeeld het
geboortenrangnummer van betrokkenen, of de participatie in netwerken of het aantal broers van
vrouwen kunnen daarbij belangrijk zijn. Deze aanpak heeft de keerzijde dat generalisaties
slechts in beperkte mate kunnen worden geformuleerd waarbij steeds aangegeven moet worden
onder welke omstandigheden ze gelden. De consequentie van deze gedachtengang is dat
demografische theorieën, waarvan er een aantal besproken zijn in deze theoretische
overwegingen, slechts een beperkte verklarende waarden hebben als het gaat om de
voorspelling van vruchtbaarheid en vruchtbaarheidstendensen in een samenleving. Het feit dat
modellen en processen die in Azië de reductie van vruchtbaarheid konden verklaren niet van
toepassing lijken voor Afrika (2.2) komt hiermee in een ander licht te staan.
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Het type huwelijk bepaalt op Ngazidja voor een groot deel de sociale plaats die families
in de dorpsgemeenschap bekleden. De derde onderzoekslijn houdt zich met sociale stratificaties,
groepsvorming, netwerken en de invloed hiervan op de vruchtbaarheid bezig. Lesthaeghe
(1989b:500) geeft het belang hiervan aan als hij stelt dat "Hence, the future map of the fertility
transition in Africa is not only likely to follow the classic pattern with education, urbanization,
size of wage sector, or evolution of income as major determinants, but equally likely to exhibit
the impact of local social organizational features that either facilitate or hamper the
legitimation of new forms of fertility control. " Het door hem gegeven overzicht van een aantal
conceptuele kaders laat zien dat het belang van lokale parameters die de sociale organisatie
betreffen onderbelicht en ondergewaardeerd zijn gebleven (idem:484). Een analyse van
sociale stratificaties is niet alleen noodzakelijk voor het begrijpen van de werking van een aantal
contextuele processen, het is vooral van belang om posities van individuen en de daaraan
verbonden mogelijkheden van kennisverwerving en realisatie van vruchtbaarheidsbeheersing te
kunnen voorspellen. Daarmee wordt een belangrijke brug geslagen tussen positionaliteit en
contextualiteit. Onderzoeksvragen die in dit verband aan de orde komen zijn: Hoe komen
sociale stratificaties tot stand, welke rechten en plichten hebben de leden en wordt
vruchtbaarheid hierdoor beïnvloed? Hebben netwerken een rol bij het ontwikkelen van een
referentiekader betreffende geboortenregeling en bij het verspreiden van informatie? Zijn er
netwerken of vrouwengroepen georganiseerd rond een bepaald thema, te denken valt
bijvoorbeeld aan traditionele spaarvormen waarbij groepen vrouwen elkaar onderling krediet
verlenen, en wat is de wisselwerking tussen de, in dit geval beoogde economische
onafhankelijkheid en vruchtbaarheid? De aard van de vraagstelling maakt duidelijk dat vragen
aangaande sociale stratificaties, groepsvorming en netwerken niet in een apart hoofdstuk
behandeld kunnen worden maar in vrijwel alle hoofdstukken van dit proefschrift aan de orde
komen.
Een vierde onderzoekslijn is die naar de relatie tussen de economische positie en
vruchtbaarheid. Deze relatie is veelvuldig onderwerp van studie geweest (Boserup 1985;
Caldwell 1982). Ook zijn er in de literatuur verbanden met het gerespecteerde
afstammingssysteem in een samenleving en met het politiek regime gelegd. Boserup (1990b, zie
ook 7.8) analyseert de interactie tussen produktie systemen en overheidstaken betreffende
onderwijs en gezondheidszorg en de betekenis hiervoor voor diverse groepen in de samenleving
waarbij ze onderscheid maakt naar sekse en leeftijd. In feite is er binnen het onderzoek naar
reproduktie en produktie een aanzet gegeven en een goede basis gelegd voor de analyse van de
wisselwerking van contextuele processen die vruchtbaarheid bepalen. De uitgezette
onderzoekslijn gaat hier op verder en concentreert zich op de context waarbinnen economische
veranderingen plaatsvinden, de invloed op vruchtbaarheid en de betekenis die dit heeft voor
individuele vrijheden. Niet alleen economische vrijheden maar juist de wisselwerking met
reproduktieve en seksuele vrijheden zijn onderwerp van analyse. Voorbeelden van
onderzoeksvragen zijn: Wat betekent familiebezit voor diverse categorieën vrouwen? Is er een
relatie tussen het geboortenrangnummer en de controle over produktiefactoren? Beïnvloedt de
vestigingsvorm, de samenlevingsvorm of de samenstelling van de grootfamilie de wijze van
produktie en wat betekent dit voor de vruchtbaarheid?
De vijfde onderzoekslijn namelijk die naar de kwaliteit van gezondheidsvoorzieningen
en de invloed van de beschikbaarheid van moderne anticonceptiva op de vruchtbaarheid, ligt op
een ander vlak dan bovengenoemde onderzoekslijnen. Ten eerste omdat het ogenschijnlijk
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alleen van belang lijkt te zijn voor een kleine groep mensen, te weten zij die moderne
anticonceptiva wensen te gebruiken. Ten tweede omdat het nauwelijks onder de noemer
contextuele processen is te brengen als dit wordt opgevat in de letterlijke zin van het woord te
weten: de samenhang, het geheel. Gezondheidsvoorzieningen zijn vaak beschouwd als
geïsoleerde noodzakelijke technische voorzieningen waarvan de kwaliteit optimaal moet zijn.
Er zijn een aantal redenen waarom ik er toch voor gekozen heb de kwaliteit van
gezondheidsvoorzieningen, zoals deze door cliënten wordt ervaren, te onderzoeken. In de eerste
plaats veronderstel ik dat er een direct verband tussen de kwaliteit van
gezondheidsvoorzieningen en de beheersing van vruchtbaarheid door gebruik van moderne
anticonceptiva is. Juist voor mijn vraagstelling is deze meer specifieke informatie van belang. In
de tweede plaats beschouw ik gezondheidsvoorzieningen niet als een uitsluitend technische
voorziening.56 Een technisch goed functionerend gezondheidscentrum lijkt wel een voorwaarde
maar geen garantie voor succes. De bevolking moet er gebruik van maken en de geboden
service moet afgestemd zijn op de behoeften en rekening houden met gezondheidsopvattingen.
Hier kom ik terug op mijn theoretische benadering, onderzoek naar de context en analyses van
bijvoorbeeld de invloed van vrouwengroepen die initiatieven nemen op gezondheidsgebied of
de invloed van traditionele geboortenregelingsmethoden lijken cruciaal voor een beter begrip
van de kwaliteit van gezondheidsvoorzieningen en de invloed op de vruchtbaarheid. Een derde
reden om aan gezondheidsvoorzieningen aandacht te geven is dat deze voorzieningen relatief
weinig vanuit gebruikersperspectief zijn geanalyseerd. Ik verwacht bouwstenen te kunnen
aandragen voor de wetenschappelijke discussie over het belang van gezondheidsvoorzieningen
en met name over de invulling die gebruiksters hieraan geven.
Bovengenoemde onderzoekslijnen zijn niet los te koppelen van de religieuze context.
Religie is mede bepalend voor de context waarbinnen vruchtbaarheid tot stand komt en voor de
individuele mogelijkheden van mensen. Veranderende posities door bijvoorbeeld het sluiten van
een huwelijk betekent dat er een andere wisselwerking met de omgeving tot stand komt. Zo
hebben getrouwde vrouwen zich aan andere, door religie bepaalde gedragsregels betreffende
vruchtbaarheid en seksualiteit, te houden dan jonge meisjes of getrouwde mannen of mannelijke
adolescenten. Mijn verwachting is dat de analyse van de wisselwerking tussen de religieuze
omgeving en eerder genoemde contextuele processen en de relatie met de betekenis en invulling
van religie door individuen, duidelijk zal maken hoe ze door elkaar beïnvloed en gevormd
worden. Deze benadering heeft een belangrijke consequentie namelijk dat de islam niet bestaat
maar lokaal en individueel ingevuld en beleefd wordt. Juist dit fenomeen maakt het onmogelijk
om in stereotypen te denken en "harde algemeen geldende" conclusies te trekken. Deze
benadering vermijdt eveneens de valkuilen waartoe stereotypen kunnen leiden. Hiermee kom
ik terug op mijn toezegging om op het probleem van generalisatie in te gaan. Ik heb laten zien
dat het maken van generalisaties alleen mogelijk is als er aangegeven wordt onder welke
omstandigheden en voor welke groepen deze van toepassing zijn. Dit is inherent aan mijn
theoretische benadering waarbij de specificiteit en complexiteit van vruchtbaarheid bepalende
processen centraal staan. De voornaamste elementen of bouwstenen van deze processen kunnen
worden beschreven. Hoe kleiner deze bouwstenen zijn, des te grote de "generalisatie-waarde"
zal zijn. Voor iedere samenleving en individu zal steeds opnieuw de juiste mix van deze
elementen of bouwstenen moeten worden bepaald om vruchtbaarheid te kunnen verklaren en
trends in vruchtbaarheid te kunnen voorspellen.
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In de volgende hoofdstukken laten vrouwen van Ngazidja zien welke bouwstenen en welke mix
voor hen belangrijk zijn en waarom.
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HOOFDSTUK 3

METHODEN VAN ONDERZOEK

Het onderzoek bestaat uit twee delen: veldonderzoek en literatuurstudie. Het veldonderzoek is
in fasen uitgevoerd in de periode oktober 1987 tot oktober 1991 op het eiland Ngazidja. In dit
hoofdstuk zullen eerst de fasen van het veldwerk worden beschreven en zal het kader worden
aangegeven waarbinnen het veldonderzoek en het literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden.
Vervolgens wordt in 3.2 toegelicht wie de onderzoekspopulatie vormden en waarom er voor
hen is gekozen. Een beschrijving van de drie onderzoeksdorpen verduidelijkt de gemaakte
keuze voor de onderzoekspopulatie. In 3.3 worden de bij het veldwerk gebruikte
onderzoekstechnieken behandeld. Het gaat hier om observaties, groepsdiscussie en individuele
gesprekken. Tenslotte wordt in 3.4 een toelichting gegeven op de gekozen benadering voor het
veldwerk en de wijze van analyse.
3.1 Kader en fasen van het veldonderzoek
Kader
Het veldonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bevolkingsproject van de Voedsel en
Landbouworganisatie (FAO) en gefinancierd door het bevolkingsfonds (UNFPA) van de
Verenigde Naties. In Annex I wordt een projectbeschrijving gegeven en worden de gekozen
projectstrategieën toegelicht. Het doel van het bevolkingsproject was de Comorese bevolking
bewust te maken en te informeren over bevolkingsvraagstukken. Geboortenregeling was een
van de aandachtspunten van het project maar er werd naar gestreefd dit in een breder kader te
plaatsen. Thema's als erosie, gezondheid, migratie, werkgelegenheid, onderwijs en
kinderopvoeding werden in verband gebracht met de groei van de bevolking of, concreter, met
geboortenregeling. Het project hield zich niet bezig met technische aspecten rond
geboortenregeling zoals het verstrekken van voorbehoedmiddelen. Dit laatste gebeurde via de
reguliere gezondheidsdiensten.
Omdat de medewerking van politieke en religieuze autoriteiten van belang werd geacht
voor het welslagen van het project werden zij van 1985 tot 1987 nadrukkelijk als één van de
doelgroepen aangewezen. Vanaf 1987 werden de inspanningen, met steun van de genoemde
autoriteiten, voornamelijk gericht op de lokale bevolking. Vanwege het feit dat in het project
bevolkingsvraagstukken thematisch in een breed kader werden geplaatst en omdat er weinig of
geen informatie beschikbaar was over de mening van de lokale bevolking ten aanzien van
bevolkingsvraagstukken werd ik, in 1987, als hoofd van het onderzoeksteam aan het project
toegevoegd. Het team kreeg als opdracht om onderzoek te doen naar opvattingen van de rurale
bevolking over bevolkingsvraagstukken en naar reacties van hen op projectactiviteiten. Deze
brede opdracht resulteerde in een reeks onderzoeken van verschillende aard.
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De onderzoeken uitgevoerd voor het project werden verdiept en aangevuld om te
voldoen aan de eisen gesteld aan wetenschappelijk onderzoek. Er werd gesproken met
vroedvrouwen, landbouwvoorlichters, gezondheidswerkers, religieuze en politieke leiders,
onderwijzend personeel, leidsters van vrouwengroepen maar vooral met 'gewone' vrouwen,
mannen en kinderen. De gespreksthema's waren velerlei, variërend van gebruikte
landbouwmethoden, opvattingen overrijkdom,beschikbaarheid van land, zwaarte van het werk,
toegepaste remedies bij allerhande kwalen, symbolen, bovennatuurlijke krachten, man-vrouw
verhoudingen, seksualiteit, verwantschap en huwelijken, tot ervaringen met
voorbehoedmiddelen.
Door het raadplegen van literatuur en door gesprekken met wetenschappers werd ik mij
ervan bewust dat er unieke informatie werd verzameld. Door de invalshoek te kiezen van het
luisteren naar de lokale bevolking te zamen met het benaderen van het bevolkingsvraagstuk in
een breed kader werd er tegemoet gekomen aan kritiek die wel op de formulering en uitvoering
van bevolkingsprogramma's wordt geuit, namelijk dat het van bovenaf wordt opgelegd en dat er
geen rekening wordt gehouden met de wensen van de lokale bevolking. Ik ging mij afvragen of
deze kritiek terecht was en of het falen van een programma hier aan toe kon worden geschreven.
In 'ons programma' werd duidelijk wel rekening gehouden met de wensen van de lokale
bevolking, toch betekende dit niet dat het programma, in termen van het aantal vrouwen dat
voorbehoedmiddelen ging gebruiken, succesvol was. Ik besloot systematisch te gaan
onderzoeken waarom, hoe, waar en waarin vrouwen zijn geïnteresseerd als het gaat om
bevolkingsvraagstukken. Deze vraagstelling liep deels parallel met mijn dagelijkse
onderzoekswerkzaamheden. Maar mijn dagelijks werk omvatte veel meer en bood onvoldoende
ruimte om alles waarmee ik in aanraking kwam wetenschappelijke uit te diepen. Daarom
besloot ik om datgene wat niet direct te maken had met mijn onderwerp, te denken valt hierbij
aan het testen van voorlichtingsmateriaal, het onderzoeken van de effecten van de trainingen en
het functioneren van de gezondheidsvoorzieningen volgens gezondheidswerkers, niet in mijn
promotieonderzoek op te nemen. Dit betekende niet dat er geen interactie van informatie
plaatsvond, in feite inspireerden mijn professionele activiteiten en mijn wetenschappelijk werk
elkaar. Ook mijn achtergrond als landbouwkundige met specialisatie niet-westerse sociologie en
voorlichtingskunde droeg ertoe bij dat ik een brede belangstelling bleef houden.
Door mijn verblijf in diverse dorpen en mijn betrokkenheid bij een groot aantal
processen dat het bevolkingsproject in gang had gezet, was ik in staat mijn onderwerp verder uit
te diepen. Met behulp van literatuurstudie, terugkoppeling naar wetenschappers en teamleden en
in de eerste plaats door informele gesprekken met dorpsbewoners was ik in staat de gegevens te
verzamelen en te analyseren.
Fasen van het veldonderzoek
De fasen van het veldonderzoek worden hier globaal besproken, voor een uitgebreide
beschrijving wordt verwezen naar Annex I. De cursief gedrukte titels in deze paragraaf
verwijzen naar de beschrijving in de Annex.
In 1987 is er een sociaal economische analyse van Bangoi Kouni gemaakt, een
middelgroot dorp in het noorden van Ngazidja. Het doel van dit onderzoek was inzicht te
krijgen in de complexe werkelijkheid waarin vrouwen en mannen functioneren en hun
meningen over bevolkingsvraagstukken in kaart te brengen. Aan de hand hiervan konden
vervolgstudies worden ontworpen.
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Tijdens het verblijf in Bangoi Kouni werd onder andere vastgesteld dat er bijna geen
gelegenheid was om met gebruiksters van moderne anticonceptiva in contact te komen vanwege
het feit dat er slechts enkele vrouwen als zodanig geregistreerd stonden in het plaatselijk
gezondheidscentrum. Deze vrouwen waren bovendien moeilijk te lokaliseren. Teneinde met
meer gebruiksters van moderne anticonceptiva te kunnen spreken, werd er besloten een studie
onder gebruiksters van anticonceptiva te doen die geregistreerd stonden in tien
gezondheidscentra verspreid over het gehele eiland.
De gebruiteters van moderne anticonceptiva, geregistreerd in gezondheidscentra,
werden één keer geïnterviewd. Een belangrijk bezwaar van deze benadering was dat het
moeilijk was de verhalen, motiveringen en daden van de vrouwen te interpreteren. Hun sociale
achtergrond, hun familierelaties en hun dagelijkse handel en wandel bleven onbekend voor het
onderzoeksteam. Om dit euvel te verhelpen werd er besloten het onderzoek in drie
onderzoeksdorpen te concentreren. De mogelijkheid om regelmatig terug te keren in deze
dorpen en een vertrouwensrelatie te creëren met de bevolking zou een verdieping van het
onderzoek betekenen. Niet alleen incidentele contacten met vrouwen in gezondheidscentra maar
een continu contact met vrouwen en hun familieleden in hun eigen omgeving zouden hiertoe
bijdragen.
Bij de identificatie van drie onderzoeksdorpen op Ngazidja en het onderzoek uitgevoerd
in deze dorpen bleek dat de bevolking een duidelijke mening had over vele aspecten van het
bevolkingsvraagstuk. Er werden onder andere levendige discussies gevoerd over overbevolking,
welvaart en welzijn, het belang van kinderen, respect en status, religie, sociale gedragsregels,
partners, liefde en haat. Al snel werd duidelijk dat de meeste vrouwen in eerste instantie niet het
gebruik van voorbehoedmiddelen afwezen, verrassend veel vrouwen hadden zelfs wel eens een
middel geprobeerd. Toch was het aantal vrouwen dat deze middelen op het moment van
onderzoek gebruikte gering vanwege het hoge uitvalpercentage en de beperkte duur van gebruik
van voorbehoedmiddelen. Nader onderzoek werd gedaan onder alle vrouwen in de
onderzoeksdorpen die ooit anticonceptiva hadden gebruikt. Het doel van deze studie was
barrières ten aanzien van continuering van gebruik van anticonceptiva te achterhalen.
Bij de studie onder ex-gebruiksters van anticonceptiva kwam aan het licht dat de
familie- en sociale invloeden van groot belang zijn voor het reproduktief functioneren van
vrouwen. Daarom werd er besloten in elk onderzoeksdorp twee families te selecteren waarvan
een nadere studie werd gemaakt om de verschillende invloeden op acceptatie en verwerping van
anticonceptiva te kunnen analyseren. Binnen deze families trof men hoofdzakelijk niet
gebruiksters van anticonceptiva aan maar ook (ex)-gebruiksters. Resultaten van de studie onder
de familieleden van (ex) gebruiksters werden samen met de al beschikbare resultaten van de
sociale organisatie op dorpsniveau geanalyseerd en de resultaten hiervan werden voldoende
geacht om bepaalde geconstateerde verschijnselen te verklaren.
Vergelijking van de drie onderzoeksdorpen leverde enkele specifieke verschillen op die
grotendeels te verklaren waren door verschillen op sociaal-economisch gebied tussen de dorpen.
Enige hardnekkige geruchten over de werking van moderne anticonceptiva hebben ertoe geleid
het onderzoek te verbreden met een studie onder honderd vrouwen en mannen naar de
beeldvorming van anticonceptiva in twintig dorpen op Ngazidja. Deze studie bevestigde een
aantal waarnemingen gedaan in de onderzoeksdorpen en leverde een vruchtbare basis op voor
nadere analyse. Met name de percepties omtrent het vrouwelijk lichaam en de invloed die
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moderne anticonceptiva hierop verondersteld worden te hebben zijn in dit laatste onderzoek
nader uitgewerkt.
3.2 De onderzoekspopulatie
Er is gekozen om het onderzoek te concentreren op de rurale bevolking. De rurale bevolking
maakt ongeveer 75% uit van de totale bevolking en onderscheidt zich van de urbane bevolking
door een over het algemeen lager opleidingsniveau, minder mogelijkheden voor gesalarieerde
activiteiten en een hechtere familie structuur (Mroudjae, Blanchy 1989). Gedurende de eerste
fase van het onderzoek in Bangoi Kouni zijn gesprekken gevoerd met een zo gevarieerd
mogelijk gedeelte van de bevolking. Na individuele gesprekken met de leiders van het dorp zijn
er eenentwintig groepsgesprekken gehouden waarvan twaalf met groepen vrouwen en negen
met groepen mannen. Verder zijn er een groot aantal individuele gesprekken gevoerd. Door het
verblijf in het dorp konden deze gesprekken zowel een formeel als een informeel karakter
hebben.
Bij de studie onder gebruiksters van moderne anticonceptiva, geregistreerd in tien
willekeurig gekozen gezondheidscentra van Ngazidja zijn er in zes kleine gezondheidscentra
vrouwen ad random geselecteerd met behulp van het kaartsysteem. Deze procedure was nodig
omdat er gedurende spreekuren vaak geen cliënten aanwezig waren in de kleinere centra. In de
vier grote centra zijn gedurende bepaalde dagen met alle vrouwen die op het spreekuur kwamen
gesprekken gevoerd. In elk dorp zijn met zes à zeven vrouwen interviews gehouden. In totaal
zijn er in tien dorpen gesprekken gevoerd met vierenzestig vrouwen.
In de drie onderzoeksdorpen zijn met een groot aantal mensen formele en informele
individuele gesprekken gevoerd. Naast deze gesprekken zijn, met behulp van het kaartsysteem
in de gezondheidscentra, alle vrouwen geïdentificeerd die in de afgelopen vijfjaar een consult
hebben gehad voor geboortenregeling. Van de 173 geregistreerde vrouwen waren er
vierenzestig vrouwen (31 in Mdjoiézi, 11 in Idjikoundzi en 22 in Mandza) nog aanwezig in de
dorpen en allen waren bereid tot het voeren van één of meer gesprekken.
In de drie onderzoeksdorpen zijn twee families geselecteerd waarvan met elk familielid
afzonderlijk is gesproken. Er is gekozen om in elk dorp een welgestelde familie en een armere
familie in het onderzoek op te nemen. Deze keuze is gemaakt om differentiatie aan te brengen in
een aantal gegevens zoals wijze van huwelijkssluiting en de hiermee samenhangende sociale
status, economische mogelijkheden van de familie en opleidingsniveau.
Tenslotte zijn er in een twintigtal willekeurige dorpen op Ngazidja, vijf personen
(mannen en vrouwen) ad random geselecteerd om van gedachten te wisselen over de invloed
van moderne anticonceptiva op het (lichamelijk) welbevinden van vrouwen en mannen.
De Onderzoeksdorpen
De drie onderzoeksdorpen zijn geselecteerd op grond van hun geografische ligging, Mdjoiézi in
het zuiden, Mandza in het noorden en Idjikoundzi in het oosten, hun bereikbaarheid,
respectievelijk goed, matig en slecht bereikbaar en hun sociaal economisch profiel,
respectievelijk relatief rijke, modale en armere bevolking. Figuur 3.2 toont de ligging van de
dorpen. Om de bevolking in de diverse dorpen beter te leren kennen volgt een korte
beschrijving.

50

Bangoi Kouni

Figuur 3.2: Ligging van de onderzoeksdorpen

Mdjoiézi
Mdjoiézi is in het zuiden gelegen, twintig kilometer verwijderd van de hoofdstad Moroni. De
plaats is via een asfaltweg goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dagelijks begeven
mensen zich op weg om in Moroni te werken. Het soort werk varieert van handelsactiviteiten tot
werk bij de overheid. In 1980 had het dorp 2095 inwoners (Recensement 1980 11:16) verdeeld
over 360 huishoudens. In 1987 telde het dorp, volgens een telling gehouden op lokaal initiatief,
3784 inwoners. Deze substantiële stijging kan waarschijnlijk voor een groot deel worden
toegeschreven aan een verschil in registratie. De animo om mee te doen aan de in 1980 van
overheidswege uitgevoerde volkstelling lijkt minder te zijn dan de animo voor de op
dorpsinitiatief gehouden telling in 1987. Het dorp kent vele emigranten die zich hoofdzakelijk
in Frankrijk hebben gevestigd en financieel bijdragen aan diverse dorpsprojecten zoals de
aanleg van elektriciteit. Het dorp maakt met zijn prachtige moskee en zijn vele huizen van beton
een welvarende indruk.
Mdjoiézi betekent 'dorp van de koningen' of 'dorp van de macht'. Volgens de
overlevering vestigde zich een jonge prinses afkomstig uit de koninklijke tak Ignambamrou in
Mdjoiézi. Dit gebeurde in de dertiende eeuw. Zij trouwde met een jongeman afkomstig uit
Yemen genaamd Mohamed Youssouf. Het echtpaar installeerde zich volgens de instructies van
de maraboe op de plaats waar de, speciaal voor dit doel meegenomen haan, voor het eerst
kraaide. Op deze plaats bevindt zich momenteel het gezondheidscentrum. De voorname afkomst
van de meeste bewoners van het dorp wordt tot op heden ten dage onderkend en verleent het
dorp een zekere status. Mdjoiézi kent een relatief goed opgeleide bevolking. Het
verenigingsleven heeft een bloeiend bestaan, er zijn verschillende traditionele
vrouwenverenigingen die zich hoofdzakelijk richten op de manifestaties rond de anda, enkele
culturele- en sportverenigingen en een moderne vrouwenvereniging die tot doel heeft inkomen
voor de leden te genereren.
Men beschikt niet over stromend water en elektriciteit. De watervoorziening wordt met
behulp van watervoorraden in stenen opslagtanks in stand gehouden maar dit kan vooral in het
droge seizoen problemen geven omdat men geheel op regenwater is aangewezen. De
elektriciteitsvoorziening wordt tijdens feesten en bij rijkere families veilig gesteld door
generatoren. Er wordt verwacht dat in de nabije toekomst aansluiting op het nationaal
elektriciteitsnet mogelijk zal zijn. Enkele huizen zijn gemaakt van golfplaat, enkelen van
plantaardig materiaal en de meeste huizen, al of niet voltooid, van beton. Mdjoiézi heeft één
lagere school en verschillende écoles coraniques. Vrijwel alle kinderen volgen lager onderwijs.
Voor middelbaar en hoger onderwijs is men aangewezen op Moroni of op het rurale college van
Singani op enkele kilometers afstand van Mdjoiézi.
Het dorp heeft één gezondheidspost waar één verpleger en drie helpsters werken. Bij
deze post kan de bevolking terecht voor basisbehandelingen van de meest voorkomende ziekten
zoals malaria, parasieten- en luchtweginfecties en tevens zijn er sinds 1985 gratis anticonceptiva
beschikbaar. Als paramedisch personeel zijn er vier lokale vroedvrouwen die onafhankelijk van
de gezondheidspost werken. Voorts zijn er enige traditionele genezers.
De landbouw is de belangrijkste activiteit van de mannelijke bevolking. Zelfs
ambtenaren die in Moroni werken, hebben vaak een perceel achter de hand voor hun
belangrijkste voedselgewassen. Traditiegetrouw participeren de vrouwen in dit dorp nauwelijks
in de landbouwactiviteiten. Naast de verzorging van kinderen en het huishouden, een taak van
vrouwen, houden zij zich bezig met de handel in landbouwprodukten. Ook bestaat er onder
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vrouwen een grote belangstelling voor andere inkomen genererende activiteiten zoals
bijvoorbeeld naaien. Volgens de bewoners van Mdjoiézi is er genoeg land beschikbaar en
komen ze er niet toe alles in cultuur te brengen. Mdjoiézi bevindt zich op 350 meter boven
zeeniveau, de percelen behorende bij het dorp bevinden zich van 200 tot 1000 meter boven
zeeniveau (Agrar-und Hydrotechnik 1987). Elke familie bezit enige percelen, variërend van drie
tot zeven, die gelegen zijn op verschillende lokaties en waarop meerdere gewassen worden
verbouwd. De grootte van de percelen is tussen de 0,5 en 1,5 hectaren. Op alle velden worden
meerdere gewassen verbouwd. Het mengen van voedsel- en handelsgewassen is een gangbare
praktijk. Hoewel de boeren aangeven dat er voldoende land tot hun beschikking staat, bevinden
sommige velden zich op enige uren afstand van het dorp. Dit wordt door hen verklaard door het
type gewas waarvan de teelt op deze ver- en hooggelegen velden mogelijk is, met name
bananen geven er een hogere opbrengst. Het gebruik van moderne werktuigen is mede door de
kleine en steenachtige percelen vrijwel afwezig. Bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden
afhankelijk van de aanvoer, onregelmatig gebruikt. Volgens de administratie van de
landbouwkundige dienst ter plaatse is de produktie van handelsgewassen in Mdjoiézi niet te
verwaarlozen. Per jaar wordt er geproduceerd: kruidnagel 19 tot 30 ton, vanille 6 tot 15 ton,
hout 315 tot 500 ton, cacao 2 tot 3 ton, peper 2 tot 3 ton, ylang-ylang 1 ton, bananen 10 tot 100
ton. Vanwege de stagnerende wereldmarktprijzen neemt het belang van de handelsgewassen af.
Zo vindt men bijvoorbeeld in sommige huizen de oogsten van kruidnagel vanaf 1987. De
opbrengst van voedselgewassen is niet te schatten, het grootste gedeelte is bestemd voor eigen
consumptie. De belangrijkste voedselgewassen zijn cassave, zoete aardappel, broodwortel,
maïs, kokos en bananen. Als belangrijkste problemen voor de landbouw worden de moeilijke
commercialisatie van produkten en de afwezigheid van moderne technieken, kunstmest, zaden
en bestrijdingsmiddelen genoemd.
Idjikoundzi
Idjikoundzi bevindt zich aan de oostkust van Ngazidja op veertig kilometer afstand van Moroni.
Het dorp is grotendeels te bereiken via een asfaltweg, de laatste zes kilometer is een onverharde
sterk stijgende moeilijk begaanbare weg. Het dorp bevindt zich op 400 meter hoogte op de
helling van de vulkaan de Karthala en is in het regenseizoen tamelijk geïsoleerd omdat het
onverharde weggedeelte dan bijna onbegaanbaar wordt. Landbouwgronden behorende bij het
dorp zijn te vinden vanaf 350 meter tot 1400 meter boven zeeniveau (Agrar-und Hydrotechnik
1987). In het dorp zijn er nauwelijks stenen huizen. De meeste huizen zijn gemaakt van
plantaardig materiaal zoals kokos en bladeren, enkele huizen zijn van golfplaat.
Het tijdstip van het ontstaan van het dorp is onbekend. Volgens de verhalen is het dorp
ontstaan door de vestiging van een lijfwacht van een koning die op de vlucht was voor vijanden.
Hij en zijn vrouw konden geen kinderen krijgen en op advies van de maraboe hebben zij zich zo
hoog mogelijk op de Karthala gevestigd teneinde dit noodlot afte wenden. De naam Idjikoundzi
schijnt afkomstig te zijn van de voornaam van de vrouw van de lijfwacht en verwijst naar haar
onvruchtbaarheid: 'gesloten vrouw1.
De infrastructuur bestaat uit een kraamkliniek waar sinds 1987 gratis
voorbehoedmiddelen worden gegeven, een gezondheidscentrum en een basisschool bestaande
uit enkele lokalen opgetrokken van golfplaat. Er zijn verschillende écoles coraniques waar
zowel aan meisjes als aan jongens les wordt gegeven. Voor de watervoorziening is men
aangewezen op regenwater en op water afkomstig uit twee stroompjes die zich aan weerszijde
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van het dorp bevinden. In het droge seizoen, als de stroompjes droog liggen, kent men een
ernstig waterprobleem. Er is geen elektriciteit, men bedient zich van een generator voor feesten
en videovoorstellingen.
In 1980 telde het dorp 1097 inwoners verdeeld over 219 huishoudens (Recensement
1980 11:13). In 1990 werd het inwonersaantal geschat op 1840 inwoners. Er zijn weinig
contacten met het buitenland via geëmigreerde dorpsgenoten. Op dorpsniveau staat men niet
welwillend tegenover geboortenbeperking. Argumenten als het geringe inwonertal van het dorp
en de onvoldoende mankracht om alle gemeenschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld het
verbeteren van de weg uit te voeren worden hiervoor gegeven. Er wordt gezegd dat vier op de
tien vrouwen steriel zijn en dat de vrouwen die wel kinderen kunnen krijgen vaak maar weinig
kinderen krijgen. Als er in een uitzonderlijk geval een groot gezin zich vormt kan dit gezin,
volgens de dorpsnotabelen, rekenen op de steun van het gehele dorp. Tegenstanders van
geboortenregeling hebben zich verenigd in een comité.
Het dorp heeft verschillende traditionele vrouwenverenigingen die zorg dragen voor de
festiviteiten rond de anda. Culturele- en sportverenigingen zijn aanwezig. Sinds 1988 is er een
moderne vrouwenvereniging, lid van de landelijke federatie die onder andere ten doel heeft om
winstgevende activiteiten te bevorderen en opleiding van jonge meisjes veilig te stellen. De
activiteiten van deze vereniging komen slechts langzaam op gang. Het dorp staat bekend om
zijn mystieke kracht Uit de hele omgeving komen mensen Idjikoundzi bezoeken om de
marabúes te raadplegen.
De landbouw vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de bewoners van
Idjikoundzi. Mannen en vrouwen zijn actief in de landbouw. Vrijwel alle voedselgewassen
zoals bananen, maïs, cassave, zoete aardappel en broodwortel worden verbouwd. Als
handelsgewassen zijn vanille en pinda's populair. Families beschikken over meerdere percelen
waarop ze verschillende gewassen naast elkaar telen. De grootte van de percelen bedraagt 0,3
tot 0,5 hectaren. Gemiddeld bezit een familie een hectare. In tegenstelling tot de situatie in
Mdjoiézi, zijn er geen schattingen over de opbrengsten van handelsgewassen. De ontginning
van percelen wordt meestal door groepen werkers gedaan. Dit kan op basis van wederkerigheid
zijn, of in mindere mate tegen betaling. Moderne werktuigen worden niet gebruikt. Er wordt
onder leiding van de landbouw voorlichtingsdienst geëxperimenteerd met enkele nieuwe
variëteiten van zoete bataat en tuinbouwgewassen op dorpsgronden. De opbrengst is zeer
variabel en volgens enkele dorpsbewoners zijn de experimenten waarbij ook kunstmest wordt
gebruikt slecht voor de grond. Naast landbouw is de veeteelt belangrijk. Families bezitten vaak
geiten, schapen en runderen die gezien worden als een reserve en geslacht worden bij
festiviteiten. Het meest genoemde probleem is de moeizame commercialisatie van produkten,
dit wordt mede veroorzaakt door de geïsoleerde ligging van het dorp. In tegenstelling tot
Mdjoiézi, zijn de boeren van mening dat de begeleiding van de landbouwvoorlichtingsdienst
acceptabel is en dat er genoeg kunstmest, zaad en bestrijdingsmiddelen te verkrijgen zijn.
Manaza
Mandza neemt een tussenpositie in tussen Mdjoiézi en Idjikoundzi wat betreft bereikbaarheid en
welvaart. Mandza bevindt zich aan de noordkant van het eiland op vijfendertig kilometer
afstand van Moroni, op een hoogte van 350 meter (Agrar-und Hydrotechnik 1987). Het plaatsje
is te bereiken via een geasfalteerde weg en een onverharde weg van enkele kilometers.
Gedurende het natte seizoen blijft het dorp goed bereikbaar. In 1980 telde het dorp 889
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inwoners, 461 vrouwen en 428 mannen (Recensement 1980 11:14). In 1990 werd het aantal
inwoners op 1225 geschat. Het overschot aan vrouwelijke bewoners is vooral te wijten is aan de
emigratie van mannelijk adolescenten.
De geschiedenis van Mandza begint volgens de overlevering met het bouwen van een
hut door een vrouw die vluchtte uit de kuststreek waar ze het risico liep te worden gevangen
voor de slavenhandel. Omdat er veel mango bomen stonden noemde ze de plaats Mangoni.
Vervolgens brak er een oorlog uit tussen de zoons van de koning van de kustplaats Itsandra.
Hun twist werd in de regio van het toenmalige Mangoni uitgevochten. De bevolking ontwierp
een vredesplan waarbij beide zonen over een deel van het gebied zouden komen te heersen. Tot
grote opluchting van de bevolking werd het vredesvoorstel geaccepteerd. Daarop werd een
openbare gebedsdienst georganiseerd. Tijdens deze gebedsdienst riepen, volgens de
overlevering, de gelovigen: "Narihale ye Mandza". Dit betekent: 'Laten we de handen ineen
slaan'. Daarop besloot men de naam Mangoni te vervangen door Mandza.
Vanwege twee grote branden in het recente verleden treft men slechts weinig huizen
opgetrokken van plantaardig materiaal aan. De meeste huizen zijn van golfplaten of beton. Het
dorp heeft een kraamkliniek, gebouwd door de dorpsbewoners, hier zijn sinds 1986
anticonceptiemiddelen beschikbaar, een markt en een onderkomen voor de jeugdvereniging.
Deze voorzieningen zijn mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage van de vele
emigranten in Frankrijk. Voor de watervoorziening is men afhankelijk van regenwater. Men is
niet aangesloten op de nationale elektriciteitsvoorziening. Er zijn verschillende generatoren die
in werking worden gesteld tijdens feesten, voor videovoorstellingen en voor het gebed op
vrijdagmiddag.
Het dorp heeft één basisschool en verschillende écoles coraniques. Het verenigingsleven
kent een bloeiend bestaan. Diverse traditionele vrouwenverenigingen zijn actief op het gebied
van de organisatie van de anda terwijl ook sport- en jeugdverenigingen vele activiteiten kennen.
De landbouw vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Gewassen die verbouwd
worden op hoogten variërend van 300 tot 500 meter zijn cassave, mais, zoete aardappel, banaan,
pinda's, en taro. Op de hooggelegen velden worden tuinbouwgewassen als tomaat, ui, kool,
wortels en sla verbouwd. Deze teelten zijn over het algemeen lucratief maar brengen ook risico's
mee vanwege het ziektegevaar en lage prijzen in de piekseizoenen. Als handelsgewassen
verbouwt men vanille, pinda's en bananen. De verbouw van vanille is populair en wordt door
vele families beoefend. Boeren bezitten twee à zes percelen die naar grootte zeer verschillend
kunnen zijn. Door de beëindiging van de service van de landbouwvoorlichtingsdienst ziet men
zich geplaatst voor vele moeilijkheden op technisch gebied. Het verkrijgen van zaden,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen is problematisch. Hierdoor wordt vooral de verbouw van
tuinbouwgewassen zoals tomaat en ui getroffen. De beschikbaarheid van het land wordt als
voldoende bestempeld. Men kan zich zelfs permitteren stukken land braak te laten liggen
teneinde de vruchtbaarheid van de grond te laten herstellen. Vrouwen en mannen werken beiden
op het land. Hierbij zijn globaal gezien mannen verantwoordelijk voor de ontginning en het
klaar maken van de velden en vrouwen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de oogst.
Aan de oogst en het onderhoud van de vanille doen zowel mannen als vrouwen mee.
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3.3 Onderzoekstechnieken
Observaties
Observaties zijn tijdens het gehele onderzoek een belangrijk instrument geweest. Van deze
techniek is met name gebruik gemaakt tijdens het eerste onderzoek in het dorp Bangoi Kouni
om de sociaal-economische werkelijkheid van diverse groepen vrouwen te beschrijven en bij
het onderzoek in de drie onderzoeksdorpen.
Groepsdiscussies
De groepsdiscussies hadden vooral tot doel bepaalde controversiële onderwerpen verder uit te
diepen. Zij zouden inzicht moeten geven in de argumentatie en ideeën ontwikkeling of
interacties van standpunten. Er werd verondersteld dat focus group interviews een aanvulling
zouden zijn op individuele gesprekken (Srycos 1981:451). De gedachte was dat de som van het
geheel meer zou zijn dan de som van de afzonderlijke individuele gesprekken. De ervaring in
Bangoi Kouni leerde dat de sociale werkelijkheid op Ngazidja niet altijd geschikt was voor
groepsdiscussies omdat niet alle leden van de groep spreekrecht in het openbaar hebben. Zij die
volgens de anda zijn getrouwd mogen in het openbaar niet worden tegengesproken door
diegenen die geen anda huwelijk hebben gesloten. Om deze reden is er vooral aan het begin van
het onderzoek in Bangoi Kouni met groepen van zes à acht personen gesproken terwijl in een
later stadium het accent is gelegd op kleinere homogenere groepsdiscussies van maximaal drie
personen waarbij de participanten allen dezelfde sociale rang en hetzelfde spreekrecht hadden.
De participanten werden per wijk uitgenodigd. De onderwerpen die besproken zouden worden,
werden vooraf bekend gemaakt. De duur van een groepsdiscussie varieerde van een tot drie uur.
Gedurende deze tijd werd aan de hand van enkele stellingen en vragen van gedachten gewisseld.
Tevens werd er vaak door de participanten van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde
wensen toe te lichten of vragen te stellen.
Individuele gesprekken
Vanwege het feit dat in groepsgesprekken minder diep op bepaalde onderwerpen in kon worden
gegaan zijn er individuele gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is dieper ingegaan op
intieme onderwerpen zoals man/vrouw verhoudingen, familierelaties, opvattingen over
geboortenregeling en gezondheid en bronnen van inkomsten. Opvallend was de openheid van
de gedachtenwisseling en de vrijheid waarmee veel vrouwen en mannen over deze onderwerpen
praatten als er eenmaal een vertrouwensrelatie was gecreëerd. In alle fasen van het onderzoek is
van deze techniek gebruik gemaakt.
Vragenlijsten
Tijdens de groepsdiscussies en individuele vraaggesprekken is er soms gebruik gemaakt van
vragenlijsten en gidsen (zie Annex II). Naarmate het onderzoek verder vorderde is er steeds
minder gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten omdat de aard van de informatie zich
niet meer liet vangen in een vraag-antwoord procedure maar veeleer in een dialoog. Essentiële
informatie werd vooral uitgewisseld in de vorm van levensverhalen. De gestructureerde
vragenlijsten werden hierbij omgezet in vragengidsen. Bij personen waarmee reeds een goede
relatie was opgebouwd is er tenslotte geen gebruik meer gemaakt van vragenlijsten of gidsen
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maar werd er na ieder gesprek aan de hand van de geanalyseerde informatie een nieuw
onderwerp voor het volgende gesprek vastgesteld. Deze informele aanpak permitteerde een
uitdieping van gevoelige onderwerpen en sloot tevens goed aan bij de belevingswereld van
gesprekspartners. Wel zijn van elke persoon een aantal standaardgegevens genoteerd zoals
leeftijd, beroep, geslacht, opleiding, burgelijke staat, aantal kinderen en gebruik van
anticonceptiva Van de levensverhalen zijn familiedossiers gemaakt waarin een zo letterlijk
mogelijke weergave van alle gesprekken werd bewaard en de analyses van de gesprekken.
Weergave van resultaten
Het was aanvankelijk de bedoeling alle gesprekken op geluidscassette vast te leggen om een
deformatie bij de weergave van resultaten te voorkomen. Omdat een groot deel van de
gesprekspartners hier bezwaar tegen aantekende vanwege de vrees uit de anonimiteit te moeten
treden is van deze procedure afgeweken en zijn er tijdens de gesprekken aantekeningen
gemaakt. De gesprekken zijn in de Franse of in de Comorese taal gevoerd en zonodig simultaan
in het Frans vertaald. Er werden direct na het gesprek zo letterlijk mogelijke notulen gemaakt.
Deze notulen zijn in teamverband geanalyseerd. Op basis van de notulen en de analyses in
teamverband zijn er verdere gesprekken gevoerd met de betrokken persoon of familieleden. Alle
notulen van één familie en de observaties vormden het familiedossier.

lean
Het team bestond uit één buitenlandse hoofdonderzoekster, de auteur van dit proefschrift, met
een wisselend aantal Comorese medewerk(st)ers, allen geschoold in sociologisch en
antropologisch onderzoek. Vanwege het feit dat er weinig of niets bekend was van houdingen
en opvattingen ten aanzien van bevolkingsvraagstukken van de lokale bevolking kreeg het
onderzoek binnen het bevolkingsproject veel aandacht. Het lokale personeel voor het onderzoek
bestaande uit een vaste kem van één mannelijke en drie vrouwelijke medewerkers werden door
diverse Comorese ministeries beschikbaar gesteld. Naast het werk in teamverband heb ik een
aantal aparte observaties en onderzoeken uitgevoerd, zoals beschreven in 3.1, om mijn
onderwerp verder uit te diepen.
3.4 Benadering en analyse
Benadering
Zoals bij de theoretische overwegingen is aangegeven richt deze studie zich op processen die
bepalend zijn voor de vruchtbaarheid van rurale vrouwen op Ngazidja. Wensen, verlangens en
mogelijkheden van vrouwen vormen het uitgangspunt. Er is daarom in eerste instantie voor een
antropologische benadering gekozen.
Bij de formulering van de probleemstelling bleek dat de antropologische literatuur
onvoldoende aanknopingspunten bood voor een verantwoorde onderbouwing van hypothesen.
Gegevens uit de demografische literatuur zijn daarom als aanvulling gebruikt.
Ik
werd
door de combinatie van antropologie en demografie geconfronteerd met de, met elkaar
samenhangende tegenstellingen, van lokaal niveau versus nationaal of regionaal niveau en van
kwalitatief onderzoek versus kwantitatief onderzoek. Hoewel er toenadering is gekomen tussen
de antropologie en de demografie (Willekens 1990; Howell 1986), bleven genoemde
tegenstellingen zorgen voor een spanningsveld. Het doel van mijn onderzoek was niet om de

57

vertaalslag van micro naar macroniveau te maken, of om de vertaalslag van via antropologisch
onderzoek verkregen kwalitatieve gegevens naar theoretische modellen veelal gebaseerd op
kwantitatief demografisch onderzoek te maken. Wel heb ik geprobeerd creatief om te gaan met
genoemde tegenstellingen. Daar waar de gevonden antropologische gegevens hiertoe aanleiding
geven, zullen er bruggen worden geslagen naar beleid of modellen gebaseerd op demografische
gegevens. Voorbeelden van mogelijke bruggen zijn de vertaling van wensen en eisen van
vrouwen naar een nationaal bevolkingsbeleid of de inpassing van antropologische gegevens in
demografische modellen.
Ondanks
de toenemende
aandacht
voor
kwalitatief
onderzoek
bij
bevolkingsvraagstukken overheersen vaak kwantitatieve gegevens bij de formulering van een
bevolkingsbeleid. Dit wordt wel verklaard door de technieken en paradigma's gehanteerd bij
demografisch onderzoek. Willekens (1990:16) komt tot de conclusie dat causaliteiten
rechtstreeks gemeten dienen te worden door naar de motieven van gedrag te vragen of de
achtergronden van gedrag op een andere manier te registreren. Binnen de demografie zou
hiertoe een paradigmawisseling van structuren naar processen moeten plaatsvinden (idem:22).
Enkelvoudige of elementaire processen zouden de analyse-eenheden moeten vormen. De
opeenvolging en/of samenvoeging van een aantal analyse-eenheden geeft inzicht in het
complexe geheel. De vruchtbaarheidsregulering is een goede illustratie hiervan (idem:22-23). In
deze, vanuit de demografie ontwikkelde benadering, nemen antropologische analyses en
waarnemingen een centrale plaats in. De in dit proefschrift gekozen antropologische benadering
kan bijdragen aan de ontwikkeling van bovengenoemd procesmatige denken. Daarom zal, zoals
aangegeven, waar mogelijk een koppeling gemaakt worden tussen demografische modellen van
vruchtbaarheid en de levensverhalen van vrouwen op Ngazidja.
De gekozen antropologische benadering laat ook ruimte om niet alleen naar vooraf als
belangrijk geïdentificeerde processen en factoren te kijken maar om nieuwe elementen te
identificeren en te analyseren. Dit komt tegemoet aan de kritiek van Demeny (1988) op een
aantal onderzoeken waarin hij vaststelde dat er vooral gekeken werd naar het belang van enkele
als vanzelfsprekend aangenomen fertiliteitsbepalende parameters in plaats van het zoeken naar
meer fundamentele processen.
De gekozen benadering sluit tenslotte goed aan bij de situatie op Ngazidja, een
samenleving waar relatief weinig onderzoek is gedaan en waarvan weinig informatie
beschikbaar is. Een samenleving die bovendien een unieke plaats inneemt en daarom moeilijk is
te classificeren als Afrikaans of als Arabisch, een samenleving die zoals in de introductie is
gezegd een smeltkroes is van vele culturen en toch één cultuur vormt (Chouzour 1989). In deze
samenleving kan de gekozen antropologische benadering een belangrijke bijdrage leveren aan
het duidelijk maken van de complexiteit en specificiteit van vruchtbaarheidsregulering.
Analyse
Caldwell (1985:51-57) benadrukt het belang van een antropologische benadering in combinatie
met het gebruik van demografische gegevens om te komen tot een goede hypothesevorming en
voor het aannemelijk maken van hypothesen. Dit is geen eenmalig gebeuren maar een continu
proces dat gedurende het gehele onderzoek plaatsvindt. Analoog aan deze gedachtengang is in
dit onderzoek gewerkt. In teamverband werden dagelijks de resultaten van de vraaggesprekken
besproken en geanalyseerd en werden nieuwe mogelijke verbanden besproken en uitgewerkt.
Het gevolg van deze handelwijze was dat het noodzakelijk kon zijn om verschillende keren naar
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dezelfde familie terug te keren. Na het proces van formuleren, uitwerken en herformuleren van
veronderstellingen volgde de periode van feed-back. Dit hield in dat er bepaalde verwachtingen
en conclusies aan gesprekspartners werden voorgelegd en hun mening hierover werd gevraagd.
Bewust is er naar gestreefd om deze check te doen met de aan het onderzoeksteam bekende
families omdat de achtergronden van de commentaren dan beter begrepen konden worden. De
veronderstelling dat een onderzoeker een objectieve en passieve observatie kan doen werd door
deze handelwijze dus verworpen. De veronderstelling was dat de aanwezigheid van het
onderzoeksteam al een zekere verstoring van de situatie met zich meebracht en dat een actieve
participatie van de bevolking in het onderzoeksproces relevante informatie kon opleveren.
In de onderzoeksdorpen vormden de familiedossiers de basis van analyse. Door het
lezen en herlezen van deze dossiers werd getracht een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen.
Contradicties werden zo snel mogelijk nagetrokken en gebruikt voor de theorievorming. De
familiedossiers verklaarden waarnemingen die in de voorgaande fasen in Bangoi Kouni en in de
tien gezondheidscentra naar voren waren gekomen. Zij verklaarden als het ware de
gebeurtenissen achter de foto's die wij al hadden gemaakt. In dit proefschrift zal daarom veel
aandacht worden gegeven aan de familiedossiers.
Omstandigheden waaronder conclusies gelden zullen worden gespecificeerd. Er is aannemelijk
gemaakt dat de context en de positie van betrokkenen van belang zijn voor de juiste mix van
elementen die de vruchtbaarheid bepalen. Abu-Lughod (1993:7-15) stelt dat generalisaties
kunnen leiden tot een foutief beeld van een statische homogene cultuur waarin geen afwijkend
gedrag of afwijkende meningen bestaan en waarbij de factor tijd geen rol speelt. Juist
eigenaardigheden en toevalligheden zijn bepalend zijn voor het verloop van gebeurtenissen in
iemands leven. Argumentaties en motivaties gegeven door individuen geven volgens AbuLughod meer verdieping aan theoretische begrippen dan generalisaties. In mijn benadering is
hiervoor ruimte, argumentaties en motivaties van bewoners van de onderzoeksdorpen vormen
de basis van de analyse. In deze aanpak is positionaliteit geen handicap maar iets dat moet
worden ontwikkeld en benut. Vrouwen beschrijven zichzelf in relatie tot anderen, bijvoorbeeld
in relatie tot hun familieleden. Hun posities binnen de familie zijn bepalend voor de invulling
van relaties. Abu-Lughod (1993:30-31) werkt deze positionaliteit uit als zij zich niet uitsluitend
beperkt tot afzonderlijke levensverhalen van vrouwen maar de verhalen van alle vrouwen in een
grootfamilie combineert. Afzonderlijke levensverhalen dragen er volgens haar toe bij dat
personen zich als geïsoleerde individuen beschouwen. In mijn benadering zijn familiedossiers
een verzameling levensverhalen. Door het samenvoegen van verhalen van verschillende
familieleden krijgen gebeurtenissen een extra dimensie en kunnen individuele ervaringen en
interpretaties beter worden begrepen. Personen kunnen op elkaar reageren of ieder hun visie
geven over een gebeurtenis. Ook hier geldt dat de context mede bepalend is voor individuele
ervaringen. Binnen deze context zullen voortbouwend op de analyses tijdens het veldwerk, er
verbanden worden gelegd naar de in hoofdstuk twee beschreven vruchtbaarheidsbepalende
processen. De nadruk komt hierbij te liggen op die verbanden die volgens de gesprekspartners
het meest relevant zijn.
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HOOFDSTUK 4

PATRONEN VAN GEBOORTENREGELING
EN KWALITEIT VAN VOORZIENINGEN

Wie zijn de vrouwen die voorbehoedmiddelen gebruiken? Hoeveel kinderen hebben zij? Wat is
hun leeftijd? Hebben zij een schoolopleiding? Hoelang gebruiken ze voorbehoedmiddelen en
zijn ze er tevreden over? Welke methoden gebruiken ze, wisselen ze van methoden? Hoe
worden ze begeleid, waar gaan zij naar toe voor informatie? Zijn zij tevreden over de
gezondheidsvoorzieningen? Wat is hun motivatie om voorbehoedmiddelen te gebruiken of met
het gebruik te stoppen? In dit hoofdstuk zullen deze vragen worden uitgewerkt. Het is belangrijk
om, voordat er in de volgende hoofdstukken gekeken wordt naar sociaal-culturele en
economische omstandigheden van vrouwen, eerst een duidelijk beeld te vormen van de groep
gebruiksters en ex-gebruiksters van anticonceptiva.
Allereerst (4.1) wordt er een korte toelichting gegeven op de formulering en uitvoering
van het nationaal bevolkingsbeleid en de mening van de verschillende belanghebbenden in
deze. Dit is belangrijke contextuele informatie omdat op dit niveau wordt bepaald welke
voorzieningen er in de lokale gezondheidscentra geboden worden en aan welke doelgroepen.
Discrepanties in opvattingen van leiders op nationaal niveau en lokaal niveau worden
aangegeven. Daarna (4.2) zal er geanalyseerd worden of er verschil tussen de (ex)-gebruiksters
in de onderzoeksdorpen Mdjoiézi, Mandza of Idjikoundzi bestaat. Met name de in de
theoretische overwegingen genoemde factoren als het aantal kinderen, de leeftijd van vrouwen,
het opleidingsniveau en de professionele activiteiten worden bestudeerd alsmede de wijze van
anticonceptiegebruik door diverse groepen vrouwen. Op grond van deze gegevens zal in 4.3
ingegaan worden op de algemene patronen van gebruik van anticonceptiva door vrouwen en
zullen verschillende groepen vrouwen geïdentificeerd worden en de wijze waarop zij gebruik
maken van gezondheidsvoorzieningen. In 4.4 komen de motivaties voor geboortenregeling aan
de orde en zal er gekeken worden of vrouwen geïnteresseerd zijn in geboortenspreiding of
geboortenbeperking. In 4.5 wordt ingegaan op de gezondheidsvoorzieningen en zal vanuit
gebruiksters perspectief aangegeven worden hoe zij de kwaliteit waarderen en waar
veranderingen gewenst zijn. In de vooruitblik (4.6) worden enkele thema's van dit hoofdstuk in
een breder verband geplaatst.
4.1 Bevolkingsbeleid en gezondheidsvoorzieningen op Ngazidja
De regering van de Comoren is zich sinds enige tijd bewust van de problemen die een snel
groeiende bevolking met zich meebrengt. Dit bewustzijn gaf aanleiding tot de formulering van
een bevolkingsbeleid in de jaren tachtig. In 1988 werden enkele hoofddoelstellingen van het
beleid als volgt gedefinieerd : Het afremmen van de bevolkingsgroei tot een percentage dat in
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overeenstemming is met de sociaal-economische toestand van het land; het verbeteren van de
gezondheid van moeder en kind (UNDP 1990:3). Er werd aangegeven dat de uitvoering van het
programma in overeenstemming moest zijn met nationaal en internationaal erkende
mensenrechten.
Religieuze leiders op nationaal niveau zijn van het begin af bij de formulering van het
bevolkingsbeleid betrokken. Na een nationaal seminar over geboortenregeling en religie in 1983
verklaarden de religieuze leiders dat zij achter een bevolkingsbeleid stonden mits gericht op de
verbetering van de gezondheid van moeder en kind (Ahmed 1984). In een vervolg seminar in
1988 werd dit standpunt herhaald en werden sociaal-economische motivaties voor
geboortenregeling in sommige gevallen als niet tegenstrijdig met islamitische opvattingen
beoordeeld (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988a).67 Aanvankelijk werden alleen getrouwde
vrouwen als doelgroep gezien, in 1988 werd ook voor ongetrouwde vrouwen het gebruik van
voorbehoedmiddelen getolereerd. De mufti verklaarde, na het vinden van twee foetussen in de
straten van Moroni in juni 1988, dat het gebruik van moderne anticonceptiva toegestaan zou
worden als de ongetrouwde vrouw er zélf om vroeg. Onder geen voorwaarde mocht er een
actief beleid gevoerd worden voor deze doelgroep. De muftì gaf aan dat er uit twee kwaden het
beste moest worden gekozen maar dat het gebruik van voorbehoedmiddelen door ongetrouwde
vrouwen een zonde blijft (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988a:6). Politieke leiders werkten een
beleid uit waarin veel aandacht was voor de gezondheidsvoorzieningen in ruraal en urbaan
gebied en voor de training van gezondheidswerkers. Verschillende Comorese vroedvrouwen en
artsen werden naar het buitenland gestuurd om zich verder te bekwamen in technieken
aangaande geboortenregeling.
Bij een evaluatie in 1988 werd geconstateerd dat de opgeleide personen veelal weer naar
het buitenland waren vertrokken en dat in rurale centra onvoldoende voorzieningen waren en
onvoldoende opgeleid personeel. Er werd geschat dat slechts 2% van de getrouwde vrouwen
voorbehoedmiddelen gebruikten (UNDP 1990:4). Dit percentage stond in schril contrast met het
percentage van 15% aangegeven in het Interim Sociaal Economische Ontwikkelingsplan voor
de periode 1983-1988. De verwachting dat het beoogde percentage van 25% voor 1990
eveneens niet zou worden gehaald, werd bewaarheid. Geconcludeerd werd dat "much remains
to be done to help reconcile traditional values with modern development attitudes and
practices, including the status and role of women, fertility behaviour, and family planning"
(UNDP 1990:11). De activiteiten op het gebied van technische ondersteuning, training en
voorlichting werden geïntensiveerd.
Evenals de religieuze leiders, werden vertegenwoordigsters van de Nationale Vrouwen
Federatie in een vroeg stadium bij de formulering van het bevolkingsbeleid betrokken. Bij het
bovengenoemd seminar in 1983 voegden zij diverse aanbevelingen toe die voornamelijk
betrekking hadden op de legale status van vrouwen. Zij beijverden zich voor vervanging of
aanvulling van de islamitische familie wetgeving door een formele legale familiecode waarin
onder andere een minimum huwelijksleeftijd en de rechten van vrouwen bij echtscheiding
zouden worden vastgelegd (Ahmed 1984).
Interessante verschilpunten tussen de opvattingen van religieuze leiders en
vertegenwoordigers van de Nationale Vrouwen Federatie kwamen aan het licht in 1983. Het
betreft hier de aanbeveling dat geboortenregeling alleen toegepast mag worden als zowel de
vrouw als de man erachter staan (Ahmed 1984:16). Vertegenwoordigers van de Nationale
Vrouwen Federatie uitten de vrees dat in een conflictsituatie, vrouwen eerder het onderspit
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delven omdat zij zich wellicht niet verdedigen uit angst voor verstoting (idem:53). Mede om
deze rede pleitten zij voor bovenstaande juridische versteviging van de positie van vrouwen.
Een ander verschilpunt kwam aan het licht bij het door de religieuze autoriteiten geformuleerde
verbod op vrijwillige sterilisatie en abortus. Vrouwen wezen op de gevaren die oudere vrouwen
lopen als zij zwanger zijn op hetzelfde moment als hun dochters. Zij pleitten voor de
mogelijkheid van sterilisatie voor oudere vrouwen (idem:53). Deze verschilpunten komen ook
in de levensverhalen van vrouwen naar voren en zullen in de volgende hoofdstukken worden
uitgewerkt.
In Mdjoiézi en Mandza staat men niet afwijzend tegenover geboortenregeling als het om
de gezondheid van moeder en kind gaat, in Idjikoundzi is op dorpsniveau een vijandige houding
aangetroffen. Hieraan moet toegevoegd worden dat er een opvallende discrepantie bestaat
tussen de opvattingen van lokale en nationale religieuze leiders. Hoewel er op nationaal niveau
medewerking van de religieuze leiders is verkregen voor het bevolkingsprogramma, is dit op
lokaal niveau niet het geval. In 1990 werden er in de drie onderzoeksdorpen bijeenkomsten
belegd met de lokale religieuze leiders. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat de lokale leiders
veelal niet op de hoogte waren van de standpunten van nationale leiders of zich gepasseerd
voelden en daarom deze standpunten niet onderschreven. Het aanvankelijk negatieve standpunt
over geboortenregeling van een aantal religieuze leiders, werd tijdens de bijeenkomsten wel
genuanceerd. Er bleek bijvoorbeeld dat men vooral bang was dat aan jonge ongehuwde meisjes
voorbehoedmiddelen zouden worden gegeven. Voor getrouwde vrouwen met een aantal
kinderen stemden veel lokale leiders wel in met een gebruik van voorbehoedmiddelen als het
noodzakelijk was voor de gezondheid van de moeder. Benadrukt werd dat geboortenregeling
een zaak was van het echtpaar en dat beiden hun toestemming moeten geven. Economische
redenen werden in een aantal gevallen genoemd als zijnde een-motivatie om geboortenspreiding
na te streven. Het definitief stoppen met de geboorten werd door vrijwel alle lokale leiders
afgewezen (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990a).
Gezondheidsvoorzieningen
Op Ngazidja bevinden zich twee ziekenhuizen, negenendertig rurale gezondheidscentra en vijf
kraamklinieken. Op 6300 inwoners is er één gezondheidscentrum. In 1990 werd 8,9 % van het
nationaal produkt aan de sector gezondheid besteed waarvan driekwart bestemd voor salarissen
(RFI 1991). De UNDP (1993:157) geeft aan dat 76% van de zwangere vrouwen professionele
medische begeleiding heeft bij hun zwangerschap. Van de kinderen tot één jaar was 94%
volledig gevaccineerd in de periode 1989-1991 (idem:157). De kindersterfte is afgenomen van
165 per 1000 in 1960 tot 92 per 1000 in 1991 (idem: 143) en de sterfte onder moeders bedroeg
in 1988 500 per 100.000 levend geborenen (idem: 151). Deze cijfers geven aan dat er in de
afgelopen decennia vooruitgang is geboekt, de cijfers zijn beter dan het voor sub-Sahara
geldende gemiddelde. ' Ondanks deze positieve trend is een verdere verbetering van de
gezondheidszorg gewenst. De UNDP geeft in recente rapporten, in tegenstelling tot gegevens
voor andere landen, geen cijfers over de prevalentie van gebruiksters van anticonceptiva in de
Comoren. Het Ministerie van Gezondheid schat dat het aantal gebruiksters niet hoger dan 5% is
(MSPP 1991).22 Deze schatting is hoger dan een eerdere schatting van 2% gemaakt door het
bevolkingsfonds. Het is mogelijk dat bij de laagste schatting de gebruiksters die zich
bevoorraden in de particuliere sector niet zijn betrokken.
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4.2 Kenmerken van gebniiksters van anticonceptiva in de onderzoeksdorpen
Wie zijn de vrouwen die voorbehoedmiddelen gebruiken? Zijn zij jong of oud? Hebben ze veel
of weinig kinderen? Hebben ze een goede scholing? In Mdjoiézi, Mandza en Idjikoundzi zijn in
de gezondheidscentra de statistieken bekeken en is er met vrouwen gesproken voor aanvullende
informatie. Met behulp van de gevonden cijfers zal er gekeken worden of er verschillen zijn
tussen de gebniiksters in de drie dorpen. Tevens zullen verschillen tussen groepen gebniiksters
uitgewerkt worden. Te denken valt aan verschillen tussen langdurig en kortdurend gebruik,
verschillen in leeftijd en verschillen in motivatie. Op grond hiervan zal worden geanalyseerd
welke groepen vrouwen zeggenschap hebben over hun vruchtbaarheid en waarom. Deze
gegevens worden in de volgende hoofdstukken gebruikt bij de presentatie van een aantal
familiedossiers.
In de drie onderzoeksdorpen is in de gezondheidscentra van alle gebniiksters het aantal
kinderen, leeftijd bij acceptatie van voorbehoedmiddelen, professionele activiteiten en opleiding
genoteerd. Bovendien is bekend in welke periode men anticonceptiva gebruikte en welk middel.
Deze gegevens worden in deze paragraaf per dorp weergegeven. De burgelijke staat is niet
genoteerd omdat in principe alleen getrouwde vrouwen in aanmerking komen voor
anticonceptie. Dit is in de praktijk niet altijd het geval.
In Mdjoiézi stonden in oktober 1990 75 vrouwen geregistreerd waarvan 22 vrouwen op
dat moment gebniiksters waren en 53 vrouwen ex-gebruiksters. In Mandza stonden 71 vrouwen
geregistreerd waarvan 11 gebniiksters en 60 ex-gebruiksters. In Idjikoundzi stonden 41
vrouwen geregistreerd waarvan 17 gebniiksters en 24 ex-gebruiksters.
4.2.1 Mdjoiézi
In Mdjoiézi is men in 1985 begonnen met de distributie van voorbehoedmiddelen. Deze
middelen zijn gratis verkrijgbaar in het plaatselijke gezondheidscentrum. In 1985 zijn vier
vrouwen als nieuwe gebruikster geregistreerd, in 1986 veertien vrouwen, in 1987 vijf vrouwen,
in 1988 twintig vrouwen, in 1989 tien vrouwen en in 1990 tweeëntwintig vrouwen (tot
november). De sterke schommeling in aantallen nieuwe gebniiksters is toe te schrijven aan het
sluiten van de gezondheidspost in 1987 wegens een stage van de gezondheidswerker en in 1989
wegens een wisseling van het personeel.
Tabel 1 en 2 in Annex III laten de cijfers voor gebniiksters in Mdjoiézi zien. De leeftijd van de
gebniiksters in relatie met het aantal levende kinderen op het moment van acceptatie wordt in
tabel 1 getoond. Van de 71 vrouwen waarvan de leeftijd bekend is, is bijna 23% jonger dan
twintig jaar. Het merendeel van de vrouwen (48%) is tussen de zesentwintig en vijfendertig jaar.
Weinig vrouwen zijn ouder dan vijfendertig jaar.
Wat betreft het aantal levende kinderen, is het opvallend dat slechts twee vrouwen (nog)
geen kinderen hebben. Het betreft hier één vrouw die de pil gebruikt als behandeling voor haar
steriliteit (zie 8.4.1) en één scholiere die nog geen kinderen wenst. Het merendeel van de
vrouwen (bijna 48%) heeft één à drie kinderen. Bijna 41% van de gebniiksters heeft vier à zes
kinderen en zes vrouwen hebben zeven of meer kinderen.
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Uit deze gegevens kan de conclusie worden getrokken dat vrouwen in Mdjoiézi
nauwelijks voorbehoedmiddelen gebruiken om de geboorte van hun eerste kind uit te stellen.
Hiervoor zijn diverse redenen mogelijk, te denken valt aan het taboe op het verstrekken van
voorbehoedmiddelen aan jonge meisjes of aan de wens van pas getrouwde vrouwen om hun
vruchtbaarheid te bewijzen. Dit wordt later uitgewerkt. Ook aan verklaringen die samenhangen
met de visie van jonge meisjes op de werking van voorbehoedmiddelen en vruchtbaarheid
(hoofdstuk acht) en met de mening van de grootfamilie (hoofdstuk vijf) zal aandacht worden
gegeven.
Opvallend is de grote groep jonge vrouwen die na een beperkt aantal kinderen al
voorbehoedmiddelen gaan gebruiken. Ongeveer de helft (48%) van de vrouwen heeft één tot
drie kinderen op het moment van gebruik. Op grond van patronen geconstateerd in andere
landen was de verwachting dat juist oudere vrouwen met een groot aantal kinderen in eerste
instantie over zullen gaan tot het gebruik van voorbehoedmiddelen en dat vrouwen met enkele
kinderen pas later zullen volgen (Knodel, Chayovan 1990). In Mdjoiézi ligt dit kennelijk anders.
Dit beeld wordt genuanceerd als er gekeken wordt naar de duur van gebruik van
voorbehoedmiddelen (tabel 2 Annex III). Het overgrote deel van de vrouwen gebruikt zes
maanden of korter anticonceptiva. Slechts 10% van de vrouwen gebruikt het gedurende één jaar
of langer. Van de vijf vrouwen die achttien maanden of langer voorbehoedmiddelen gebruikten,
hebben allen vier kinderen of meer. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat in
Mdjoiézi de animo om voorbehoedmiddelen te gebruiken onder jonge vrouwen met relatief
jonge kinderen wel aanwezig is maar dat ze deze slechts kort gebruiken. Oorzaken hiervan
kunnen zijn tegenwerking van de familie of partner als het bekend wordt dat de vrouw
voorbehoedmiddelen gebruikt maar ook (vermeende) gezondheidsproblemen of inefficiënt
functioneren van de gezondheidspost. Het patroon van de trouwe gebruikster voldoet meer aan
dat beschreven door Knodel en Chayovan (1990).
Eenentwintig van de vijfenzeventig gebruiksters in Mdjoiézi hebben openbaar onderwijs
genoten. Deze groep bestaat voornamelijk uit jonge vrouwen. Het feit dat deze vrouwen minder
kinderen hebben dan de groep oudere vrouwen die geen onderwijs hebben genoten en meer
kinderen hebben valt uiteraard niet direct toe te schrijven aan hun opleiding. Gezien het hoge
uitvalpercentage van jonge vrouwen die anticonceptiva gebruiken en de korte gebruiksduur kan
verwacht worden dat het totaal aantal kinderen van deze vrouwen nauwelijks afwijkend zal zijn
van niet gebruiksters. Overigens is er in vergelijking met de andere twee onderzoeksdorpen,
waar in Idjikoundzi vier van de eenenveertig en in Mandza drie van de eenenzeventig vrouwen
verklaren lager onderwijs te hebben gevolgd, in Mdjoiézi een opvallend groot aantal vrouwen
dat onderwijs heeft genoten. Dit komt overeen met het algemene beeld van Mdjoiézi dat zich
kenmerkt door een hoog opleidingsniveau van zowel jongens als meisjes (zie 3.2). In
vergelijking met landelijk cijfers waar 59% van de vrouwen en 68% van de mannen
basisonderwijs hebben gevolgd (UNDP 1993:163), is het gevonden percentage van 28%
opgeleide vrouwen in Mdjoiézi laag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze
landelijke cijfers ook degenen zijn geteld die godsdienstonderwijs hebben gevolgd en het
Arabisch schrift kunnen lezen. In Mdjoiézi is dit voor vrijwel alle vrouwen het geval. De
landelijke cijfers van de volkstelling van 1980 geven aan dat 17,7% van de mannen en 13% van
de vrouwen een lagere school opleiding hadden in de periode 1970-1980 (Recensement 1980
1:40-59). In vergelijking met deze cijfers scoren vrouwen van Mdjoiézi hoog.
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De meeste gebruiksters van voorbehoedmiddelen hebben als beroep 'huisvrouw'
opgegeven. Zeven vrouwen hebben een ander beroep genoemd waaronder onderwijzeres,
verpleegster, leerling of naaister. Enkele huisvrouwen gaven aan zich ook bezig te houden met
landbouw en handel. In hoofdstuk zeven komen zij aan het woord en zal er geanalyseerd
worden of deze vrouwen meer zeggenschap hebben over hun eigen voortplanting en seksualiteit
dan degenen die economisch afhankelijk zijn.
Als algemeen beeld van gebruiksters van anticonceptiva in Mdjoiézi kan men het volgende
schetsen. Het merendeel van de gebruiksters is relatief jong en heeft al één of meerdere kinderen
gehad. Zij gebruikt anticonceptiva om de geboorten te spreiden maar de tijdsduur van gebruik is
dusdanig kort dat van een effectieve spreiding geen sprake kan zijn. Een minderheid van de
gebruiksters is ouder en heeft veel kinderen. Juist onder deze kleine groep worden de vrouwen
aangetroffen die gedurende langere tijd voorbehoedmiddelen gebruiken.
4.2.2 Idjikoundzi
Hoe is de situatie in het veel armere Idjikoundzi? Van de eenenveertig gebruiksters zijn er twee
in 1987 geregistreerd, zeven in 1988, vierentwintig in 1989 en acht in 1990 (tot november
1990). De afname van registraties in 1990 kan worden toegeschreven aan wisseling van
personeel en een tekort aan voorbehoedmiddelen.
Tabel 3 en 4 in Annex III laten de cijfers voor Idjikoundzi zien. Opvallend is dat in Idjikoundzi
een groot aantal vrouwen hun leeftijd niet weet. Van de negenentwintig vrouwen waarvan de
leeftijd bekend is, zijn zeven vrouwen (24%) twintig jaar of jonger, vier vrouwen (14%) zijn
tussen de eenentwintig en vijfentwintig jaar, twaalf vrouwen (41%) zijn tussen de zesentwintig
en vijfendertig jaar en zes vrouwen (21%) zijn ouder dan zesendertig jaar (zie tabel 3). Ook hier
is het grootste gedeelte van de gebruiksters tussen de zesentwintig en vijfendertig jaar maar is
de leeftijdsklasse van vrouwen tussen de zesendertig en vijfenveertig jaar sterker
vertegenwoordigd dan vrouwen in de leeftijdsklasse tussen eenentwintig tot vijfentwintig jaar.
Van de gebruiksters in Idjikoundzi is 62% ouder dan vijfentwintig jaar.
Wat betreft het aantal kinderen komt het beeld overeen met datgene wat geconstateerd is
in Mdjoiézi en wat ook bevestigd zal worden voor Mandza. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat in de categorie één à drie kinderen (45% van de vrouwen) drie vrouwen zitten
die orale anticonceptiva gebruiken ter genezing van een secondaire steriliteit. Door het gebruik
van de pil hopen zij de menstruatiecyclus te reguleren, dit wordt van belang geacht voor het
herkrijgen van vruchtbaarheid. De jonge vrouw die nog geen kinderen heeft, gebruikt de pil
eveneens als behandeling van haar steriliteit. De naam Idjikoundzi betekent 'gesloten vrouw1. De
vier vrouwen die anticonceptiva gebruiken als behandeling voor hun onvruchtbaarheid
bevestigen dat dit oude probleem in Idjikoundzi nog aanwezig is. Als er gecorrigeerd wordt
voor onvruchtbaarheid, hebben vrouwen uit Idjikoundzi gemiddeld meer kinderen dan vrouwen
uit Mdjoiézi op het tijdstip dat ze besluiten voorbehoedmiddelen te gaan gebruiken.
Tabel 4 in Annex III laat de beperkte tijdsduur van gebruik van anticonceptiva zien.
Vijfentwintig van de tweeëndertig vrouwen (78%) hebben minder dan een jaar
voorbehoedmiddelen gebruikt. Hiermee plaatst Idjikoundzi zich tussen Mdjoiézi (90%) en
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Mandza (65%) in. De vier vrouwen die achttien maanden of langer voorbehoedmiddelen
gebruiken hebben allen vier of meer kinderen.
Vier vrouwen hebben volgens de registratie in het gezondheidscentrum openbaar
onderwijs gevolgd. Dit aantal kan hoger liggen, mijn indruk is dat de registratie niet altijd
volledig is geweest. Deze indruk is mede gebaseerd op de afwezigheid van een goede registratie
van de andere gegevens van de eenenveertig vrouwen, zoals uit tabel 3 (gegevens compleet voor
negenentwintig vrouwen) en vier (gegevens compleet voor eenendertig vrouwen) in Annex III
valt af te leiden. Alle vrouwen geven als beroep huisvrouw op al of niet gecombineerd met
landbouw of handelsactiviteiten.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gebruikster in Idjikoundzi iets ouder is dan
gebruiksters in de andere onderzoeksdorpen en gemiddeld meer kinderen heen bij aanvang van
gebruik. Ook hier worden de trouwe gebruiksters aangetroffen onder de groep vrouwen die al
meerdere kinderen hebben.
4.2.3 Mandza
In Mandza bevindt zich een kraamkliniek die is gebouwd door de dorpsbewoners. In deze
kliniek worden ook voorbehoedmiddelen gedistribueerd door een vroedvrouw, aangesteld en
betaald door de Comorese staat en geassisteerd door een lokale vroedvrouw. Van de
eenenzeventig gebruiksters zijn er zes vrouwen in 1986, veertien in 1987, negenentwintig in
1988, zeventien in 1989 en vijf in 1990 (tot november) geregistreerd. De afname na 1988 van
geregistreerde vrouwen kan worden toegeschreven aan een personeelswisseling, in 1989 is er
een vroedvrouw aangesteld die niet afkomstig is uit Mandza. Ook was er een tekort aan
anticonceptiva vanaf begin 1990 tot midden 1990. De opening van een nieuwe gezondheidspost
in een naburig dorp verklaart eveneens een deel van de afname.
Tabel 5 Annex III laat de leeftijd van de gebruiksters zien in relatie met het aantal kinderen op
het moment van acceptatie. Van de zeventig vrouwen waarvan de leeftijd en het aantal kinderen
bekend was, bevonden de meeste (39%) vrouwen zich in de leeftijdsklasse van zesentwintig tot
vijfendertig jaar. Negentien vrouwen (27%) waren twintig jaar of jonger op het moment van
acceptatie en negentien vrouwen waren tussen de eenentwintig en vijfentwintig jaar. Vijf
vrouwen (7%) waren ouder dan zesendertig jaar.
De meeste vrouwen hebben één à drie kinderen, drie vrouwen hebben geen kinderen, en
vierentwintig (34%) vrouwen hebben vier à zes kinderen. Slechts vijf vrouwen hebben zeven
kinderen of meer. Dit beeld komt overeen met het beeld van gebruiksters in Mdjoiézi.
Tabel 6 in Annex III toont de tijdsduur van gebruik van anticonceptiva. Bijna de helft
van de gebruiksters heeft gedurende zes maanden of korter anticonceptiva gebruikt terwijl
vijfenveertig vrouwen (65%) twaalf maanden of korter voorbehoedmiddelen gebruikte. Vijftien
vrouwen (22%) gebruikten tussen de twaalf en vierentwintig maanden voorbehoedmiddelen.
Negen vrouwen (13%) gebruikten gedurende twee jaar of langer anticonceptiva. Van deze
negen vrouwen gebruikten drie vrouwen in november 1990 nog voorbehoedmiddelen. Deze drie
vrouwen hadden allen drie kinderen of meer. In tegenstelling tot de situatie in Mdjoiézi waar
slechts 10% van de vrouwen een gebruiksduur van 13 maanden of langer hadden, is dit in
Mandza voor 35% van de vrouwen het geval.
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Drie vrouwen hebben openbaar onderwijs gevolgd waarvan één vrouw één jaar
middelbaar onderwijs. De meeste vrouwen geven huisvrouw als beroep op met als
nevenactiviteit landbouw en handel. Eén vrouw is werkzaam in de gezondheidssector. De
afwezigheid van de mogelijkheden voor gesalarieerd werk in Mandza kan de oorzaak zijn van
deze lage cijfers. Zij die wel een schoolopleiding hebben gehad kunnen zijn weggetrokken om
in Moroni of elders te werken. In tegenstelling tot de situatie in Mdjoiézi waar mensen
werkzaam in Moroni elke dag terug keren is dit in Mandza minder gebruikelijk. Men geeft er de
voorkeur aan om dan in Moroni, bij familie, te wonen.
In Mandza gaat men over tot gebruik van voorbehoedmiddelen na de geboorte van één of
meerdere kinderen. De tijdsduur van gebruik is voor één derde van de gebruiksters dertien
maanden of meer. In vergelijking met Mdjoiézi waar één tiende en in Idjikoundzi waar
ongeveer één vierde van de gebruiksters meer dan twaalf maanden anticonceptiva gebruikten
steekt Mandza gunstig af. Degenen die gedurende langere tijd anticonceptiva gebruiken hebben
meerdere kinderen. Opvallend is het lagere opleidingsniveau van gebruiksters in Mandza in
vergelijking met Mdjoiézi. Van professionele activiteiten in de zin van gesalarieerd werk is
geen sprake, wel zijn gebruiksters in Mandza actiefin landbouw en handel.
Algemeen beeld voor de drie dorpen samen
Hoewel er enkele accentverschillen zijn tussen de gebruiksters in de drie onderzoeksdorpen die
in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt worden, springt een algemeen beeld naar voren
namelijk dat van jonge vrouwen die geïnteresseerd zijn in en zelfs tot het proberen van een
middel overgaan maar na korte tijd weer stoppen en dat van de trouwe gebruikster die vooral
gezocht moet worden onder degene die wat ouder zijn en meerdere kinderen hebben. De
beperkte tijdsduur van gebruik springt in alle drie de dorpen in meer of mindere mate in het oog.
In de volgende paragrafen zal dit worden uitgewerkt en in verband worden gebracht met de
keuzen en wisseling van methoden.
43 Patronen van gebruik van anticonceptiva
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de vragen hoelang vrouwen anticonceptiva
gebruiken, voor welke methoden zij kiezen en waarom. De gegevens hebben betrekking op
vrouwen uit de drie onderzoeksdorpen.
4.3.1 Tijdsduur van gebruik van anticonceptiva
In de drie onderzoeksdorpen was het niet moeilijk om vrouwen te vinden die moderne
voorbehoedmiddelen hadden gebruikt. Veel moeilijker bleek het te zijn om vrouwen te vinden
die op het moment van onderzoek daadwerkelijk anticonceptiva gebruikten. Dit was te
verklaren door het feit dat zowel onder huidige gebruiksters als onder ex-gebruiksters meer dan
de helft van de vrouwen gedurende drie maanden of korter anticonceptiva had gebruikt. Van de
170 vrouwen die wel eens anticonceptiemiddel hadden toegepast verklaarden vierennegentig
vrouwen (55%) dit korter dan zes maanden te hebben gedaan. Een gebruiksduur van zes tot
twaalf maanden werd door achtendertig vrouwen (22%) gemeld. Een gebruiksduur van eenjaar
tot achttien maanden meldden veertien vrouwen (8%), terwijl tien vrouwen (6%) een duur van
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achttien maanden tot twee jaar hebben gemeld. Veertien vrouwen (8%) verklaarden meer dan
twee jaar voorbehoedmiddelen te hebben gebruikt of nog te gebruiken. Een vergelijking met de
landelijke cijfers bevestigt dit beeld. Op nationaal niveau waren van de 1609 gebraiksters
geregistreerd bij de gezondheidscentra in november 1990, slechts 652 vrouwen (41%) ook al
geregistreerd als gebruikster in januari 1990 (RFI1991).
Een nadere bestudering van de motivatie van de vrouwen die negentien maanden of
langer voorbehoedmiddelen gebruiken, laat zien dat zij voornamelijk wegens problemen bij de
zwangerschap tot gebruik zijn overgegaan. Economische motieven vormen de tweede
belangrijke reden. Onder degenen die na een gebruik van negentien maanden of langer zijn
gestopt met het gebruik van voorbehoedmiddelen is het opvallend dat bij de elf vrouwen waar
gevraagd kon worden naar de reden van stoppen slechts twee vrouwen aangaven dat ze een
nieuwe zwangerschap wensten. De opgegeven redenen om afte zien van anticonceptie zijn: (1)
De onverkrijgbaarheid van anticonceptiva op een bepaald moment (vier vrouwen). Bij twee
vrouwen, afkomstig uit Mandza heeft dit tot een nieuwe zwangerschap geleid; (2) Het
overlijden van één of meer kinderen (twee vrouwen); (3) Familiedruk (twee vrouwen); (4)
Hertrouwen (één vrouw).
Hoe zit dit bij de grote groep vrouwen die slechts gedurende korte tijd anticonceptiva
gebruikten? De ondervraagde vrouwen geven hoofdzakelijk gezondheidsredenen op voor het
vroegtijdige stoppen. Dit verschijnsel is met name geconstateerd onder jonge vrouwen die
anticonceptiva gebruikten om de geboorten te spreiden of om tijdens een bepaalde periode,
bijvoorbeeld tussen twee huwelijken, zwangerschappen te vermijden. Een nadere bestudering
van deze gevallen laat zien dat de (vermeende) effecten op de gezondheid zelden hebben geleid
tot het wisselen van methode of dosering. Het grootste gedeelte van de vrouwen is na een
negatieve ervaring zonder nader overleg met de gezondheidspost gestopt met het gebruik van
anticonceptiva, al of niet aangemoedigd door familie en vrienden met soortgelijke ervaringen.
Degene die wel een alternatief hebben geprobeerd vindt men voornamelijk onder de groep exgebruiksters met een gebruiksperiode van zeven tot twaalf maanden. Naast gezondheidsredenen
kan men bij dezelfde vrouwen een scala van sociale- culturele en economische motieven
identificeren die meegespeeld hebben bij het stoppen van gebruik, deze worden later uitgewerkt.
De hierboven gegeven hoge uitvalpercentages zijn deels te verklaren door de motivatie
om tot gebruik over te gaan. Zo gaven vier vrouwen aan dat ze orale anticonceptiva hadden
gebruikt om een (secondaire) steriliteit te behandelen en vijf vrouwen hebben aangegeven dat ze
tot gebruik waren overgegaan om de menstruatiecyclus te regelen. De alarmerende statistieken
wat betreft de tijdsduur van gebruik krijgen hierdoor een andere betekenis. Deze cijfers geven
echter ook aan dat de animo om voorbehoedmiddelen te gebruiken voor geboortenregeling naar
beneden toe bijgesteld moeten worden.
Tenslotte verklaarden drie vrouwen de korte gebruiksduur door het feit dat ze zwanger
zijn geworden wegens foutief gebruik van het voorbehoedmiddel. Opvallend is dat een
gebrekkig functioneren van gezondheidscentra, in tegenstelling tot degenen die gedurende
negentien maanden of langer anticonceptiva gebruikten, zelden genoemd wordt door deze groep
vrouwen. Het kan zijn dat hun ervaring te beperkt is om hierover uitspraken te doen.
Een conclusie die getrokken kan worden is dat de gemiddelde tijdsduur van gebruik van
anticonceptiva te kort is om het gepropageerde geboorteïnterval van twee à drie jaar te
bewerkstelligen. Een andere gevolgtrekking is dat het spoedig stoppen met het toepassen van
een anticonceptiemiddel negatief kan werken. Immers degene met negatieve ervaringen zullen

68

dit doorgeven aan potentiële gebruiksters. Ook kan het voor de gebruikster zelf problemen
opleveren als zij zich niet op een andere manier tegen zwangerschap heeft beschermd. Het
overschakelen van het gebruik van moderne naar bijvoorbeeld traditionele methoden zoals
bijvoorbeeld coïtus interruptus gaat niet altijd even soepel.
De ervaring van Jaidata illustreert een aantal van bovengenoemde aspecten.
Jaidata is een moeder van zeven kinderen. Ondanks haar vele kinderen ziet zij er nog
jong uit, ze denkt dat ze ongeveer dertig is. Ze woont in een huisje van golfplaten in
Mandza. Haar eerste zes kinderen volgden elkaar snel op. Na de geboorte van haar
zesde kind begon Jaidata na te denken over het gebruik van een anticonceptiemiddel. Ze
sprak hier niet met haar moeder over omdat ze wel wist dat haar moeder het niet goed
zou vinden. Ze durfde het hier evenmin met haar man, met wie ze al vijftien jaar
getrouwd was, over te hebben omdat ze bang was dat hij haar zou verstoten als ze hem
geen kinderen meer baarde. Gelukkig nam haar man het initiatief om met Jaidata over
voorbehoedmiddelen te spreken en het echtpaar werd het al snel eens over de
wenselijkheid van het gebruik van de pil. Jaidata kreeg in het plaatselijke
gezondheidscentrum zonder problemen de pil voorgeschreven en gedurende drie jaar
gebruikte ze de pil. Hoewel haar moeder verbaasd was dat Jaidata niet zwanger werd,
stelde ze geen vragen. Op een dag was de pil niet meer te krijgen in het centrum en
Jaidata en haar man besloten zich te onthouden van seksuele contacten. Dit werd door
allebei op den duur als onmogelijk ervaren en het resultaat was dat ze onbeschermd
seksueel contact hadden. Hierop volgde een zeer problematische zwangerschap voor
Jaidata, dit in tegenstelling tot de vorige zwangerschappen waarmee ze nooit
problemen had gehad. Na de geboorte van hun zevende kind besloten Jaidata en haar
man zich in Moroni van de pil te voorzien. Aangezien het kind slechts vijfenveertig
dagen oud was raadde men hen in Moroni aan condooms te gebruiken en over te
schakelen op een andere methode als het kind zes maanden oud zou zijn. Voorzien van
een flinke voorraad condooms kwamen ze uit Moroni terug. Jaidata vertelde dat ze
liever de pil niet meer wilde gebruiken omdat ze geschrokken was van al haar
problemen tijdens de laatste zwangerschap en omdat ze het vervelend vond telkens te
moeten vragen of de pil misschien voorradig was in het centrum. Ze dacht er sterk over
om de prikpil te nemen na de afgesproken zes maanden. Intussen was haar moeder ook
tot de conclusie gekomen dat het beter voor Jaidata zou zijn om geen kinderen meer te
krijgen gezien haar moeilijkheden met haar laatste zwangerschap. Jaidata hield het
zelfs voor mogelijk dat haar moeder het ermee eens zou zijn als ze de pil zou gebruiken.
Het verhaal van Jaidata is ook het verhaal van andere vrouwen. Daarin valt de onmacht op om
over te schakelen van de pil naar bijvoorbeeld seksuele onthouding. Als deze overschakeling
abrupt moet gebeuren, zoals bij Jaidata het geval was, leidt dit ondanks de gemotiveerdheid van
beide partners nogal eens tot ongewenste zwangerschappen. Deze gevoelens van onmacht
worden nader uitgewerkt in hoofdstuk acht bij de behandeling van moderne en traditionele
geboortenregelingsmethoden. In de volgende paragraaf zal worden gekeken of en hoe de keuze
van een methode en de mogelijkheid om van methode te wisselen van invloed zijn op de wijze
van gebruik.
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4.3.2 Keuze en wisseling van methoden
Van de ex-gebruiksters in de drie onderzoeksdorpen koos aanvankelijk 86% voor orale
anticonceptiva, 14% koos voor de prikpil. Bij de huidige gebruiksters liggen deze percentages
op respectievelijk 78% en 19% terwijl 3% voor het spiraaltje koos en 0,5%) voor sterilisatie.
Voor Ngazidja als geheel zijn deze cijfers respectievelijk 77% orale anticonceptiva, 20%
prikpil, 2% spiraaltje en 2% sterilisatie (MSPP 1991, cijfers in onderzoeksdorpen gebaseerd op
december 1991). Eén op de drie gebruiksters in de onderzoeksdorpen heeft van methode
gewisseld, bij de ex-gebruiksters heeft één op de vijf vrouwen van methode gewisseld.
Wisseling gebeurde voornamelijk om medische redenen, in enkele gevallen speelden sociale
redenen een rol waarbij vooral werd overgegaan van de pil op de discreet toe te dienen prikpil.
Van de vierenzestig ex-gebruiksters waarmee een gesprek mogelijk was, verklaarden
vijfentwintig vrouwen gewild gestopt te zijn met anticonceptiva, tweeëndertig vrouwen zijn
ongewild gestopt en zeven vrouwen verklaarden dat ze ten onrechte geregistreerd stonden als
gestopt zijnde bij het gezondheidscentrum. Een ongewenste zwangerschap rapporteerden
achttien vrouwen terwijl slechts elf vrouwen een gewenste zwangerschap gehad hebben en
vijfendertig vrouwen zijn (gewild of ongewild) niet zwanger geworden na het stoppen met
anticonceptie. Er waren dus meer ongewenste dan gewenste zwangerschappen na het stoppen
met een voorbehoedmiddel. Deze getallen laten zien dat het stoppen met het gebruik van een
voorbehoedmiddel lang niet altijd een keuze is. De niet beschikbaarheid van de middelen in het
dorp is een belangrijke factor waarom vrouwen gedwongen worden te stoppen zoals we zullen
zien bij Zainaba (7.3). Ook gezondheidsproblemen en gebrekkige begeleiding van gebruiksters
kunnen aanleidingen zijn om te stoppen zoals het geval was bij Samia (7.2), hoewel blijkt dat er
dan vaak ook sprake kan zijn van een andere meer verborgen reden. Tenslotte zullen we zien dat
sociale druk eveneens aanleiding kan geven tot het stoppen van gebruik, voorbeelden hiervan
zijn Mariama (6.3) en Nafous (7.6).
Hervatten van gebruik van anticonceptiva
Onder de ex-gebruiksters hebben zestien vrouwen, al dan niet na een (ongewenste)
zwangerschap, het gebruik van anticonceptiva hervat. Gedurende deze tweede periode zijn drie
vrouwen binnen drie maanden gestopt met het gebruik van een voorbehoedmiddel, terwijl tien
vrouwen gedurende een jaar of minder maar langer dan drie maanden een voorbehoedmiddel
hebben gebruikt. Twee vrouwen hebben tussen de twaalf en vierentwintig maanden gebruik
gemaakt van anticonceptiva. Eén vrouw heeft gedurende twee jaar of meer een
voorbehoedmiddel gebruikt tijdens deze tweede periode.
Slechts drie vrouwen, allen ex-gebruiksters, hebben een derde poging gewaagd en zijn
na twee keer een onderbreking te hebben gehad, doorgegaan met het gebruik van een
voorbehoedmiddel. Deze drie vrouwen hebben allen van methode gewisseld. Onder de huidige
gebruiksters van anticonceptiva hebben achtentwintig vrouwen een kortere of langere
onderbreking gekend. Het verhaal van Mina laat zien hoe vrouwen ertoe komen om van
methode te wisselen, met welke problemen zij zich geconfronteerd zien en hoe ze deze
oplossen.
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Mina woont in een klein dorpje vlak bij Mdjoiézi. Op haar twintigste is ze getrouwd met
een man van veertig jaar. Voor haar man was dit zijn derde huwelijk Mina is de oudste
van tien kinderen. Haar vader en moeder zijn enige jaren geleden gestorven en Mina en
haar zus hebben de zorg voor hun jongere broers en zusters verdeeld. De eerste keer dat
Mina over anticonceptie hoorde spreken was in 1982, na de geboorte van haar zesde
kind. De vroedvrouw die haar geassisteerd had bij de bevalling die plaats vond in het
hospitaal te Moroni heeft haar de verschillende mogelijkheden voor
geboortenbeperking uitgelegd. Mina, die tot die tijd voornamelijk coitus interruptus
toepaste om de geboorten te spreiden, besloot het eens met de pil te proberen.
Gedurende negen maanden gebruikte ze de pil maar vanwege de overvloedige
menstruatie raadpleegde ze een gynaecoloog. Deze stelde haar voor een spiraaltje te
gebruiken en na overleg met haar man stemde Mina hiermee in. Aanvankelijk had Mina
geen problemen met het spiraaltje maar na twee jaar kreeg ze acute buikpijn en
probeerde ze de gynaecoloog weer te raadplegen. Deze was op vakantie en daarom ging
Mina naar de vroedvrouw die haar vroeger de pil had voorgeschreven. Deze
vroedvrouw verwijderde het spiraaltje en de buikpijn nam af. De vroedvrouw stelde
voor de prikpil te proberen. Mina voelde hier niet veel voor en gaf de voorkeur aan een
sterilisatie. Ze zette haar zin echter niet door omdat haar vader, die toendertijd nog
leefde, fel gekant was tegen sterilisatie. Mina wilde het risico niet lopen om
ongehoorzaam te zijn aan haar vader want dit zou mogelijkerwijs het noodlot over haar
kinderen kunnen afroepen. Nadat er nog twee kinderen waren geboren dacht Mina
terug aan de raad van haar vroedvrouw en ze besloot het te proberen met de prikpil. In
totaal heeft ze drie injecties gehad en gedurende de negen maanden dat ze beschermd
werd door de prikpil heeft ze geen menstruatie gehad Dit verontrustte Mina zodanig dat
ze geen vierde injectie meer wilde. Gelukkig kwam de menstruatie vrij snel na het
stoppen van de prikpil weer terug en Mina stelde voor om condooms te gaan gebruiken.
Haar echtgenoot vond dit een goed idee en Mina reisde wederom naar Moroni om de
gewenste condooms te halen. Nadat het echtpaar het condoom eenmaal had gebruikt
weigerde haar man pertinent ze een tweede keer te gebruiken. Hij voerde het argument
aan dat het tegennatuurlijk is condooms te gebruiken. Hij had zich gevoeld alsof hij een
muts droeg tijdens de seksuele gemeenschap en dat beviel hem niet. Mina en haar man
weten nu niet meer welke methode ze moeten gebruiken.
In het verhaal van Mina is het opvallend dat ze naar Moroni gaat om zich te voorzien van de
diverse middelen. Mina verklaart dit door te wijzen op de veelvuldige problemen in het
gezondheidscentrum in Mdjoiézi, vaak is er niemand aanwezig of zijn de middelen er niet.
Bovendien is ze in Moroni enigszins anoniem. Het nadeel hiervan is dat ze een
vertrouwensfiguur mist met wie ze over haar problemen kan praten. Van de mogelijkheid om de
dosering van de pil te veranderen had Mina geen weet. Ook was ze niet gewaarschuwd voor de
eventuele neveneffecten van de diverse middelen zodat ze niet op haar moeilijkheden was
voorbereid. Misschien zou Mina met een serieuze begeleiding minder problemen hebben
ondervonden.
De meeste vrouwen die stoppen met het gebruik van het voorbehoedmiddel van hun eerste
keuze, proberen geen ander middel. Het opvallend hoge aantal ongewenste zwangerschappen
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laat zien dat zij eigenlijk geen goed alternatief hebben. Degenen die wel een andere methode
hebben geprobeerd, hebben geen gunstige ervaringen. Vaak waren zij onvoldoende voorbereid
op de eventuele neveneffecten van het nieuwe middel en een grote groep vrouwen haakte
binnen het jaar weer af.
Op grond van deze gegevens komt de vraag naar boven met welke intenties vrouwen
beginnen aan geboortenregeling. Wilden zij definitief met de geboorten stoppen of wilden zij
juist de geboorten spreiden? Met andere woorden is de uitkomst zoals beschreven voor de drie
onderzoeksdorpen ook werkelijk datgene wat vrouwen wilden bereiken? Waarom lukt het hen
wel of niet hun intenties om te zetten in daden? Hanteren vrouwen van Ngazidja een bewuste
strategie om hun vruchtbaarheid te beheersen? In de volgende paragraaf wordt dit nader
uitgewerkt.
4.4 Spreiden of stoppen?
De vraag of anticonceptiva zijn gebruikt om de geboorten te spreiden ofte stoppen is aan 120
vrouwen voorgelegd. Het betreft hier zestig vrouwen uit de onderzoeksdorpen en zestig
vrouwen geregistreerd bij tien gezondheidscentra verspreid over Ngazidja. Eén derde van de
vrouwen gaf aan dat ze anticonceptiva gebruikt om de geboorten te stoppen en twee derde had
anticonceptiva gebruikt om de geboorten te spreiden.
De vrouwen die aangaven dat ze wilden stoppen hadden vrijwel allemaal vier of meer
kinderen. Een tweede opvallend gegeven was dat deze groep vrouwen een stabiele relatie had
met hun echtgenoten, veel vrouwen waren nog steeds getrouwd met hun eerste echtgenoot met
wie ze ook hun kinderen hadden gekregen. In de meeste gevallen was de echtgenoot het eens
met het gebruik van anticonceptiva en soms hielp hij zijn vrouw bij het verkrijgen hiervan of bij
het juiste gebruik. Ondanks al deze positieve factoren en de veelal grote motivatie van deze
groep vrouwen is het hen niet altijd gelukt een ongewenste zwangerschap te voorkomen, zoals
dit ook het geval was bij Jaidata. Het falen moet hier voor een groot deel worden toegeschreven
aan het niet beschikbaar zijn van voorbehoedmiddelen op de juiste tijd en de juiste plaats en aan
onvoldoende begeleiding tijdens het gebruik.
De groep vrouwen die aangaf de geboorten te willen spreiden kan in twee sub-groepen
worden verdeeld. Enerzijds de vrouwen met relatief weinig kinderen (drie of minder) en
anderzijds vrouwen met vier of meer kinderen. In de laatste groep kwamen vrouwen voor die
eigenlijk wel wilden stoppen maar die een instabiele of geen relatie hadden. Het risico om te
zeggen dat ze wilden stoppen en dientengevolge de kans liepen geen huwelijkspartner te kunnen
vinden was te groot voor hen. Ook werden in deze groep vrouwen aangetroffen met een groot
aantal kinderen die zeiden de geboorten te willen spreiden maar lieten doorschemeren dat ze het
niet erg zouden vinden als ze geen kinderen meer zouden krijgen. Sociaal gezien was het voor
hen op dat moment niet mogelijk dit duidelijk te laten blijken.
Kinderwens
Degene die kozen voor het stoppen met het krijgen van kinderen hadden in de meeste gevallen
minstens zes kinderen. Waren deze kinderen gewenst of konden vrouwen pas overgaan tot het
gebruik van voorbehoedmiddelen als er aan een aantal voorwaarden was voldaan? Allereerst
moet opgemerkt worden dat de beschikbaarheid van anticonceptiva op grote schaal in de
Comoren pas vanaf midden jaren tachtig op gang kwam. Dit betekent dat niet alle vrouwen met
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grote gezinnen toegang hadden tot anticonceptiemiddelen aan het begin van hun reproduktieve
periode. Het is mogelijk dat het enige tijd duurde voor men op de hoogte was van de
mogelijkheden. Ten tweede heeft een niet onbelangrijk deel van de vrouwen deze vraag
bevestigend beantwoord, dat wil zeggen dat zij inderdaad een groot gezin wensten. Misschien
hadden ze soms wat problemen met het tijdstip en de snelheid waarmee de kinderen zich
aandienden maar dit neemt niet weg dat ze tevreden zijn over het totaal aantal kinderen. Ook het
hebben van jongens èn meisjes werd als belangrijk gezien, als een vrouw slechts kinderen van
één geslacht had, was zij over het algemeen niet bereid de geboorten te beperken.
Vrouwen uit de tweede groep die voor spreiden kiezen (exclusief diegenen die zeggen
voor spreiden te kiezen maar hopen op het definitief stoppen) geven over het algemeen aan dat
ze voor spreiden kiezen omdat ze op het moment niet in staat zijn om voor nog meer kinderen te
zorgen maar dat ze in de toekomst wel meer kinderen wensen. Opvallend is hier dat vrouwen
die één of twee kinderen hebben als reproduktief ideaal vier of vijf kinderen noemen, terwijl
vrouwen die deze magische grens zijn gepasseerd altijd één of enige kinderen meer wensen dan
ze op dat moment hebben. Verschillende strategieën zijn ontwikkeld door hen om, zelfs als
moderne anticonceptiva falen, hun kindertal te regelen. Te denken valt hier aan het weigeren
van seksuele contacten, het wegsturen van echtgenoten of het toepassen van abortus provocatus.
Als het gebruik van moderne anticonceptiva wel bevalt, kan dit ook zonder medeweten van de
partner gebeuren.
Strategieën
De keuze van de strategie hangt sterk af van de context en de omstandigheden van betrokkenen.
Zo lijken jonge ongetrouwde meisjes him toevlucht tot abortus provocatus te nemen. Jonge
getrouwde vrouwen hebben vaak geen behoefte hun kindertal op dat moment te reduceren maar
kunnen in uitzonderingsgevallen eventueel zonder medeweten van hun partner, hun toevlucht
nemen tot anticonceptiva. Abortus provocatus komt in deze groep veel minder voor. De meeste
vrouwen die aangaven een abortus te hebben laten plegen waren op het tijdstip van de abortus
nog niet getrouwd of bevonden zich tussen twee huwelijken. Overigens is ook het wegsturen
van de partner na de geboorte van één of twee kinderen geen uitzondering als het gaat om een
gearrangeerd anda huwelijk, in hoofdstuk zes wordt beschreven waarom dit zo is. Moeders van
veel kinderen bevinden zich in een lastige situatie als hun partner niet instemt met het gebruik
van anticonceptiva en zij deze niet in het geheim kunnen nemen of als zij fysiek gezien niet
tegen voorbehoedmiddelen kunnen. Het wegsturen van de echtgenoot is dan lastig omdat hun
kans op de huwelijksmarkt klein is vanwege hun vele kinderen en ze zich dan
hoogstwaarschijnlijk weer geconfronteerd zien met hetzelfde probleem met een eventuele
nieuwe echtgenoot. De oplossing die in dit geval veelal wordt gekozen is een algehele seksuele
onthouding zoals we zullen zien bij de moeder van Samia (7.2) en de moeder van Echata (5.2).
De individuele omstandigheden van vrouwen zijn belangrijk voor hun
keuzemogelijkheden op een bepaald moment. Hebben de zussen van de vrouw kinderen? Wat
doet de echtgenoot? Zijn er broers om op de familievelden te werken? Deze exteme factoren
bepalen de speelruimte die vrouwen hebben. Vanuit deze optiek kan ook begrepen worden
waarom vrouwen het vaak moeilijk vinden een numeriek antwoord te geven op de vraag
hoeveel kinderen ze wensen. Immers het aantal kinderen wordt niet van te voren gefixeerd. Hoe
weten vrouwen of hun moeder nog zal leven om voor hun kinderen te zorgen? Hoe weten zij
hoeveel kinderen hun zus zal krijgen? Handelen al naar gelang de omstandigheden geeft een
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noodzakelijke flexibiliteit. Als men erin slaagt een gezin goed op te voeden bijvoorbeeld door
ze op de juiste wijze uit te huwelijken, dan heeft men alle reden om trots te zijn. Een
veelvoorkomende opinie is dat het hebben van veel kinderen meer kans biedt op slagen in het
leven. Bovenstaande noodzakelijke flexibiliteit is in veel theoretische modellen van
vruchtbaarheid niet ingebouwd. In hoofdstuk twee heb ik laten zien dat er veelal uitgegaan
wordt van het eindresultaat, te weten het totaal aantal kinderen en de directe en indirecte
determinanten die aan dit resultaat ten grondslag liggen. Een gedetailleerd kader waarin na de
geboorte van ieder kind de keuzemogelijkheden voor vrouwen, echtparen en grootfamilies
zichtbaar wordt gemaakt is wellicht zinvoller om reproduktief gedrag te kunnen verklaren en
voorspellen. Tevens kan dit kader een zinvol referentiekader zijn om een nationaal
bevolkingsbeleid gestalte te geven op lokaal niveau.
Het belang van bovengenoemde flexibiliteit verklaart waarom een eventueel bestaand
reproduktief ideaal vaak niet overeen komt met het reproduktief gedrag. Sociaal-economische
of culturele omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een reproduktief ideaal op een bepaald
moment niet verwezenlijkt kan worden. De bekende vraag waarom vrouwen die zeggen hun
kindertal te willen beperken geen voorbehoedmiddelen gebruiken komt hiermee in een ander
licht te staan. Bongaarts schat dat er 100 miljoen paren of individuen zijn die niet voorzien
worden in hun behoefte aan een voorbehoedmiddel (unmet need). Op de redenen waarom dit het
geval is gaat hij nauwelijks in, hij stipt er een aantal aan zoals de onverkrijgbaarheid van
middelen, een zwakke motivatie of tegenstand van de echtgenoot (Bongaarts 1991:312).
Hoewel de onverkrijgbaarheid van middelen zeker een rol speelt, laat bovenstaande zien dat
reproduktieve wensen èn gedrag veranderlijk zijn en contextueel. De unmet need discussie moet
daarom niet beperkt worden tot een technische discussie over beschikbaarheid van middelen
maar in relatie gebracht worden met de context en positie van belanghebbenden.
Verwondering over de discrepantie tussen reproduktief ideaal en gedrag (KAP-gap) leidt
tot uitspraken dat vrouwen of echtparen geen zelfbeschikking zouden hebben op fysiek en
reproduktief gebied. Enige opmerkingen voor de situatie op Ngazidja zijn hier op zijn plaats.
Ten eerste is opgemerkt dat het reproduktief ideaal afhankelijk van de situatie is en wordt
bijgesteld al naar gelang de omstandigheden. Er moet dus een directe koppeling gemaakt
worden tussen reproduktief ideaal en aantal kinderen op het moment van de enquête om te
kijken of er van een discrepantie sprake is. Dit kan alleen het geval zijn als het aantal kinderen
het ideaal overtreft. Een situatie die op Ngazidja wel wordt aangetroffen maar niet wordt
toegegeven omdat het noemen van een ideaal minder dan het aantal levende kinderen het
noodlot op de nog levende kinderen werpt. Als het aantal kinderen onder het reproduktief ideaal
zit is er geen sprake van discrepantie zelfs niet als er anticonceptiva worden gebruikt. Ten
tweede is een reproduktief ideaal wat opgegeven wordt aan een enquêteur niet altijd het
werkelijke ideaal maar het sociaal wenselijke ideaal. Gedrag is op het eerste afgestemd en
wisselt omdat ook het werkelijke ideaal verandert al naar gelang de concrete omstandigheden
binnen en buiten de familie.
Waarom geven vrouwen op Ngazidja die één of twee kinderen hebben, allen als
reproduktief ideaal vier of vijf kinderen op terwijl degene die meerdere kinderen hebben vaak
enige kinderen meer opgeven dan hun huidige aantal? Mason (1983) laat op grond van
literatuurstudie zien dat de minimale gezinsgrootte door normen en waarden in een samenleving
wordt bepaald terwijl dit, nadat het minimum aantal is bereikt, veel minder het geval is. Dit
betekent dat na het krijgen van het minimum aantal kinderen, vrouwen een grotere
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reproduktieve vrijheid krijgen. Voor Ngazidja ligt het minimum op vier. Hoewel door vrouwen
van Ngazidja zelden naar waarden en normen wordt gerefereerd wat betreft de gezinsgrootte
maar veeleer naar praktische zaken zoals de aan- of afwezigheid van de grootfamilie (hoofdstuk
vijf), kan het zijn dat normen en waarden zijn geïnternaliseerd en ze dus onbewust worden
toegepast (Namboodiri 1983). Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het standaard antwoord
van vier kinderen. Opties als het niet hebben van kinderen worden niet in overweging genomen.
Beslissingen over de vruchtbaarheid
Hollerbach (1983:369) beschrijft een aantal modellen van fertiliteitsbeslissingen en maakt
hierbij onderscheid tussen pre- en post- transitionele samenlevingen. Hoewel deze indeling wat
betreft de transitietheorie nauwelijks relevant is voor de Comoren, is het wel interessant te
kijken hoe de besluitvorming in traditionele maatschappijen tot stand komt mede vanwege het
belang voor reproduktieve vrijheden van vrouwen. Hollerbach beschrijft een model dat voor een
groot deel overeenkomt met de bovenbeschreven opvattingen van Mason. Zij stelt dat tot een
bepaalde drempel fertiliteitsregulering vooral plaatsvindt door toepassing van traditionele
regels. Een kosten-baten analyse wordt niet gemaakt en de vruchtbaarheid wordt voornamelijk
bepaald door de 'aanbod-zijde'. De drempel wordt bereikt als het gewenste aantal kinderen
minder wordt dan het aantal kinderen dat men mogelijk krijgt als men lokale waarden blijft
respecteren. Op dat moment is er sprake van actieve besluitvorming. In niet traditionele
samenlevingen zou bij alle kinderen sprake zijn van een actieve besluitvorming.
De gegevens gepresenteerd in deze studie ondersteunen bovenstaande theorie niet. In dit
hoofdstuk is beschreven dat in Mdjoiézi en Mandza meer dan de helft van de vrouwen die
anticonceptiva gebruiken slechts een à drie kinderen hebben terwijl dit voor Idjikoundzi veertig
procent van de gebruiksters is. Ook uit levensverhalen zal blijken dat vrouwen zich al in een
vroeg stadium bezig houden met de vraag of ze op een bepaald moment kinderen wensen
ondanks het hoge (pre-transitionele?) totale vruchtbaarheidscijfer van ongeveer 7,1 (UNDP:
1993:181). Hoewel het minimum aantal kinderen (nog) niet ter discussie staat, is het tijdstip
waarop deze kinderen worden gewenst wel degelijk onderwerp van een actieve besluitvorming
binnen de gegeven speelruimte.
Kindersterfte
Zoals aangegeven, blijkt het beheersen van de voortplanting een complex en contextueel proces
te zijn. Situaties veranderen waardoor vrouwen andere wensen of andere mogelijkheden krijgen.
In veel verhalen van vrouwen wordt hierop ingegaan. Opvallend is dat in de levensverhalen het
onderwerp kindersterfte nauwelijks aan de orde komt terwijl in de literatuur een afname van
kindersterfte als een belangrijke stimulans of voorwaarde gezien wordt om het kindertal te
beperken (Preston 1985; Farooq en Simmons 1985:40). Maternity histories geven betrouwbare
informatie over kindersterfte (van de Walle et al 1992:2). Bij het onderzoek in de drie
onderzoeksdorpen is steeds gericht gevraagd naar kindersterfte om de verhalen zo compleet
mogelijk te maken. Er bleek dat één op de drie vrouwen het overlijden van één of meer kinderen
had meegemaakt. Deze cijfers komen overeen met de statistieken van de gezondheidscentra in
de onderzoeksdorpen waar ongeveer 35% van de vrouwen aangaf een kind verloren te hebben.
De kindersterfte is in vergelijking met andere landen in Afrika ten zuiden van de Sahara snel
gedaald. In 1960 bedroeg deze in de Comoren 165 per 1000 levend geborenen wat overeenkomt
met het gemiddelde voor Afrika in die periode. In 1991 plaatste de Comoren zich met een
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sterfte van 92 per 1000 onder het regionaal gemiddelde (UNDP 1993:143). Een succesvolle
vaccinatiecampagne heeft hieraan bijgedragen, in de periode 1989-91 was 94% van de
éénjarigen gevaccineerd (idem: 157, RFI 1991:61). De daling van het sterftecijfer is nauwelijks
gepaard gegaan met een daling van het vruchtbaarheidscijfer. Met een vruchtbaarheidscijfer
van 7.1 plaatst de Comoren zich boven het gemiddelde voor sub-Sahara Afrika van 6.5 (UNDP
1993:181).
Preston (1985:268) beschrijft op basis van resultaten uit de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie dat de lengte van het geboorteïnterval samenhangt met de kindersterfte.
Hoe korter het interval hoe groter de kindersterfte. Een causaal verband is echter moeilijk te
leggen, leidt het overlijden van een zuigeling snel tot een nieuwe zwangerschap of schept een
nieuwe zwangerschap ongunstige omstandigheden voor het jongste kind? Van de Walle et al
(1992:6) beschouwen de genoemde relatie dan ook als controversieel. Maher (1992b) ziet in de
eerste plaats gender ongelijkheid, armoede en uitputting van de moeder als belangrijke oorzaken
van kindersterfte (zie 8.5.3). Vrouwen van Ngazidja lijken deze mening te delen. Zij legden
geen verband tussen het gebruik van voorbehoedmiddelen, verlenging van het geboorteïnterval
en een betere gezondheid van kinderen. Integendeel, er werd juist een tegenovergesteld verband
gelegd, namelijk dat het gebruik van anticonceptiemiddelen zou leiden tot een verslechtering
van de gezondheid van kinderen geboren na beëindiging van gebruik van voorbehoedmiddelen.
Zolang vrouwen gezond en sterk waren, hadden zij de neiging hun gezin snel te voltooien. Als
de omstandigheden ongunstig waren, werd een beperking van het kindertal in overweging
genomen. Eén en ander wil niet zeggen dat bio-medische factoren geen invloed op de
kindersterfte zouden hebben, de invloed van leeftijd en geboortenrangnummer zijn bekend
(Preston 1985). Deze risicofactoren worden echter, net zoals in het Westen, beter beheersbaar
als de positie van vrouwen verbetert.
Of kindersterfte en het daarmee gepaard gaande totaal aantal kinderen reproduktieve
strategieën beïnvloeden is niet eenduidig te beantwoorden. Frank (1987) stelt dat het definitief
stoppen met het krijgen van kinderen weinig is ingeburgerd in Afrika. Het totaal aantal kinderen
waarvoor op een bepaald moment zorg gedragen moet worden zou meer bepalend zijn voor het
gedrag van vrouwen. Met andere woorden als er mogelijkheden bestaan de zorg te delen of over
te dragen, zouden vrouwen geen noodzaak zien de geboorten te beperken. In hoofdstuk vijf
wordt deze stelling voor een groot deel bevestigd door vrouwen uit Ngazidja.
Er werd door vrouwen het meest op eigen initiatief over kindersterfte gesproken in
verband met vrouwelijke sterilisatie. Op grond van te vrezen kindersterfte was deze methode
voor velen niet acceptabel. Als tweede werd kindersterfte juist gekoppeld aan het gebruik van
anticonceptiva zoals Hadidja (8.2) zal vertellen. De geboorte van zwakke kinderen na een
periode van gebruik van anticonceptiva werd vrijwel altijd hieraan toegeschreven. Dit staat in
schril contrast met de officiële propaganda die juist op grond van verbetering van de gezondheid
van moeder en kind anticonceptie aanbeveelt. Als derde kwam het voor dat er geen
anticonceptie werd beoogd omdat men zich geconfronteerd had gezien met kindersterfte en zo
snel mogelijk het gezin voltallig wilde hebben. Deze haast om het gezin voltallig te maken,
werd echter niet alleen aangetroffen onder degene die kinderen hadden verloren, ook bij degene
die in hun naaste omgeving met onvruchtbaarheid waren geconfronteerd deed dit verschijnsel
zich voor.
In een aantal samenlevingen wordt kindersterfte toegeschreven aan verstoorde sociale
relaties (MacCormack 1982:17). Te denken valt bijvoorbeeld aan ruzie tussen bijvrouwen of
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familievetes. Op Ngazidja stellen vrouwen dit niet expliciet aan de orde. Wel refereren vrouwen
naar het noodlot of bovennatuurlijke krachten als het gaat om leven of dood. Deze referenties
zijn, in tegenstelling tot die bij vruchtbaarheidsproblemen waar vaak een rivale als schuldige
wordt aangewezen, algemeen van aard.
Er is een belangrijk verschil tussen jonge en oude vrouwen geconstateerd wat betreft
kindersterfte. Het waren vooral de oudere vrouwen die kinderen hadden verloren wat verklaard
kan worden door de afname in kindersterfte en door de langere tijdsperiode waarin deze
vrouwen kinderen konden verliezen. Oudere vrouwen maakten zich zorgen over hun dochters,
die volgens hen wat nonchalant met dit probleem omsprongen. Daarbij dachten ze niet alleen
aan gezondheidsproblemen van kinderen maar ook aan calamiteiten zoals het uitbarsten van de
vulkaan de Karthala of het voorkomen van cyclonen. Enkele vrouwen wezen er ook op dat
veel van hun kinderen in het buitenland verbleven waardoor ze niemand meer ter plaatse hadden
die voor hen kon zorgen. Ondanks het bewustzijn van de gevaren van kindersterfte onder oudere
vrouwen, vormden dit voor hen niet, evenmin als dit bij jonge vrouwen het geval was, een
belangrijke motivatie om veel kinderen te krijgen.
4.5 Gezondheidsvoorzieningen
Bij de theoretische overwegingen (2.4) is een globaal beeld geschetst van de
gezondheidsvoorzieningen op Ngazidja en zijn er enkele verwachtingen omtrent de invloed van
het wel of niet functioneren van deze voorzieningen op het gebruik van anticonceptiva
geformuleerd. Op deze plaats wordt gekeken in hoeverre deze verwachtingen bewaarheid
worden vanuit het perspectief van de gebruiksters. Wat vinden vrouwen van de service van
gezondheidsvoorzieningen, worden ze voldoende geïnformeerd en is discretie verzekerd? In
hoeverre bepaalt het hun speelruimte ten aanzien van hun reproduktief functioneren? De criteria
zoals aangegeven door Bruce (1990, zie 2.4.2) worden toegepast op de situatie in de drie
onderzoeksdorpen.
Keuze van het aantal methoden en distributie
Over het algemeen zijn de gebruiksters van anticonceptiva tevreden over het aantal middelen
dat wordt aangeboden. De keus tussen twee soorten orale anticonceptiva, de prikpil, condooms
en zaaddodende pasta's wordt niet als beperkt ervaren. De meeste vrouwen gaan al met een
duidelijk idee naar de gezondheidspost over wat zij willen hebben. Dit idee is in veel gevallen
gebaseerd op ervaringen van buurvrouwen of vriendinnen. Als er in de gezondheidspost geen
medische bezwaren tegen het middel bestaan, zoals bijvoorbeeld enige tijd het geval was voor
het gebruik van de prikpil voor jongere vrouwen, dan wordt het middel gratis verstrekt. Wat
orale anticonceptiva betreft krijgen vrouwen eerst een cyclus mee en krijgen ze na de controle
steeds voor drie maanden pillen mee. Hatcher (1984:156) stelt voor zes of twaalf strips te geven
aan vrouwen die gedurende één jaar of langer de pil gebruiken. Op Ngazidja lijkt dit niet
noodzakelijk vanwege de korte afstanden tot de gezondheidsposten. Ook de uitwisseling van
pillen tussen vrouwen, een praktijk die meerdere keren is aangetroffen, wordt hiermee in de
hand gewerkt.
De niet beschikbaarheid van het spiraaltje in de gezondheidsposten in de drie
onderzoeksdorpen wordt niet als een tekort ervaren. De meeste vrouwen verklaren het spiraaltje
niet te kennen en verklaren er ook niet in geïnteresseerd te zijn (zie 8.4.5). Beschikbaarheid van
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het spiraaltje op lokaal niveau zou deze barrière op kunnen heffen. De praktische bezwaren
zoals het juist inbrengen onder hygiënische omstandigheden zijn echter op het moment te groot
om dit te kunnen realiseren.
Het distributienetwerk is dicht maar eenzijdig, alleen in gezondheidsposten zijn
anticonceptiva in ruraal gebied beschikbaar. Sommige groepen, met name adolescenten, hebben
nauwelijks toegang tot deze centra. Religieuze leiders hebben bezwaren tegen de distributie en
voorlichting op scholen, een mogelijkheid waarvoor met name door mannelijke adolescenten
gepleit wordt. In urbaan gebied zijn voorbehoedmiddelen via particulieren, winkels en
apotheken verkrijgbaar.
Op nationaal niveau was er in 1990 een probleem met de bevoorrading van de
gezondheidsposten. Gedurende enkele maanden waren er, vooral op het platteland, onvoldoende
orale anticonceptiva beschikbaar. Dit heeft ernstige gevolgen gehad voor vrouwen die
afhankelijk waren van deze posten.
Samenvattend kan gezegd worden dat gebruiksters over het algemeen tevreden waren
met het aanbod van methoden, mits continuïteit was gewaarborgd, maar dat de distributie van
de middelen te beperkt werd bevonden, met name door adolescenten en mannelijke gebruikers.
Informatie aan gebruiksters
Uit de verhalen van de gebruiksters blijkt dat de informatie die over de verschillende middelen
wordt gegeven nihil is. Er wordt vooral uitgelegd hoe de middelen dienen te worden gebruikt.
Over bijwerkingen of neveneffecten wordt nauwelijks gesproken. Als vrouwen gemotiveerd
zijn keren ze terug als ze problemen hebben, het grootste gedeelte van de vrouwen kan de moed
hiervoor niet opbrengen. Desgevraagd verklaarde een aantal vrouwen dat het voor hen al
moeilijk genoeg was om de eerste stap te zetten, zij hadden er ook weinig vertrouwen in dat
men iets aan hun problemen kon doen. Een groot aantal vrouwen wist niet dat er verschillende
soorten pillen bestaan. Het resultaat is dat er een aantal vrouwen na de eerste maand of de eerste
injectie stopte. Dit kan echter niet alleen worden toegeschreven aan een gebrek aan informatie.
Bijwerkingen kunnen dermate groot zijn dat ook goed voorgelichte vrouwen moeten stoppen. In
de volgende hoofdstukken zal worden besproken welke factoren van belang zijn voor
aarzelende vrouwen die niet zo overtuigd zijn van de heilzame werking van (orale)
anticonceptiva. Ook komt tijdens de eerste periode de reactie van de familie en partner op gang,
een reactie die vrouwen ertoe kan bewegen te stoppen. Freedman (1987) benadrukt dat succes
nodig is om zowel gezondheidswerkers als gebruiksters gerust te stellen en aan te moedigen.
Mond op mond reclame blijkt nog altijd zeer effectief te zijn om vrouwen te motiveren tot
gebruik over te gaan. Omgekeerd is in dit onderzoek geconstateerd dat slechte ervaringen met
voorbehoedmiddelen, een negatieve invloed hebben op de bereidheid van personen in de
omgeving van de betrokkenen om langdurige geboortenregeling zelf toe te passen of het
gebruik te ondersteunen in hun omgeving.
Technische competentie en interpersoonlijke relaties
Desgevraagd konden en wilden vrouwen niet direct oordelen over de technische competentie
van de gezondheidswerker. Op grond van de verhalen werden twee opvallende zaken
vastgesteld. Ten eerste het gebrek aan vertrouwen dat een aantal vrouwen toonde over het
personeel van de gezondheidspost. Dit gebrek aan vertrouwen was enerzijds gebaseerd op een
slechte behandeling, anderzijds was een veel gehoorde klacht dat er geen discretie in de posten
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werd betracht. Ten tweede werd er geconstateerd dat gezondheidswerkers onjuiste geruchten
verspreidden. Zo werden drie injecties van de prikpil voldoende geacht door een
gezondheidswerker om een permanente steriliteit te bewerkstelligen. Een ander voorbeeld is het
geven van onjuiste informatie over wat te doen bij het vergeten van de pil.
Interpersoonlijke relaties tussen gebruiksters en gezondheidswerkers zijn moeilijk te
interpreteren. Een aantal vrouwen was tevreden over ontvangst en uitleg. Een groter aantal
vrouwen was matig of niet tevreden. Hier vormde het bovengenoemde gebrek aan discretie de
grootste klacht. Een tweede veelgehoorde klacht was dat vrouwen niet geholpen werden door de
daarvoor aangestelde gekwalificeerde gezondheidswerkers maar door vrijwilligers in de
gezondheidsposten. Deze vrijwilligers zijn geïnteresseerde dorpsgenoten die praktische kennis
opdoen over gezondheidsvraagstukken, vaak met de wens om een opleiding tot
gezondheidswerker te gaan volgen. Een derde klacht had betrekking op de gebrekkige
communicatie tussen gebruikster en gezondheidswerker. Hoewel alle gezondheidswerkers een
training krijgen in communicatietechnieken lijken de resultaten weleens teleurstellend
(FAO/FNUAP COI/89/P03 1990c).76

Follow up en constellatie van diensten
Van follow up van vrouwen die ingeschreven stonden bij de gezondheidsposten als gebruikster
was geen sprake. Als een vrouw zich niet meldde op de afgesproken datum werd er geen poging
ondernomen contact met haar op te nemen. De stand van zaken van aangeboden diensten werd
per onderzoeksdorp verschillend beoordeeld. In Mdjoiézi was men over het algemeen positief
en verzorgde de gezondheidspost ook tal van andere medische handelingen. Op dorpsniveau
was de dienstverlening geaccepteerd en de aankondiging van bijvoorbeeld vaccinatiedagen
geschiedde in overleg met de notabelen. In Mandza was de bevolking ontevreden omdat de
verantwoordelijke van de gezondheidspost niet uit het dorp kwam en het grootste gedeelte van
de week afwezig was. Andere medische handelingen werden in deze post niet gedaan en de
bevolking moest hiervoor naar een nabij gelegen stad. In Idjikoundzi waren de vrouwen redelijk
tevreden, maar maakten diverse notabelen bezwaar tegen de distributie van anticonceptiva.
Andere medische handelingen werden in een apart gezondheidscentrum ter plaatse gedaan.
Op een goede follow up en met name op huisbezoek wordt door een aantal onderzoekers
de nadruk gelegd (Hatcher 1984:156; Goldberg et al 1989). Vrouwen uit de onderzoeksdorpen
staan hier niet positief tegenover, zij vinden dat dit hun speelruimte verkleint omdat hun
huisgenoten op deze wijze op de hoogte kunnen raken van hun belangstelling voor
geboortenregeling. Als alternatief brachten enkele vrouwen naar voren om een follow up in te
bedden in andere gezondheidsdiensten bijvoorbeeld de vaccinatiedienst. Onder de noemer van
moeder- en kindzorg zou dan een bezoek aan huis kunnen plaatsvinden.
Het verhaal van Farida laat haar ervaringen zien met de gezondheidspost. Haar verhaal is
representatief voor veel vrouwen die afhankelijk zijn van lokale voorzieningen. Er zijn ook
vrouwen zoals Mina (4.1.2) die zich in Moroni bevoorraden. Deze vrouwen hebben meer
speelruimte omdat in Moroni meestal wel aan voorbehoedmiddelen te komen is.
Farida is tweeendertig jaar en heeft vijf kinderen. Zij maakt een opgewekte indruk en
haar kleine huisje ziet er verzorgd uit. In de huiskamer staat een grote tafel met tien
stoelen. Naast haar woont haar nichtje, dochter van haar zus, met haar zes kinderen. De
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twee vrouwen trekken veel met elkaar op. Na de problematische geboorte van haar
laatste kind, in het ziekenhuis te Moroni, besluit Farida dat het tijd wordt de pil te gaan
gebruiken. In het ziekenhuis raadt men haar aan zich in haar eigen woonplaats te
bevoorraden omdat ze toch nog enkele maanden moet wachten alvorens met het slikken
van de pil te kunnen beginnen. In de lokale gezondheidspost geeft men haar de "witte"
pil en Farida heeft geen problemen met deze pil. Alles gaat goed. Als ze na vier
maanden voor haar tweede controle gaat, hoort ze dat de "witte" pil niet meer
voorradig is maar dat de "gele"pil even goed is. Zonder verdere uitleg vertrekt ze met
een voorraad van drie maanden weer naar huis. Het gebruik van deze pil valt tegen.
Farida menstrueert twee keer in één maand en gaat terug naar de gezondheidspost om
een oplossing te zoeken. De verpleegster vertelt haar dat er geen oplossing is want de
"witte" pil is nog steeds niet voorradig en voor de prikpil is ze te jong. Gezien haar
problemen besluit Farida te stoppen met het gebruik van de "gele"pil in afwachting van
de "witte"pil. Tijdens deze wachtperiode past het echtpaar coïtus interruptus toe en na
verloop van tijd wensen ze een zesde kind omdat ze slechts één dochtertje hebben.
Farida wordt echter niet zwanger en begint zich zorgen te maken. Ze heeft nooit
problemen gehad met het zwanger worden. Bovendien heeft ze tijdens de periode van
pilgebruik zeer goed gegeten dus daar kan het ook niet aan liggen heeft ze bedacht.
Farida komt tot de conclusie dat men in het ziekenhuis te Moroni haar baarmoeder
heeft verwijderd na haar laatste bevalling. Haar echtgenoot deelt deze opinie maar is er
niet al te bedroefd over want, zo zegt hij, het leven is al moeilijk genoeg met vijf
kinderen. Farida legt zich, mede door de houding van haar echtgenoot, bij de situatie
neer en houdt zich nu zeer intensief bezig met de opvoeding van haar kinderen waarvan
de jongste intussen bijna vier is.
Dit verhaal illustreert dat Farida heel veel dingen voor mogelijk houdt. Tijdens haar bevalling is
ze niet onder narcose gebracht, toch houdt ze vol dat haar baarmoeder toen is verwijderd.
Opvallend is de houding waarmee ze de situatie accepteert, ze probeert er het beste van te
maken. Ook toen haar pil niet meer beschikbaar was in de gezondheidspost heeft ze geen
pogingen ondernomen deze in Moroni te bemachtigen. Over het veto van de verpleegster om
haar niet de prikpil te geven heeft ze niet gediscussieerd. Het verhaal van Farida laat zien hoe
belangrijk het is om goede voorlichting te geven, om voldoende soorten voorbehoedmiddelen in
voorraad te hebben en om een goede follow up te waarborgen. Al deze elementen ontbreken en
mede omdat Farida afhankelijk is van de lokale gezondheidspost is het haar niet gelukt om, op
voor haar acceptabele wijze, aan geboortenregeling te doen.
In deze paragraaf is een aanzet gegeven tot de beschrijving van ervaringen van vrouwen met de
diensten van de gezondheidscentra. De gevolgen van een falende distributie, een matige
voorlichting en de afwezigheid van een follow up worden door hen direct gevoeld. De
afwezigheid van alternatieven leidt ertoe dat vrouwen zeer afhankelijk zijn van de service ter
plaatse of in naburige dorpen. De bevinding van Potter (1989:203) dat voldoende aanbod van
goede voorzieningen is geassocieerd met individueel gebruik van moderne anticonceptiva lijkt
voor Ngazidja gedeeltelijk op te gaan. Er is gebleken dat onvoldoende kwalitatief aanbod voor
vrouwen een belangrijke barrière is om gedurende langere tijd anticonceptiemiddelen te
gebruiken. Daarom is kwaliteitsverbetering van de geboden service één van de
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randvoorwaarden voor het verantwoord en langdurig gebruik van anticonceptiemiddelen. In de
volgende hoofdstukken wordt de aanzet verder uitgewerkt en zal er beschreven worden hoe een
kwaliteitsverbetering volgens betrokkenen tot stand kan komen en welke taak zij daarin
vervullen.
4.6 Vooruitblik
In dit hoofdstuk is het profiel van vrouwen gepresenteerd die geboortenregeling toepassen en
een overzicht gegeven van reproduktieve strategieën. Tevens is er beschreven hoe het
bevolkingsbeleid op Ngazidja, geformuleerd op nationaal niveau, gestalte krijgt op lokaal
niveau en hoe vrouwen hiermee in aanraking komen. In deze paragraaf wordt de relatie gelegd
tussen een aantal hier beschreven momentopnames en de nadere invulling in het vervolg van dit
proefschrift.
Het profiel van gebruiksters van anticonceptiva laat zien dat, in tegenstelling tot de verwachting,
vrouwen van alle leeftijden en ongeacht het aantal kinderen geïnteresseerd zijn in het gebruik
van moderne voorbehoedmiddelen. De gebruiksduur is echter kort, 55% van alle gebruiksters
gebruikt het gekozen middel minder dan zes maanden en 78% van de gebruiksters gebruikt
gedurende eenjaar of minder een voorbehoedmiddel. Een korte gebruiksduur is vooral bij jonge
vrouwen met relatief weinig kinderen aangetroffen. Zij gebruiken anticonceptiva voor
geboortenspreiding. Zij geven aan dat gezondheidsproblemen het belangrijkste motief is om te
stoppen met gebruik. Trouwe gebruiksters, die voornamelijk anticonceptiemiddelen gebruiken
om definitief te stoppen met het voortbrengen van kinderen, geven aan dat naast slecht
functionerende gezondheidsvoorzieningen er ook sociaal-economische of culturele motieven
meespelen bij de beëindiging van gebruik. Deze motieven zullen in de volgende hoofdstukken
nader uitgewerkt worden, tevens zal er dan gekeken worden in hoeverre zij ook voor jonge, niet
trouwe gebruiksters relevant zijn.
Een opvallend verschijnsel is dat 56% van de gebruiksters aangeeft onvrijwillig gestopt
te zijn met het gebruik van voorbehoedmiddelen (4.3.2). Na het stoppen met het gebruik van
voorbehoedmiddelen zijn er meer ongewenste dan gewenste zwangerschappen ontstaan. Deze
cijfers tonen aan dat vrouwen, zelfs als ze anticonceptiemiddelen gedurende een bepaalde tijd
gebruiken, onvoldoende zeggenschap hebben over hun reproduktief functioneren. Vrouwen
zullen in de volgende hoofdstukken hun gevoelens van onmacht of juist van controle over hun
vruchtbaarheid verwoorden. De consequenties van bijvoorbeeld hertrouwen, kindersterfte,
onverkrijgbaarheid van middelen of familiedruk die in dit hoofdstuk zijn aangestipt zullen
worden toegelicht en uitgewerkt. Er zal worden ingegaan op de wisselwerking tussen
economische en sociale zelfstandigheid en reproduktieve zelfbeschikking. Ook zal er gekeken
worden waarom oudere vrouwen met veel kinderen tot de trouwe gebruiksters behoren. Hebben
zij meer zeggenschap over hun reproduktief functioneren dan jonge vrouwen? Hebben zij
wellicht voldaan aan hun reproduktieve verplichtingen en krijgen ze daarom meer speelruimte
of biedt hun positie binnen de grootfamilie hun bepaalde mogelijkheden? De vraag hoe manvrouw verhoudingen vrijheden op reproduktief gebied beïnvloeden, hangt hiermee samen en
wordt bij diverse thema's uitgewerkt.
In dit hoofdstuk is beschreven dat, onafhankelijk van andere processen die nog zullen
worden beschreven, de kwaliteit van gezondheidsvoorzieningen en met name de distributie van
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anticonceptiva, de voorlichting, de toegang en de begeleiding van gebruiksters belangrijk zijn
voor een correct en langdurig gebruik van voorbehoedmiddelen. Trouwe gebruiksters geven dit
belang aan, in hoofdstuk acht zal worden uitgelegd waarom ook voor jonge gebruiksters, die
vaak kortdurend een middel gebruiken, de geboden service belangrijk is.
Diverse aspecten die bij de formulering en uitvoering van een bevolkingsbeleid aan de orde
komen zijn in dit hoofdstuk vanuit het perspectief van vrouwen behandeld. Geschilpunten
tussen vrouwen of vrouwenorganisaties en overheidsbeleid zijn geconstateerd als het gaat om de
beslissingsbevoegdheden van mannen en vrouwen wat betreft het gebruik van anticonceptiva
(4.1), de toegang van ongetrouwde vrouwen tot voorbehoedmiddelen (4.2.1), het functioneren
van gezondheidsvoorzieningen (4.5) en de motivaties voor een bevolkingsbeleid. Deze aspecten
zullen verder uitgebouwd worden in de levensverhalen van vrouwen in het vervolg van dit
proefschrift. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wie beslist over het gebruik van
voorbehoedmiddelen, worden ongetrouwde vrouwen geweigerd bij de gezondheidscentra, met
welke problemen worden vrouwen geconfronteerd als gezondheidscentra niet goed functioneren
en wijken individuele motieven voor geboortenbeperking af van motieven op nationaal niveau
of dorpsniveau? Welke gevolgen hebben geschilpunten voor vrouwen en hun vruchtbaarheid?
De ethische aspecten van een bevolkingsbeleid en met name het respecteren van
nationaal en internationaal erkende mensenrechten lijken op Ngazidja te worden nageleefd. In
geen enkel geval hebben vrouwen melding gemaakt van dwang of ongeoorloofde pressie door
gezondheidswerkers. Gezondheidswerkers worden niet gehonoreerd naar aantallen gebruiksters.
De aangeboden middelen lijken goed beheersbaar voor vrouwen, ook het gebruik van de prikpil
werd niet als extra belastend ervaren. Dit neemt niet weg dat veel vrouwen ontevreden zijn met
het door hen gebruikte middel, iets wat wellicht door een betere begeleiding verbeterd kan
worden. Hoe vrouwen zelf denken over hun reproduktieve vrijheden en hoe deze samenhangen
met vrijheden op economisch, sociaal en cultureel gebied wordt in de volgende hoofdstukken
uitgewerkt.
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HOOFDSTUK 5

VERWANTSCHAP EN VRUCHTBAARHEID

De erkenning dat sociaal-culturele ontwikkelingen naast economische ontwikkeling bepalend
kunnen zijn voor de totstandkoming van een bepaalde vruchtbaarheid in een samenleving is
geaccepteerd en uitgewerkt voor een aantal aandachtsgebieden (2.3). Verwantschapsrelaties en
de dynamiek binnen een familie zijn een relatief onderbelicht gebied. Dit is onder andere te
verklaren doordat families werden opgevat als homogene eenheden waarvan alle leden
gelijkgerichte belangen hadden, onderzoek naar de belangen van individuele leden is dan niet
nodig. Ook werd er wel uitgegaan van algemeen geaccepteerde veronderstellingen zoals
bijvoorbeeld een onverbrekelijke moeder-kind eenheid waaraan zorgtaken werden toegekend
(Collier, Yanagisako 1987:1-13) of een patriarchale familiestructuur waarbinnen alle leden een
vastgestelde plaats hebben. Hierdoor werd de familie gereduceerd tot een star geheel waarin
geen ruimte is voor spanningen of onderhandelingen, de dynamiek binnen een familie en de
invloed van de divers familieleden op eikaars reproduktief functioneren en seksualiteit kwam
niet tot zijn recht. In dit hoofdstuk zullen familierelaties en gebeurtenissen die zich binnen een
grootfamilie afspelen onderwerp van onderzoek zijn. Ik verwacht hiermee te kunnen aantonen
dat de dynamiek binnen een familie bepalend is voor reproduktieve en seksuele vrijheden van
familieleden. Mijn veronderstelling is dat inzicht in de wijze waarop processen binnen de
familie verlopen, hoe leden elkaar beïnvloeden, hoe positionaliteit een rol speelt en hoe
bovenstaande dynamiek verbonden wordt met de context waarbinnen een familie functioneert
van wezenlijk belang is om de totstandkoming van vruchtbaarheid te kunnen analyseren. Door
de relatie te leggen tussen verwantschap en vruchtbaarheid verwacht ik de kleinste bouwstenen
aan te dragen waarop andere sociaal- culturele of economische processen zijn gebaseerd. Met
andere woorden, de in dit hoofdstuk beschreven bouwstenen zullen de grootste
generalisatiewaarden hebben.
Naast bovengenoemde reden om verwantschap te onderzoeken en in relatie te brengen
met vruchtbaarheid, is er een antropologische reden. De situatie op Ngazidja waar
matrilineairiteit, matrilocaliteit en islamitische geloofsovertuiging worden gecombineerd komt
niet veel voor. Dit biedt de gelegenheid om effecten die aan bepaalde meer voorkomende
vestigings- of afstammingsregels worden toegeschreven in een nieuw licht te plaatsen. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de veronderstelde prc-natalistische invloed van patriarchen op
vrouwelijke familieleden in traditionele samenlevingen. Geldt dit ook voor vrouwelijke
familiehoofden of zijn er andere processen die meer bepalend zijn voor de vruchtbaarheid. En
omgekeerd, zijn er elementen die op Ngazidja van belang zijn voor de totstandkoming van een
bepaalde vruchtbaarheid wellicht ook van belang in een patriarchale samenleving?
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In dit hoofdstuk worden in 5.1 algemene opvattingen, zoals aangetroffen in de eerste fasen van
het onderzoek, over vruchtbaarheid gepresenteerd en in verband gebracht met de invloed die
diverse familieleden verondersteld wordt uit te oefenen. Deze algemene opvattingen geven,
samen met theoretische overwegingen, aanleiding tot het stellen van specifieke
onderzoeksvragen die in het vervolg van dit hoofdstuk aan de orde komen. Een aantal van de
algemene opinies worden in 5.2 en 5.3 nader uitgewerkt aan de hand van twee case-studies van
families woonachtig in de onderzoeksdorpen waarmee de onderzoekster gedurende lange tijd
intensief contact heeft gehad. Familieleden geven hierin hun mening waarom hun vrouwelijke
familieleden wel of juist geen kinderen moeten krijgen. In 5.4 wordt de invloed van de
matriclan op de voortplanting van vrouwelijke familieleden geanalyseerd. Hier zal vooral
aandacht worden gegeven aan de invloed van het familiehoofd en de invloed van de
verschillende generaties op de vruchtbaarheid van vrouwen. Vervolgens wordt er in 5.5 gekeken
in hoeverre het aantal personen in een grootfamilie van belang is voor de procreatie van
individuele vrouwelijke familieleden. De invloed van mannelijke familieleden op de procreatie
van hun zussen en nichtjes wordt in 5.6 besproken. In 5.7 komt de invloed van de
vestigingsvorm aan de orde. Het hoofdstuk wordt in 5.8 afgesloten met een nabeschouwing.
5.1 Algemene opvattingen over de invloed van familieleden op vruchtbaarheid
In Bangoi Kouni waar hoofdzakelijk is gesproken met vrouwen die geen anticonceptiva
gebruikten of hadden gebruikt, kwam duidelijk naar voren dat de grootfamilie, en met name
moeders, tantes en zussen, een belangrijk referentiekader vormde voor vrouwen. Zij oefenden
een over het algemeen pro-natalistische druk uit op vrouwen. Dit werd gerechtvaardigd en
verklaard door het feit dat hun moeders en zussen ook participeerden in de opvoeding van
kinderen in zowel materiële als immateriële zin. Overleg met de partner werd niet nodig geacht
als vrouwen bereid waren kinderen te krijgen omdat dit als een normale situatie werd ervaren
(FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b:28).
In het licht van ervaringen van vrouwen in de tweede fase van het onderzoek namelijk
van degene die wel voorbehoedmiddelen gebruikten en geregistreerd stonden bij een
gezondheidscentrum op Ngazidja, is deze pro-natalistische druk opvallend. Een aantal van deze
gebruiksters ervaarde het tegenovergestelde, namelijk onwil bij hun vrouwelijke familieleden
om voor kinderen van een ander te zorgen. Gebruiksters veronderstelden dat deze familieleden
een contra-natalistische houding ten aanzien van hun procreatie zouden innemen. Overigens
was er bij deze vierenzestig gebruiksters veel minder sprake van expliciete druk van de
grootfamilie dan bij de vrouwen in Bangoi Kouni. Zo had overleg met de oudere generatie
zelden plaats gevonden en overleg met zussen enkele malen. Gebruiksters van anticonceptiva
gaven een aantal redenen voor dit gebrek aan communicatie binnen de familie. Ten eerste
benadrukten zij het feit dat het om intieme dingen gaat die desnoods nog wel met de echtgenoot
worden besproken maar zeker niet met de gehele familie. Ten tweede gaven sommigen aan dat
zij verwachtten dat hun grootfamilie tegen het gebruik van voorbehoedmiddelen zou zijn en dat
ze er daarom de voorkeur aan gaven er niet met hen over te spreken. Dit betrof voornamelijk
vrouwen die wel op steun van hun familieleden konden rekenen voor de opvoeding van hun
kinderen. Ten derde zeiden gebruiksters dat met name de oudere generatie weinig afweet van
geboortenregeling en dat het een gebrek aan respect zou zijn hen hiermee lastig te vallen
(FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b:41-43). Opvallend is dat deze gebruiksters benadrukten dat
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ze zelf, zonder dwang van buitenaf, tot acceptatie en gebruik zijn overgegaan, eventueel
gesteund door vriendinnen en buurvrouwen.
De bevindingen in Bangoi Kouni en die van de gebruiksters spreken elkaar niet tegen
wat betreft de te verwachten invloed van de grootfamilie. Zij die geen anticonceptiva gebruiken
geven een relatief grote pro-natalistische invloed aan van de grootfamilie, zij die wel
anticonceptiva gebruiken doen dit vaak zonder medeweten van de familie. Opvallend is dat in
de eerste twee fasen van het onderzoek er voornamelijk gesproken werd door vrouwen over
eventuele druk van vrouwelijke familieleden op hun reproduktief functioneren. Dieper liggende
oorzaken en processen zoals bijvoorbeeld de invloed van de omvang van hun grootfamilie, de
invloed van mannelijke familieleden en de invloed van het samenwonen binnen de grootfamilie
werden oppervlakkig aangestipt maar bleven onderbelicht. Om meer inzicht te verkrijgen in
deze mechanismen was het nodig vrouwen en hun familie meerdere malen te bezoeken. Dit was
mogelijk in de onderzoeksdorpen. Er worden hier twee case-studies gepresenteerd. In deze casestudies vertellen familieleden over hun motieven om wel of geen geboortenregeling toe te
passen, over hun leven en over het meest geliefde thema: hun kinderen. In de eerste case-study
komen de meeste leden van een grote familie uit Mdjoiézi afzonderlijk aan het woord. De
tweede familie, woonachtig in Mandza is een kleinere familie. Naar beide families wordt in de
volgende hoofdstukken nog gerefereerd maar terwille van de duidelijkheid wordt hun gehele
verhaal hier gegeven, ook als dit niet rechtstreeks verband houdt met het thema van dit
hoofdstuk. Bij de analyse van de gegevens uit de case-studies zullen een aantal andere
aanvullende gegevens van vrouwen uit de onderzoeksdorpen worden gebruikt.
5.2 De familie Said Abdallah
De familie Said Abdallah is een familie van edele afkomst Hun voorouders behoorden tot de
grondleggers van het dorp Mdjoiézi in het zuiden van Ngazidja. De familie bestaat uit een
vader, een moeder, drie dochters, twee zoons en een groot aantal kleinkinderen. Verder hebben
ze een aantal familieleden die óf in Mdjoiézi wonen óf zijn geëmigreerd. Figuur 5.2.1 laat de
familiebanden en de wooneenheden zien.
De familie hecht veel belang aan tradities en het vervullen van traditionele plichten, met name
aan de viering van het traditionele huwelijk. Zij bewonen een groot stenen huis midden in het
dorp. Het huis is rijk gemeubileerd en wekt een goed onderhouden indruk. De keuken bevindt
zich buitenshuis. Het huis is oorspronkelijk bestemd voor de oudste dochter Echata en haar
gezin, moeder Yasmina bewoont er echter ook een kamer en de tweede dochter Binty en haar
kinderen hebben twee kamers tot hun beschikking. Vader heeft een eigen optrekje op geringe
afstand van het huis. Het familieverhaal:
Yasmina is ongeveer vijfenzestig jaar oud Zij is een dynamische vrouw die volop
meedraait in het huishouden. Zij zorgt voor haar kleinkinderen, werkt op het land en
draagt er zorg voor dat aan alle sociale verplichtingen op dorpsniveau wordt voldaan.
Yasmina is verschillende keren getrouwd geweest. Haar eerste huwelijk was een
gearrangeerd anda huwelijk met een oudere echtgenoot. Voor haar huwelijk had ze
haar echtgenoot nog nooit gezien en erna durfde ze zelfs niet ongevraagd het woord tot
hem te richten.

85

о

»

о

I

оL

о

ri

О

А

I I

»

Ε

В

h^=—/j

Гι

О

»

familie- of huwelijksrelatie
=—> wonen als familie samen

*

η
*

0

0

*

0

E = Echata, Ego
B = Binty
R = Rukia
M = Moeder, Yasmina

Figuur 5.2.1 Wooneenheid en familierelaties van de familie Said Abdallah
Na de geboorte van hun oudste dochter verslechterde de verstandhouding tussen het
echtpaar en werd het huwelijk ontbonden. Yasmina hertrouwde en kreeg een tweede
dochter Binty bij haar tweede echtgenoot. Ook deze verhouding liep stuk en Yasmina
had vervolgens verschillende kinderloze huwelijken. Intussen was haar eerste
echtgenoot twee keer hertrouwd en hij leefde in vrede met zijn beide echtgenotes. De
familie van Yasmina vroeg zich af of de problemen die tussen het echtpaar waren
ontstaan niet grotendeels te wijten waren aan Yasmina gezien het feit dat haar andere
huwelijken ook allemaal na korte tijd mislukten en gezien het feit dat haar polygame exechtgenoot twee gelukkige huwelijken had Na deze overweging werd er een delegatie
samengesteld van notabelen van het dorp met als doel de eerste echtgenoot, die tenslotte
de eerste keus van de familie was, te vragen terug te komen in de woning van Yasmina.
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De eerste echtgenoot, zeer gevoelig voor de delegatie van de notabelen, kon dit verzoek
niet weigeren maar stelde een aantal eisen De belangrijkste eis was dat de familie van
Yasmina m het onderhoud van zijn twee andere vrouwen en eén kind moest voorzien
daar hij zich zo langzamerhand te oud voelde om nog op het land te werken Deze eis
werd ingewilligd en de echtgenoot keerde terug m de woning van Yasmina
Het echtpaar kreeg achtereenvolgens nog twee zonen en een dochter Na haar
tweeendertigste, toen ze haar vijfde krnd kreeg, is Yasmina niet meer zwanger geworden
zonder voorbehoedmiddelen te gebruiken of andere traditionele methoden zoals
onthouding toe te passen Overigens verbeterde de verhouding tussen het echtpaar met,
tot op heden richt Yasmina niet het woord tot haar echtgenoot en schreeuwt hij als hij
wat nodig heeft Sinds lange tijd wonen ze dan ook gescheiden maar wel op hetzelfde
erf
Yasmina vertelt met spijt in haar stem dat zij moeite heeft om zich een mening te
vormen over geboortenregehng omdat zij zelf zonder iets te gebruiken spontaan
opgehouden is met het krijgen van kinderen toen zij tweeendertig was Als zij echter had
geweten dat ze voor haar oudedag geheel afhankelijk zou zijn van haar kinderen dan
zou ze veel meer kinderen gehad willen hebben al wordt niet duidelijk wat ze aan haar
onvruchtbaarheid had kunnen doen
De oudste dochter Echata is nu ongeveer vijfendertig jaar en heeft twee kinderen, een
meisje van zes jaar en een jongen van twee jaar Zij heeft relatief laat kinderen gekregen
omdat ze eerst haar anda wilde vieren en de voorbereidingen enige tijd vergden Zij is
onderwijzeres en geeft les aan de basisschool m Mdjoiézi Zij is getrouwd volgens de
anda met een man die de familie voor haar heeft geselecteerd (zie fig 5 21) Zij heeft
naar haar zeggen, veel geleden onder de situatie m haar ouderlijk huis omdat ze is
opgevoed door de verschillende echtgenoten van haar moeder die met allen een
positieve houding ten opzichte van het kind uit het vorige huwelijk van hun vrouw
innamen Mede door de invloed van Echata is haar vader teruggekomen in het ouderlijk
huis en zij draagt op dit moment het leeuwedeel van de financíele kosten die deze
terugkeer met zich meebracht Tijdens onze veelvuldige bezoeken aan de familie
benadrukt Echata steeds het feit dat zij bij haar echtgenoot wil blijven omdat ze de
psychologische gevolgen van een scheiding voor de kinderen te belastend vindt
Echata heeft een veelbewogen seksueel leven geleid voor haar huwelijk. Tijdens
haar studie m Moroni heeft ze een ongewenste zwangerschap gehad die door een
abortus provocatus beëindigd is Deze abortus heeft ze als tamelijk dramatisch ervaren
door het vergevorderde stadium van de zwangerschap (vier maanden) en door haar
absolute onkunde wat betreft conceptie en voortplanting Zij verwijt het haar moeder
dat deze haar nooit enige seksuele voorlichting heeft gegeven en zij is nu al druk bezig
haar eigen zesjarige dochter voor te lichten over het krijgen van kinderen Haar
toenmalige verloofde en zijzelf hadden nog geen kennis van voorbehoedmiddelen Na
haar abortus hoorde Echata hiervan en gebruikte ze af en toe condooms als de situatie
dat toe liet Na haar abortus heeft ze overigens haar verloving verbroken, mede omdat
de familie het met eens was met de keuze van haar partner
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Na de geboorte van haar tweede kind heeft Echata op aandringen van haar
echtgenoot de pil gebruikt maar na drie dagen is ze hiermee gestopt omdat ze last had
van duizeligheid Ze stelde het gebruik van het condoom voor aan haar echtgenoot die
dit van de hand wees als zijnde een methode voor jongelui. Het echtpaar besloot
periodieke onthouding toe te passen en slaagde erin verdere zwangerschappen te
voorkomen. Echata vertelt dat zij van plan is enige tijd naar Frankrijk te gaan om te
studeren. De twee kinderen zal ze bij haar moeder en haar echtgenoot achterlaten. Om
op alles voorbereid te zijn besluit Echata de pil mee te nemen naar Frankrijk ondanks
het feit dat het gebruik van de pil haar de vorige keer zeer slecht is bevallen. Deze pil
zal ze kopen bij de apotheek en niet zoals te doen gebruikelijk gratis ophalen bij het
gezondheidscentrum want, verklaart zij, gekochte pillen zijn beter. Zij verklaart haar
gedrag met de constatering dat een vrouw zonder partner niet altijd weerstand kan
bieden aan haar seksuele verlangens en ook niet altijd een seksuele relatie kan
weigeren. Als we na enige tijd de familie weer bezoeken is Echata vertrokken en veilig
in Frankrijk aangekomen.
De echtgenoot van Echata, AU, is een zoon van de broer van haar vader. Ali vertelt dat
het huwelijk aan hem is opgedrongen en dat hij geen mogelijkheid had om het te
weigeren omdat hij dan verstoten zou worden door de invloedrijke familie van zijn
vader. Een dergelijke verstoting zou het einde betekenen van zijn sociale carrière
waaraan hij veel waarde hecht. Helaas heeft hij zijn vrouw niet als maagd aangetroffen
omdat Echata voor haar huwelijk al verloofd is geweest met iemand anders. AU wenst
niet te weten wie zijn vrouw ontmaagd heeft maar hij was wel zeer teleurgesteld door dit
feit. Tijdens de nacht van de zogenaamde ontmaagding heeft hij echter het gehele
theater meegespeeld, zo heeft hij cadeaus naar de familie van zijn vrouw gestuurd als
blijk van dank dat hij zijn vrouw als maagd heeft aangetroffen. Ondertussen gebruikt hij
dit feit als chantagemiddel bij de familie van Echata.
AU, een landbouwer, is een man die zeer is gesteld op tradities en sociale
waarden. Hij doet zijn best aan de vele sociale verplichtingen te voldoen en dit vraagt
een groot deel van zijn energie. Hoewel hij nooit een schoolopleiding heeft gevolgd,
geniet hij toch een groot aanzien en heeft hij kennis over bijvoorbeeld de geschiedenis
van het dorp en de origine van de verschillende families.
AU vertelt dat hij geen tweede vrouw zal nemen omdat hij tegen polygynie is
maar dat hij, als hij de ware vrouw vindt, zal scheiden van Echata daar hij ruimschoots
aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan. Wat betreft zijn kinderen wil hij wel een
zekere invloed houden omdat het kinderen van de anda zijn en dus voorbestemd om de
traditie voort te zetten. Hij wil ze een zorgvuldige opvoeding geven en houdt zich zeer
intensief hiermee bezig. Als zijn vrouw afwezig is zorgt hij voor de kinderen en hij koopt
regelmatig gouden sieraden voor zijn dochtertje die hier volgens AU om vraagt. De
kinderen zien er goed verzorgd uit en zijn omgeven door alle denkbare luxe zoals
kleding, schooltassen en speelgoed.
Een eventuele tweede vrouw hoeft niet noodzakelijkerwijs van nobele afkomst te
zijn want het gaat hier niet om een anda huwelijk zelfs met een ex-slaaf kan hij dit
tweede huwelijk aangaan. AU kan de meeste bewoners van het dorp indelen naar hun
afkomst. Het belangrijkste is volgens AU dat hij goed met de betreffende vrouw zal
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kunnen opschieten. Met zijn toekomstige tweede vrouw wenst AH twee kinderen te
krijgen maar hij is pessimistisch over het welslagen van dit plan want, zegt hij, de
Comorese vrouwen willen altijd veel kinderen hebben.
De toekomst van zijn dochter heeft AH al geheel uitgestippeld. Een centrale
plaats neemt haar huwelijk hierbij in met de neef van AH, een zoon van zijn zus, die
momenteel achttien jaar is. De bouw van een huis is voorzien en de plaats is reeds
gelokaliseerd. AH benadrukt dat hij zijn dochter niet wil dwingen tot dit huwelijk maar
dat hij er zeker van is dat zij het zonder problemen zal accepteren omdat ze nu al zekere
tekenen van genegenheid vertoont ten opzichte van haar toekomstige echtgenoot. Hij
stimuleert dit door snoepjes aan zijn dochter te geven met de opdracht deze aan haar
toekomstige echtgenoot aan te bieden, zodoende leert ze spelenderwijs met hem om te
gaan.
AH staat vrij tolerant tegenover geboortenregeling voor echtparen maar
betwijfelt het sterk of vrouwen hierin geïnteresseerd zijn gezien hun wens om steeds
maar kinderen te willen krijgen. Hij ziet als beste oplossing hiervoor het nemen van een
tweede vrouw, na scheiding van de eerste, om het aantal geboorten per vrouw te
reduceren. Dat de eerste vrouw waarschijnlijk ook weer zal hertrouwen en kinderen zal
krijgen ziet AH hierbij over het hoofd. Wat betreft zijn dochter, zal hij het haar nooit
toestaan de pil te gebruiken vóór het huwelijk omdat ze dan teveel vrijheid krijgt. Ze
zullen haar een goede seksuele voorlichting geven zodat deze dochter niet in dezelfde
val valt als haar moeder. Volgens AH zal de dochter dan ook met een gerust geweten
haar huwelijk in kunnen gaan, ongehinderd door, zoals hij het uitdrukt, een schuldbesef.
De tweede dochter Binty is nu drieëndertig jaar en heeft zes kinderen. Zij is
verschillende keren getrouwd geweest maar is momenteel gescheiden. Binty die twee
jaar jonger is dan haar oudere zus ziet er veel ouder uit. Haar kleren zijn slecht
verzorgd haar gebit verwaarloosd. Haar kinderen lopen er slordig bij in vergelijking
met de kinderen van haar zus.
Binty is vijftien jaar geleden voor het eerst getrouwd. Haar echtgenoot kwam uit
Madagascar en er werd verondersteld dat hij rijk was. Het feit dat hij niet van edele
afkomst was, was minder belangrijk omdat Binty niet de oudste dochter was en haar
vader en moeder ook niet volgens de anda waren getrouwd. Binty was niet voorbestemd
voor het traditionele huwelijk In tegenstelling tot haar zus trad Binty als maagd in het
huwelijk maar wie schetst haar verbazing en haar verontwaardiging toen bleek dat
haar man na de eerste huwelijksnacht overal in het dorp rondvertelde dat Binty geen
maagd was en dat hij dientengevolge geen cadeaus zou overhandigen? De moeder van
Binty besloot om een dokter te consulteren om bevestiging te krijgen van de recente
ontmaagding. Deze bevestiging werd verkregen en Binty ontving alsnog haar cadeaus.
Het drama had echter een onuitwisbare indruk op Binty gemaakt en toen bovendien
bleek dat de echtgenoot niet zo rijk was als altijd werd aangenomen werd het kinderloos
huwelijk na zeven maanden ontbonden.
Gelukkig mocht Binty haar tweede echtgenoot zelf kiezen. Ze koos een jonge
man uit een ander dorp waarmee ze kennis had gemaakt toen ze een naaicursus in dat
dorp volgde, nog voor haar eerste huwelijk Bij deze echtgenoot kreeg ze drie kinderen
waarvan er één negen dagen na de geboorte is overleden. Haar tweede echtgenoot
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overleed twee maanden na de geboorte van hun derde land en Binty zag zich voor de
moeilijke taak gesteld en nieuwe echtgenoot te vinden.
Dit keer viel haar keus op een jonge man, taxi-chauffeur, die volgens Binty
fysiek zeer aantrekkelijk was maar ook zeer frivool. Het echtpaar kreeg al snel twee
dochters en Binty realiseerde zich dat, gezien de niet zo serieuze houding van haar
echtgenoot, ze misschien beter het aantal kinderen met hem kon beperken. Zij besloot
haar toevlucht te nemen tot het gebruik van een voorbehoedmiddel en vroeg naar de
prikpil bij het gezondheidscentrum omdat ze wist dat haar echtgenoot nooit zou
instemmen met anticonceptie. Het voordeel van een injectie één keer per drie maanden
is dat deze onopgemerkt toegediend kan worden. Helaas weigerde men bij het
gezondheidscentrum haar de begeerde injectie toe te dienen omdat ze nog geen zes
kinderen had en ook de leeftijd van vijfendertig nog niet had bereikt. Deze twee criteria
werden in het gezondheidscentrum gehanteerd voor het toedienen van de, als gevaarlijk
beschouwde, injecties. Binty kon niet anders dan zich hierbij neerleggen want,
verklaarde zij, waar kan zij in hun huishouden een strip pillen verstoppen en hoe kan zij
die ongemerkt innemen? Haar echtgenoot wilde graag een zoon hebben en Binty werd
snel weer zwanger en probeerde te aborteren wat niet lukte. Gelukkig was het kind dit
keer een zoon wat volgens Binty haar echtgenoot enige tijd aan huis bond. Binty besloot
om nu toch in het geheim de pil te gaan gebruiken. Haar echtgenoot ontdekte na verloop
van tijd de pil en vernietigde de strip. Binty werd zwanger van hun vierde kind en toen
dit weer een dochter bleek te zijn vertrok haar echtgenoot naar Moroni, Binty
achterlatend met vier kinderen van hem en twee kinderen van haar vorige echtgenoot.
Binty bleef enige tijd in het ruime huis van haar zus wonen maar besloot dat het
tijd werd om financieel onafhankelijk te worden van eventuele toekomstige echtgenoten
en broers. Zij vatte haar oude beroep als naaister weer op en opende een zaak in
Moroni. Enige tijd na haar scheiding verhuisde ze naar Moroni, de kinderen
achterlatend bij haar moeder. Dit besluit was gebaseerd op haar inzicht in de situatie.
Zij vond namelijk dat ze door haar economische aflïankelijkheid van haar echtgenoten
geen controle had over haar seksualiteit en vruchtbaarheid. Ze kon geen seksuele
gemeenschap weigeren of voorbehoedmiddelen gebruiken tegen de wil van een
echtgenoot van wie zefinancieelafhankelijk was.
In Moroni maakte ze kennis met een man met wie ze een seksuele relatie
aanging. Om een zwangerschap te voorkomen nam ze het zekere voor het onzekere en
vroeg ze wederom de prikpil. Omdat ze nu zes kinderen had, kreeg ze deze zonder
problemen. Hoewel haar gezondheid hierdoor naar haar zeggen aangetast wordt, blijft
ze er toch mee doorgaan.
Tijdens onze bezoeken aan Binty bespreekt ze haar gezondheidsproblemen.
Naast allerhande kleine problemen blijft haar grootste probleem dat ze "in zonde leeft"
zoals ze het uitdrukt. Dit bevalt haar niet en ze besluit te gaan trouwen zo vlug ze zich
met haar naaiactiviteiten een bestaan kan verzekeren. Ze hoopt dat ze als ze niet
economisch afhankelijk meer is van een echtgenoot, ze haar wens om geen kinderen
meer te krijgen kan realiseren.
De derde zus, Rukia, is vierentwintig jaar. Ze is getrouwd met Said, een landbouwer
afkomstig uit hetzelfde dorp. Samen hebben ze een zoontje van drie jaar die voor het
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huwelijk is geboren. Rukia heeft de middelbare school gevolgd tot de vierde Idas. Zij
was verloofd met een kandidaat geselecteerd door de familie maar de verloving werd
verbroken toen haar aanstaande man naar Frankrijk emigreerde. Rukia voelde zich
toen vrij om haar eigen man te kiezen en koos een jonge landbouwer zonder enige
opleiding uit haar dorp. De familie van Rukia was het niet eens met deze keus,
voornamelijk omdat deze man niet aan zijn sociale verplichtingen voldeed en geen lid
was van de traditionele verenigingen die tot doel hebben het huwelijk van hun leden te
realiseren. Rukia werd echter zwanger van hem en stelde haar familie voor een
voldongen feit. De familie kon geen steekhoudende argumenten aandragen om het
huwelijk te verbieden want de echtgenoot is in de verte familie en kon dus niet op grond
van zijn afkomst worden geweigerd (zie fig 5.2.1). De familie van Rukia was bereid een
huis voor haar te bouwen maar gezien de negatieve houding van haar familie ten
opzichte van Said besloot het jonge echtpaar bij de familie van Said te gaan wonen in
het huis van zijn oudste broer die in Frankrijk woonachtig is. Rukia en Said leven van
de opbrengst van hun landbouwactiviteiten, Said heeft enige velden en Rukia heeft recht
op een deel van de opbrengst van de familievelden van haar familie. Naast deze
activiteiten is Said houthakker en verkoopt hij planken die hij boven op de berg, drie uur
gaans te voet van hun dorp, zaagt. Said draagt een gedeelte van zijn inkomsten af aan
zijn eigen familie maar Rukia heeft er geen idee van hoeveel dit is. Rukia is tevreden
over het deel dat zij ontvangt en haar enige wens op dit moment is het krijgen van een
tweede kind Said verklaart nog geen tweede kind te willen hebben maar nog vijfjaar te
willen wachten. Dit interval vindt hij zowel uit economisch oogpunt als uit
gezondheidsoverwegingen voor zijn vrouw gunstig. Hij is er zich echter van bewust dat
Rukia en de familie van Rukia kinderen wensen en daarom staat hij toe dat Rukia de pil
niet gebruikt. Tot op heden heeft hij echter een zwangerschap kunnen voorkomen door
periodieke onthouding en coitus interruptus.
Said is zeer tevreden over het feit dat Rukia bij hem woont. Hij heeft
verschillende vrienden die door hun vrouw het huis zijn uitgezet en hij vindt dat dit te
gemakkelijk gaat. Vrouwen bezitten immers het huis en kunnen erin blijven wonen. Voor
Rukia zal dit minder gemakkelijk gaan want dit zou betekenen dat ze weer terug zou
moeten naar haar eigen familie wat gezien de huidige situatie niet aantrekkelijk is. De
woonsituatie komt volgens Said de stabiliteit van hun huwelijk ten goede en hij heeft
geen aspiraties om in een eventueel nieuw te bouwen huis van Rukia te gaan wonen.
Said heeft vier zussen die allen getrouwd zijn (geweest) en in Mdjoiézi wonen.
Hij voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn zussen waarvan er
verschillende zijn gescheiden en hij spendeert een groot gedeelte van zijn inkomen aan
de opvoeding van zijn neeffes en nichtjes. Gedurende latere bezoeken benadrukt Said
regelmatig dat hij een goede verstandhouding heeft met zijn schoonfamilie en dat hij nu
zelfs bereid zou zijn eventueel bij hen te gaan wonen. Hij zegt ook dat hij er alles
aandoet om de relaties met andere dorpelingen goed te houden maar dat dit zeer
moeilijk is omdat hij niet bereid is de anda op korte tijd te vieren. Hij vond en vindt dit
een verspilling van geld en wil liever het beschikbare geld investeren in de opvoeding
van zijn kind, neefjes en nichtjes. Het is om deze reden dat hij niet meedoet aan de
bijdragen die regelmatig worden gevraagd om te helpen een mededorpeling zijn anda te
laten vieren. Als hij aan dit systeem zou meewerken zou hij op zijn beurt ook weer een
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tegemoetkoming in de kosten mogen venvachten maar dat is nu uitgesloten. Om deze
onvergeeflijke tekortkoming af te kopen moet hij regelmatig boetes betalen aan de
notabelen en doet hij zijn uiterste best om geen overtredingen te begaan door zoveel
mogelijk respect te tonen aan hoger geplaatste op de sociale ladder. Dat dit hem zwaar
valt blijkt uit de gedachte die hij tijdens één van onze bezoeken ontwikkelt: "Misschien
koop ik wel een koe en geef ik die aan het dorp. Hiermee zou ik in één keer geaccepteerd
zijn en toegelaten worden tot het traditionele systeem van bijdragen. Het is alleen zo
jammer van het geld, en als je ermee begint moetje ermee doorgaan.... ".
Said heeft een tamelijk succesvol economisch bestaan, onlangs heeft hij een
dieselzaag kunnen kopen waarmee hij bomen omzaagt waardoor hij veel hout kan
verkopen. Ook de verkoop van vanille levert heel wat op. Volgens hem kunnen vrouwen
niet met geld omgaan omdat ze het uitgeven aan nutteloze voorwerpen. Hij geeft er de
voorkeur aan om Rukia steeds kleine sommen geld in handen te geven, voldoende om
het eten voor één dag te kopen. Hij rechtvaardigt deze houding met een beroep op de
koran waarin staat dat een man de autoriteit over zijn vrouw heeft. Een man hoeft niet
alles aan zijn vrouw uit te leggen en een vrouw is absolute gehoorzaamheid
verontschuldigd aan haar man. Deze houding nuanceert hij later weer door te
benadrukken dat de vrouw wel onafhankelijk mag optreden maar op voorwaarde dat de
man hiervan niet op de hoogte is. Hij illustreert dit met het gebruik van anticonceptiva:
"Een vrouw die anticonceptiva in het geheim gebruikt zonder medeweten van haar
echtgenoot is niet schuldig. Gebruikt ze echter anticonceptiva tegen de wens van haar
echtgenoot en is hij hiervan op de hoogte dan is haar gedrag laakbaar".
Rukia heeft nooit anticonceptiva gebruikt, zij wenst vurig nog een aantal
kinderen te krijgen. Toen Rukia bemerkte dat ze na drie jaar nog niet zwanger was,
verzocht ze Said geen coïtus interruptus meer toe te passen met de rechtvaardiging dat
dit niet meer nodig zou zijn aangezien ze waarschijnlijk steriel was geworden. Zij legde
uit dat de meeste vrouwen die deze methode gebruiken na enige tijd toch zwanger
worden, dit was bij haar niet het geval. Said voldeed echter niet aan het verzoek van zijn
vrouw omdat hij er niet zeker van was dat Rukia inderdaad onvruchtbaar was
geworden. Rukia is niet gelukkig met de situatie.
Een ander lid van de familie woonachtig in Mdjoiézi is Mohammed de jongste broer van
Echata. Mohammed is vijfentwintig jaar en onderwijzer in een klein dorpje op zeven
kilometer afstand van Mdjoiézi. Hij is ongetrouwd en woont in een klein huisje aan de
rand van het dorp maar hij gebruikt zijn maaltijden in het ouderlijke huis. Naast zijn
baan als onderwijzer bewerkt hij ook de velden van de familie omdat zijn zussen de
voorkeur geven aan ander werk en vrouwen uit Mdjoiézi over het algemeen geen
landarbeid verrichten. Gelukkig is zijn baan als onderwijzer niet al te zwaar, hij geeft
de ene week 's middags les en de andere week 's morgens zodat er voldoende tijd over
blijft. De opbrengst van de velden geeft hij aan zijn moeder die het gebruikt voor de
maaltijden in het ouderlijk huis en ook vaak een gedeelte naar Rukia stuurt. Zijn salaris
draagt hij voor het grootste gedeelte af aan zijn moeder en dit wordt grotendeels
besteed aan de opvoeding van de kinderen van Binty.
Hij heeft geprobeerd de respectievelijke vaders van de kinderen van Binty te
laten bijdragen aan de kosten van het levensonderhoud maar beide families hebben
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voorgesteld een kind naar hen te sturen om te worden opgevoed in het ouderlijk huis
van hun vader. Mohammed denkt er niet over om dit te doen want een dergelijk schande
zou hij niet overleven. Alleen al de gedachte aan de verkeerde gewoonten die de
kinderen zouden aannemen bezorgen hem schrikbeelden en bovendien wie van de
kinderen zou hij moeten kiezen om weg te sturen? Hij geeft er sterk de voorkeur aan om
ze dan mdar zelf op te voeden maar hij hoopt wel dat Binty niet nog meer kinderen
krijgt. Hij kan echter over deze dingen niet praten met zijn zus want "dit is niet de
gewoonte" in hun familie. Mohammed verschuilt zich regelmatig achter gewoontes en
tradities die hij als een onveranderlijk gegeven in het leven van een mens beschouwt. Zo
kan hij zeer slecht opschieten met de echtgenoot van Rukia daar deze alle gewoontes
met voeten treedt.
Mohammed zou graag willen trouwen maar Echata, zijn oudste zus, heeft
hiervoor nog geen toestemming gegeven. Omdat Echata haar anda al heeft gevierd en
toen veel sieraden heeft ontvangen is hij afhankelijk van haar omdat hij deze sieraden
weer nodig heeft om aan zijn toekomstige bruid te kunnen geven. In hun familie is "het
niet de gewoonte" om vóór de anda al een ander huwelijk aan te gaan aangezien de
verplichtingen voortvloeiende uit dit huwelijk de realisering van de anda in gevaar
zouden kunnen brengen. Mohammed wacht dus maar rustig af tot Echata een kandidate
voor hem heeft geselecteerd en hij hoopt dat deze bij hem in de smaak zal vallen. Mocht
dit niet zo zijn dan is hij bereid na enkele jaren te scheiden en het meisje van zijn hart te
trouwen omdat hij dan aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan. Mohammed bekent
desgevraagd dat het hem moeilijk valt om te wachten maar hij ziet wel in dat het op dit
moment niet mogelijk is om te trouwen want wie zal er dan voor de grootfamilie
zorgen? Als hij is getrouwd kan hij minder geld aan de familie besteden, dus het is uit
dit oogpunt ook beter om te wachten. Overigens is hij van mening dat niet alleen zijn
zussen slachtoffer zijn van gearrangeerde huwelijken maar dat hijzelf dit evengoed is.
Het hoort volgens hem bij de Comorese realiteit en na verloop van tijd kan men zijn
eigen leven gaan leiden. Maar men moet geduld hebben.
Intussen permitteert Mohammed zich veel vrijheden op seksueel gebied. Hij
ontvangt vrouwen en meisjes in zijn eigen huisje, gebouwd aan de rand van het dorp, en
hij geeft ons de verzekering dat in alle vrijgezellen-huisjes van het dorp een aanzienlijke
voorraad condooms beschikbaar is. Dit mag enigszins overdreven zijn en bedoeld om
indruk te maken maar desgevraagd heeft Mohammed zijn, inderdaad niet onaanzienlijke
voorraad, condooms getoond Mohammed is van mening dat jonge mannen beter
seksuele relaties kunnen aangaan met getrouwde vrouwen dan met jonge meisjes omdat
de eventuele consequenties dan minder zichtbaar zijn. Over de maagdelijkheid van
jonge meisjes maakt hij zich geen illusies, volgens hem zijn er vrijwel geen maagden in
Mdjoiézi. Dit is volgens hem vooral te wijten aan het gebrek aan toezicht van de ouders
van de meisjes. De moeders die zich nog wel zorgen over de maagdelijkheid maken
hebben volgens Mohammed weinig invloed op het gedrag van het meisje, en de vaders
of de ooms die wel invloed hebben, hebben geen interesse zodat het meisje vrij is te doen
wat ze wil.
Mohammed wil zoveel mogelijk kinderen krijgen. Hij geeft aan dat de
eindbeslissing over het aantal kinderen voornamelijk bij zijn toekomstige vrouw ligt
want zij is degene die lijdt. Mocht ze echter beslissen niet zoveel kinderen te willen
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hebben dan ziet Mohammed zich genoodzaakt te scheiden en een andere vrouw te
trouwen want hij is tegen polygynie.
Mohammed is ongetrouwd en daarom moet hij volgens hem condooms
gebruiken. Deze condooms acht hij niet alleen nuttig om een zwangerschap te
voorkomen maar vooral tegen ziekten zoals AIDS en syfilis. Omdat hij geen vaste
partner heeft en dus "geen vertrouwen" kan hebben vindt hij dit de beste oplossing.
Mocht hij eenmaal trouwen dan zal hij blij zijn geen condooms meer te hoeven
gebruiken.
Het verhaal van de familie Said Abdallah geeñ inzicht in de invloed van de grootfamilie op het
reproduktief gedrag van vrouwelijke familieleden. De oudste generatie wordt vertegenwoordigd
door Yasmina. Zij fungeert als familiehoofd en neemt een groot aantal beslissingen over het
dagelijks leven van de familie. Zij is een duidelijke voorstander van een talrijk nageslacht en ze
maakt dit ook mogelijk door actief te helpen bij de opvoeding van haar kleinkinderen. Haar
argumenten zijn voornamelijk economisch van aard, veel kinderen geven de mogelijkheid een
onbezorgde oude dag te beleven. De relatie tussen Yasmina en haar drie dochters is hartelijk. De
dochters ondervinden veel steun van hun moeder. Grootvader treedt nauwelijks op de
voorgrond en wekt de indruk weinig interesse te hebben in de familie. Tijdens onze spaarzame
gesprekjes met hem benadrukte hij dat hij vooral rust en vrede in het dagelijks leven verlangt en
dat hij alleen onder druk van de dorpsnotabelen naar zijn eerste vrouw is teruggekeerd. Zijn
gezondheid laat het niet toe om lange gesprekken met hem te voeren.
De relatie tussen de drie zussen is oppervlakkig. Hoewel ze in de beginfase van het
onderzoek alle drie in hetzelfde dorp woonden, zagen ze elkaar nauwelijks. Ze zijn ook niet
afhankelijk van elkaar wat betren de opvoeding van hun kinderen omdat Yasmina steeds kan
inspringen. De woonsituatie vergemakkelijkt dit, kinderen blijven in hun eigen omgeving bij
hun grootmoeder als hun moeders afwezig zijn. Alleen Rukia neemt wat dit betreft een
uitzonderingspositie in. Echata neemt een bijzondere positie in als oudste dochter. Dit feit geeft
haar een aantal privileges zoals het bezit van het familiehuis en de viering van de anda. Het
geeft ook een aantal verplichtingen zoals het verlenen van onderdak aan haar dakloze zus en het
regelen van de anda voor haar broer. Echata mag altijd haar jongere broers en zussen bevelen
geven die dan opgevolgd moeten worden. Dit gebeurt volgens Rukia zo vaak dat zij zich slaaf
van Echata voelde. Dit was dan ook één van de redenen waarom zij het huis heeft verlaten.
Hoewel de zussen tijdens onze gesprekken het weinig over elkaar hadden, was dit niet
het geval bij Mohammed. Uitgebreid belicht hij telkens weer hoe moeilijk zijn positie is nu hij,
als enige aanwezige broer, verantwoordelijk is voor al zijn zussen. De andere broer is
geëmigreerd en laat weinig van zich horen. Ten aanzien van elke zus heeft hij wel een wens.
Van Echata verwacht hij dat ze snel zijn huwelijk kan organiseren, van Binty hoopt hij dat ze
geen kinderen meer krijgt en van Rukia eist hij dat ze gaat wonen in het huis dat de familie voor
haar zal bouwen. Hoewel hij aan de ene kant de kinderen van Binty als een blok aan het been
ervaart is hij aan de andere kant trots op de kinderen van zijn zussen. Hij investeert voorlopig
volop in hun onderhoud en onderwijs.
Over een thema waarin in dit hoofdstuk aandacht wordt geschonken, de omvang van de
grootfamilie en de invloed hiervan op reproduktieve vrijheden van vrouwelijke familieleden,
wordt door Echata een kernachtige uitspraak gedaan. Ze stelt dat haar familie groot genoeg is
om een hele wijk van Mdjoiézi te vullen. Voor de drie zussen is het numeriek overwicht van een
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familie geen motivatie om veel kinderen te krijgen. Aan de andere kant wordt het ook niet als
contra-natalistisch argument gebruikt. Echata geeft aan haar gezinsomvang te willen beperken
uit gezondheidsoverwegingen en om in staat te zijn haar kinderen een goede opvoeding te
geven. We zullen zien dat de situatie bij de familie Abdoul Youssouf anders ligt.
53 De familie Abdoul Youssouf
De tweede case-study betreft een familie woonachtig te Mandza. Wij kwamen met deze familie
in aanraking door Riama, een jonge vrouw die zich geconfronteerd zag met onvruchtbaarheid.
Zij was één van de vele vrouwen die ons benaderden met verzoeken om oplossingen voor hun
steriliteit. De familie van Riama kunnen we karakteriseren als noch arm noch rijk. Zij zijn van
eenvoudige afkomst en proberen zich door de verbouw van voedselgewassen en vanille van een
bestaan te verzekeren. De case-study van Abdoul Youssouf is interessant omdat ze op een aantal
punten afwijkt van de familie Said Abdallah. Dit geeft meer inzicht in de omstandigheden
waaronder bepaalde argumenten van belang zijn en waarom. Zo zullen we bijvoorbeeld zien dat
grootmoeder Volamena een geheel andere rol speelt in deze familie en de gevolgen die dit heeft
voorreproduktievevrijheden van vrouwelijke familieleden.
De familie woont in een eenvoudig betonnen huis in het dorp Mandza. Ze zijn bezig met
de bouw van huizen voor hun dochters. Fig 5.3.1 laat de familierelaties en wooneenheden zien.
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Volamena is zeventig jaar en twee keer getrouwd geweest, ze heeft één zoon uit haar
eerste huwelijk en drie zonen en één dochter uit haar tweede huwelijk Zij vertelt het
volgende:
"¡к ben uitgehuwelijkt op mijn twaalfde jaar. Ik was nog een kind en mijn
echtgenoot durfde mij niet aan te raken. Toen mijn borsten gingen groeien zal ik
ongeveer dertien jaar zijn geweest. Ik heb eenmaal mijn menstruatie gezien alvorens ik
mijn eetlust verloor en een dikke buik kreeg. Mijn echtgenoot nam mij mee naar een
vriend van hem in een naburige plaats die arts was, deze bevestigde ons dat ik vier
maanden zwanger was. Vijf maanden daarna is mijn oudste zoon geboren en heb ik
mijn echtgenoot weggestuurd. Ik heb hem weggestuurd omdat hij beloofd had de anda
met mij te zullen vieren, in plaats daarvan maakte hij mij
zwanger. Mijn tweede huwelijk was een eenvoudig huwelijk, mijn tweede echtgenoot
heeft nooit de intentie gehad de anda met mij te vieren. Gelukkig hebben wij dit wel
kunnen organiseren voor onze enige dochter.
Ik heb verschillende kinderen die voor mij kunnen werken, en toch leef ik in dit
miserabele hutje. Ik ben oud en ziek maar mijn dochter zegt tegen haar broers dat het
niet nodig is een koko (een oude) in het ziekenhuis te laten verzorgen. Hoe moet ik dan
genezen? Ik ben gedoemd hier te blijven tot God mij tot zich roept. Mijn zonen luisteren
alleen naar hun zus, ik heb geen gezag meer. Eén ding is zeto, vrouwen hebben veel
kinderen nodig, steriele vrouwen zijn te beklagen, en vrouwen die opzettelijk hun gezin
beperken tot twee of drie kinderen vergeten dat het onze kinderen zijn die morgen voor
ons moeten zorgen. "
Haar dochter Hasmin is veertig jaar en heeft zes kinderen, vier dochters en twee zonen.
Zij is een verbitterde hardwerkende vrouw, zij vertelt hoe dit is gekomen:
"Jullie kunnen je niet voorstellen wat mijn echtgenoot voor mij
vertegenwoordigt. Hij is een nietsnut, een hypocriet. Ik verdraag hem alleen omdat mijn
kinderen erop hebben gestaan dat hij hier woont. Alles wat hij verdient gaat naar zijn
neefes en nichtjes. Nooit heeft hij iets over gehad voor zijn eigen kinderen. Hij steekt
zich in de schulden voor zijn nichtjes en het zijn mijn kinderen die hem af en toe wat
toestoppen. Ik verdraag het niet met hem in één kamer te zijn. Gelukkig slaapt hij apart
en deel ik mijn kamer met mijn schoondochter. Hij heeft zelfs geweigerd om deel te
nemen aan de viering van de anda van onze dochter Riama. Hij had het mooie
voorwendsel dat hij het niet eens was met de keuze van de echtgenoot omdat hij deze te
oud vond En hij zelf, hoe oud was hij toen hij met mij trouwde? Ouder dan de
echtgenoot van Riama. En hoe oud was ik? Jonger dan Riama!
Ik weet niet of ik ooit van hem heb gehouden want nu ben ik zo vervuld van haat
dat het moeilijk is hierover iets te zeggen. Wat kan je zeggen van een man die nooit zijn
verantwoordelijkheden op zich heeft genomen? Onze jongste dochter Zalhy is al
jarenlang verloofd Haar verloofde onderhoudt haar geheel en heeft ook haar opleiding
tot naaister betaald Nu wil Zalhy's verloofde voor de heilige maand ramadan met haar
trouwen zodat hij tenminste een thuis heeft en hij zijn vrienden kan ontvangen. Maar
haar vader doet niets aan de bouw van een huis voor Zalhy, dus het huwelijk kan niet
plaats vinden. Weer sta ik er alleen voor en moet ik maar zien hoe het huis afkomt.
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Gelukkig helpt mijn broer die in Moroni werkt mij. Van mijn twee dochters die in
Frankrijk wonen hoor ik nooit iets, het schijnt dat ze ook problemen hebben. Eén van
mijn zonen is ook niets waard hij helpt een beetje bij de bouw van het huis van Zalhy.
Mijn andere zoon volgt de opleiding voor politie. Hij heeft zijn vrouw hierheen gestuurd
met zijn twee kinderen, met haar deel ik dus nu mijn kamer.
Anticonceptie is het beste wat de blanken uitgevonden hebben. Ik zal het
iedereen aanraden. Ikzelfheb geleden onder alle zwangerschappen, ja zwanger zijn was
mijn rol. Men verwachtte dat van mij, ik was enige dochter. Ik beleefde mijn
zwangerschappen als iets zeer moeilijks en ik leed veel. Als ik nauwelijks weer op de
been was, stopte mijn echtgenoot weer een ander kind in mijn buik, die ik dan weer met
weerstand ontving. Sinds de geboorte van mijn jongste dochter, nu negentien jaar
geleden, heb ik alle seksuele omgang vermeden. Dat is niet moeilijk als je het echt wilt.
Natuurlijk ben ik er ziek van geworden, maar ik heb alles doorstaan en nu heb ik de
menopauze al achter de rug.
Ik ben best trots op mijzelf, ik heb drie van mijn broers en één dochter volgens
de anda uitgehuwelijkt. Niemand, naast God, heeft mij geholpen. Ik ben een vrouw die
respect krijgt in dit dorp. ik heb ook geholpen bij de totstandkoming van het
gezondheidscentrum en ik ben lid van de vrouwenvereniging. Ik verdien mijn geld door
het land te bewerken en ik verkoop cassave op de markt van Moroni. "
De derde vrouw in deze familielijn is de twintigjarige Riama Riama maakt een verlegen
indruk Ze is al vijfjaar volgens de anda getrouwd en lijdt onder het feit dat ze nog geen
kinderen heeft. Haar huwelijk is gearrangeerd door haar moeder en door de oudste
broer van haar moeder (zie figuur 5.3.1). Het leeftijdsverschil tussen de partners is
eenenveertigjaar. Riama vertelt over het belangrijkste probleem in haar leven:
"Het belangrijkste en enige probleem dat mij momenteel bezighoudt is het feit
dat ik geen kinderen krijg. We hebben er alles aan gedaan: we zijn naar artsen in
Moroni geweest, we hebben traditionele geneeswijzen toegepast, maar niets helpt. Ik
ben ervan overtuigd dat mijn man de schuldige is want hij heeft bij zijn andere vrouw
ook geen kinderen. Als de toestand zo blijft moet ik hem bedriegen met een jonger
iemand Ik geloof niet meer in alle behandelingen, het kost ons handen vol geld Ik ben
de derde dochter maar omdat mijn twee oudste zussen in Frankrijk wonen hebben ze mij
toch maar uitgehuwelijkt volgens de anda. Het huis behoort toe aan mijn oudste zus, het
is een stenen huis, dat nog lang niet is voltooid. Ik had zolang een huis van
cocosbladeren maar dat is in brand gevlogen, mijn man heeft mij een nieuw huis
beloofd"
Ondertussen woont het echtpaar in het halfvoltooide huis van de oudste zus op
het familie erf. Een mat van gevlochten cocosbladeren dient als deur, er liggen stenen
op de grond, op het erf scharrelen geiten en kippen. Verscheidene bananenbomen
groeien er.
De jongste zus, Zalhy is negentien jaar en maakt een zeer energieke indruk Zij is sinds
enige maanden naaister van beroep en hoopt daar in de toekomst haar geld mee te
kunnen verdienen. Zij woont ook in het halfvoltooide huis van haar oudste zus. Zij
vertelt:
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"Mijn verloofde heb ik niet zelf uitgezocht, de broer van mijn moeder heeft hem
aan mij voorgesteld en hij beviel mij wel Hij werkt m Moroni en hij komt alleen
zaterdag naar het dorp Ik blijf hem trouw want ik weet heus wel dat omgang met
andere jongens alleen maar moeilijkheden brengt Bovendien durft in dit huis niemand
mijn oom of mijn moeder tegen te spreken, zo zijn we opgevoed Mijn twee ooms, broers
van mijn moeder, zorgen goed voor ons, de ene is landbouwer hier in Mandza en de
andere werkt bij de douane Hij is ook degene die het materiaal geeft voor dit huis Mijn
oudste zus moet voor de afwerking zorgen In plaats van geld te sturen om deuren en
sanitair te kopen, stuurt ze meubelen en matrassen alsof het huis al af is Alles bederft
voordat het wordt gebruikt Voor mij gaan ze twee vertrekken bouwen tegen de
achterkant van dit huis
Met mijn zus Riama wissel ik geen vertrouwelijkheden uit We gaan goed met
elkaar om maar ík heb genoeg vriendinnen met wie ik intiem ben Ik zou graag vier
kinderen willen hebben maar hoe ik dat ga regelen weet ik niet Misschien met
voorbehoedmiddelen, dat is nu nog met mijn probleem Wij zijn geen rijke familie maar
dankzij de grond die we bewerken hebben we iets om te eten en te verkopen"
Na de vrouwen in deze familie aan het woord te hebben gelaten, spreken de mannen
zich uit over een aantal zaken De vader van Riama, meer dan 70 jaar oud, vertelt
"Ik ben even oud als de moeder van mijn vrouw Zij ziet er veel ouder oud want
ik ben jong gebleven naar lichaam Ik woon m dit huis omdat de kinderen dat graag
willen maar mijn vrouw wil mets meer van mij weten Ik werk hard op de velden, vooral
de oogst van de vanille kost mij veel tijd Helaas valt de opbrengst dit jaar tegen want
vele planten zijn aangetast door een ziekte Mijn vrouw klaagt dat ik mets aan het
huishouden bijdraag, maar wat kan ik bijdragen7 Ik heb ook mijn eigen familie Ik moet
zorg dragen voor de huwelijken van mijn nichtjes, zonder dat tel ik niet mee in het dorp
Ik was tegen het huwelijk van Riama De oudste broer van mijn vrouw en ik
hebben een conflict gehad en we spreken sindsdien met meer met elkaar Hij wilde mij
beledigen door alle kosten te dragen voor het huwelijk van Riama Ik ben de vader en
heb toch ook zekere rechten7 Eigenlijk bemoeit alleen mijn zoon die een opleiding tot
politieagent volgt zich nog maar met mij Ik heb hem aangemoedigd en hem gezegd dat,
als hij zou slagen, dit ook mijn overwinning zou zijn Financieel kan ik hem niet
ondersteunen want ik heb alleen maar schulden Soms durf ik niet eens naar de moskee
te gaan uit angst dat men geld eist Daarom breng ik hele dagen op het veld door dan
vermijd ik alle moeilijkheden Voor landbouwers zoals wij zijn, mensen die geen fortuin
bezitten, is het moeilijk om veel kinderen groot te brengen Men zegt dat kinderen helpen
bij het verbouwen van gewassen Persoonlijk denk ik dat deze hulp miniem is vergeleken
bij de kosten die je voor hen moet maken Ik zeg niet datje m het geheel geen kinderen
moet hebben want ik heb veel verdriet over de kinderloosheid van Riama Ik heb me
altijd al afgevraagd waarom ze met een zo'n oude man is getrouwd die zich bovendien
heeft geruïneerd om alle behandelingen van Riama te bekostigen"
De echtgenoot van Riama geeft uitsluitsel over deze vraag Hij is eenenzestig jaar en
heeft jarenlang in Madagascar gewoond Op een dag ontving hij een vliegticket van zijn
neven uit Mandza met het verzoek terug te komen om zijn anda te vieren. Dit was
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noodzakelijk want eerder konden deze neven niet zelf hun anda vieren. Hij leefde in
Madagascar samen met een Comorese vrouw. Deze vrouw heeft met hem de terugreis
aanvaard maar na enige tijd zijn ze toch gescheiden. Met deze vrouw heeft hij geen
kinderen maar volgens zijn zeggen heeft hij in Madagascar een zoon. Eén van zijn
nichtjes is getrouwd geweest met de oom van Riama, hij kon dus moeilijk dit huwelijk
weigeren. Hoewel hij momenteel veel geld besteedt aan Riama is hij ervan overtuigd dat
ze op een dag zwanger zal raken. Alle traditionele medicijnmannen hebben hem deze
goede afloop voorspeld. ¡Vat betreft voorbehoedmiddelen ziet hij enige voordelen op
individueel niveau. De pil kan namelijk helpen bepaalde steriliteitsproblemen op te
lossen. Riama heeft ook tijdelijk de pil gebruikt om haar steriliteit te behandelen.
Voorbehoedmiddelen kunnen ook nuttig zijn voor vrouwen die de geboorten willen
spreiden. Voor het dorp als zodanig ziet hij weinig heil in anticonceptiemiddelen. Hij
vergelijkt Mandza met Moroni en Mitsamiouli en hij concludeert dat juist door de vele
mensen in deze steden en de activiteit die dat met zich meebrengt er een zekere welvaart
is ontstaan. In Mandza is men te weinig talrijk en heeft handel weinig kans van slagen.
De beruchte oom, oudste halfbroer van de moeder van Riama spreekt zich uit over een
veelheid van onderwerpen. Hij is een ex- dorpshoofd en hij heeft in de vijfenzestig jaar
van zijn leven vele dingen meegemaakt:
"Ik ben de oudste zoon van mijn moeder en de halfbroer van de moeder van
Riama. Toen mijn ouders mij kregen waren ze beide jong. Mijn vader was dorpshoofd
en om dit ambt waardig te zijn had men zelfs vijfjaar aan zijn leeftijd toegevoegd. Ik
denk dat hij twintig was toen ik werd geboren. Zijn functie als dorpshoofd nam hij zeer
serieus op, zo heeft hij de vader van mijn moeder naar de gevangenis gestuurd omdat
hij zijn belasting niet betaalde. Het is niet verwonderlijk dat mijn moeder dit niet nam
en mijn vader de deur wees. Mijn vader probeerde nog te onderhandelen door te wijzen
op mijn aanstaande komst. Mijn moeder wilde niets meer van mijn vader weten en stond
hem toe mij dan maar mee te nemen na de geboorte. Ik ben dus opgevoed door de
tweede vrouw van mijn vader.
Mijn relatie met mijn halfzus en mijn halfbroers is niet erg goed. Mijn zus speelt
de baas. Zij accepteert van niemand commentaar en beslist alles zelf Ik kan zulke
mensen niet uitstaan. De enige mensen in de familie die ik enigszins waardeer zijn
Riama en haar broer de landbouwer. Dit zijn nu net de twee die het minste in achting
staan binnen de familie. Ik heb lang in Madagascar gewoond en toen ik terugkwam
bemerkte ik dat Riama verwaarloosd was. Ze had wormen omdat ze op blote voeten
zwaar landbouwwerk deed Haar moeder, mijn halfzus, had dit niet eens gemerkt. Ik
besloot meer aandacht aan mijn nicht te besteden en heb haar voor wormen laten
behandelen. Ik heb ook geprobeerd haar de elementaire beginselen bij te brengen van
hygiëne. Zij is verlegen en zal nooit in opstand komen tegen haar moeder en zeker niet
tegen haar jongste zus Zalhy die het hele huis dirigeert. Toen ik constateerde dat Riama
nooit een man zou vinden heb ik het als mijn taak genen een echtgenoot voor haar te
vinden. Gelukkig zocht op dat moment de oom van mijn ex-vrouw een vrouw om de
anda mee te vieren en ik heb direct Riama aangeboden. Helaas heb ik gezien dat uit
deze verbintenis geen kinderen worden geboren en ik heb Riama aangeraden haar man
te bedriegen met een andere jongere man. Dit heeft zij mij niet in dank afgenomen en
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sinds die tijd probeert ze mij te ontlopen. Ik ben degene geweest die alle onkosten voor
dit huwelijk heb gedragen. Aanvankelijk was haar vader het met mij eens want hij dacht
dat de aanstaande echtgenoot rijk was, ik wist wel beter. Ik had zijn tas gezien, er zat
nog geen eens een simpele pagne in om aan vrouwen te geven, laat staan sieraden. Nee,
mijn doel was Riama getrouwd te zien. Het enige dat haar echte vader heeft gedaan is
de religieuze ceremonie want dat kon ik niet doen. Hij heeft dus aan de kadi
toestemming gegeven voor het huwelijk
Net als mijn vader was ik ook dorpshoofd en verdiende ik goed mijn geld. Voor
elk opgelost conflict ontving ik 5.000 à 10.000 Comorese frank (f!. 32,50 àfl. 65,00),
zelfs nu roept men nog wel mijn hulp in. Ik ben nu te oud, zelfs het veldwerk doe ik niet
meer daar huur ik mensen voor. Mijn moeder houdt niet op zich te beklagen over hetfeit
dat ik haar niet onderhoud. Ik heb haar gezegd dat ik haar wil onderhouden als ze bij
mij komt wonen maar ze weigert. Ze wil dat ik haar naar het ziekenhuis draag want ze
wil absoluut niet in een auto. Ze heeft veel eisen, stel je voor dat ik haar enkele
kilometers moet dragen.
Met een vrouw uit Madagascar heb ik drie zonen. Toen ik terugkeerde naar de
Comoren wilde hun moeder met mij meegaan omdat ze haar kinderen niet wilde
verliezen. Ik was dus gedwongen mijn kinderen bij haar achter te laten want wat moest
ik beginnen met een vrouw uit Madagascar waar ik bovendien al van gescheiden was,
hier in de Comoren? Ik hoor nooit meer wat van mijn zonen, als de omstandigheden het
toestaan hoop ik nog eens naar Madagascar te gaan. Met mijn andere ex-vrouw
waarmee ik de anda heb gevierd heb ik ook drie zonen. We hadden ook een dochtertje
maar zij is overleden. Wij zijn na acht jaar huwelijk gescheiden want mijn vrouw wilde
niet dat ik een tweede vrouw nam. ík draag niets bij in het onderhoud van deze kinderen
want zij wonen bij hun moeder. Af en toe komen ze hier eten en geef ik ze kleren voor de
religieuze feestdagen. Ik ben getrouwd met mijn huidige vrouw om zeer gecompliceerde
redenen. Het zijn eigenlijk de notabelen van het dorp die namens de familie van mijn
vrouw met het huwelijksaanzoek zijn gekomen. Ik kon dit niet weigeren want het was
belangrijk een verbintenis aan te gaan met de familie van mijn huidige vrouw om
redenen waarover ik nu niet kan uitweiden. Helaas heeft mijn ex-vrouw slecht
gereageerd, er viel niet met haar te onderhandelen".
De nieuwe vrouw van deze oom is tweeëndertig jaar en tweemaal eerder getrouwd
geweest. Uit haar eerste huwelijk heeft zij een dochtertje van elf jaar. Zij bewonen een
aardig huisje, schoon en goed onderhouden. Zij heeft gedurende haar tweede huwelijk,
met een man waar ze niet van hield de pil gebruikt en wijt het hieraan dat ze nu geen
kinderen meer krijgt. Zij zou graag meer kinderen willen krijgen want ze is zelf enige
dochter en ze heeft ook slechts één dochter. Over anticonceptie is haar mening verdeeld.
Enerzijds geeft het vrouwen een zekere vrijheid, zoals ze zelfheeft ervaren, anderzijds
vindt ze dat er teveel aandacht aan wordt besteed en dat er meer aandacht zou moeten
komen voor steriliteitsproblemen omdat daar veel meer vrouwen mee worden
geconfronteerd. Volgens haar gebruikt meer dan de helft van de vrouwen te Mandza
voorbehoedmiddelen en hebben er vijf vrouwen een sterilisatie ondergaan. Hoewel zij
ervan overtuigd is dat deze vrouwen goede redenen hadden dit te doen, vindt ze het toch
wel erg veel voor een klein dorp als Mandza.
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Na maanden, als we Riama op straat tegen komen vertelt zij dat ze zwanger is. De
gehele familie is verheugd over dit nieuws.
De vrouwen in de familie Abdoul Youssouf komen in tegenstelling tot de vrouwen van de
familie Said Abdallah verbitterd over. Volamena voelt zich geheel buiten spel gezet, zij is een
last voor de familie en ervaart dit ook als zodanig. Haar houding ten opzichte van mannen is
negatief wat mede te wijten is aan de slechte start van haar eerste huwelijk. Het lijkt wel of ze
deze houding op haar dochter heeft overgedragen. De dochter Hasmin haat haar echtgenoot die
alleen bij de gratie van zijn kinderen weer terug is gekeerd in haar woning. Hier zien we dat de
oudste generatie een sterk pro-natalistische houding heeft op grond van economische motieven.
Volamena heeft echter absoluut geen invloed op haar dochter en Hasmin beschouwt
geboortenregeling als een heilzaam iets waardoor vrouwen veel leed blijft bespaart. De relatie
tussen Volamena en Hasmin is koud, Volamena krijgt een minimale verzorging.
De relatie tussen Riama en haar zus Zalhy is oppervlakkig. Hun interesses zijn
verschillend. Ook de broers bemoeien zich nauwelijks met het wel en wee van de familie. De
politieagent geeft enige financiële steun maar is overigens zelden in Mandza. De andere broer
werkt op de familievelden en zorgt voor de bouw van het huis van Zalhy. Hij wekt een
ongeïnteresseerde indruk en verwijst voor specifieke vragen over de landbouw naar zijn
moeder. Allen erkennen dat hun moeder Hasmin de grootste invloed heeft binnen de familie en
als familiehoofd beschouwd kan worden. Doordat de meeste vrouwelijke leden van deze familie
toch op een familie erf wonen zijn ze voor praktische zaken op elkaar aangewezen. Het is
daarom verwonderlijk dat er zo weinig sprake lijkt te zijn van eensgezindheid. Alle vrouwen
voelen zich min of meer geïsoleerd en menen dat ze zelfstandig de problemen het hoofd moeten
bieden. Zo krijgt Volamena nauwelijks hulp van haar dochter. Haar dochter Hasmin is trots op
zichzelf omdat ze geheel zelfstandig een aantal anda huwelijken heeft georganiseerd. Riama
lijkt geheel overgeleverd te zijn aan haar oude echtgenoot en Zalhy wekt de indruk een
zelfstandige koers te willen varen hoewel haar opleiding door haar verloofde is betaald.
Niemand van deze vrouwen rekent op hulp of solidariteit van de andere vrouwelijke
familieleden. Een gezamenlijke verblijfplaats is in dit geval dus geen garantie voor
saamhorigheid. Ook over de familieleden in Frankrijk wordt weinig positiefs gemeld.
De omvang van de grootfamilie en de invloed hiervan op reproduktieve vrijheden van
vrouwelijk familieleden ligt hier anders dan bij de familie Said Abdallah. Er is een duidelijke
bezorgdheid over de steriliteit van Riama. De moeder van Riama geeft aan dat zij heeft geleden
onder het feit dat ze de enige dochter was. Ze was gedoemd tot het voortbrengen van veel
nakomelingen om het overleven van de matriclan veilig te stellen. Na de geboorte van vier
dochters en twee zoons, oordeelde ze dat dit voldoende was en heeft ze haar man niet meer
toegelaten tot haar slaapkamer. Riama, momenteel de enige in Mandza wonende kandidate om
kinderen voort te brengen voelt zich in dezelfde positie geplaatst. Ook van haar wordt verwacht
dat ze de voortzetting van de matriclan veilig stelt. Voor het feit dat dit haar gedurende vijfjaar
niet is gelukt heeft ze weinig begrip gekregen van haar moeder die zelf gemakkelijk zwanger
werd.
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Met de twee case-studies als referentiekader en gegevens uit de eerste fasen van het onderzoek
zullen in de volgende paragrafen begrippen uit de theoretische overwegingen die verband
houden met verwantschap worden besproken.
5.4 Invloed van het familiehoofd op de vruchtbaarheid van familieleden
Uit de eerste twee fasen van het onderzoek zijn enkele globale lijnen duidelijk wat betreft de
invloed van diverse familieleden op de procreatie van vrouwen. Opvallend was hier het verschil
in ervaring tussen gebruiksters en niet- of ex-gebruiksters van voorbehoedmiddelen. De eerste
groep gaf aan dat de familie nauwelijks bij hun keuzen was betrokken, de tweede groep gaf aan
dat de familie zich actief had bemoeid met hun keuzen en gedrag. De reacties van de oudere
generatie laten zich als volgt samenvatten:
De vrouwen van de oudere generatie zijn over het algemeen tegen gebruik van
anticonceptiva omdat zij van mening zijn dat deze schadelijk voor de gezondheid van vrouwen
zijn en dat veel kinderen een goede garantie vormen voor een onbezorgde oude dag.
Gezondheidsargumenten worden vooral gehoord als de dochter in kwestie nog jong is en
relatief weinig kinderen heeft. De angst voor een definitieve steriliteit als gevolg van het
gebruik van anticonceptiva is hierbij nadrukkelijk aanwezig (zie 8.2).
De houding van mannen van de oudere generatie met name van grootvaders is minder
uitgesproken. Zij nemen afstand van het probleem en zijn geneigd het te beschouwen als een
vrouwenzaak. Brengen zij toch een mening naar voren dan is deze óf, evenals bij hun
echtgenotes, gebaseerd op gezondheidsmotieven óf op religieuze motieven en over het
algemeen tegen het gebruik van anticonceptiva.
Bij de theoretische overwegingen is ingegaan op de invloed van het familiehoofd op de
vruchtbaarheid van vrouwelijke familieleden (zie 2.3.2 discussie Caldwell 1982; Cain 1982).
Om deze invloed te kunnen analyseren wordt er in de eerste plaats gekeken wie op Ngazidja als
hoofd van de familie optreedt. Vervolgens wordt gekeken naar eventuele tegenstellingen van
belangen van het familiehoofd en vrouwelijke familieleden en de invloed die dit heeft op
vruchtbaarheid van vrouwen.
Wie is het familiehoofd?
Uit de case-studies blijkt dat het oudste vrouwelijke actieve familielid als hoofd van de familie
wordt beschouwd door de andere familieleden. Bij de familie Said Abdallah is dit Yasmina, bij
de familie Abdoul Youssouf is dit niet Volamena, zij is wel de oudste maar niet actief, maar
Hasmin. Deze beoordeling geldt met name de praktische zaken in het dagelijks leven. Hasmin
en Yasmina zorgen er beiden voor dat het huishouden goed loopt, zij zien erop toe dat de oogst
van de familievelden eerlijk wordt verdeeld en zij onderhouden contacten met andere families in
het dorp. In hoofdstuk zes zal worden uitgelegd wat deze externe contacten inhouden en hoe
belangrijk zij zijn voor de organisatie van anda huwelijken.
Voor religieuze taken worden mannen aangewezen als zijnde de eerst
verantwoordelijke. Zij vertegenwoordigen de familie in de moskee en zij vervullen religieuze
plichten zoals bijvoorbeeld het tekenen van het religieus huwelijkscontract voor dochters. Bij de
familie Abdoul Youssouf kan de echtgenoot van Hasmin, het familiehoofd voor religieuze
zaken, zijn plichten niet naar behoren vervullen. Hij heeft zoveel schulden dat hij nauwelijks
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naar de moskee durft te gaan waar hij aangesproken kan worden op zijn financiële
verplichtingen. Ondanks zijn wankele positie binnen de familie wat aanleiding geeft tot veel
conflicten is het opvallend dat hij het religieus leiderschap blijft behouden. Zo is hij degene die
voor de kadi het huwelijk van Riama regelt ondanks het feit dat hij financieel nauwelijks heeft
bijgedragen aan de huwelijksviering. Opvallend is dat het religieus familiehoofd ook de naam
geeft aan de familie, dit verklaart waarom ondanks de matrilineaire afstamming alle families
zijn aangeduid met de naam van de man. In de praktijk wordt deze naamkeuze niet veel
gebruikt en is het beter om bij aankomst in een dorp te vragen naar de moeder gevolgd door de
naam van haar oudste kind.
De verdeling van het leiderschap tussen vrouwen en mannen lijkt niet veel conflicten op
te leveren. Opvallend is dat in beide case-studies de echtgenoot van het familiehoofd weinig
invloed heeft binnen de familie en relatief onzichtbaar is. Beiden zijn op verzoek van notabelen
teruggekeerd naar hun vrouw en zij zijn vooral geïnteresseerd in rust en vrede. Een mogelijke
verklaring kan ook hun leeftijd zijn, beiden mannen zijn veel ouder dan hun echtgenoten. In
andere huishoudens is echter ook een duidelijke scheiding van leiderschapstaken waargenomen
tussen mannen en vrouwen, zelfs als mannen meer zichtbaar en gewaardeerd zijn zoals we
zullen zien bij Mariama en Ali (6.3) of bij Zainaba en Youssouf (7.3). Opvallend is dat in deze
families de broers van de vrouwelijke familiehoofden een belangrijke steun voor hen zijn bij de
uitoefening van hun taken. Wat dit persoonlijk voor mannen betekent zal in 5.6 worden
uitgewerkt.
Op het eerste gezicht is het verwonderlijk dat er sprake is van een vrouwelijk familiehoofd in
een samenleving die geheel is geïslamiseerd. Over het algemeen zien we dat islamitische
waarden een rol spelen bij de versterking van patrilineairiteit. In veel islamitische
samenlevingen is er sprake van een patrilineaire afstamming gepaard gaande met een virilocale
vestigingsvorm.
Tringinham (1980:87) wijst erop dat het overnemen van religieuze leefregels zoals
bijvoorbeeld het respecteren van bepaalde voedseltaboes, het ritueel reinigen en het in acht
nemen van gebedstijden, veel sneller en makkelijker werden overgenomen door bevolkingen
die in aanraking met de islam kwamen dan veranderingen betreffende familierelaties en
erfeniskwesties. Hij illustreert dit met het voorbeeld van de Tuareg. Een deel van tot deze stam
behorende mensen kent nog steeds een matrilineaire afstamming terwijl een ander deel wel een
patrilineaire afstamming respecteert. Trimingham verklaart dit door het verschil in
islamisering. Daar waar een harmonieuze introductie van de islam heeft plaatsgevonden en
groepen in hun geheel tot de islam zijn overgegaan zijn de sociale structuren gehandhaafd en is
er sprake van een stabiele samenleving. Deze verklaring komt overeen met het beeld wat we op
Ngazidja zien. Ook hier is er sprake geweest van een harmonieuze islamisering en is de gehele
bevolking tot de islam overgegaan en zijn sociale structuren en de verwantschappelijke
organisatie intact gebleven.
Mernissi (1975a) gaat in op een theorie over de transitie van een matrilineaire naar een
patrilineaire samenleving die zich in de zesde en zevende eeuw voorgedaan zou hebben bij de
islamisering van het Arabisch Schiereiland. Zij benadrukt de chaotische sociaal-economische
situatie, de desintegratie van stammen, een toenemende mercantilistische economie en een
78

erosie van traditionele gebruiken (idem:38). Deze wanorde was gunstig voor een verandering
van het afstammingssysteem. Op Ngazidja is geen sprake geweest van grote sociale
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veranderingen bij de overgang naar de islam, dit zou eveneens een verklaring kunnen zijn voor
de handhaving van de matrilineaire afstamming.
De voordelen die de harmonieuze islamisering en het in stand houden van tradities voor
zowel de autochtone bevolking als voor de overwegend mannelijke immigranten met zich
meebrachten op Ngazidja worden door Le Guennec-Coppens (1989) verklaard. Zij wijst op de
belangen van beide partijen. Kinderen van immigranten die met een lokale vrouw getrouwd
waren, verwierven de rechten en privileges van hun moeders clan. Hun vaders, de immigranten,
waren daarom vaak voorvechters van traditionele gebruiken zoals de realisatie van de anda. Dit
was voor hen een middel om sociaal en economisch prestige te verwerven. Voor vrouwen
waren de immigranten aantrekkelijk vanwege hun gerespecteerde Arabische afkomst (Damir et
al 1985). Ook is het niet onwaarschijnlijk dat er een vrouwenoverschot bestond waardoor de
komst van mannen welkom was. Bovendien waren er voordelen betreffende levensonderhoud
en landbezit zoals we in hoofdstuk zeven zullen zien.
Met de komst van de immigranten werden een aantal islamitische gebruiken die niet
botsten met de traditionele waarden en normen, zoals polygynie en verstoting, in de
samenleving geïntegreerd of aangepast. Zo zullen we zien dat er op Ngazidja sprake is van een
seriële polygynie (6.7). Mannen vervulden de publieke functies die de nieuwe godsdienst met
zich meebracht. De sociale structuur werd hierdoor niet aangetast. Deze harmonieuze
islamisering van de Comorese samenleving heeft geresulteerd in de huidige situatie waarbij
sprake is van een unieke combinatie van regels gebaseerd op de islam en regels gebaseerd op de
traditie. Het is tevens een verklaring voor de belangrijke plaats die vrouwen innemen binnen de
familie en de sociale organisatie. Deze belangrijke plaats is overigens niet in strijd met
islamitische opvattingen. Zo beschrijft Memissi (1975a) hoe vrouwen en mannen
oorspronkelijk als gelijkwaardig werden beschouwd binnen de islam en hoe sociale instituties
verantwoordelijk zijn voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Welke invloed heeft het familiehoofd?
In de eerste fasen van het onderzoek in Bangoi Kouni en de tien gezondheidscentra is het
opvallend dat oudere vrouwen niet rechtstreeks door hun dochters geraadpleegd worden als het
gaat om beslissingen en gedrag ten aanzien van de vruchtbaarheid. De case-studies nuanceren
dit beeld, zij laten zien dat de mater familias indirect wel invloed heeft op de vruchtbaarheid van
dochters. Verschillende factoren spelen hier doorelkaar, de belangrijkste is de betrokkenheid
van grootmoeders bij de zorg en het onderhoud van hun kleinkinderen waardoor het voor hun
dochters mogelijk wordt een talrijk nageslacht op de wereld te zetten. De taken binnen de
familie worden verdeeld. Er zijn verschillende situaties mogelijk. De eerste van de twee meest
aangetroffen situaties is die waarin bij absentie van de biologische moeder, de grootmoeder de
zorgtaken op zich neemt. Voor het onderhoud van de kinderen wordt dan in veel gevallen
gezamenlijk door de achterblijvende familieleden zorg gedragen, eventueel met steun van in het
buitenland wonende familieleden en de biologische moeder. De tweede meest voorkomende
situatie, is die waarin de grootmoeder en andere familieleden zorg dragen voor het onderhoud
en de biologische moeder de zorgtaken op zich neemt. In 7.4 wordt dit verder uitgewerkt, daar
zal ik laten zien dat de leeftijd van in de landbouw actieve vrouwen hoger ligt dan die van nietactieve vrouwen en dat dit samenhangt met de zorgtaken van jonge vrouwen. In 8.1 zal ik
ingaan op de vraag waarom jonge moeders zo weinig mogelijk landarbeid verrichten. Op deze
plaats is het voldoende vast te stellen dat grootmoeders door hun actieve opstelling binnen de
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grootfamilie bijdragen aan de mogelijkheden van hun dochters om zich verder te ontplooien
of/en te zorgen voor een talrijk nageslacht.
Familiehoofden zouden, zoals in de theoretische overwegingen is aangegeven, eveneens
macht kunnen verwerven door controle over produktiemiddelen of door bijvoorbeeld het sluiten
van voordelige huwelijken. Door deze macht aan te wenden zouden zij invloed kunnen
uitoefenen op de vruchtbaarheid van vrouwelijke familieleden. In hoofdstuk zeven zal ik
beschrijven hoe de controle over produktiemiddelen in de praktijk plaatsvindt. Yasmina heeft al
laten zien dat vrouwelijke familiehoofden een belangrijke rol hebben bij de verdeling van de
oogst, zij moeten zich echter houden aan vaste verdeelsleutels. Op het naleven hiervan wordt
door de leden van de grootfamilie toegezien. In 6.5 zal ik ingaan op huwelijkssluitingen en de
gevolgen voor de positie van de mater familias. Uit de case-studies is gebleken dat met name
anda huwelijkssluitingen een familieaangelegenheid is waaraan alle leden bijdragen. Het is niet
te verwachten dat vrouwelijke familiehoofden zichzelf in een exclusieve bevoordeelde positie
kunnen plaatsen ten opzichte van de andere familieleden door controle over produktiefactoren
of het sluiten van goede huwelijken voor de familieleden.
De invloed van een familiehoofd kan worden vastgesteld door te kijken wat er gebeurt bij
conflicten. Opvallend is het conflictmijdend gedrag van jonge vrouwen, zoals onder andere
blijkt uit het feit dat gebruiksters van voorbehoedmiddelen zelden de raad van de oudere
generatie vragen. In de gevallen waar van een conflictsituatie sprake zou kunnen zijn, proberen
dochters over te gaan tot geboortenregeling zonder raadpleging van het familiehoofd. Dit
bevestigt de opvatting van Vock (1988) die stelt dat vrouwen juist op reproduktief gebied
redelijk autonoom kunnen zijn omdat het hen direct aangaat. Door de relatieve grote mobiliteit
van Comorese vrouwen hebben ze tevens een mogelijkheid om een modem voorbehoedmiddel
te proberen. Deze praktijk laat de op het eerste gezicht beperkte directe invloed van het
familiehoofd zien.
Een ander reden waarom er in veel gevallen geen sprake is van een conflictsituatie is dat
de sociale status van vrouwen niet uitsluitend gebaseerd is op het krijgen van veel kinderen. De
realisatie van de anda speelt in deze een belangrijkere rol. Hiervoor hebben vrouwen steun
nodig van andere familieleden. Hun broers, hun ouders, en een complex systeem van sociale
relaties zorgen ervoor dat de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen. In de casestudies is ook verschillende keren geconstateerd dat dit eensgezinde streven voor een zekere
solidariteit zorgt tussen familiehoofden en familieleden.
Het hebben van veel kinderen wordt nooit genoemd als zijnde van belang voor de
beschikbaarheid van arbeidskracht. Kinderen worden nauwelijks ingeschakeld bij
landbouwwerkzaamheden. Dit komt overeen met de waarneming van Cain (1982) die op basis
van onderzoek in Azië, tot de conclusie komt dat de arbeidsproduktiviteit van kinderen gering is
in vergelijking met de kosten. Op Ngazidja is er is geen verschil in opvattingen tussen het
familiehoofd en de overige familieleden als het gaat over het belang van arbeid geleverd door
kinderen. Ook hier is er geen sprake van een potentiële conflictsituatie.
De situatie ligt anders als het gaat om het belang van kinderen voor de
oudedagsvoorziening. Yasmina geeft aan dat, als zij zich gerealiseerd zou hebben dat ze voor
haar oude dag geheel afhankelijk zou zijn van haar kinderen, ze meer kinderen gewenst zou
hebben. Ook Volamena zegt dat één ding zeker is namelijk dat vrouwen veel kinderen nodig
hebben om voor hen te zorgen als ze oud zijn. Door jongere vrouwen wordt dit argument
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nauwelijks aangedragen en is het zeker niet van doorslaggevende betekenis. Op Ngazidja is er
meer sprake van een accentverschil tussen de oudere en jongere generatie en geeft dit argument
alléén zelden aanleiding tot een grote pro-natalistische druk van familiehoofden op jonge
vrouwen. Het is wel een reden voor jonge vrouwen om niet over geboortenregeling te spreken
met hun moeders.
Een andere potentiële conflictsituatie is gelegen in het verschil van
gezondheidsopvattingen tussen oude en jonge vrouwen. Oude vrouwen zijn van mening dat het
gebruik van orale anticonceptiva de gezondheid van hun dochters kan schaden. Met name
maken zij zich zorgen over de vruchtbaarheid van hun dochters na het stoppen met het gebruik.
Jonge vrouwen hechten in eerste instantie minder waarde aan deze opvatting, als zij zich
overbelast voelen gaan zij toch over tot het gebruik van anticonceptiva. De in het vorige
hoofdstuk gesignaleerde korte gebruiksduur bij jonge vrouwen duidt erop dat deze vrouwen
toch niet zo zeker van hun zaak zijn. In diverse verhalen van jonge vrouwen komt hun angst
naar voren over het effect van anticonceptiemiddelen op hun vruchtbaarheid. Een angst die
versterkt kan worden door bijwerkingen. Een angst die zeker aangewakkerd kan worden door
hun moeders, die als familiehoofden op deze wijze indirect de vruchtbaarheid van hun dochters
beïnvloeden. Samenvattend zien we dat als er geen kinderwens meer aanwezig is bij de jongere
generatie, zij zonder bezwaren moderne voorbehoedmiddelen gebruiken, veelal zonder
medeweten van de oudere generatie. Als er nog wel een kinderwens bestaat, is de invloed van
het familiehoofd groter. Gezondheidsmotieven leiden er dan vaak toe dat er voortijdig gestopt
wordt met het gebruik van voorbehoedmiddelen.
Oudere mannen hebben op grond van hun status als biologische vader van de kinderen
bestaansrecht in het huis van hun vrouw en zullen hiervan gebruik maken als er sociale druk
wordt uitgeoefend door de notabelen van het dorp, eventueel op verzoek van hun kinderen, of
als ze nergens anders hun thuis vinden. Hun eerste prioriteit is het verzekeren van de welvaart
van hun eigen grootfamilie dat wil zeggen ouders, zussen en kinderen van deze zussen. Als ze
hun anda hebben gerealiseerd krijgen ze in het openbare leven een zeker aanzien mogelijk
gepaard gaande met een openbare rol zoals het optreden bij geschillen. Op de vruchtbaarheid
van hun eigen dochters hebben ze nauwelijks invloed. Ook in hun functie als religieus
familiehoofd spreken zij zich nauwelijks uit over de vruchtbaarheid van vrouwelijke
familieleden en worden zij hierover niet geraadpleegd.
De situatie op Ngazidja laat zien dat er geen sprake is van een spiegelbeeld van een
patrilineaire samenleving zoals wel wordt gesuggereerd voor matrilineaire samenlevingen
(Divale 1974). Er is ook geen sprake van een matriarchaat als tegenhanger van het patriarchaat.
Er is eerder sprake van een evenwichtige balans van machtsinvloeden tussen mannen en
vrouwen, tussen familiehoofden en familieleden waarbij vrouwen in vergelijking met
patrilineaire samenlevingen relatief belangrijke posities bekleden en waarbij de belangen van
het familiehoofd grotendeels parallel lopen aan die van de familieleden. Deze subtiele
machtsbalans zal in de levensverhalen van vrouwen steeds weer naar voren komen en bepaalt in
belangrijke mate hun vrijheden op reproduktief, sociaal, cultureel en economisch gebied.
Afsluitend kan geconcludeerd worden dat de grootfamilie en met name het vrouwelijke
familiehoofd indirect de vruchtbaarheid van vrouwelijke familieleden beïnvloedt. Deze invloed
is overwegend pro-natalistisch als het vrouwelijke familiehoofd kan bijdragen aan de verzorging
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en het onderhoud van haar kleinkinderen. Door deze actieve steun zijn er weinig conflicten
tussen de generaties geconstateerd wat betreft de voortplanting. In het geval dat jongere
vrouwen zich geconfronteerd zien met gezondheidsproblemen veroorzaakt door veelvuldige
zwangerschappen kunnen zij ertoe overgaan hun vruchtbaarheid te beperken, in een aantal
gevallen zonder medeweten van het familiehoofd. Dit is ook het geval als jonge vrouwen
besluiten dat ze genoeg kinderen hebben en hun aandacht op andere zaken gaan richten.
Doordat het aantal kinderen van een vrouw niet uitsluitend bepalend is voor haar sociale status
en die van haar familie worden andere activiteiten geaccepteerd en hebben vrouwen een zekere
speelruimte in hun reproduktief functioneren.
5.5 Omvang van de grootfamilie
In de eerste fasen van het onderzoek is geconstateerd dat het totaal aantal leden van een
grootfamilie, niet alleen het aantal kinderen van zussen maar ook het aantal broers en zussen
van vrouwen zelf belangrijk zijn voor het wel of niet gebruiken van voorbehoedmiddelen. Een
vaak gehoorde uitspraak van vrouwen die weinig of geen zussen en broers hebben, is dat ze
eerst hun broers en zussen moeten baren alvorens hun eigen kinderen ter wereld te kunnen
brengen. Vrouwen, afkomstig uit grote families lijken wat dit betreft meer vrijheden te hebben
omdat de overleving van de matriclan minder van hen afhankelijk is.
Dit beeld wordt bevestigd door Echata als zij vertelt dat haar grootfamilie zo talrijk is
dat er genoeg mensen zijn om er een stadswijk mee te vullen. Ze heeft daarom niet veel pronatalistische invloed van haar familie te vrezen. Niet elke vrouw heeft deze vrijheid, vooral in
het dorpje Idjikoundzi waar (secondaire) steriliteit een serieus probleem vormt, is de druk van
de grootfamilie vaak aanzienlijk. Ook Riama ervaart duidelijk de pro-natalistische druk van haar
familie. Zij verzet zich hier niet tegen omdat ze zelf kinderen wenst. Hoe gaan vrouwen die zelf
géén kinderen meer willen krijgen om met een pro-natalistische druk gebaseerd op de te geringe
omvang van de grootfamilie? Het verhaal van Hamida is in dit verband illustratief.
Hamida, een vrouw van dertig jaar, is opgevoed door haar tante en heeft één broer en
één zus. Zij is ongeschoold en heeft drie kinderen in de leeftijd van vier, drie en één
jaar. Zij woont met haar man en haar tante in het huis van haar oudste zus die
momenteel op Mayotte verblijft om zich te laten behandelen voor een primaire steriliteit.
Hamida is nu vijfjaar getrouwd met een echtgenoot die al meerdere keren getrouwd is
geweest. Een jaar na de bevalling van haar laatste dochter heeft ze gedurende drie
maanden de pil geslikt. Ze is hiermee, volgens haar zeggen om gezondheidsredenen
gestopt, maar later blijkt dat haar tante haar hiertoe heeft gedwongen omdat Hamida
de enige is die op dit moment kan zorgen voor het voortbestaan van de grootfamilie. De
reden die Hamida voor het gebruik van de pil geeft is dat de relatie met haar echtgenoot
de laatste tijd is verslechterd, hij bedriegt haar met andere meisjes en hij geeft haar
geen kleren meer. Vooral dit laatste verontrust haar omdat de gift van kleren wordt
opgevat als een bewijs van aandacht en liefde van de man voor zijn vrouw. Omdat ze
aan haar wettige man niet kan weigeren seksuele relaties te hebben en haar man het
gebruik van condooms weigert, zag zij zich genoodzaakt de pil te gebruiken.
Hamida is opgevoed door een tante omdat haar moeder reeds lang geleden is
overleden. Haar broer is ambtenaar en hij gebruikt de maaltijden bij zijn zus aan wie
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hij ook een deel van zijn salaris afstaat. De familie geeft de indruk tamelijk welgesteld te
zijn. Onze bezoeken aan Hamida zijn altijd wat problematisch want ze wil absoluut niet
dat anderen weten wat het doel van deze bezoeken is. Haar tante vertelt ons ongevraagd
dat Hamida recentelijk een abortus heeft ondergaan en dat zij het hiermee niet eens
was. De familie wil veel kinderen en Hamida zal zich moeten aanpassen. Dat de relatie
tussen Hamida en haar echtgenoot verslechtert doet niet ter zake omdat de familie
garant staat voor de materiële behoeften van Hamida en haar kinderen.
De echtgenoot heeft een houding dat het hem niet aangaat of Hamida wel of niet
anticonceptiemiddelen gebruikt. Hij heeft meerdere kinderen met andere vrouwen en hij
is niet van zin enige verantwoordelijkheid op zich te nemen door het gebruik van
condooms. Zelfs het feit dat hij door zijn relaties met andere meisjes zijn vrouw zou
kunnen besmetten met ziekten kan hem niet overtuigen van de wenselijkheid om
condooms te gebruiken omdat hij van mening is dat dit met zijn eigen vrouw niet nodig
is.
De pogingen die Hamida heeft gedaan om haar eigen leven in te richten zijn
aanzienlijk Toen het onmogelijk was geworden met het gebruik van
voorbehoedmiddelen door te gaan vanwege de druk die haar tante op haar uitoefende
en zij zwanger werd van haar vierde kind heeft ze een abortus laten plegen, dit keer
wederom haar lot in eigen handen nemend. Deze houding is haar niet in dank
afgenomen, haar tante vertelt aan iedereen in het dorp welk een afschuwelijke
(misjdaad Hamida heeft gedaan en Hamida zal zich een volgende keer wel twee keer
bedenken.
Intussen zijn de relaties met haar echtgenoot zodanig verslechterd dat een
officiële scheiding te verwachten valt, misschien is dit een alternatieve wijze van
Hamida om haar lot in eigen handen te nemen?
Hamida laat zien dat er wel een aantal mogelijkheden zijn om de eisen van de grootfamilie te
omzeilen zoals anticonceptie, abortus of echtscheiding. De druk die op haar wordt uitgeoefend
door de grootfamilie wordt hiermee niet weggenomen. De omvang van de grootfamilie blijkt in
veel gevallen bepalend te zijn voor de reproduktieve vrijheid van de vrouwelijke familieleden.
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het belang van de matriclan.
De matriclan of mba vormt een belangrijk referentiekader voor vrouwen (BDPA
1991 :C9). Le Guennec-Coppens (1989) constateert dat de referentie naar de matriclan op
Ngazidja het belangrijkste identificatie gegeven is. Met deze referentie is meteen bekend wie de
voorouders waren en wat de verblijfplaats is. In elk dorp is een beperkt aantal matriclans. Zo
kent Mdjoiézi vier belangrijke matriclans, Mandza kent er zes en Idjikoundzi vijf
(FAO/FNUAP/COI/89/РОЗ 1990b deel I: Mdjoiézi:13-15, deel II: Mandza: 13-16, deel III:
Idjikoundzi: 12-15). Identificatie van een individu geschiedt ook volgens Chouzour (1989:277)
als eerste op grond van de afstammingslijn of mba. Deze matriclans zijn gerangschikt in een
hiërarchisch systeem volgens binnenkomst van vestiging in een stad of dorp. In principe kreeg
elke nieuwe mba die zich vestigde in een dorp een hogere status dan degene die er al gevestigd
waren, overeenkomstig de heersende normen van gastvrijheid. De grondleggers van het dorp
schoven daarmee echter niet automatisch op naar de laatste plaats. Naast een hiërarchie op
grond van volgorde van binnenkomst, kon een familielijn prestige verwerven op andere
gronden, bijvoorbeeld vanwege moed betoond tijdens de oorlog of numeriek overwicht. Omdat
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vrouwen verantwoordelijk zijn voor de overleving en de voortzetting van de mba en de macht
van de mba mede gerelateerd is aan het aantal leden kunnen zij zich genoodzaakt zien het
gewenste talrijke nageslacht te krijgen. In het geval dat er geen andere vrouwen behorende tot
dezelfde mba hiervoor zorg kunnen dragen is het voor vruchtbare vrouwen bijna onmogelijk om
geboortenregeling toe te passen, zelfs na het ter wereld brengen van een respectabel aantal
kinderen. De mba rechtvaardigt deze pressie door te participeren in het onderhoud en opvoeding
van de kinderen.
Naast de matriclan kan in uitzonderlijke gevallen naar de patrician gerefereerd worden,
met name als de patrician een veel hogere status heeft.
De verwachting dat het hebben van veel kinderen uiteindelijk leidt tot een grotere
beslissingsvrijheid voor vrouwen ten aanzien van haar gewenste kindertal moet in het licht van
bovenstaande genuanceerd worden. Vrouwen krijgen groter beslissingsrecht na het op de wereld
zetten van veel kinderen, maar pas nadat ook de leden van de matriclan tevreden zijn gesteld.
Dat dit lang niet altijd het geval is, zullen we zien bij Mariama uit Idjikoundzi (6.3), die na het
ter wereld brengen van zeven kinderen niet mocht stoppen met het krijgen van kinderen. De
pro-natalistische houding die families ten toon spreiden, dwingt getrouwde vrouwen soms
uitwegen te zoeken. Naast het gebruik van anticonceptiva kan dit het toepassen van een abortus
zijn zoals in het geval van Hamida of het aansturen op een scheiding. Ook het vertrek naar
elders met het excuus geld te verdienen voor de mba kan een oplossing zijn.
Aan al deze oplossingen kleven nadelen die duidelijk worden aangegeven door
vrouwen. Volgens enkelen, waaronder Binty, kan slechts een economische onafhankelijkheid
van vrouwen en een onderlinge overeenstemming tussen huwelijkspartners leiden tot het
langdurig toepassen van geboortenbeperkings- of spreidingsmethoden. Dit wordt bevestigd door
de observaties uit hoofdstuk vier (4.2), waarin vrouwen met een duurzame relatie tot de trouwe
gebruiksters behoren. Vanwege de conjugale instabiliteit (6.6) is dit slechts voor enkelen
weggelegd. Een vertrouwensrelatie is moeilijk op te bouwen en vrouwen kiezen er soms voor
om zonder vaste partner verder te gaan. Deze keuze wordt bevorderd door de mogelijkheid de
kinderen bij hun grootmoeder achter te laten. Deze wijze van leven wordt vooral door de
vrouwen gerechtvaardigd met het argument dat zij op deze wijze tot een persoonlijke
ontplooiing kunnen komen en daardoor meer kansen op betaald werk zullen krijgen,
verwachtingen die niet altijd kunnen worden waargemaakt. Het ondernemen van een reis of het
beginnen van een studie vormt dan het begin van een langdurige afwezigheid van de
biologische moeder. Het is één van de manieren om onder de pro-natalistische druk van de
grootfamilie uit te komen en zou een verklaring kunnen zijn voor de emigratie van Comorese
vrouwen die in dit proefschrift regelmatig naar voren komt (zie ook 7.7)
Dat een mba met een gering aantal familieleden niet gebaat is bij geboortenregeling is duidelijk,
omgekeerd is het de vraag of grootfamilies met veel leden wél geneigd zijn het aantal geboorten
te beperken. De volgende algemene aanbeveling voor meer onderzoek op de Comoren van de
UNFPA (1990:8) is interessant: "Examination and documentation of the consequences of family
size, including the difficulties of large families and the benefits of small ones" (onderstreping
van mij). In deze, niet neutrale onderzoeksvraag, wordt ervan uitgegaan dat grote families
moeilijkheden opleveren en kleine families voordelig zijn. Vrouwen op Ngazidja laten zien dat
deze relaties wat hen betreft anders liggen. In 7.2 zal worden beschreven dat het hebben van
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veel kinderen wordt gezien als een vergroting van de kans dat tenminste één kind slaagt in het
leven. Vrouwen afkomstig uit grote families hebben een sterke positie in het huwelijk, dit wordt
80

in 7.5 beschreven. Grote families kunnen een politieke factor van betekenis zijn. Ondanks de
constatering die in 7.8 gedaan zal worden dat het opvoeden van kinderen een kostbare
aangelegenheid kan zijn, mede veroorzaakt door de afwezigheid van collectieve voorzieningen,
leidt de economische belasting alléén zelden tot beperking van het aantal kinderen in ruraal
gebied. Deze bevindingen komen overeen met ervaringen in andere Afrikaanse landen zoals
Ghana en Nigeria (Caldwell 1982:4-5).
Afsluitend kan gezegd worden dat een geringe omvang van de grootfamilie de reproduktieve
vrijheid van vrouwen beperkt als de betreffende vrouw de enige is die voor de overleving van
de matriclan kan zorgen. Vrouwen afkomstig uit grote families hebben over het algemeen meer
vrijheid op reproduktief gebied. Het belang van grote families wordt door het merendeel van de
families onderschreven.
5.6 Invloed van mannelijke familieleden op vruchtbaarheid
In veel gevallen bemoeien broers zich weinig met de vruchtbaarheid van hun zussen zolang
deze zussen zijn getrouwd en door hun echtgenoten worden onderhouden. Deze situatie
verandert als de zussen zijn gescheiden en/of als de echtgenoot geen zorg meer voor hen kan of
wil dragen. Broers zoeken dan zeer actief een andere partner en zullen pressie uitoefenen op hun
zussen om deze te accepteren. Ook het uithuwelijken van nichtjes (kinderen van zussen)
beschouwen zij als een serieuze taak. Opvallend is de morele en financiële steun die broers aan
hun zussen geven bij het in gebreke blijven van echtgenoten. Het lijkt of deze plicht serieuzer
opgenomen wordt naarmate mannen ouder worden, het kan ook zijn dat er dan meer een beroep
op hen wordt gedaan door gescheiden zussen. Dat deze plicht verregaande consequenties heeft
voor de huwelijken van deze mannen zelf is door vrouwen diverse keren ter sprake gebracht als
zij zich beklagen over de geringe financiële tegemoetkoming die ze van hun echtgenoten krijgen
omdat dezen hun geld moeten besteden aan hun grootfamilie.
Mannen zien zich geconfronteerd met verschillende verantwoordelijkheden. Op grond
van het islamitisch geloof zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van vrouw en kinderen,
op grond van de traditie hebben ze een verantwoordelijkheid voor hun zussen en hun kinderen.
Deze moeilijk te verzoenen verantwoordelijkheden worden vaker aangetroffen (Guyer en Peters
1987; Gastellu 1987) en hebben gevolgen voor het functioneren van mannen. Zo sturen de Serer
in Senegal hun spaargelden naar hun eigen matriclan waar het als collectief bezit wordt
beschouwd (Gastellu 1987). Bij de Nayers in India, een matrilineair en matrifocaal
georganiseerd volk, zien we dat mannen zich in de eerste plaats als zonen identificeren en
daarna als minnaars (den Uyl 1986). Op Ngazidja is het ook niet ongebruikelijk om een man
van vijfendertig jaar te ontmoeten die zichzelf omschrijft als 'jongeling'. Dit hangt samen met
het feit dat hij, zolang hij de anda nog niet heen gevierd, behoort tot de sociale klasse die wordt
aangeduid met de naam 'kinderen van het dorp'. Ondanks het feit dat de betreffende man
verschillende keren getrouwd geweest kan zijn en misschien een aantal kinderen heeft,
beschouwt hij zichzelf nog steeds als een 'kind' in de zin van iemand die nog niet tot volle
wasdom is gekomen. De matrilineaire verwantschapsstructuur verklaart ook voor een deel de
zwakke vader-kind relatie. In veel gevallen is de vader afwezig gedurende de kinderjaren en ziet
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het kind zich geconfronteerd met steeds wisselende vaderfiguren. De vaste mannenfiguur in het
leven van kinderen is veelal de broer van hun moeder.
Bovenstaande beschrijving laat zien dat mannelijke familieleden deel blijven uitmaken
van de grootfamilie waartoe hun zussen behoren. Tussen hun huwelijken keren ze hier steeds
terug. Ze hebben hier ook duidelijk omschreven verplichtingen. In het Comorees is er zelfs een
aparte naam voor dit thuis, ha duhuzahe. Het huis van hun echtgenoot wordt aangeduid met
hahe. Vrouwen profiteren van hun broers. Broers zijn welkome arbeidskrachten om
familiegronden te bewerken en zij kunnen te allen tijde inspringen bij moeilijke situaties.
Bovendien helpen zij bij de bouw van huizen die nodig zijn voor huwelijken van hun zussen en
nichtjes. Door deze relatie kunnen broers de vruchtbaarheid van hun zussen beïnvloeden. Deze
invloed is het grootste als de zussen nog niet zijn getrouwd of zijn gescheiden. Broers zijn dan
geneigd aan te dringen op snel (her)trouwen, enerzijds omdat zij dan minder hoeven te besteden
om hun zus en haar kinderen te onderhouden, anderzijds ook omdat het huwelijk, in
tegenstelling tot de ongetrouwde staat, nog altijd wordt gezien als een respectabele toestand. Bij
een huwelijk komt automatisch de verplichting op de vrouw te liggen om tenminste een kind te
baren. In die zin oefenen broers indirect een pro-natalistische druk uit. Aan de andere kant
kunnen vrouwen als zij grote gezinnen hebben en een stabiele relatie, aangespoord en zelfs
financieel geholpen worden door hun broer om de geboorten te beperken. De broer heeft hier
belang bij omdat hij in veel gevallen bijdraagt aan het levensonderhoud van het gezin van zijn
zus en in alle gevallen de verplichting heeft in het geval van scheiding of overlijden van zijn zus
of haar echtgenoot zorg te dragen voor de nabestaanden.
Vrouwen die geen of weinig broers hebben, vinden dat zij zich in een moeilijke positie
bevinden. Het verhaal van Thoirabou (6.2) die geen broers heeft en waar de familie te weinig
arbeidskrachten heeft voor de bewerking van de familiepercelen is hier een goede illustratie van.
Vrouwen benadrukken de economische kant van de zaak, als er geen mannelijke familieleden
zijn, is er te weinig arbeidskracht voor de familievelden (zie 7.4). Sommige vrouwen voelen
zich genoodzaakt bij hun echtgenoot te blijven als deze goed voor haar onderhoud zorg draagt,
ook als de relatie niet goed is. Dit verklaren zij in de eerste plaats uit het feit dat zij niemand
hebben om op terug te vallen. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook vrouwen die wel genoeg
broers hebben, over het algemeen moeilijk kunnen scheiden als hun echtgenoot financieel
gezien goed voor hen zorgt omdat dit dan sociaal niet wordt geaccepteerd en gewaardeerd.
Overigens is de financiële bijdrage van echtgenoten vrijwel nooit toereikend om in het
levensonderhoud te kunnen voorzien. Er is echter een sociaal gecodeerd minimum, het
symbolisch kostwinnerschap, waaraan echtgenoten moeten voldoen (dit wordt in 7.4
uitgewerkt). Veel vrouwen gaan noodgedwongen economische activiteiten ontplooien.
Een interessant aspect is de verdeling van zorg- en onderhoudstaken over mannen en vrouwen.
Uit bovenstaande blijkt dat de biologische vader niet uitsluitend verantwoordelijk is voor de
zorg en het onderhoud van zijn kinderen. Bij de beëindiging van een relatie wordt hij vrijwel
automatisch van deze taken ontheven en ook gedurende de relatie vervult de familie van zijn
vrouw in veel gevallen een belangrijke zorg- en onderhoudstaak. Broers worden in feite
voortdurend verantwoordelijk gesteld voor het welzijn en de welvaart van de kinderen van hun
zussen. Dit betekent voor mannen dat zij niet ontheven worden van zorg- en onderhoudstaken,
ondanks eventuele wisselende relaties van hun zussen blijven zij zorg dragen voor hun
kinderen. Aan de andere kant staan vrouwen niet alleen, zij weten zich verzekerd van de actieve
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steun van de oudere generatie, broers en zussen. Een te grote aandacht, geïnspireerd op een
westers nucleair familiemodel, voor de verdeling van taken tussen de biologische vader en
moeder zou tot onjuiste conclusies kunnen leiden. Met name de taken en verantwoordelijkheden
van mannen in de hoedanigheid van broers zouden ondergewaardeerd worden.
Ginsburg en Rapp (1991:328) stellen dat mannen noch vrouwen natuurlijk afwezig zijn
in het zorgproces maar dat absentie sociaal wordt bepaald en continu wordt onderhandeld. Het
beeld op Ngazidja bevestigt deze opvatting, broers, echtgenoten en vrouwen zijn voortdurend in
onderhandeling over de verdeling van taken. Er is geen sprake van een starre werkelijkheid,
maar van een steeds wisselende situatie. Zo probeert de broer van Binty, Mohammed tevergeefs
om de vader van Binty's kinderen bij te laten dragen aan hun onderhoud. De context waarbinnen
de processen zich afspelen zijn bepalend voor de uitkomst. Zo wil Mohammed niet dat de
kinderen van zijn zus Binty opgevoed worden bij de familie van de biologische vader, een
tegenvoorstel dat door deze familie wordt gedaan. Deze onwil is mede te verklaren uit de hoge
status van de familie van Mohammed, zijn financiële armslag als onderwijzer en de
aanwezigheid en vitaliteit van grootmoeder Yasmina. We zullen zien (6.2) dat de situatie voor
Thoirabou, die geen broers heeft, anders ligt, zij stuurt haar zoontje wèl naar de familie van de
biologische vader.
Samenvattend kan gesteld worden dat broers aanvankelijk onverschillig staan tegenover de
vruchtbaarheid van hun zussen, deze onverschilligheid slaat om in betrokkenheid als ze direct
en persoonlijk verantwoordelijk worden voor haar kinderen. Een uitgesproken afkeer voor
geboortenregeling zoals bij de oudere generatie wordt niet geconstateerd. Over het algemeen
wordt aangegeven dat geboortenregeling heilzaam kan zijn voor de natie, voor vrouwen en voor
kinderen.
De zussen en nichtjes, kinderen van de zussen van de moeder, komen eveneens in actie
als zij zich direct geconfronteerd zien met de gevolgen van de voortplanting van hun
vrouwelijke familieleden. Dit kan op twee manieren gebeuren. Zij kunnen zich, tegen hun zin,
geconfronteerd zien met de opvoeding van een nichtje of neefje omdat hun biologische moeder
hier geen zorg voor kan of wil dragen. Een weigering is uitgesloten op grond van hun
zusterschap. De meeste zussen zullen in dit geval een sterke pleidooi houden voor gebruik van
anticonceptiva door hun zus (zie 6.2). Het omgekeerde komt ook voor, als zussen zich
geconfronteerd zien met een primaire of secondaire steriliteit, zullen zij van hun vruchtbare zus
een talrijk nageslacht verlangen zodat zij enige kinderen kunnen opvoeden. In dit geval zijn zij
eerder tegen geboortenregeling.
5.7 Vestigingsvorm
Vrouwen geven aan dat matrilocaliteit hen enerzijds een grotere autonomie geeft en anderzijds
hen belemmert. Zij hebben een eigen huis, waardoor ze na een scheiding niet op straat staan en
de kinderen in een min of meer gelijke woonsituatie blijven, en zij hebben mogelijkheden van
kinderopvang. Aan de andere kant zijn er een aantal plichten die vooral voor niet-oudste
dochters belastend kunnen zijn. Met deze tweeslachtigheid wordt op verschillende manieren
omgegaan. Zo verlaten in het gezin Said Abdallah de twee oudste dochters het ouderlijk huis.
Echata vat een studie in Frankrijk op en Binty zet een naaiatelier in Moroni op. Grootmoeder
ziet zich geplaatst voor de taak acht kleinkinderen op te voeden maar neemt deze taak met
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blijdschap op zich. Deze mogelijkheid van verdere ontplooiing, na de geboorte van kinderen,
wordt door een aanzienlijk aantal vrouwen aangegrepen en wordt vergemakkelijkt door de
matrilocaliteit. Over het algemeen zal dit een contra-natalistische invloed hebben als vrouwen
daadwerkelijk hun kinderen achterlaten. Dit komt omdat het in de nieuwe situatie niet altijd
aantrekkelijk is om zwanger te worden (zie 8.1). Zwangere vrouwen worden op Ngazidja met
bijzondere zorg omgeven en geven er vaak de voorkeur aan om in hun eigen omgeving zwanger
te zijn. Aan de andere kant heeft de matrilocaliteit een pro-natalistische invloed als vrouwen nog
thuis wonen. Zij kunnen dan immers op andere leden van de familie terugvallen voor de
verzorging van hun kinderen.
Bledsoe en Brandon (1992:279-302) beschrijven de risico's verbonden aan het op het
eerste gezicht attractieve systeem van (familie) netwerken waardoor kinderen niet door hun
biologische moeder hoeven te worden opgevoed. Zij wijzen op de gevaren van eventuele
onbewuste discriminatie van het betreffende kind als hij of zij in een pleeggezin wordt
opgenomen. Op Ngazidja lijkt er weinig te veranderen in het leven van de kinderen. Zij blijven
bij elkaar wonen in het huis waar ze altijd hebben gewoond, omringd door mensen die ze van
jongs af hebben gekend. Het feit dat hun moeders afwezig zijn wordt ten dele gecompenseerd
door hun grootmoeder die zich altijd al met hun opvoeding bezighield. De houding van Ali, de
echtgenoot van Echata, is hierbij opmerkelijk. De dag na het vertrek van Echata is hij bij Rukia
en ander familie leden op bezoek gegaan om hen mee te delen dat niemand het recht heeft zich
met de opvoeding van zijn kinderen te bemoeien behalve grootmoeder Yasmina. Was hij bang
dat andere (vene) familieleden zich over de kinderen zouden ontfermen of wilde hij zijn positie
veilig stellen binnen deze huishouding waar hij eigenlijk vooral getolereerd wordt als de
echtgenoot van Echata? Waarschijnlijk het laatste, want het is een vrij unieke situatie dat een
man in het huis van zijn vrouw blijft wonen in haar afwezigheid.
Veel vrouwen wonen in een eigen huis op het familie-erf. Volgens een recent onderzoek heeft
88% van de vrouwen een eigen huis, is 6% van de vrouwen inwonend bij een vrouwelijk
familielid en is 6% op andere wijze gehuisvest. Er wonen gemiddeld negen mensen in een huis
(BDPA 1991 :C18). Als vrouwen geen eigen huis ter beschikking hebben bijvoorbeeld omdat ze
de jongste dochter zijn of omdat ze tegen de wil van de familie in het huwelijk treden kan dit
nadelige gevolgen hebben. Zo ervaarde Asmine wat het betekent bij schoonfamilie in te wonen.
Asmine woont in Mdjoiézi, zij is vijfentwintig jaar en gescheiden. Ze heeft twee
¡änderen, een dochtertje van zeven jaar en een zoontje van driejaar. Asmine is na haar
scheiding de pil gaan gebruiken en doet dat tot op heden. Zij heeft de middelbare school
gevolgd tot de vierde klas en heeft daarna een tijdje gewerkt als vrijwilligster in een
gezondheidscentrum. Op dit moment werkt ze niet.
Asmine woont momenteel in het huis van haar oudste zus. Het huis bestaat uit
drie kamers en is gebouwd van golfplaat. De meubilering is luxueus, meubelen uit
Frankrijk en matrassen op de bedden. Haar oudste zus woont met haar moeder in
Moroni waar ze een verpleegsters opleiding volgt. Af en toe komt deze zus met haar
kinderen een weekend doorbrengen bij Asmine maar het grootste gedeelte van de tijd is
het huis geheel ter beschikking van Asmine.
Asmine heeft haar eerste kind gehad voor haar huwelijk Na dit ongelukkige
incident is ze getrouwd en, omdat ze niet in het bezit was van een eigen huis, is ze bij de
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familie van haar echtgenoot ingetrokken. De verstandhouding tussen Asmine en haar
schoonfamilie was dermate slecht dat het huwelijk na enige maanden reeds werd
ontbonden.
Enige tijd later hertrouwt Asmine en trekt ze weer bij haar echtgenoot in. Het
zelfde drama herhaalt zich. Asmine klaagt dat ze moet werken als een slaaf om de
familie van haar echtgenoot tevreden te stellen. Ondertussen is ze zwanger van haar
zoontje Asmine besluit met haar kinderen bij haar zus te gaan inwonen, haar
echtgenoot wil haar niet volgen omdat Asmine geen eigen huis heeft en het echtpaar
besluit te scheiden.
Tijdens deze noodgedwongen inwoningen heeft Asmine de band met haar
ouderlijk huis niet verbroken, ze kan te allen tijde terugteren naar het huis van haar
zus. Na de scheiding ziet Asmine zich geplaatst voor grote financiële problemen, zij kan
nauwelijks terug vallen op haar eigen familie omdat deze al veel uitgaven heeft in
Moroni en moet zien rond te komen van het lage salaris van haar oudste zus. Zij
ontvangt incidenteel financiële steun van haar ex-echtgenoot en zij weigert op het land
te werken. Dit is niet de gewoonte in Mdjoiézi. Gelukkig vindt ze een jongeman bereid
voor haar te zorgen op voorwaarde dat ze regelmatig seksueel contact zullen hebben.
Asmine accepteert deze conditie en beschermt zich zonder overleg te plegen tegen een
nieuwe zwangerschap door het gebruik van de pil. Na verloop van tijd stelt de jongeman
voor te gaan trouwen en bij zijn familie in te trekken. Asmine verzet zich heftig tegen dit
idee. Voordat zij een derde huwelijk aangaat wil ze eerst een eigen huis hebben en
economisch onafhankelijk zijn. Voor dit doel heeft ze reeds de twee betalingen of
mahari die ze heeft ontvangen bij haar vorige huwelijken aan een oom toevertrouwd en
ze rekent erop dat de mannelijke leden van haar familie binnenkort met behulp van dit
geld een huis voor haar zullen bouwen.
Asmine is een voorbeeld van een jongere dochter die geen huis heen. Alle middelen zijn
aangewend voor de bouw van het huis van haar oudere zus en er zijn geen middelen over
gebleven om een bescheiden huis voor haar te realiseren. De analyse van Asmine die haar
problemen wijt aan de afwezigheid van een eigen woning lijkt reëel. Dat ze dit eerst wil
oplossen alvorens een nieuw huwelijk te sluiten is begrijpelijk. Gezien het gering aantal
familieleden woonachtig in haar woonplaats is het de vraag of dit zal lukken. De situatie van
Asmine is een uitzondering. De gegeven cijfers tonen aan dat de meeste vrouwen een eigen
(bescheiden) plekje hebben.
Families blijven voor het overgrote deel georganiseerd in een grootfamilie verband en blijven
bij elkaar wonen. Vrouwen lopen enorme risico's als zij de banden met hun familie verbreken.
Bij scheiding zullen zij terug moeten vallen op deze familie. Daarom gaat een meisje zelden bij
haar man wonen. Een voorbeeld van zo'n uitzondering is Rukia, de derde dochter uit het gezin
Said Abdallah. Haar man formuleert heel helder de voordelen die dit voor hèm meebrengt: hij
heeft minder kans het huis uitgezet te worden en hij zal minder last van zijn schoonfamilie
ervaren. Rukia heeft er nu geen moeite mee omdat haar man goed in staat is haar te
onderhouden. Toch vermijdt zij een definitieve breuk met haar eigen familie en accepteert ze
nog steeds de opbrengst van de familievelden. Zij licht haar keuze ook toe door de relatie met
haar oudste zus Echata te beschrijven die volgens haar er één was van een meesteres ten
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opzichte van haar dienstbode. Deze klacht wordt meer gehoord en is veroorzaakt door het
sociale systeem waarin de oudste dochter wordt opgevoed tot meesteres van het huis en waarin
van jongere dochters gehoorzaamheid wordt geëist, dit zal worden uitgewerkt in 6.4 bij de
behandeling van het geboortenrangnummer. Deze situatie vertoont een overeenkomst met de
praktijk bij het matrilineair georganiseerde Garo volk in India. Hier erft één dochter, niet
noodzakelijkerwijs de oudste, de nokna, het gehele bezit en de verantwoordelijkheid voor het
welbevinden van de familie (Mann 1986). De positie van de niet-uitverkoren dochters is
vergelijkbaar met die van de niet-oudste dochters op Ngazidja. Opvallend is dat de familie van
Rukia het als een schande ervaart dat Rukia niet bij hen woont en de jongste broer Mohammed
is al met de bouw van een huis voor haar begonnen, min of meer tegen haar zin. Door de
verandering van houding van de echtgenoot van Rukia, die aanvankelijk geheel tegen het wonen
bij de familie van Rukia was en later deze mogelijkheid open liet is het niet zeker wat het
echtpaar in de toekomst zal doen.
Ook bij de familie Abdoul Youssouf in Mandza woont de schoondochter, vrouw van de
jongste broer die een opleiding voor politieagent volgt, tijdelijk bij haar schoonmoeder. Dit
verklaart zij door het feit dat haar familie, woonachtig in een andere plaats, tegen het huwelijk
was en dus geen huis voor haar heeft gebouwd. Vervolgens heeft haar echtgenoot een huisje
voor haar aan de rand van het dorp Mandza gebouwd. Door zijn tijdelijke afwezigheid woont ze
nu bij haar schoonmoeder waarmee ze gelukkig een goede verstandhouding heeft. Ook hier zien
we dat de vrouwfinancieelonderhouden kan worden door haar man. De situatie ligt hier echter
gecompliceerder doordat beide jongelui niet afkomstig zijn uit hetzelfde dorp, de breuk met
haar eigen familie lijkt hierdoor tamelijk definitief. Deze vrouw die kort na elkaar twee dochters
kreeg wil nu graag een geboortenspreiding van drie jaar toepassen. Dat ze deze beperking van
gezinsgrootte kiest omdat ze niet kan terugvallen op haar matriclan lijkt waarschijnlijk.
Een andere uitzondering op de regel van matrilocaliteit betreft de vrouwen die met hun partner
een nucleaire familie hebben gevormd. Zij wonen voornamelijk in Moroni en zijn niet
aangetroffen in de onderzoeksdorpen. Vrouwen die in een enigszins vergelijkbare situatie
verkeren zijn diegenen die geen moeder of tante meer hebben en zich geheel alleen geplaatst
zien voor de opvoeding van hun kinderen. Onder deze groep vrouwen is een sterke antinatalistische tendens waargenomen, ze zeggen geen kinderen meer te willen omdat ze alle lasten
zelf moeten dragen. Opvallend is dat deze vrouwen wel blijven wonen in hun geboortedorp en
zoveel mogelijk blijven profiteren van hun familiebezit.
De voordelen van matrilocaliteit voor vrouwelijke familieleden zijn zodanig dat de
nucleaire samenlevingsvorm in rurale gebieden niet wordt aangetroffen. Dit in tegenstelling tot
Marokko waar Memissi (1975a) constateert dat het wonen in grootfamilie verband minder
populair wordt. Dit schrijft zij mede toe aan de toename van mobiliteit die van werknemers
wordt geëist. Door een verhuizing worden er meer nucleaire samenlevingsverbanden gevormd.
De man-vrouw band krijgt hierdoor de kans hechter te worden en de invloed van de
schoonmoeder, in dit geval de moeder van de man, neemt af. Dit is op Ngazidja niet het geval.
Zelfs als er in Moroni gesalarieerd werk wordt gevonden blijft het contact met de in het
geboortedorp wonende familie intensief. Dit is enerzijds te verklaren door de geringe afstanden,
anderzijds draagt ook de rol die het geboortedorp en de mba spelen bij de sociale identificatie
hier aan mee.
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Braun (1987) constateert dat in de Turkse samenleving de vorming van nucleaire
gezinsverbanden toeneemt. Deze vorm van samenleven wordt echter niet geassocieerd met een
toename in rijkdom, integendeel, zij die het zich kunnen permitteren in de grootfamilie te
blijven wonen zijn over het algemeen welvarender. Het belang van familiebanden in die
samenlevingen waar weinig algemene voorzieningen zijn getroffen voor sociale zekerheid is
meermalen beschreven (Lesthaeghe 1980; Allman 1978). Individuen kunnen het zich niet
permitteren zich teveel los te maken van de grootfamilie. Op Ngazidja is dit ook het geval.
Vrouwen verkrijgen een stuk sociale zekerheid door het bezit van een eigen huis en het
landbezit van de grootfamilie (Newitt 1984). Zij kunnen steeds een beroep doen op
familieleden, zowel voor materiële als niet-materiële zaken. Het is daarom verklaarbaar dat
nucleaire gezinsstructuren in deze samenleving op het platteland niet veel voorkomen en de
vestigingsvorm matrilocaal blijft. Postel-Coster (1985a: 142) constateert eveneens dat de
weerstand in een matrilineaire samenleving tegen nuclearisatie van families aanzienlijk kan zijn.
Palmer (1991:54) geeft aan dat het niet waarschijnlijk is dat er een endogeen proces van
nuclearisatie op zal treden in afstammingsgerichte samenlevingen, ongeacht de nagevolgde
afstammingsregels. Bovenstaande maakt aannemelijk dat gezien de sociale organisatie en de
matrilineaire afstamming het niet waarschijnlijk is dat in ruraal Ngazidja een nuclearisatie van
families zal optreden.
Samenvattend kan gesteld worden dat op het platteland het dominante matrilocale
vestigingspatroon slechts incidenteel doorbroken wordt door patri- of neolocaliteit en alleen in
die gevallen waarin de man in staat is zijn vrouw en eventuele kinderen te onderhouden.
Neolocale vestiging van nucleaire gezinnen is niet aangetroffen in rurale gebieden. In die
gevallen waarin het niet mogelijk of wenselijk is dat de man bij de vrouw gaat wonen, gaan
vrouwen wonen bij de grootfamilie van hun echtgenoot. Vrouwen proberen zolang mogelijk de
band met hun eigen familie te handhaven omdat ze bij huwelijksmoeilijkheden op hen terug
moeten vallen, de matrilocale vestigingsvorm is hiervoor de meest aangepaste woonvorm en
biedt vrouwen een zekere vrijheid.
Zekerheid schept ook afhankelijkheid, door de matrilocaliteit heeft de familie invloed op
het reproduktieve gedrag van hun vrouwelijke familieleden. In het volgende hoofdstuk zal
geanalyseerd worden wat dit voor gevolgen heeft voor de huwelijksband.
5.8 Verwantschap en vruchtbaarheid, een balans
In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven waarom het onderzoek naar de relatie tussen
verwantschap en vruchtbaarheid van belang is. Er is gezegd dat bij de theorievorming over de
totstandkoming van vruchtbaarheid onvoldoende rekening is gehouden met de invloed van de
familie. In dit hoofdstuk zijn een aantal factoren en processen verband houdende met het
verwantschapsthema in kaart gebracht. De belangrijkste worden hier kort genoemd.
Er is beschreven dat grootfamilies in ruraal Ngazidja hecht zijn en dat leden in meer of
mindere mate invloed uit kunnen oefenen op het reproduktief gedrag van vrouwelijke
familieleden. Deze invloed is het grootste en over het algemeen pro-natalistisch als vrouwen
getrouwd zijn, in de grootfamilie wonen en de omvang van deze familie gering is. Vrouwen
afkomstig uit grotere families hebben meer speelruimte om hun kindertal te beperken dan
vrouwen afkomstig uit kleine families.
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Door de matrilocaliteit en de matrifocaliteit hebben vrouwen de mogelijkheid hun
kinderen aan de zorgen van andere familieleden toe te vertrouwen. Zolang vrouwen thuiswonen
heeft dit een pro-natalistisch effect. Door deze situatie krijgen vrouwen meer bewegingsvrijheid.
Als zij van deze vrijheid gebruik maken en de grootfamilie verlaten, dan is er sprake van een
contra-natalistische tendens. Vrouwen geven er de voorkeur aan binnen de grootfamilie een
zwangerschap te voldragen.
De invloed van mannelijke familieleden is indirect maar kan aanzienlijk zijn. Een
indirecte pro-natalistische invloed is waargenomen als broers zich inzetten voor het snelle
hertrouwen van hun vrouwelijke familieleden. Een contra-natalistische tendens is geconstateerd
als het gaat om vrouwen met grote gezinnen en een stabiele relatie. Vrouwen geven aan dat het
hebben van broers zowel economisch als sociaal belangrijk voor hen is. Vrouwen met weinig
mannelijke familieleden voelen zich onevenredig zwaar belast en zijn geneigd hun nageslacht te
beperken. Ditzelfde geldt voor vrouwen waarvan de moeder en tantes zijn overleden.
Tegenstellingen of accentverschillen binnen de grootfamilie over het gewenst aantal
kinderen komen voor. De oudere generatie hecht over het algemeen meer belang aan een talrijk
nageslacht dan de jongere generatie, ouderen zijn van mening dat kinderen een goede
oudedagsvoorziening zijn. De invloed van de oudere generatie of het familiehoofd is echter niet
doorslaggevend. Wie uiteindelijk de meeste zeggenschap heeft, hangt af van de situatie. Als
grootmoeders nog actief participeren in het huishouden hebben ze invloed die echter snel
afneemt als ze afhankelijk van hun dochters worden. De jongere generatie heeft een aantal
mogelijkheden om hun reproduktieve wensen te verwezenlijken. Ze hebben toegang tot
voorbehoedmiddelen, ze kunnen een abortus provocatus laten doen of ze kunnen, in het geval
dat ze getrouwd zijn, besluiten te gaan scheiden. In de praktijk blijkt dat al deze oplossingen
slechts gedurende een korte tijd effectief zijn als de familie het er niet mee eens is. Daarom
wordt er wel voor gekozen om de grootfamilie te ontvluchten door het maken van een reis of
vestiging elders, meestal met achterlating van de kinderen.
De constatering dat verwantschapsrelaties een beslissende rol spelen bij beslissingen
betreffende de procreatie en dat hiermee rekening moet worden gehouden bij de invulling van
bevolkingsprogramma's (Warwick 1988) wordt door vrouwen op Ngazidja bevestigd. In het
dagelijks bestaan zijn de invloeden van hun familie zo evident dat ze niet genegeerd kunnen
worden. Sommige vrouwen maken hier gebruik van om hun speelruimte te vergroten, andere
vrouwen worden juist het slachtoffer. Duidelijk is dat directe communicatie over de
voortplanting tussen familieleden nihil is maar dat er des te meer sprake is van indirecte
positieve of negatieve pressie. Dit gegeven maakt het gecompliceerd om 'verwantschapsrelaties'
in een bevolkingsprogramma in te passen. Er is differentiatie naar omstandigheden nodig. De
omvang en samenstelling van de grootfamilie zijn hierbij van doorslaggevende betekenis en
zullen voor iedere vrouw verschillen. Bovenstaande wil niet zeggen dat het vanwege het
gecompliceerde karakter onmogelijk is om bij de ontwikkeling van een bevolkingsbeleid of
programma rekening te houden met verwantschapsrelaties. Betrokken vrouwen zullen, juist bij
een beleid ontwikkeld vanuit de doelgroep, vrijwel zeker bovengenoemde processen inbrengen.
Zij zullen bijvoorbeeld aangeven dat informatie over de uitwerking van voorbehoedmiddelen op
de toekomstige vruchtbaarheid ook belangrijk is voor hun moeders, of zij zullen wijzen op de
noodzaak van de behandeling van onvruchtbaarheid vanwege het belang van overleving van de
matriclan. Of zij zullen benadrukken dat er een andere regeling moet komen voor de positie van
vrouwen na een scheiding waardoor zij minder afhankelijk worden van mannelijke
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familieleden. Hun doelen kunnen, zeker op de korte termijn, anders zijn dan de doelen van de
overheid. In overleg met de overheid of dienstverlenende organisatie kan er een selectie worden
gemaakt van enkele veelbelovende punten. Bevolkingsprogramma's kunnen hier geleidelijk aan
op worden afgestemd.
In de inleiding is aangegeven dat er een wetenschappelijke antropologische reden is waarom
onderzoek naar verwantschap en vruchtbaarheid op Ngazidja aandacht verdient. De
beschrijvingen in dit hoofdstuk laten zien dat de positie van een persoon binnen de familie en de
verwachtingen en verplichtingen die deze positie met zich meebrengt bepalend is voor iemands
reproduktief functioneren en seksualiteit. Er is tevens aangegeven dat de verhoudingen binnen
de familie de basis vormen voor andere processen die bepalend zijn voor economische, sociale
of culturele vrijheden. Dit zal in de volgende hoofdstukken verder worden uitgewerkt.
Voor een goed begrip van de betekenis van familierelaties is het belangrijk te weten
welke inhoud aan begrippen wordt gegeven. Dit kan goed geïllustreerd worden door te kijken
naar het begrip moeder-kind eenheid. De gegevens in dit hoofdstuk laten zien dat er op
Ngazidja geen sprake is van een stereotype 'onverbrekelijke' moeder-kind eenheid.
Grootmoeders en zussen kunnen zorgtaken overnemen van de biologische moeder en hierdoor
aan haar de kans geven zich op andere terreinen te ontwikkelen. Deze splitsing van de
zogenaamde moeder-kind eenheid is te begrijpen als er gekeken wordt naar de plaats die het
kind inneemt binnen de grootfamilie. Een kind is niet individueel gebonden aan één vrouw maar
aan de matriclan, de grootfamilie. Individuele vruchtbaarheid of moederschap zijn daarom
minder bepalend voor het prestige van vrouwen dan de collectieve vruchtbaarheid en dus de
voortzetting van de matriclan. Collier en Yanagisako (1987:1-13) beschrijven de gewoonte om
verwantschapstheorieën te ontwikkelen vanuit de idee van een onverbrekelijke moeder-kind
eenheid. Aan deze eenheid kunnen taken en functies worden toegekend, aanvankelijk
overwegend zorgtaken. Zij stellen dat feministische antropologen ook andere taken op
economisch- politiek- en ideologisch gebied gingen toekennen waardoor er een completer beeld
kon worden gevormd van de positie van vrouwen. De invulling die vrouwen op Ngazidja aan de
moeder-kind eenheid geven komen hiermee overeen. We hebben gezien dat zij door zorgtaken
over te dragen, mogelijkheden creëren om economische of andere activiteiten te ontplooien.
De invulling die aan het begrip reproduktie of vruchtbaarheid wordt gegeven op
Ngazidja, ligt in het verlengde het van bovenbeschreven. Het beperkt zich niet alleen tot
biologische reproduktie maar omvat het gehele scala van activiteiten dat nodig is om
levensvatbare baby's op te voeden tot volwassenen. Niet alleen het baren van baby's, ook het
voeden, het uithuwelijken en bijvoorbeeld het betalen van schoolgeld is van belang voor een
geslaagde reproduktie. Juist hier is de grootfamilie belangrijk omdat de taken hier verdeeld
kunnen worden en de basis voor succes of mislukken hier gelegd wordt. Vrouwen met weinig
familieleden beklagen zich over de zware last die ze moeten dragen en zijn eerder geneigd hun
kindertal te beperken. Met de grootfamilie als basis zullen in de volgende hoofdstukken een
aantal componenten van vruchtbaarheid worden uitgewerkt.
Tenslotte is het opvallend, als het gaat om de invulling van begrippen, dat er zo weinig
sprake is van dichotomieën, er is eerder sprake is van accentverschillen. Dit blijkt uit de
waarden die personen toekennen aan bepaalde begrippen in relatie met de rol of de functie die
ze op een bepaald moment vervullen. Vrijwel nooit refereren vrouwen naar één positie. In
tegendeel, vrouwen beschrijven zichzelf als dochters, als moeders, als tantes, als draagsters van
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de familielijn of als zus en in de volgende hoofdstukken zullen de functies van kostwinner, van
echtgenote of van organisatrice van festiviteiten hieraan toegevoegd worden. Deze rollen
wisselen en het belang is afhankelijk van de levensfase en omstandigheden. Ze bepalen de
invulling die aan een begrip wordt gegeven, zo zal een vrouw in haar rol als voorzetster van de
familielijn van mening kunnen zijn dat het hebben van veel kinderen als rijkdom moet worden
opgevat, terwijl ze in haar rol van echtgenote een tegengestelde opvatting kan hebben.
Positionaliteil en contextualiteit bepalen de balans die wordt opgemaakt. Bovenstaande sluit
goed aan bij de verschuiving van aandacht van de positie van vrouwen naar het in kaart brengen
van vrouwenrollen en ervaringen en het begrijpen van het ontstaan van gender specifieke rollen
in sociale systemen waaraan in de feministische wetenschap steeds meer aandacht wordt
gegeven (Collier en Yanagisako 1987:4). De verhalen gepresenteerd in de case-studies laten het
voordeel van deze benadering zien. Door huishoudens of grootfamilies niet meer te beschouwen
als starre eenheden maar de dynamiek naar voren te halen is duidelijk geworden hoe belangen
van individuen gestalte krijgen als het gaat om de zeggenschap over vruchtbaarheid en
seksualiteit en hoe deze binnen de context van de familie worden bepaald.
Afsluitend kan gesteld worden dat zelfbeschikking en de daaraan gerelateerde mogelijkheden
om vruchtbaarheid te reguleren beïnvloed worden door het afstammingssysteem en de daarmee
samenhangende posities van diverse familieleden, de omvang van de grootfamilie en de
vestigingsvorm. Er is beschreven hoe binnen deze context vrijwel iedere vrouw een zekere
reproduktieve vrijheid heeft. Deze vrijheid of macht wordt door vrouwen steeds gerelativeerd,
zij zijn gehouden aan sociale codes en regels die de macht controleren. Ook kunnen zij door
eigen invulling, bijvoorbeeld door het ondernemen van een reis of het opzetten van handel, hun
speelruimte beïnvloeden. Niet alleen de persoonlijke- en familieomstandigheden bepalen de
vruchtbaarheid van vrouwen. Vrouwen en hun families maken deel uit van een breder politiek,
sociaal-cultureel en economisch kader.84 In het volgende hoofdstuk komen de grenzen duidelijk
naar voren als het anda huwelijk wordt beschreven en de hiermee samenhangende sociale
stratificaties.
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HOOFDSTUK 6

HUWELIJK EN VRUCHTBAARHEID

Welke invloed hebben het type huwelijk, de wijze waarop een partner wordt geselecteerd, de
huwelijksleeftijd, de stabiliteit van huwelijken en polygynie op de vruchtbaarheid van vrouwen,
hun reproduktieve strategieën en seksualiteit? In dit hoofdstuk zal gezocht worden naar het
antwoord op deze gecompliceerde vraag.
Een onderzoekslijn die door deze vragen loopt is die naar de verhouding tussen
traditionele gebruiken en structuren en islamitische gewoonten en regels. Is hier sprake van een
spanningsveld of vullen traditie en godsdienst elkaar aan als het gaat om huwelijkssluitingen?
Zijn er verschillende regels voor mannen en vrouwen gebaseerd op verschillende systemen?
Hoe verhouden zich de legale situatie en de sociale werkelijkheid tot elkaar? Hoe gaan mannen
en vrouwen om met macht of zeggenschap die ze op grond van godsdienstige of
verwantschappelijke regels verkrijgen en wat betekent dit voor hun vruchtbaarheid?
Een tweede onderzoekslijn die door de onderzoeksvragen loopt, is die naar wensen,
eisen of verlangens van personen als het gaat om geboortenregeling. Deze onderzoekslijn is
gebaseerd op het gekozen perspectief van onderzoek, namelijk vanuit de visie van betrokkenen.
De verwachting is dat, juist bij het thema huwelijk en vruchtbaarheid, verschillen tussen
partners of tussen partijen die huwelijken sluiten aan het licht zullen komen. Welke
beslissingsbevoegdheden hebben partners afzonderlijk? Welke beslissingen kunnen partners
gezamenlijk nemen? Waar moeten ze rekening mee houden, zijn ze afhankelijk van de familie,
van economische mogelijkheden of zijn er andere processen die wellicht belangrijk zijn voor
hun vruchtbaarheid? Hoe vertalen betrokkenen dit naar een goed geboortenregelingsprogramma
of naar andere gewenste faciliteiten?
Bovenstaande geeft aan hoe contextualiteit, de wisselwerking tussen huwelijken en
andere processen, nader zal worden ingevuld. Ook positionaliteit wordt in dit hoofdstuk verder
uitgewerkt. Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zal steeds gekeken worden hoe
besluiten of keuzemogelijkheden van vrouwen samenhangen met hun positie op het moment
van besluitvorming. Bij de keuze van een huwelijkspartner komt dit bijvoorbeeld aan de orde
als de vraag wordt gesteld of vrouwen die maagd zijn en een eerste huwelijk sluiten minder
zeggenschap over de keuze van de partner hebben dan vrouwen die meerdere keren getrouwd
zijn geweest. Positionaliteit zal ook in verband worden gebracht met het type huwelijk, de
stabiliteit en polygynie en zal tenslotte worden vertaald naar diverse strategieën om
vruchtbaarheid te beïnvloeden.
Na een algemene inleiding (6.1) en de presentatie van twee case-studies (6.2, 6.3) zal er
onderzocht worden of en hoe de verschillende typen huwelijkssluitingen van betekenis zijn voor
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reproduktieve vrijheden van betrokkenen (6.4). Vervolgens (6.5) wordt er gekeken hoe
verschillende huwelijksarrangementen worden ingevuld. Hoe komen deze tot stand en wat
betekent dit voor vrouwen die worden uitgehuwelijkt? Is maagdelijkheid belangrijk (6.5)?
Daarna (6.6) zal worden ingegaan op de stabiliteit van huwelijken. Wat betekent het voor
vrouwen als ze scheiden of verstoten worden? Zoeken ze een nieuwe partner? Wat is de invloed
van matrilocaliteit op de hechtheid van de huwelijksband? Wat betekent dit voor hun
vruchtbaarheid? In 6.7 zal nader worden ingegaan op de positie van echtgenoten en op
polygynie. In hoeverre is polygynie geaccepteerd? Is het een bron van conflicten en wat zijn de
praktische consequenties voor de vruchtbaarheid? Vervolgens (6.8) wordt ingegaan op de
huwelijksleeftijd, wat betekent het voor vrouwen om jong te trouwen? Hoe gaan zij om met een
leeftijdsverschil met hun partner en heeft dit alles gevolgen voor hun vruchtbaarheid? In 6.9
worden ter afsluiting paradoxen behandeld die in dit hoofdstuk naar voren kwamen.
6.1 Opvattingen over huwelijken en scheidingen, communicatie tussen echtgenoten over
geboortenregeling
Opvattingen in Bangoi Kouni over huwelijken en scheidingen
In Bangoi Kouni werden we in gesprekken herhaaldelijk gewezen op het belang van de anda.
De voorbereidingen voor de anda hielden de bewoners bezig, en als men volgens de anda was
getrouwd werd dit al snel verteld. Hoewel alles rondom de anda huwelijken een geliefd
gespreksonderwerp was, kwamen petit mariages, of het voor de kadi gesloten huwelijk,
aanmerkelijk vaker voor. Ook een scheiding en het weer zoeken naar een nieuwe
huwelijkspartner nam veel tijd in beslag. Veel mannen beklaagden zich over "de vrouw van
tegenwoordig". Het beeld dat zij hierbij voor ogen hadden was een vrouw die veel materiële
eisen aan haar echtgenoot stelt, die geneigd is tot overspel en die veel minder gehoorzaam is dan
"de vrouw van vroeger". Volgens een aantal mannen zijn bovengenoemde drie elementen
verantwoordelijk voor de scheidingen waar men zich in Bangoi Kouni mee geconfronteerd ziet
(FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b:24). Vrouwen in Bangoi Kouni konden in het geval van
scheiding op initiatief van de echtgenoot nauwelijks de reden hiervan aangeven. Een zekere
fatalisme als "het is voorbeschikt" viel te beluisteren. Soms werden er triviale redenen als het
niet lekker genoeg klaarmaken van maaltijden aangevoerd. Bij scheidingen op initiatief van de
vrouw lag dit anders. Onder druk van haar familie nam ze vooral het initiatief als de echtgenoot
niet (meer) in haar onderhoud bijdroeg of als hij onvoldoende bijdroeg aan de onkosten
gedurende de periode na de bevalling (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b:25).
Opvallend is dat gescheiden vrouwen slechts relatief korte tijd ongetrouwd bleven,
ondanks hun soms traumatische ervaringen tijdens een vorig huwelijk. Ook hiervoor werden
een aantal redenen gegeven. De meest voorkomende was dat ongetrouwde vrouwen een lage
sociale status hebben. Daarbij kwam nog dat gescheiden vrouwen afkomstig uit gegoede
families minder bewegingsvrijheid hadden dan getrouwde vrouwen omdat ze weer onder
controle van hun familie kwamen te staan. Een andere reden die werd opgegeven was "de
ontmoeting van een interessante huwelijkskandidaat". Interessant wordt dan vooral uitgelegd in
de zin van interessant voor verbintenissen tussen de families in politiek, sociaal of economisch
opzicht. Als laatste reden voor het snelle hertrouwen werd de druk van de grootfamilie genoemd
(FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b:25). Over het algemeen waren zowel vrouwen als mannen
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van mening dat een scheiding niet al te dramatisch moest worden opgevat omdat dit bij het
leven hoorde.
Uit de hierboven weergegeven uitspraken van mannen over "de vrouw van
tegenwoordig" kreeg ik niet de indruk dat de communicatie tussen echtgenoten optimaal was. Ik
stelde mij de vraag in hoeverre echtgenoten betrokken werden bij geboortenregeling. Deze
vraag legde ik voor aan vierenzestig gebruiksters van voorbehoedmiddelen in tien
gezondheidscentra.
Communicatie tussen echteenoten over geboortenregeling
In de tien gezondheidscentra bleek dat drieënvijftig van de vierenzestig gebruiksters getrouwd
waren waarvan eenenvijftig vrouwen "wel eens" met hun partner over geboortenregeling in het
algemeen gepraat hadden. Veertig gebruiksters gaven aan dat ze de beslissing om daadwerkelijk
voorbehoedmiddelen te gaan gebruiken in overleg met hun echtgenoot genomen hadden.
Dertien van de getrouwde gebruiksters hadden de mening van hun echtgenoot dus niet gevraagd
en elf gebruiksters leefden zonder echtgenoot op het moment van ons gesprek. Deze elf
gebruiksters hadden over het algemeen ook niet met hun losse partners overlegd. Van de veertig
gebruiksters die overleg met hun echtgenoot hadden gevoerd zeiden zevenendertig vrouwen dat
hun echtgenoot geen bezwaar maakte terwijl drie vrouwen tegen de zin van hun partner tot
gebruik waren overgegaan. De dertien vrouwen die de mening van hun partner niet hadden
gevraagd gaven aan dan ze bang waren voor een weigering en veto van hun partners. Deze angst
kan terecht zijn gezien het feit dat diverse ex-gebruiksters als reden voor het stoppen met het
gebruik van voorbehoedmiddelen aangaven dat hun partner of hun familie het achteraf oneens
waren met het gebruik. Aan de andere kant is er een zekere onverschilligheid geconstateerd bij
partners wat betreft het gebruik van anticonceptiva door hun vrouwen. De mening van de
echtgenoot van Rukia (5.2) dat hij liever niet op de hoogte is van zaken waar hij het
mogelijkerwijs niet mee eens is, werd verschillende malen gehoord. De gedachte hierachter was
dat het een gebrek aan respect is als vrouwen iets doen waarover mannen expliciet hun
afkeuring hebben uitgesproken. Het is beter om de mening van de echtgenoten niet te vragen,
juist als het een zaak betreft waar zij het waarschijnlijk niet mee eens zullen zijn. In dat geval
zijn vrouwen niet ongehoorzaam en tonen zij genoeg respect.
De uitspraken van gebruiksters van anticonceptie in tien gezondheidscentra laten zien
dat de communicatie tussen echtgenoten minder slecht was dan op grond van de uitspraken in
Bangoi Kouni werd gevreesd. De meeste vrouwen hadden wel overleg met hun partner gevoerd
en slechts drie van de veertig mannen die naar hun mening waren gevraagd, waren het oneens
met het gebruik van voorbehoedmiddelen door hun vrouwen. Dit meningsverschil had er niet
toegeleid dat betrokken vrouwen daadwerkelijk afzagen van het gebruik van anticonceptiva. De
vraag hoe het zat met de groep vrouwen die wel gestopt was met het gebruiken van
voorbehoedmiddelen was hiermee nog niet beantwoord. Deze interessante groep exgebruiksters was ook veel moeilijker te traceren. Daarom werd besloten in de drie
onderzoeksdorpen extra aandacht aan deze groep te besteden.
Het beeld onder ex-gebruiksters in de drie onderzoeksdorpen was wat betreft de
communicatie tussen de echtgenoten afwijkend van de gebruiksters in de gezondheidscentra. Er
waren aanzienlijk meer vrouwen die geen overleg met hun partner hadden gevoerd. Op het
moment dat ze anticonceptiva gingen gebruiken waren er tweeënvijftig van de vierenzestig
vrouwen getrouwd en leefden er twaalf zonder vaste partner. Van de tweeënvijftig getrouwde

122

vrouwen gaven tien vrouwen aan overleg met de partner te hebben gepleegd. Gebrek aan
overleg verklaarden vrouwen door (tijdelijke) afwezigheid van de partner of door een slechte
huwelijksrelatie op het moment van acceptatie, bijvoorbeeld door aanwezigheid van een
minnaar of minnares. Ook het besluit te stoppen met anticonceptiva werd meermalen door
vrouwen alleen genomen bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw huwelijk of juist omdat
hun huwelijken mislukten. Een klein gedeelte van de vrouwen gaf aan zowel het besluit om
voorbehoedmiddelen te gaan gebruiken als om te stoppen gezamenlijk met hun partners te
hebben genomen. Tot stoppen werd in dat geval vaak overgegaan omdat de echtparen een
nieuwe zwangerschap wensten of omdat vrouwen in de menopauze kwamen.
Belangrijke oorzaken die ten grondslag liggen aan het wel of niet communiceren met
echtgenoten kwamen in de eerste fasen van het onderzoek in onvoldoende mate naar voren.
Daarmee kon ook de vraag niet beantwoord worden waarom vrouwen overgaan tot het gebruik
van voorbehoedmiddelen of waarom ze er juist mee stoppen en wat de invloed van
huwelijksrelaties hierop was. Niet alleen de communicatie maar een complex van factoren
samenhangende met het huwelijk moest minder oppervlakkig worden onderzocht. Dit kon
alleen in de drie onderzoeksdorpen waar gedurende lange tijd processen konden worden
gevolgd en met hele families kon worden gepraat. Hieronder volgt een presentatie van twee
case-studies die een goed inzicht geven in de gevolgen van een huwelijk op de voortplanting.
De eerste betreft een jonge vrouw, moeder van twee kinderen uit verschillende relaties
woonachtig te Mdjoiézi. De tweede betreft een vrouw van veertig, moeder van zeven kinderen
met een stabiele relatie woonachtig te Idjikoundzi. Na de presentatie van deze case-studies zal
worden ingegaan op de in de inleiding genoemde onderzoeksvragen.
6.2 De familie Ali Mamout
Figuur 6.2.1 toont de familierelaties van de familie Ali Mamout. De familie woont in een
bescheiden golfplaten huis midden in Mdjoiézi. De hoofdpersoon, Thoirabou, woont niet meer
in dit familiehuis maar is ingetrokken bij een tante woonachtig aan de rand van Mdjoiézi.
Thoirabou is een jonge vrouw van tweeëntwintig jaar. Zij is de tweede dochter,
en heeft een schoolopleiding gevolgd tot de vierde klas van de middelbare school,
daarna heeft zij de school verlaten om te trouwen. Haar eerste huwelijk was volgens
haar zeggen met een oude man, geselecteerd door haar moeder. Deze man kon haar niet
goed onderhouden en na de geboorte van hun eerste kind heeft Thoirabou hem, zeer
tegen de zin van haar moeder, het huis uit gezet. Zij gebruikte gedurende deze periode
de pil die ze via haar zus, een verpleegster, had gekregen. Thoirabou, die bij haar
moeder inwoonde, maakte al vlug kennis met een jongeman uit een ander dorp waarop
ze wanhopig verliefd werd. Ze trouwden en omdat haar nieuwe echtgenoot tegen
voorbehoedmiddelen was raakte Thoirabou al snel zwanger van haar tweede kind Na
de bevalling vertrok de echtgenoot zonder waarschuwing en zonder officieel te scheiden
en trouwde vervolgens volgens de anda met zijn minnares uit zijn geboortedorp.
Thoirabou, die zegt in het geheel niet bijgelovig te zijn, constateerde dat er sprake was
van magie uitgeoefend door de nieuwe echtgenote. Na op een zo'n teleurstellende wijze
in de steek gelaten te zijn, woont Thoirabou nog steeds met haar twee zoontjes in het
huis van haar moeder. Al gauw wordt haar jongste zoontje ziek en moet opgenomen
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worden in het ziekenhuis. Thoirabou vertelt overal rond dat de vader het kind heeft
verwaarloosd en dat dit de oorzaak is van de slechte conditie van het kind Als deze
geruchten de vader ter ore komen, gaat hij naar het ziekenhuis waar hij de verzorging
van het kind op zich neemt en alle rekeningen betaalt. Na ontslag uit het ziekenhuis stelt
hij voor dat het kind verder opgevoed zal worden door zijn moeder.
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minnaar en kind geboren uit deze relatie
familie-of huwelijksrelatie
wonen als familie samen

Th= Thoirabou, Ego
S = Sitty

Figuur 6.2.1 Wooneenheid en familierelaties van de familie Ali Mamout
De moeder van Thoirabou, Sitty, verzet zich hier heftig tegen. Zij vindt dat Thoirabou de
hele dag niets te doen heeft en dat zij gemakkelijk voor haar twee kinderen kan zorgen.
Sitty stelt zich garant voor hetfinanciëleonderhoud van het kind. Thoirabou deelt deze
mening niet met haar moeder. Waarom, zo redeneert zij, zou men het kind de goede
zorgen van zijn vader ontzeggen als deze worden aangeboden? Bovendien zou zij meer
vrijheid krijgen. Hoewel het afscheid haar zwaar valt - het kind is negen maanden en
begon haar al Mama te noemen - brengt ze het toch weg naar de grootmoeder van
vaderskant in een ander dorp. Af en toe bezoekt ze het kind waarbij ze er altijd zorg
voor draagt enkele cadeaus mee te nemen.
Aldus achtergebleven met haar oudste zoontje in het huis van haar moeder
begint er een moeilijke tijd voor Thoirabou. Haar moeder wil dat ze snel hertrouwt
omdat ze vreest voor een ongewenste zwangerschap. Nu Thoirabou nog jong is, is er
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volgens Sitty geen betere bestemming dan het moederschap, tenminste als Thoirabou
getrouwd is Als de kinderen van Thoirabou "iemand" zullen zijn in de maatschappij,
dat wil zeggen als ze volgens de anda trouwen, dan zullen Thoirabou en haar familie m
hun roem delen
Thoirabou is deze mening niet toegedaan, zij maakt kennis met een jonge student
uit hun dorp en ze knoopt een liefdesrelatie met hem aan De disputen tussen moeder en
dochter lopen zo hoog op dat Thoirabou besluit het ouderlijk huis te verlaten en bij haar
tante van vaderszijde in te trekken Zij laat haar oudste zoontje bij haar moeder achter
omdat ze zich niet in staat voelt voor hem te zorgen
De vrije houding van Thoirabou is een doorn m het oog van haar moeder Hun
opvattingen over wat respectabel is verschillen hemelsbreed Sitty ziet ¡n een anda
huwelijk van haar kleinkinderen de vervulling van al haar verlangens Thoirabou heeft
een ander doel voor ogen en wenst eerst haar eigen leven te leiden
In het huis van haar tante krijgt Thoirabou de beschikking over een eigen kamer
en geniet ze een grote vrijheid Haar liefdesrelatie met de studentfloreerten Thoirabou
en haar minnaar kondigen aan te willen trouwen Beide families verzetten zich hevig
tegen dit idee De familie van de jongen verklaart dat hij eerst zijn studie af moet maken
en vervolgens moet trouwen volgens de anda met een maagd geselecteerd door de
familie De familie van Thoirabou verklaart dat de jonge student onmogelijk een vrouw
met twee kinderen kan onderhouden en dat Thoirabou beter een vermogend man kan
trouwen Haar moeder voegt hier echter aan toe dat als het met anders kan, het beter is
om te trouwen met haar huidige minnaar dan door te gaan met m zonde te leven
Ondanks de aanvankelijke wens van de beide partners om te trouwen, vindt het
huwelijk niet plaats De jongen verandert onder druk van zijn familie al snel van mening
en verklaart niet geïnteresseerd te zijn m een huwelijk met Thoirabou Het blijkt
onmogelijk om tegen de wens van twee families m te gaan
De jonge geliefden blijven elkaar ontmoeten en Thoirabou wordt zwanger Haar
geliefde stelt haar een abortus voor omdat hij zich nog niet rijp voelt voor het
vaderschap Thoirabou accepteert dit De abortus wordt clandestien uitgevoerd waarbij
Thoirabou zoveel bloed verliest dat ze m het ziekenhuis moet worden opgenomen Haar
oudste zus, die in het ziekenhuis werkzaam is, komt zodoende achter de toedracht van de
zaak en maakt Thoirabou de hevigste verwijten.
Na ontslag uit het ziekenhuis probeert Thoirabou een baan te vinden m Moroni
maar tevergeefs Ze keert terug in het huis van haar tante en hervat de relatie met haar
minnaar
De tante waar Thoirabou inwoont, ¡s ongeveer zestig jaar Zij heeft twee volwassen
kinderen waarvan de oudste dochter in Frankrijk woont Dertig jaar geleden heeft ze,
na twee mislukte huwelijken, met haar dochtertje de Comoren verlaten om bij haar zus
in Madagascar te gaan wonen Zij heeft hier een vijftal mislukte huwelijken gehad Met
de onlusten van 1977 is ze als een Sabena teruggekeerd In Madagascar heeft ze twee
zoons gehad waarvan er één is overleden Bij haar terugkeer in haar geboorteplaats is
ze door de bevolking hartelijk ontvangen Te zamen met haar lotgenoten kreeg ze grond
toegewezen om een huis te bouwen Er bestaat nu een hele Sabena wijk Tante gaf er
echter de voorkeur aan zelf een stukje grond te ontginnen en daar een huis te bouwen
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Zij woont aan de periferie van het dorp in een ruim huis opgetrokken uit golfplaten. De
ontginning en de bouw van haar huis heeft haar veel energie gekost en volgens haar
teveel van haar krachten gevergd. Tante maakt een oude afgeleefde indruk
Nadat ze haar eigen huis afhad heeft ze op een steenworp afstand een groot huis
van beton voor haar dochter en kleindochter laten bouwen met behulp van geld
afkomstig van haar dochter uit Frankrijk
Wat de huwelijken van tante betreft, het eerste huwelijk was een gearrangeerd
anda huwelijk en heeft slechts korte tijd stand gehouden. Het tweede huwelijk met een
partner naar eigen keuze heeft tien jaar stand gehouden. De daarop volgende
huwelijken waren allen van korte duur.
Over haar nichtje Thoirabou zegt tante dat ze haar als haar eigen kind
beschouwt omdat de overleden vader van Thoirabou haar lievelingsbroer was die een
grote steun voor haar is geweest bij haar terugkeer uit Madagascar. Tante vindt dat ze
genoeg kinderen heeft vooral omdat haar dochter uit Frankrijk haar financieel
voldoende steunt. Ze is blij dat de vrouwen van tegenwoordig de middelen hebben om
hun kindertal te beperken.
De moeder van Thoirabou, Sitty, kan worden gekarakteriseerd als een conservatieve
vrouw. Tijdens onze bezoeken benadrukt ze steeds het verdriet dat ze heeft over de
leefwijze van haar dochter terwijl ze ook spijt betoont over haar harde opstelling die
Thoirabou uit huis heeft gedreven waardoor ze de controle over haar geheel heeft
verloren.
Sitty is drie keer getrouwd geweest, de eerste echtgenoot is vroeg overleden, met
de tweede heeft ze twee dochters gehad waarvan Thoirabou de tweede is, en met de
derde beschouwt zij zich niet meer getrouwd aangezien hij niet voor haar zorgt en
teruggekeerd is naar zijn eerste vrouw en vijf kinderen in een ander dorp. Van haar
tweede echtgenoot heeft ze een stuk land gehad dat ze gedeeltelijk verkocht heeft om een
woning voor haar oudste ongetrouwde dochter te kunnen bouwen. In deze tweekamer
woning woont ze momenteel zelf met haar oudste dochter en kleinzoon. Het huis is nog
niet voltooid, de vloeren moeten nog worden gecementeerd en de ramen en deuren
ontbreken.
Haar oudste dochter is verpleegster in Moroni en zij ondersteunt haar moeder
opfinancieelgebied
Deze nog ongetrouwde dochter, zus van Thoirabou, lijkt veel op haar moeder, ook zij
hecht aan traditie. Zij heeft in tegenstelling tot haar zus haar leven geheel uitgestippeld:
Ze wil trouwen volgens de anda met de man die hiervoor is geselecteerd en ze wil als
maagd het huwelijk ingaan. Ze zou graag drie kinderen willen hebben. Momenteel is ze
vijfentwintig jaar maar omdat ze nog niet de middelen heeft te trouwen kan dit nog wel
enige jaren worden uitgesteld Het verschil in levenshouding tussen de beide zussen is
opvallend Meestal laat men, zoals Thoirabou, de gebeurtenissen over zich komen en
handelt men naar gelang de omstandigheden. Een plan zoals de zus van Thoirabou
heeft gemaakt is een vrij uniek verschijnsel.
De oorzaken van de problemen van Thoirabou zijn volgens haar zus vooral
gelegen in het feit dat Thoirabou haar moeder niet gehoorzaamt: Waarom moest
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Thoirabou haar eerste huwelijk verprutsen7 Waarom moest ze met een tweede man
trouwen die niets waard was? En waarom leeft ze nu met een minnaar7 Dit alles kan
haar goedkeuring niet wegdragen en bovendien beklaagt ze zich over het feit dat het
levensonderhoud van haar oudste neef e op haar schouders terecht komt Ze verwijt
Thoirabou dat ze niet voldoende naar een baan zoekt en gemakzuchtig is Thoirabou
houdt van pleziertjes, gaat vaak 's avonds uit om video's te bekijken en logeert alleen
maar bij tante omdat dit een oude dame is die het onverschillig laat wat Thoirabou
uitvoert volgens haar zus
In één opzicht is deze oudste zus het niet met haar moeder eens, ze vindt
anticonceptiemiddelen een goede uitvinding en ze heefi al verschillende leden van haar
familie, onder andere Thoirabou tijdens haar eerste huwelijk aan de pil geholpen
Wat betreft haar jeugd zegt ze dat haar moeder de "man in huis" heeft moeten
spelen, een situatie die ze als moeilijk heeft ervaren De afwezigheid van broers doet
zich tot op heden gelden De familie heeft een tekort aan mankracht en de bananen die
haar moeder op de markt verkoopt moet ze eerst zelf kopen Ze heeft wel een halfbroer,
kind van dezelfde vader met zijn tweede vrouw (zie fig 621)
De halfbroer is gezakt voor het eindexamen van de middelbare school en vervult sinds
die tijd een administratieve Junctie in het dorp Hij toont zich zeer begaan met het lot
van Thoirabou maar hij benadrukt dat zijn eigen zus zijn eerste verantwoordelijkheid is
Toch was hij het die het geld voor de abortus van Thoirabou, volgens hem zonder te
weten waarvoor het was, voorschoot Ook geeft hij vaak kleine bedragen aan Thoirabou
hoewel hij heel goed weet dat, naar zijn zeggen, dit alleen maar gebruikt wordt om zeep
te kopen om de kleren van haar minnaar te wassen Het geld voor de abortus heeft hij
op zijn beurt gekregen van een halfzus uit Frankrijk kind van de derde vrouw van zijn
vader Opvallend is dat hij angstvallig tracht de banden met familieleden m Frankrijk te
handhaven omdat de materiele winst aanzienlijk is Zijn verhouding met de zus van
Thoirabou is minder goed dan zijn relatie met Thoirabou De oorzaak hiervoor moet
gezocht worden in een familievete Tussen de twee vrouwen van zijn vader heeft altijd
een rancune bestaan en alle contact tussen de kinderen van de verschillende vrouwen
was verboden. Later heeft hij begrepen dat de kinderen hier niets aan konden doen en
heeft hij een verzoening aangeboden die echter met door de zus van Thoirabou is
geaccepteerd omdat die volgens zijn zeggen al teveel geïndoctrineerd was door haar
moeder
Tijdens ons bezoek aan deze halfbroer, enige maanden na het gesprek met
Thoirabou, blijkt dat Thoirabou weer zwanger is maar dat ze zich deze keer te zwak
voelt om een abortus te laten plegen. Haar minnaar heeft haar een brief gestuurd
waarin hij haar uitlegt dat hij de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen en dat hij
de relatie met Thoirabou wil verbreken omdat hij zijn studie m Frankrijk wil voortzetten
en bij terugkeer met een jong meisje zal trouwen De halfbroer heeft ons vol
verontwaardiging de briefgetoond en vertelt dat hij een proces gaat aanspannen.
Als wij enige tijd later Thoirabou ontmoeten vertelt zij zelf dat ze zwanger is maar dat
ze haar moeder en zus nog niets heeft durven vertellen
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De minnaar van Thoirabou blijkt, als wij hem spreken, zeer veel waarde aan zijn studie
te hechten. Hij is naar eigen zeggen verliefd op Thoirabou en heeft zelfs een lied voor
haar gecomponeerd. Hij geeft aan dat als Thoirabou op hem wil wachten, wat hem
momenteel onwaarschijnlijk lijkt, zelfs onmogelijk hij dan met haar zal trouwen na zijn
terugkeer uit Frankrijk In dat geval echter zal hij later een tweede vrouw nemen om de
anda mee te vieren omdat hij hier veel waarde aan hecht.
Wat betreft geboortenregeling is hij van mening dat dit een goede zaak is maar
dat degene die het eerste hierbij betrokken zijn, namelijk echtparen, nauwelijks zijn
geïnteresseerd. Hij heeft zelfs een keer een poging ondernomen zijn zeventigjarige oom
die elk jaar een kind krijgt te overtuigen van het nut van geboortenregeling maar hij
heeft hiermee het misgenoegen van de hele familie op zijn hals gehaald. Thoirabou
gebruikt volgens hem de pil maar binnenkort voorziet hij een scheiding want haar
halfbroer wil hem voor het gerecht dagen.
Naast het huis waarin de moeder van Thoirabou woont, staat het huis van de dochter
van de zus van de moeder. Deze is getrouwd en heeft drie kinderen. Zij deelt de keuken
en de binnenplaats met haar tante. De jonge vrouw en haar echtgenoot bewerken het
land en leven van de opbrengst hiervan. In hun zesjarige huwelijk hebben ze vier zonen
gehad waarvan er één is overleden. Momenteel is de vrouw weer zwanger. Hoewel ze
gehoord heeft van anticonceptie via de zus van Thoirabou en zelfs een keer een strip
pillen heeft geprobeerd is ze hiermee gestopt toen de voorraad in het gezondheidscentra
ter plaatse uitgeput was. Overigens is ze ook niet zo gemotiveerd voor
geboortenregeling omdat ze graag een dochter wil hebben.
Haar echtgenoot is het volledig met haar eens. Hij is afkomstig uit een familie
van vier dochters en één zoon en omdat hij altijd voor zijn zussen heeft moeten zorgen,
verlangt hij nu volgens zijn zeggen ernaar te investeren in een eigen dochter.
Een andere zus van de moeder van Thoirabou woont in Moroni met haar man en drie
kinderen. Onlangs heeft de man van deze tante van Thoirabou, na vijftien jaar huwelijk
zijn anda aangekondigd met een jong meisje uit Mdjoiézi. De familie heeft er met
misgenoegen kennis van genomen, maar het als onvermijdelijk geaccepteerd. Er wordt
noodgedwongen aan de voorbereidingen deel genomen.
Een aantal maanden later wordt de dochter van Thoirabou geboren. Thoirabou heeft
zich intussen met haar familie verzoend en woont weer in het huis van haar moeder.
Haar minnaar is naar Frankrijk vertrokken.
De vrouwen in deze familie hebben bijna allen een veelbewogen huwelijksleven achter de rug.
De tante aan vaderszijde spant de kroon met zeven huwelijken waarvan er maar één volgens
haar zeggen gelukkig was. Ook de moeder van Thoirabou heeft verschillende ervaringen gehad.
Ze is weduwe geworden, ze is geconfronteerd geweest met polygynie en ze is verlaten door haar
laatste echtgenoot. De reactie van Thoirabou en haar zus op deze situatie is heel verschillend.
Thoirabou lijkt vast besloten van het leven te genieten en heeft op jonge leeftijd al drie partners
gehad. Haar zus is op vijfentwintigjarige leeftijd nog maagd en wil volgens de anda
uitgehuwelijkt worden. Familiebanden worden door Thoirabou aanvankelijk als knellend
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ervaren, maar toch valt ze uiteindelijk weer terug op haar ouderlijk huis. De geboorte van haar
dochtertje heeft wat dit betreft een doorbraak veroorzaakt. De moeder van Thoirabou lijkt,
ondanks haar aanvankelijk verzet, verzoend met de situatie. Ze is blij dat Thoirabou weer naar
huis is teruggekeerd. Thoirabou is trots op haar dochter. Na twee zonen en een dochter
beschouwt ze haar gezin nu als compleet. Dat dit in de toekomst nieuwe problemen kan geven,
valt te verwachten.
Polygynie,
instabiliteit
van
huwelijken,
diverse
huwelijksleeftijden,
voorbehoedmiddelen, abortus, typen huwelijken, maagdelijkheid, dit alles is ter sprake
gekomen bij de familie Ali Mamout. Na de presentatie van de tweede case-study waarin we
zullen zien hoe het Manama vergaat, die na de geboorte van zeven kinderen besluit te stoppen
met het krijgen van kinderen, worden deze facetten nader uitgewerkt.
63 De familie Ali Bacar
Manama vertelt wat het betekent te leven met een polygyne man. De familie Ali Bacar (zie
figuur 6.3.1) woont in het kleine afgelegen dorpje Idjikoundzi.

familie-of huwelijksrelatie
= = wonen als familie samen

M = Manama, Ego
К =Kamaria

Figuur 6.3.1 Wooneenheid en familierelaties van de familie Ali Bacar
Mariama woont met haar man, haar zeven kinderen en haar moeder Kamaria in haar
eigen huis gemaakt van cocosbladeren en bedekt door riet. Het heeft twee vertrekken,
één dient als salon en slaapvertrek Hierin slapen op twee bedden Mariama en haar
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man en een aantal kinderen In het tweede vertrek liggen een aantal matten op de grond
waar haar moeder en de rest van de kinderen op slapen.
Naast de tien personen die in dit huis wonen is er ook een broer van Manama,
vrijgezel, die niet onder hetzelfde dak woont maar wel de maaltijden gebruikt met de
familie en aan de huishoudfinancien bijdraagt. Hij woont m een klein hutje op ongeveer
honderd meter afstand van de woning. Hij werkt op de familiepercelen en draagt een
belangrijk deel van de oogst af aan zijn zus.
Manama is tweeendertig jaar, haar oudste kind is zestien jaar en de andere kinderen
werden geboren met een tussenruimte van ongeveer twee jaar. Het jongste kind is drie
jaar. Manama leeft nog steeds met haar eerste echtgenoot met wie ze de anda heeft
gevierd.
De familie leeft voornamelijk van de landbouw. Zij hebben vijf percelen, drie
van AU, de man van Manama, en twee van Mariama waarop ze zowel voedselgewassen
zoals mats, bananen, cassave en bonen als handelsgewassen zoals pinda's verbouwen.
Moeder, de echtgenoot van Mariama en haar broer werken op het land. Mariama werkt
niet zoveel meer op het land want ze heeft de zorg voor zeven kinderen en door haar
vele zwangerschappen heeft ze de gewoonte om op het land te werken verloren.
Na de geboorte van haar zevende kind heeft Mariama, in overleg met haar
echtgenoot, besloten om de pil te gaan gebruiken omdat ze zeer vermoeid is door de
veelvuldige zwangerschappen en de opvoeding van de kinderen haar zwaar begint te
vallen. Haar moeder wordt niet op de hoogte gesteld van dit besluit want het is bekend
dat zij zoveel mogelijk kleinkinderen wil.
Tijdens ons eerste bezoek aan Mariama bekent zij ons bang te zijn dat ze
zwanger is. Hoewel ze gedurende ruim twee jaar de pil heeft geslikt is ze onlangs om
onduidelijke redenen gestopt. Ze klaagde over buikpijn en analyses wezen uit dat ze een
zware worminfectie had die behandeld is waarna de buikpijn is afgenomen. Mariama
echter was ondertussen gestopt met het gebruik van de pil.

AU, de echtgenoot heeft twee vrouwen. Hij heeft een tweede vrouw genomen na de
geboorte van zijn vijfde kind dat momenteel zeven jaar is. Volgens Mariama heeft AU
een tweede vrouw genomen omdat hij thuis geen rust meer vindt. De tijdens haar
zwangerschappen altijd vermoeide Mariama kan niet voldoende aandacht geven aan
haar man en ook de kinderen dragen ertoe bij dat het nooit rustig is in dit huishouden.
Om zijn rust in het tweede huishouden te garanderen heeft AU een oudere tweede vrouw
genomen die hem geen kinderen meer kan schenken. Deze vrouw heeft zelf een
volwassen dochter uit een eerder huwelijk AU draagt er zorg voor zijn tijd eerlijk te
verdelen tussen de beide vrouwen maar Mariama is niet tevreden. Zij verwijt haar man
dat hij, negen dagen na haar bevalling, een tweede vrouw heeft genomen. Mariama legt
uit dat juist gedurende de veertig dagen na de bevalling zij AU nodig heeft om de
buitenwereld te laten zien dat hij zijn plichten jegens haar en hun kinderen serieus
neemt. Zijn positie als echtgenoot en vader en haar positie als echtgenote wordt door
het geven van voedsel en giften aan de nieuwgeborene en aan de familie van Mariama
bevestigd. Het tweede huwelijk van AU tijdens zo'n belangrijke periode wordt hem door
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Manama dan ook zeer kwalijk genomen. Manama beschouwt haar bijvrouw niet zozeer
als een rivaal op het seksuele vlak omdat ze oud, lelijk en onvruchtbaar is. Maar ze
beklaagt zich wel over het feit dat AU teveel tijd in het andere huishouden doorbrengt.
Het huis van de tweede echtgenote staat op een steenworp afstand van dat van
Manama.
Tijdens een gesprek met AU blijkt dat hij zeer gelukkig is dat Manama hem zeven
kinderen heeft geschonken. Voordat hij met Manama trouwde heeft hij twee huwelijken
gehad, beiden kinderloos. Volgens hem had hij alle hoop opgegeven en heeft Mariama
hem weer nieuw levensgeluk geschonken. De reden die hij opgeeft voor de polygynie
komt overeen met de analyse die Mariama heeft gemaakt maar hij voegt hieraan toe dat
hij ook een vrouw nodig had die op het land kon werken omdat Mariama hem niet meer
helpt met de verbouw van hun voedsel.
AU heeft slechts één zus, van de negen andere kinderen die zijn moeder heeft
gehad is alleen zij nog in leven. Zijn zus heeft één kind gehad maar deze is overleden.
AU heeft één van zijn kinderen naar zijn zus gestuurd om door haar te worden opgevoed
omdat het niet -waarschijnlijk is dat zij nog kinderen zal krijgen. Helaas is het kind ziek
geworden en heeft Mariama haar weer teruggehaald.
De tweede vrouw van AU is met hem getrouwd na het overlijden van haar eerste
echtgenoot waarmee zij lange tijd getrouwd is geweest. Uit haar eerste huwelijk heeft zij
één dochter die momenteel zeventien jaar is. De tweede vrouw van AU maakt een
afgeleefde indruk zij is gebogen en heeft overal rimpels. Zij woont in een zeer klein
huisje van cocosbladeren. Zij toont zich tevreden over haar echtgenoot die volgens haar
zeggen goed voor haar zorgt. Zij beklaagt zich over het gebrek aan kinderen in haar
familie. Haar eigen moeder had slechts twee dochters en zelfheeft ze maar één dochter.
Gelukkig heeft haar jongere zus wel een aantal kinderen die haar af en toe komen
helpen. Wat Mariama betreft zegt zij dat Mariama zich gelukkig kan prijzen dat ze
zoveel kinderen heeft. Het gebruik van voorbehoedmiddelen keurt zij over het algemeen
sterk af. Zij beschouwt dit als een daad van domme vrouwen die niet begrijpen wat goed
voor hen is. Op dit moment gaat al haar aandacht uit naar haar dochter die onlangs
volgens de petit mariage getrouwd is. Zij maakt ons attent op het gekreun dat uit de
naburige hut lijkt te komen, wij gaan daar poolshoogte nemen.
In deze hut treffen wij de dochter van zeventien jaar aan, uitgestrekt op een oud bed en
inderdaad hevig kreunend. Voor haar, op de grond staat een metalen schaal waarop
ongeveer 12.000 Comorese frank (ft. 80,00) ligt in kleine munten en een gouden ring.
De vrouw kan zich niet oprichten en rond het bed zitten drie andere vrouwen die na elke
kreun hun medeleven betuigen. Deze drie vrouwen vertellen dat de jonge vrouw op het
bed de vorige nacht is ontmaagd. Het gekreun van de jonge vrouw had hen de gehele
nacht uit de slaap gehouden. Zij voegen hieraan toe dat ze blij zijn dat de ontmaagding
is gelukt want tien dagen tevoren was dit niet het geval. Men was namelijk vergeten dat
aan de vrouw op veertienjarige leeftijd een middel toegediend was door haar oom, een
belangrijke traditionele genezer, om haar maagdelijkheid veilig te stellen. Voor het
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opheffen van de h-acht van dit middel was een anti-middel nodig. Gelukkig was de
afgelopen nacht alles goed gegaan.
Na dit relaas herstelt de jonge vrouw op het bed enigszins. Tijdens ons bezoek
komt er nog een jonge man binnenlopen die een muntje werpt in de schaal voor het bed.
De jonge vrouw vertelt ons dat ze zoveel mogelijk kinderen wenst te krijgen. Als we haar
na verloop van tijd weer in het dorp tegenkomen lijkt ze goed hersteld te zijn van alle
doorstane emoties.
Mariama heeft drie broers en twee halfzussen. Zelf is zij de jongste (zie fig 6.3.1). Haar
oudste broer is getrouwd en bemoeit zich sporadisch met Mariama. De tweede broer
woont in Madagascar en stuurt af en toe kleren. De derde broer is degene die de
maaltijden bij haar gebruikt. Deze broer is zeer tevreden dat zijn zus zeven kinderen
heeft want deze kinderen kunnen hem later gratis helpen met het werken op het land, hij
zal dus geen dure arbeidskrachten hoeven te huren. Hij maakt uitsluitend gebruik van
traditionele hulpmiddelen zoals het kapmes, de riek en een korte hak bij de bewerking
van het land. Wat hemzelf betreft maakt het hem niet zoveel uit hoeveel kinderen hij
krijgt want deze kinderen zullen toch aan de familie van zijn toekomstige vrouw
toebehoren. Hij merkt bitter op dat zelfs als een man goed voor zijn eigen kinderen zorgt
dit nooit gewaardeerd wordt. Er wordt altijd gezegd dat de man zijn eigen kinderen
verwaarloost dus hij is niet van plan zich veel met zijn eigen kinderen bezig te houden.
De kinderen van zijn zus daarentegen vormen een belangrijk element in zijn bestaan,
niet alleen verwacht hij hulp van hen maar hij stelt er eer in om ze goed te verzorgen.
Van de twee halfzussen van Mariama is er één geëmigreerd naar Madagascar en de
andere woont in hetzelfde dorpje in een huisje van golfplaten. Deze zus is tweeenvijftig
jaar en heeft drie kinderen, twee volwassen dochters en een zoon van twaalf jaar. Zij
heeft een moeilijk leven gehad. Na de geboorte van haar tweede dochter heeft haar man
een tweede echtgenote genomen om de anda mee te vieren. Dit gearrangeerd huwelijk
heeft slechts negen dagen stand gehouden maar de verhouding met haar echtgenoot was
door dit tweede huwelijk zo verslechterd dat hun eigen huwelijk korte tijd later eveneens
ontbonden werd. Onder druk van haar dochters is haar echtgenoot, tien jaar later, weer
terug gekomen en heeft het echtpaar een zoon gehad. De voortzetting was van korte
duur, de echtgenoot heeft haar zodanig mishandeld dat ze blijvend invalide is geworden.
Het echtpaar is toen definitiefgescheiden.
De hal/zus van Mariama betreurt het dat ze maar drie kinderen heeft gehad.
Haar oudste dochter is al een aantal jaren getrouwd en heeft een baby gehad die kort
na de geboorte is overleden. Ondanks alle traditionele behandelingen om opnieuw
zwanger te raken is haar dit tot nu toe niet gelukt, een toestand die als zeer
verontrustend wordt ervaren door de familie. De tweede dochter is ook sedert enige
jaren getrouwd Haar echtgenoot heeft haar achtergelaten met een zwangerschap van
twee maanden die helaas in een miskraam is geëindigd. Aangezien de echtgenoot
sindsdien in Frankrijk woont, is de tweede dochter nog steeds kinderloos.
Onder druk van de halfzus heeft Mariama haar een kind afgestaan om te verzorgen. Dit
kind is echter evenals het kind dat bij de zus van AH werd geplaatst ziek geworden en
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door Manama weer naar huis gehaald. De halfzus betreurt het dat Manama de pil heeft
gebruikt. Eenmaal heeft ze zelfs een scène gemaakt bij Manama waarbij ze heeft
gehuild en gevraagd waarom ze de pil gebruikt in een familie waarin ze de enige is die
op het ogenblik in staat is kinderen te krijgen. Dit werd bevestigd door de dochter van
de halfzus. Het lijkt erop, gezien het tijdstip waarop deze scene heeft plaatsgevonden, en
het tijdstip waarop Mariama gestopt is met het gebruik van de pil, dat de houding van
haar halfzus mede de aanleiding is geweest voor Mariama om met de pil te stoppen.
Tijdens latere bezoeken aan Mariama bekent zij ons inderdaad zwanger te zijn. In
tegenstelling tot haar eerdere verklaring zegt ze blij te zijn met haar nieuwe
zwangerschap en uit te zien naar de geboorte van haar achtste kind.
In tegenstelling tot de vrouwen van de familie Ali Mamout, heeft Mariama een redelijk stabiel
huwelijk. Dit wil niet zeggen dat ze zonder zorgen is. Zij wordt geconfronteerd met polygynie,
er wordt door haar familie druk op haar uitgeoefend om veel kinderen te krijgen_en zij is door
zwangerschappen aan huis gebonden. Een deel van deze moeilijkheden wordt opgevangen door
haar moeder Kamaria, die nog goed in staat is het land te bewerken en de kinderen te verzorgen.
Over het algemeen maakt de familie Ali Bacar een gelukkig indruk.
6.4 Rechtssystemen, typen huwelijken en sociale stratificaties
Hoe beïnvloeden út petit mariage en de anda het leven en de vruchtbaarheid van vrouwen? Wat
houden deze huwelijkssluitingen in? Wat zijn de rechten en plichten van de betrokkenen en
welke speelruimte kunnen zij voor zichzelf creëren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden
wordt er eerst een overzicht gegeven van de verschillende rechtssystemen die op Ngazidja
gebruikt worden en die bij huwelijken en scheidingen van belang zijn. Vervolgens wordt er
gekeken welke gebruiken en ceremoniën rondom de diverse huwelijksvormen worden
nageleefd en wat de betekenis is voor vrouwen, mannen en hun families. Daarna zal er worden
onderzocht welke sociale en economische gevolgen een huwelijk kan hebben voor betrokkenen
en wordt er gekeken of en hoe het type huwelijk hierbij een rol speelt. Tenslotte zal er gekeken
worden hoe de positie van vrouwen binnen het gezin bepalend is voor haar reproduktieve
zeggenschap. Met name de invloed van het geboortenrangnummer op de vruchtbaarheid van
vrouwen zal worden besproken.
6.4.1 Rechtssystemen
Gewoonterecht en sociale organisatie
In de Comoren kent men drie soorten recht, het gewoonterecht, het islamitisch recht of de
sharia, en het openbaar recht volgens de Franse civiele code. Het gewoonterecht wordt
voornamelijk uitgeoefend door de notabelen in een dorp. Deze vorm van rechtspraak bewaakt
de sociale organisatie in een dorp. Concreet houdt dit in dat alle zaken betreffende de anda en
met name de geldbedragen en de bestemming van deze bedragen, maar ook het uitvoeren van de
juiste ceremoniën door de notabelen worden gecontroleerd. Verder houden zij zich bezig met de
sociale hiërarchie, handhaving van respect voor hogergeplaatsten is een belangrijke taak. Ook
spreken zij recht bij twisten tussen personen of families als het gaat over eigendom,
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hoofdzakelijk over vee en land, of beledigingen en buitenechtelijke zwangerschappen. Zij zijn
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de naleving van bepaalde regels.
Deze regels zijn leefregels zoals het niet nuttigen van varkensvlees of alcoholische dranken, het
respecteren van de ramadan en het respecteren van heilige plaatsen en begraafplaatsen.
Voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van bezit kunnen
notabelen bepaalde regels opstellen. Zo kunnen zij nachtelijke wandelingen over de velden
verbieden of de oogst van bepaalde produkten gedurende een periode verbieden. Zij hebben het
recht sancties toe te passen. Voor veel overtredingen wordt een boete of таи gevraagd. Deze
boete kan worden gebruikt om aangerichte schade te herstellen maar kan ook aangewend
worden in het belang van de gemeenschap. Een veel verdergaande vorm van sanctie is de
uitsluiting. Een persoon, en zijn of haar hele familie, wordt uitgesloten van alle dorpsactiviteiten
gedurende een bepaalde periode. Betaling van een flinke boete kan een einde maken aan de
uitsluiting. Deze uitsluiting heeft vergaande gevolgen. Niet alleen kan de betreffende familie
een aantal sociale handelingen zoals het sluiten van huwelijk of het geven van een
besnijdenisfeest niet verrichten, de familieleden worden bovendien door de hele gemeenschap
genegeerd. Mannen kunnen 's middags hun kaartspel niet meer spelen, vrouwen kunnen niet
meer naar de markt. Naast deze praktische bezwaren veroorzaakt de uitsluiting ook een grote
morele schande voor de familie. Familieleden van een verstotene zullen zich daarom veel
moeite getroosten om uitsluiting ongedaan te maken. Andere sancties die toegepast worden en
ook in dit proefschrift aan de orde komen zijn de gungu en de ulapvwa. De gungu is een dans
uitgevoerd door vrouwen en mannen waarbij zij onherkenbaar zijn vermomd. Gedurende de
dans die uitgevoerd wordt voor het huis van de bestrafte, worden er liederen gezongen die
ingaan op de wandaad. Deze dans kan gedurende vele avonden worden herhaald. Bij de
ulapvwa wordt het slachtoffer ingesmeerd met as en krijt en in jute gewikkeld door het dorp
gevoerd onder vermelding van de wandaad. Alle sancties kunnen zowel mannen als vrouwen
betreffen.
Zoals gezegd zijn de notabelen, de hoogste in de sociale hiërarchie, verantwoordelijk
voor de uitvoering van het gewoonterecht. Het hoogste in hiërarchie zijn degenen die zelf hun
anda hebben gedaan en die een dochter of nichtje hebben uitgehuwelijkt volgens de anda. Het
systeem van hirimu of leeftijdsgroepen bepaalt verder de hiërarchie. Als een bepaalde hirimu
aan een verplichting heeft voldaan variërend van het schenken van vee of geld aan het dorp, het
verrichten van werk voor de gemeenschap tot het aanbieden van maaltijden aan de
gemeenschap promoveert de gehele groep. De laatste promotie, die van het sluiten van een anda
huwelijk is individueel. Vrouwen kunnen geen lid van een hirimu zijn maar hebben via de anda
huwelijken wel met de hiërarchie te maken. De bevoegdheden van vrouwen die het hoogste zijn
in de hiërarchie verschillen van die van mannen omdat zij geen directe bevoegdheden in de
rechtspraak hebben. Indirect kunnen zij via broers of echtgenoten wel invloed uit oefenen.
Vrouwen zijn apart georganiseerd. Zij worden in principe lid van de vrouwengroep
waarvan hun moeders en grootmoeders ook deel uitmaakten. Deze vrouwengroepen zijn per
wijk georganiseerd. Ieder dorp is opgesplitst in een aantal wijken, in deze wijken wonen
bepaalde families. Vrouwen die tot deze families behoren vormen samen een mraya of
vrouwengroep. De leden van deze groep zijn op elkaar aangewezen voor tal van zaken, niet
alleen in het dagelijks leven omdat ze eikaars buren zijn, maar ook voor de organisatie van
bruiloften en ceremoniën. De groepen hebben allen hun eigen activiteiten, deze kunnen variëren
van de voorbereidingen van het huwelijk van één van de leden, met name het bereiden van
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maaltijden, tot het organiseren van een feest ten bate van een goed doel. Dit goede doel is dan
meestal een project ten bate van het dorp zoals bijvoorbeeld de verfraaiing van de moskee of de
bouw van een gezondheidscentrum. Binnen de vrouwengroep is er een duidelijke hiërarchie.
Vrouwen die hun anda hebben gedaan, hebben andere taken dan zij die dit nog niet hebben
gedaan. Het prestige en de sociale status van vrouwen is daarnaast vooral verbonden met de
sociale verplichtingen waaraan hun mannelijke familieleden hebben voldaan. Het leven van
vrouwen wordt voor een groot deel bepaald door het gewoonterecht omdat op dit recht de
sociale organisatie is gebaseerd. In gesprekken met vrouwen verwijzen zij naar het
gewoonterecht en zij gebruiken dit bij de verklaring van welke zaken belangrijk voor hen zijn
en waarom.
Vrouwen kunnen ook met buurvrouwen en vriendinnen of met leden van dezelfde
mraya een spaargroepje vormen. Iedere vrouw legt per week een bepaald bedrag in en bij
toerbeurt wordt het geld aan één van de leden gegeven.
Naast traditionele vrouwengroepen zijn er in het laatste decennium moderne
vrouwenverenigingen opgericht. Zo kunnen vrouwen lid zijn van de Nationale Vrouwen
Federatie (zie 4.1) of kunnen vrouwen, in veel gevallen jonge meisjes, lid worden van een
lokale vereniging die ten doel heeft bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Deze laatste
verenigingen zijn vaak toegankelijk voor vrouwen en mannen (Mroudjae, Blanchy 1989:99).
Het islamitisch recht of de sharia
De Comoresen zijn soennitische moslims, aanhangers van de shafi'iete school. De sharia is
bepalend voor het familierecht. Huwelijkssluitingen, scheidingen en verstotingen, een deel van
de huwelijksbetalingen (mahari) en sommige erfeniskwesties worden door de kadi
(mohammedaans rechter) behandeld. Een kadi kan een huwelijk bevestigen en recht spreken.
Hij doet uitspraken over de geldigheid van echtscheidingen en de bedragen die betaald moeten
worden. Vrouwen hebben direct men de kadi te maken als ze bijvoorbeeld willen weten of hun
huwelijk nog geldig is, bij langdurige afwezigheid van de partner, of als ze geld voor de
verzorging van hun kinderen bij een ex-echtgenoot willen claimen. Het is te verwachten dat
vrouwen vaak van deze rechtspraak gebruik maken omdat het een terrein betreft waarbij ze
direct zijn betrokken. Dit is in de praktijk niet zo. Mroudjae en Blanchy (1989) verklaren dit
door het feit dat veel vrouwen hun rechten niet kennen of beschaamd zijn deze te claimen. De
verhalen van vrouwen in deze studie bevestigen vooral de laatste verklaring. Naast het niet
kennen van rechten geven vrouwen er in sommige gevallen ook de voorkeur aan volgens het
gewoonterecht hun zaken te regelen.8
Het publieke recht
Het publieke recht, volgens de Franse civiele code, wordt vooral gebruikt in het strafrecht voor
zwaardere misdaden en voor sommige eigendomsrechten die uit de koloniale tijd stammen. In
de praktijk hebben rurale vrouwen weinig met dit rechtssysteem te maken.
De gegeven beschrijving van de rechtssystemen is nodig om de waarde en de sociale invloed
van de twee soorten huwelijken waarvan hieronder een beschrijving volgt, te kunnen begrijpen.
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6.4.2 Typen huwelijken, sociale stratificaties
De petit manage
De meest eenvoudige vorm van een huwelijk is de sluiting van een petit mariage voor de kadi.
Dit huwelijk geeft evenveel juridische en religieuze rechten en plichten als de anda. Een
vertegenwoordiger van de bruid, vaak de vader of de broer, en de bruidegom beantwoorden
ieder drie maal de vraag van de kadi of zij instemmen met het huwelijk waarbij de som van de
mahari wordt genoemd. Hiermee is het religieuze en het juridische deel van het huwelijk
voltrokken. De kadi moet zich vooraf verzekeren van de toestemming van de bruid. Eventuele
feesten kunnen nog plaats vinden, maar dit is niet noodzakelijk.
De petit mariage beantwoordt aan verschillende behoeften die reeds door vrouwen
werden aangestipt. In de eerste plaats hebben vrouwen recht op het islamitisch
bruidegomsgeschenk, de mahari, die ze naar eigen inzicht kunnen besteden (Jansen 1994). Bij
de petit mariage varieert de hoogte van het bedrag van 5000 Comorese frank (CFA) tot 50.000
CFA (overeenkomend met fi. 32,50 tot fl. 325,00) afhankelijk van het aantal huwelijken van de
bruid, aantal kinderen, haar fysieke schoonheid en sociale klasse. De besteding van de mahari is
per persoon verschillend, Asmine (zie 5.7) gebruikt haar diverse bruidegomsgeschenken voor
de bouw van haar huis, anderen gebruiken het als startkapitaal voor een handeltje. Het is een
manier voor vrouwen om hun economische onafhankelijkheid te vergroten. Dat deze
economische onafhankelijkheid ook kan leiden tot een reproduktieve vrijheid zal in hoofdstuk
zes nader uitgewerkt worden. Het uitbetalen van het bruidegomsgeschenk geeft soms aanleiding
tot problemen. Vrouwen of hun mannelijke vertegenwoordigers (vader, broer, oom) hebben dan
de mogelijkheid om bij de kadi hun recht te claimen. Mroudjae en Blanchy (1989:86-88)
bestudeerden eenenzestig zaken die bij de kadi binnenkwamen. In zeven gevallen bleek het om
het niet betalen van de mahari te gaan. Ook in de onderzoeksdorpen komen vrouwen aan het
woord die hun bruidegomsgeschenk nog niet hebben ontvangen of het niet eens zijn met de
hoogte hiervan.
In de tweede plaats beantwoordt de petit mariage aan de behoeften van vrouwen,
mannen of hun families om op snelle en gemakkelijke wijze een getrouwde status te verwerven.
Dit betekent dat er om allerlei redenen huwelijken gesloten kunnen worden, ook als één van de
echtgenoten van te voren weet dat het slechts van korte duur zal zijn. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij Zaharat (6.6) die gedurende de ramadan gehuwd was en daarna werd verstoten. Het
betekent ook dat vrouwen constant bedreigd worden door mogelijke andere huwelijken van hun
partner. Mannen kunnen immers door het geoorloofd zijn van polygynie snel een tweede of
derde huwelijk aangaan. Het was beslist geen uitzondering dat vrouwen vertelden dat mannen
thuis kwamen met de mededeling dat ze waren getrouwd. Het betekent ook dat vrouwen
meerdere petit mariages kunnen aangaan na elkaar en daarom relatief gemakkelijk hun
echtgenoot kunnen wegsturen.
Bovenstaande laat zien dat de keerzijde van de praktijk van het snelle en makkelijk
sluiten van een petit mariage is dat deze huwelijken ook weer snel kunnen worden ontbonden.
Volgens islamitisch recht hebben alleen mannen het recht om hun vrouwen te verstoten, maar in
de praktijk komt het voor dat vrouwen hun mannen wegsturen. In dat geval kan de betreffende
man genoegdoening eisen en via de kadi een terugbetaling vragen die overeenkomt met de
hoogte van de mahari, de zogenaamde khul regeling. De kadi kan dit toekennen en op deze
wijze vrouwen in staat stellen hun huwelijk af te kopen. In de praktijk wordt de khul regeling
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weinig gebruikt omdat deze alleen wordt toegekend als vrouwen geen legale gronden hebben
om te scheiden. De meeste vrouwen voeren het niet voldoen aan de onderhoudsplicht van de
echtgenoot aan als grond van de scheiding, zij worden dan niet veroordeeld tot terugbetaling.
Een derde behoefte die door het sluiten van een petit mariage vervult kan worden is de
behoefte van de matriclan aan legaal nageslacht. Door de praktijk van huwen, scheiden en
hertrouwen zullen vrouwen kinderen krijgen van verschillende vaders. Volgens het familierecht
blijven de vaders verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de kinderen. Door de
matrifocaliteit kan dit problemen opleveren. Het verhaal van Binty heeft al laten zien dat weinig
families van biologische vaders genegen zijn geld te sturen voor het onderhoud van kinderen.
Zij geven er de voorkeur aan om een kind in hun familie op te nemen, een zaak die bijna altijd
wordt geweigerd door de familie van de vrouw. Des te opvallender is daarom de houding van
Thoirabou, die opgelucht is als ze haar kind naar de familie van haar ex-echtgenoot kan
brengen. De woede van haar moeder is begrijpelijk. Haar moeder heeft zich haar hele leven
geconfronteerd gezien met een tekort aan mannelijke familieleden en is nu blij twee
kleinzoontjes te hebben. De houding van Thoirabou kan verklaard worden door haar volkomen
ontreddering op dat moment. Twee mislukte huwelijken, twee jonge kinderen waarvan één
ernstig ziek, ruzie met de familie, een afgebroken studie en geen inkomsten. Zij gaf ook aan dat
ze het belang van het kind voor ogen had toen zij opmerkte dat ze haar kind de goede zorgen
van zijn vader niet wilde ontzeggen. De meeste vrouwen doen nauwelijks een poging om
regelmatig geld van ex-echtgenoten te blijven ontvangen. Zij zijn tevreden met incidentele
bijdragen, meestal bestemd voor kleren tijdens feestdagen. Door deze houding behouden zij
blijvende zeggenschap over de kinderen, een praktijk die goed past binnen de sociale
organisatie.
De uitwerking die het snelle en gemakkelijke sluiten en verbreken van petit mariages heeft op
de vruchtbaarheid van vrouwen en hun reproduktieve strategieën is niet eenduidig. Er is sprake
van een grote sociale mobiliteit, soms lijkt het of huwelijken worden aangegaan en verbroken al
naar gelang de stemmingen. Dit is niet zo, er is geen sprake van willekeur, er zijn vaste
spelregels. Zo is het sociaal onaanvaardbaar voor een vrouw om een echtgenoot weg te sturen
als hij goed voor haar en zijn kinderen zorgt. Ten tweede is het voor een vrouw belangrijk om
getrouwd te zijn, de status van ongetrouwde vrouwen is lager dan die van getrouwde vrouwen.
Dit betekent dat zij zorgvuldig moet omgaan met haar huwelijksrelaties. Ten derde moet een
vrouw in elke nieuwe relatie haar vruchtbaarheid opnieuw bewijzen, als zij geen kinderen meer
wenst is het belangrijk om een stabiele relatie te hebben en overeenstemming met de echtgenoot
na te streven over het gewenst aantal kinderen. De conclusie die getrokken kan worden is dat
vrouwen door de praktijk vm petit mariages een goede mogelijkheid hebben om, eventueel na
een gearrangeerd anda huwelijk, hun eigen vruchtbaarheid en seksualiteit te bepalen, binnen de
door de samenleving gestelde grenzen. Deze grenzen die hier kort zijn weergegeven, zullen
verder uitgewerkt worden bij de bespreking van de stabiliteit van huwelijken (6.6).
Voor mannen geldt dat er, ondanks een formeel recht om vrouwen te verstoten, er een
aantal sociale regels zijn die dit reguleren. Ten eerste betekent een verstoting dat hij zijn huis en
verzorging kwijt raakt, gevolgen die in de praktijk niet licht worden opgevat. Als een man geen
andere alternatieven heeft in de vorm van het huis van een andere vrouw of zijn ouderlijk huis
zal hij niet snel tot verstoting overgaan. Ten tweede kan een man, sociaal gezien, zijn vrouw
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niet ongestraft verstoten als zij hem goed verzorgt en kinderen schenkt. Het zal voor hem in dat
geval niet gemakkelijk zijn een nieuwe echtgenote te vinden.
anda
Een tweede vorm van huwelijkssluiting is de grand mariage of anda. Al eerder is een korte
beschrijving van de anda gegeven. De belangrijke, directe of indirecte invloed die de anda en
de arrangementen hiervoor voor vrouwen meebrengen wordt goed geïllustreerd bij de familie
van Thoirabou. Alle familieleden zien zich daar, direct of indirect, aangenaam of onaangenaam,
geconfronteerd met de anda.
Thoirabou verliest haar tweede man, afkomstig uit een andere plaats, omdat hij de anda
met de voor hem geselecteerde bruid moest aangaan. Haar geliefde kan om dezelfde reden niet
met haar trouwen. Thoirabou maakt zelf, als tweede dochter uit het gezin, weinig kans op een
anda. De oudste zus van Thoirabou, voorbestemd voor de anda, moet om economische redenen
haar huwelijk uitstellen. De tante van vaderszijde heeft voor haar vertrek naar Madagascar twee
echtgenoten gehad. Haar eerste gearrangeerd anda huwelijk mislukte al na een paar maanden.
Met haar tweede, zelf gekozen partner, heeft ze tien jaar samengeleefd. Zij wordt geheel in
beslag genomen door de voorbereidingen van de anda van haar dochter in Frankrijk. De bouw
van het vereiste huis kost haar zowel fysiek als mentaal grote inspanning. De halfbroer van
Thoirabou voelt de materiële verplichting van de anda ook zwaar op zich drukken omdat zijn
enige zus al tegen de dertig loopt en nog steeds niet is getrouwd wegens gebrek aan fondsen.
Slechts incidenteel kan hij daarom geld aan Thoirabou beschikbaar stellen. Het nichtje en haar
man hopen, hoewel ze al jaren getrouwd zijn, toch samen de anda te vieren. Zij noemen een
aantal redenen waarom dit voor hen belangrijk is. Zij vinden dat door het leeftijdsverschil tussen
huwelijkspartners bij anda huwelijken het huwelijk vaak mislukt, dit kunnen zij voorkomen
door met elkaar te trouwen. Bovendien is het nichtje, de bruid, geen maagd meer en zal ze dus,
als ze niet met haar huidige echtgenoot trouwt, niet meer in aanmerking komen voor de anda.
Ook willen ze beiden van hun spaargelden profiteren en dit niet alleen besteden aan de anda van
de man. Tenslotte geven zij aan dat er geen sociale belemmeringen zijn omdat hun families
elkaar hebben geaccepteerd. Als laatste familielid in deze opsomming wordt de zus van de
moeder van Thoirabou na vijftien jaar huwelijk geconfronteerd met de anda van haar
echtgenoot met een tweede vrouw. Tijdens ons verblijf in het dorp zijn de voorbereidingen
hiervoor in volle gang. Ze kan niet anders dan dit accepteren, zij het met tegenzin.
Bij al deze personen zien we ten gevolge van de anda een zekere instabiliteit van
bestaande huwelijken. Ook nog te sluiten huwelijken komen in gevaar. De anda lijkt een
vruchtbaarheid verhogende invloed te hebben omdat er belang wordt gehecht aan een
nageslacht geboren uit deze verbintenis. Voor mannen betekent het de vorming van een nieuw
gezin, naast hun reeds bestaande gezinnen, op hogere leeftijd. Dit verhogend effect op de
vruchtbaarheid wordt ten dele gecompenseerd door het uitstel van het huwelijk van jonge
meisjes zoals bijvoorbeeld het geval is bij de zus van Thoirabou. Enkele steeds terugkerende
aspecten in de verhalen van vrouwen die samenhangen met de anda worden nader geanalyseerd.
Het gaat hier om het belang van de ceremoniën rondom de anda, de sociale en economische
gevolgen verbonden aan de anda in het leven van vrouwen en de verschillende functies die
vrouwen moeten vervullen op grond van hun geboortenrangnummer.
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Ceremoniën rondom de anda
De ceremoniën die gepaard gaan met de anda kunnen per dorp verschillen. De basisprincipes
zijn echter hetzelfde en zullen hier worden beschreven. Uit deze beschrijving zal blijken
waarom vrouwen zo in beslag genomen worden door de anda. Een groot deel van hun tijd
wordt aan de voorbereidingen besteed, zij maken maaltijden klaar, zij doen mee aan dansen en
zij brengen zelfgemaakte verzen ten gehore. Dit alles wordt gedaan via een nauwkeurig
omschreven protocol waarin drie perioden zijn te onderscheiden. De periode van eerste
aankondiging, de periode van tweede aankondiging als het huwelijk op korte termijn gaat
plaatsvinden, en de periode van voltrekking van het huwelijk.
Als de beide families overeenstemming hebben bereikt over de wenselijkheid om een
alliantie aan te gaan en de zegen van de mwalimu is verkregen, breekt de periode van
voorbereiding aan. Deze periode kan zich uitstrekken over vele jaren en wordt gekenmerkt door
het sturen van cadeaus over en weer. Om het toekomstige huwelijk aan te kondigen stuurt de
familie van de bruidegom bijvoorbeeld sieraden, goudstukken en een som geld naar de familie
van de bruid. Deze geste wordt beantwoord door het sturen van kleding, schoenen, sigaretten,
parfum en andere artikelen naar de familie van de bruidegom. Notabelen spelen daarbij een
bemiddelende rol en brengen de geschenken. De geschenken worden volgens een bepaalde code
verdeeld waarbij ook de notabelen een deel ontvangen.
Na een, meestal lange voorbereidingsperiode, moet de bruidegom binnen zijn familie en
leeftijdsgroep aankondigen dat hij zijn anda op korte termijn wil gaan vieren. Hij doet dit door
het slachten van enkele bokken en het bereiden van een maaltijd voor zijn hirimu. De steun van
de familie en de hirimu is onmisbaar voor de verdere voorbereidingen. Na deze aankondiging
volgt een lange reeks van voorbereidingen waarbij beurtelings de familie van de bruid en de
familie van de bruidegom het initiatief neemt voor het uitwisselen van cadeaus, het bereiden van
maaltijden, en het geven van geschenken, meestal vee, aan de dorpsgemeenschap. De cadeaus
worden ook hier weer steeds volgens een vaste code verdeeld binnen de familie, de notabelen en
de leeftijdsgroepen. Alle cadeaus worden duidelijk zichtbaar en soms onder begeleiding van
dansen en verzen uitgewisseld.
Als alle voorbereidingen op correcte wijze zijn uitgevoerd kan de anda voltrokken
worden, hierbij is het hele dorp betrokken. In de moskee wordt de gebeurtenis aangekondigd,
uiteraard vergezeld van het nodige voedsel bestemd voor de bezoekers van de moskee. Voor de
leeftijdsgroep van de bruidegom wordt wederom een bok geslacht en een feestmaal geserveerd,
dit is voor hen een teken dat ze geld bijeen moeten brengen bestemd voor de feestelijkheden. De
familie van de bruid legt in deze periode de laatste hand aan het huis voor het toekomstige paar.
Het religieuze deel van het huwelijk wordt voltrokken. In tegenstelling tot de traditionele
festiviteiten is dit een eenvoudige plechtigheid, overeenkomend met die beschreven voor de
petit mariage. De donderdag en vrijdag volgend op de officiële aankondiging van het huwelijk
vinden er feesten plaats voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Tijdens deze feesten worden er
vaak gecompliceerde dansen uitgevoerd waarbij de sociale hiërarchie goed tot uiting komt. Op
zaterdagavond, de avond voordat de bruidegom naar het huis van zijn bruid gaat, wordt het
grootste feest voor mannen en vrouwen gevierd op het dorpsplein. Dit feest wordt opgeluisterd
door de lokale muziekgroep en door enkele muziekgroepen van andere dorpen. Naast moderne
muziek brengen deze groepen ook speciaal voor het evenement gecomponeerde muziek over het
leven van de bruid en bruidegom en hun families. De beloning voor de muzikanten is
overvloedig. Bankbiljetten worden, onder vermelding van de naam van de gevers, de hele avond
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op het podium gegooid of in de kleding van de muzikanten gestoken. Tussen het optreden van
de muziekgroepen door, overhandigt de familie van de bruidegom een som geld aan de familie
van de bruid. Volgens Chouzour (1989:327) gaat het hier om een bedrag van minstens 400.000
Comorese frank (fl. 2600,00). In onze onderzoeksdorpen ging het om minstens even grote
bedragen, het dubbele behoorde niet tot de uitzonderingen. Dit bedrag wordt bijeengebracht
door de leeftijdsgroep en de familie van de bruidegom en wordt door een notabele publiekelijk
overhandigd aan de familie van de bruid onder vermelding van de deugden van de bruidegom.
Tijdens het feest wordt de bruidegom onder begeleiding van zijn vrienden naar het huis van zijn
verloofde gebracht waar hij echter de volgende morgen vroeg weer vertrekt om klaar te zijn
voor de officiële intrede in het huis van zijn bruid. Deze intrede vindt zondagmorgen plaats.
Onder begeleiding van zijn moeder, zijn zus en enkele vrienden, uitgedost in prachtige
traditionele kleding, gaat de bruidegom naar het huis van zijn bruid. De stoet wordt verder
gevormd door dorpsbewoners en kinderen die al zingend de bruidegom begeleiden. Bij de
intrede in het huis van de bruid wordt wederom een grote som geld in de orde van grootte van
400.000 CFA aangeboden aan de familie van de bruid. Dit wordt gezien als de traditionele
bruidsprijs die wordt gegeven naast de mahari, het bruidegomsgeschenk overhandigd na de
godsdienstige plechtigheid.9 Het geld van de traditionele bruidsprijs wordt gedistribueerd over
diverse traditionele groepen in de regio en in het dorp. In de loop van de zondag vinden er
verdere festiviteiten plaats. Gedurende de negen dagen volgend op deze intrede blijft de
bruidegom in het huis van de bruid. Elke dag worden er gasten uitgenodigd en maaltijden
geserveerd. Deze dagen zijn zeer uitputtend voor de familie van de bruid die voor alles moet
zorgen. De familie wordt hierin bijgestaan door de vrouwengroep waarvan de vrouwelijke leden
van de familie lid zijn.
Gedurende deze negen dagen wordt de bruid ontmaagd. Naar deze gebeurtenis wordt
met spanning uitgekeken. In sommige gevallen wordt een bebloed laken getoond. In alle
gevallen geeft de bruidegom, als gebleken is dat de bruid een maagd is, geschenken aan de
bruid. De moeder van de bruid kan een dans animeren waarin haar vreugde wordt verwoord.
Mededorpelingen, vrienden en familieleden tonen hun vreugde eveneens door het schenken van
sieraden, geld of goudstukken. Gedurende deze tijd wordt ook een kussen met sieraden
aangeboden door de bruidegom aan de bruid. Op dit kussen, dat aan het hele dorp wordt
getoond, zijn zeer kostbare sieraden bevestigd. In ieder dorp is hiervoor een bepaald minimum
afgesproken, veelal bestaande uit enkele gouden halskettingen, oorbellen, armbanden,
neusknopjes en ringen. In veel gevallen wordt meer dan het minimum gegeven. In Idjikoundzi
was ik er getuige van dat naast het grote kussen bestemd voor de bruid ook een kleiner kussen
met sieraden bestemd voor de eerste vrouw van de bruidegom werd getoond. De bruidegom
verklaarde later dat hij een groot deel van zijn anda aan deze vrouw te danken had, en dat hij
ook op deze wijze zijn liefde voor haar wilde tonen.
Deze beschrijving van ceremoniën en manifestaties rondom de anda is niet compleet en
niet universeel. Er bestaan, variërend van dorp tot dorp, nog vele momenten waarbij cadeaus
worden uitgewisseld en maaltijden worden georganiseerd. De essentie is echter wel
weergegeven. Duidelijk is dat vrouwen, hoewel ze niet de hoofdspelers zijn bij de vele
plechtigheden, wel intensief bij het geheel zijn betrokken. Het goede verloop van de
gebeurtenissen hangt voor een groot deel van hen af. De organisatie en bereiding van maaltijden
voor vele honderden personen onder veelal primitieve omstandigheden moet niet worden
onderschat. Ook de juiste uitwisseling en de daarop volgende verdeling van de cadeaus is een
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zaak waar vrouwen verantwoordelijk voor zijn. Mroudjae en Blanchy (1989:129) beschrijven
een gesprek met een vrouw die uitlegt waarom de manifestaties rond de anda zo belangrijk voor
haar zijn. Zij zegt dat vrouwen over het algemeen er niet voor zijn om de vele manifestaties
zoals het bereiden van maaltijden en het uitvoeren van dansen, die gepaard gaan met de anda te
simplificeren of af te kopen met geld zoals wel door mannen wordt voorgesteld. Integendeel
men probeert elkaar te overtreffen in hoeveelheden voedsel bijvoorbeeld. De genoemde vrouw
beschouwt deze prestatie als een diploma op grond waarvan iemand gezag kan laten gelden.
Ook tijdens het dansen en de hierbij behorende verzen kunnen vrouwen uiting geven aan hun
gevoelens. Met andere woorden, de manifestaties tijdens de anda stellen vrouwen in staat zich
te bewijzen en geven hen tevens een mogelijkheid door het uiten van hun gevoelens en
gedachten de publieke opinie te beïnvloeden.
In bovenstaande beschrijving valt op dat er van verschillende geld- en goederenstromen sprake
is. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de mahari, de bruidsprijs en de bruidsschat.
De mahari is de prijs die door de bruidegom wordt gegeven aan de bruid, eventueel via
de familie van de bruid. De mahari wordt ook gegeven in het geval van een petit mariage en
wordt vastgelegd in het religieus huwelijkscontract. In principe heeft de bruid volledige
zeggenschap over de besteding van de mahari, dat uit een som geld, goud en sieraden kan
bestaan. Er is beschreven dat de mahari in het geval van de lagere sociaal-economische klasse
geïnvesteerd kan worden in een produktiemiddel (handelswaar) of gebruikt kan worden bij de
bouw van een eigen huis. Bij de hogere sociaal-economische klasse is er vaak sprake van een
mahari in de vorm van goud en sieraden die aangewend worden als financiële zekerheid voor
vrouwen of gebruikt worden voor het vieren van anda huwelijken van familieleden.
De bruidsprijs wordt gedefinieerd als het geheel van geld en goederen dat de bruidegom
aan de ouders van de bruid geeft ter compensatie van het verlies van haar produktieve en
reproduktieve krachten (Jansen 1994:115). De bruidsprijs, vooral voorkomend ten zuiden van
de Sahara, behoort daarmee tot een circulerend fonds waaruit mannelijke familieleden
bijvoorbeeld weer nieuwe bruiden kunnen kopen. Deze definitie van de bruidsprijs is, althans
wat betreft het tweede gedeelte ervan, niet van toepassing op Ngazidja, er is hier immers geen
sprake van verlies van reproduktieve en produktieve krachten door de familie van de bruid.
Waarom is er dan toch sprake van een aanzienlijke bruidsprijs? Is dit een overblijfsel van de
Bantoe-invloeden in de Comorese samenleving en is er eerder sprake van een symbolische dan
van een functionele bruidsprijs? Bovenstaande beschrijving laat zien dat er niet alleen een
symbolische gebaar wordt gemaakt, er is sprake van een substantiële geld- en goederenstroom
(Newitt 1984). Welk belang heeft de familie van de bruidegom dan bij deze betalingen? Het
antwoord is gelegen in het verkrijgen van prestige en macht. De rang van notabele met al zijn
voordelen wordt gekocht.
De bruidsschat wordt gedefinieerd als het geheel van goederen, geld en geschenken dat
door de familie van de bruid wordt gegeven aan de bruid. In tegenstelling tot patrilocale
samenlevingen waar de familie van de bruidegom profiteert van de bruidsschat, doet zich op
Ngazidja vanwege de matrilocaliteit de situatie voor dat de bruidsschat ten goede komt aan de
gevers. De bruid blijft immers bij haar grootfamilie wonen. De vaak niet geringe omvang van
de bruidsschat bestaande uit een huis, de inrichting en meubilering van het huis,
gebruiksvoorwerpen en kleding, blijven binnen de familie. Door een zo groot mogelijke
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bruidsschat mee te geven, dat wil zeggen door het bouwen van een groot huis en een
overvloedige inrichting, toont de familie dat ze rijk is en wint ze aan aanzien.
Naast de drie bovengenoemde bruidsgelden, zijn er andere geldstromen die hier niet
onder vallen. De twee belangrijkste zijn de geschenken die door de familie van de bruid aan de
familie van de bruidegom worden gegeven en de geschenken die met leeftijds- en dorpsgenoten
worden uitgewisseld. De laatste stroom geschenken maakt het mogelijk om de festiviteiten
gedurende de huwelijksfeesten te bekostigen. In feite worden de giften die de families
gedurende vele jaren hebben gedaan bij andere anda huwelijken terugbetaald. Dit verklaart
tevens waarom de giften zo zorgvuldig worden geregistreerd, de balans van een spaarsysteem
wordt opgemaakt. Dit verklaart ook waarom Said, de man van Rukia zoveel kritiek krijgt. Hij
draagt niet bij aan andere anda huwelijken, en spaart dus ook niet voor zijn eigen anda.
Wat is de betekenis van de geschenken die de familie van de bruid geeft aan de familie
van de bruidegom? Waarom is er sprake van een grootschalige uitwisseling van geschenken?
Heel opvallend is de openbaarheid en publiciteit waarmee de uitwisseling gepaard gaat. Niet
alleen worden de geschenken uitgebreid getoond, ook de bestemming van de geschenken wordt
aangegeven. Zo wordt voedsel verdeeld over alle dorpsgenoten waarbij de hirimu van de
bruidegom, zijn familieleden en de notabelen het meeste profiteren. Er wordt wel gesproken van
een herverdeling van rijkdom die op deze manier bereikt wordt (Abdourahim 1983), maar
gezien de verdeelsleutel waarbij de rijken over het algemeen het meest profiteren, lijkt dit niet
de belangrijkste functie. Deze is ook hier gelegen in de eer van de familie. Overvloedige gaven
verhogen het prestige van de familie. Het antwoord op de bruidsprijs waarmee de familie van de
bruidegom prestige koopt, moet worden beantwoord en het liefst worden overtroffen. Hiervan
moet het hele dorp deelgenoot worden, publiciteit en betrokkenheid van de dorpsgenoten zijn
hiervoor noodzakelijk.
Sociale en economische gevolgen van de anda voor vrouwen en hun families
Naast het respect dat vrouwen kunnen verwerven door de perfecte organisatie van de
festiviteiten rondom de anda kan de vraag worden gesteld wat voor voor- of nadelen voor
vrouwen aan de viering van de anda zijn verbonden. In het voorafgaande is aangetoond dat de
anda zeker niet alleen positieve gevolgen heeft voor vrouwen: hun vrijheid om een eerste
partner te kiezen wordt beknot; er vloeien veel materiële verplichtingen voor de familie uit voort
die belastend kunnen zijn; de reproduktieve vrijheid wordt sterk aan banden gelegd omdat uit
deze kostbare verbintenissen kinderen moeten worden geboren. Toch nemen
huwelijkssluitingen volgens de anda eerder toe dan af (Abdourahim 1983). Vroeger waren
alleen oudste dochters voor de anda voorbestemd, nu probeert men zoveel mogelijk dochters op
deze wijze uit te huwelijken. Dit kan verklaard worden door de hoge sociale status die iemand
krijgt als hij of zij volgens de anda is getrouwd. Maar de vraag kan gesteld worden of deze
status niet vooral belangrijk is voor mannen. Immers de in de literatuur beschreven privileges
van een goede plaats in de moskee, spreekrecht in het openbaar en bevoegdheden tot
rechtspraak zijn voornamelijk aan mannen voorbehouden. Hoewel er bijvoorbeeld in Mdjoiézi
wel een moskee voor vrouwen is, voldoen de meeste vrouwen thuis aan hun godsdienstige
verplichtingen. Ook worden vrouwen niet op de centrale dorpsplaats aangetroffen om daar hun
redevoeringen af te steken en bemoeien zij zich niet met de rechtspraak. De voordelen voor
vrouwen liggen voor een gedeelte op het praktische vlak. Vrouwen die hun anda hebben gedaan
krijgen minder zware taken toebedeeld bij voorbereidingen voor andere anda huwelijken en zij
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krijgen beter voedsel bij feesten. Ook zeggen vrouwen dat ze voor hun dochters betere
verbintenissen kunnen sluiten als ze zelfde anda hebben gerealiseerd.
Een tweede reden die vrouwen geven als hun gevraagd wordt naar de voordelen van de
anda is dat hun status nauw verbonden is aan die van hun mannelijke familieleden. De macht
die mannen verwerven in het openbaar leven wordt gedeeld door hun vrouwen. Zo kunnen
vrouwen via hun mannelijke familieleden de rechtspraak beïnvloeden of bepaalde ideeën
uitdragen over de praktische gang van zaken in een dorp. Vrouwen die getrouwd zijn met een
man die de anda heeft gedaan, zelfs als deze vrouwen zelf volgens de petit mariage met hem
zijn getrouwd, hebben deze mogelijkheden ook. Dit verklaart het verschijnsel dat sommige
vrouwen zich inzetten voor de anda van hun echtgenoot, iets wat automatisch betekent dat er in
de toekomst met een tweede vrouw rekening gehouden moet worden.
Een derde reden die vrouwen aandragen is economisch van aard. Doordat de familie in
de sociale hiërarchie omhoog gaat krijgt ze meer baten van andere anda huwelijken bij de
verdeling van de giften. De bruid zelf heeft een aantal voordelen, zij krijgt zoals gezegd een
goed huis, meubelen, sieraden, kleren en huishoudelijke voorwerpen. Naast de goederen die de
bruid ontvangt van haar eigen familie ontvangt ze een bruidegomsgeschenk. Door het systeem
van giften door derden ontvangt de familie aanzienlijke geldbedragen. Voor dit doel houden
vrouwen een schrift bij waarin ze precies optekenen wat ze van wie bij welke gelegenheid
hebben gekregen. Want het krijgen van geschenken houdt in dat in de toekomst liefst meer moet
worden terug gegeven. De giften uit dit circuit kunnen een belangrijke bron van inkomsten
zijn voor de bruid en haar familie. Een groot deel wordt echter meteen besteed om de onkosten
voor de bruiloft te dekken en cadeaus te geven aan diegenen die daar recht op hebben.
De vraag kan gesteld worden of dit alles een duurzame rijkdom is en leidt tot een
economische onafhankelijkheid van getrouwde vrouwen. Mohammed, de broer van Echata gaf
al aan dat hij afhankelijk van Echata is voor de viering van zijn eigen anda. Met andere
woorden, Echata moet haar verkregen rijkdommen weer afstaan. Ook heeft de oudste een
verantwoording voor andere familieleden. Tenslotte is er vaak sprake van een grote schuldenlast
die terugbetaald moet worden. Of er op de lange termijn sprake is van economisch gewin moet
daarom in twijfel worden getrokken. Duidelijk is dat mannen zich grote opofferingen moeten
getroosten, dit kan zelfs betekenen dat ze alles moeten verkopen wat ze bezitten. Tekenend is
dat in de tijd van de revolutionaire president Ali Soili (1975-1978) de viering van de anda onder
andere vanwege macro-economische redenen verboden werd (Chouzour 1989). Abdourahim
(1983:247) komt tot de conclusie dat de anda voor vrouwen economisch voordeel en voor
mannen politiek voordeel oplevert. Een ander voordeel voor mannen is dat ze door hun
huwelijk hun status als kind kunnen wisselen voor een status als gerespecteerd volwassene.
Hoogenboom (1983:281) legt een verband tussen politieke en economische
bondgenootschappen en huwelijkssystemen. Zij refereert naar 'bruidsdienst'-samenlevingen
waarin mannen diensten verrichten voor de mannelijke familieleden van de bruid. Duurzame
banden berusten hier op vrije en continue uitwisseling van goederen en diensten. Op Ngazidja is
hiervan ook sprake bij de lange voorbereidingstijd van de anda. De traditionele bruidsprijs is
hier een onderdeel van de uitwisseling en wordt beantwoord door giften van de familie van de
vrouw aan de familie van de man. Naast de beschreven functie van het kopen van prestige komt
hier een andere functie aan het licht namelijk die van het bestendigen en bezegelen van
duurzamerelatiestussen twee families.
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Hoewel in urbaan gebied wel kritische geluiden wat betreft de anda worden gehoord, is
daar geen sprake van in ruraal gebied en in de drie onderzoeksdorpen. Er is weliswaar geen
eensgezindheid over de mogelijke economische voordelen of nadelen maar er wordt wel
eensgezind onderstreept dat de voordelen van de anda vooral gezocht moeten worden in het
sociale prestige en de eer zowel voor vrouwen als voor mannen. Het vierde en belangrijkste
argument van vrouwen heeft hierop betrekking. In de literatuur over de anda wordt dit motief
steeds benadrukt (Abdourahim 1983; Mroudjae, Blanchy 1989; Chouzour 1989). Ook in dit
onderzoek is de eerste reactie van vrouwen, als de vraag wordt gesteld waarom er zoveel tijd,
geld en energie wordt gestoken in de anda, zonder uitzondering: het is de eer van de familie.
Het geboortenrangnummer van vrouwen en hun functioneren binnen traditionele structuren. Uit
de beschrijvingen van de anda komt naar voren dat de oudste dochters in principe voorbestemd
zijn voor dit huwelijk en dat jongere dochters alleen hiervoor in aanmerking komen als er geld
beschikbaar is. Dit betekent dat oudste dochters vanaf hun geboorte een speciale behandeling
krijgen. Oudste dochters worden opgevoed om te heersen, om orders te geven. De andere
dochters moeten deze orders uitvoeren. Het is daarom niet toevallig dat Rukia besluit om zich
aan de invloed van Echata te onttrekken. Op grond van haar geboortenrangnummer is Rukia
verplicht alle orders van Echata op te volgen. De training van oudste dochters in het plannen en
het geven van orders komt hen later goed van pas, als zij op grond van hun anda gaan behoren
tot de klasse van vrouwen aan wie de organisatie van anda huwelijken is toevertrouwd. De
oudste dochter heeft ook een bijzondere taak bij het beheer van de familiegronden, dit zal in
hoofdstuk zeven worden toegelicht. De keerzijde van de medaille is dat oudste dochters
aanmerkelijk minder bewegingsvrijheid hebben. De eer van de familie is verbonden aan hun
maagdelijkheid en het welslagen van hun anda. Zij worden dan ook mwana zidakani genoemd,
vrij vertaald: kinderen van de beschermde omgeving. Kinderen die door de kleine raampjes van
hun huizen naar buiten mogen kijken maar niet zonder begeleiding de straat op mogen.
Kinderen waarvan verwacht wordt dat zij zich vanaf hun puberteit gaan sluieren. Deze
beperkingen gelden niet voor hun zussen die, in ieder geval vroeger, beschikbaar moesten zijn
voor huishoudelijke taken als het verzamelen van hout en het halen van water. Deze groep
meisjes hoeft zich ook niet te sluieren en dragen vaak alleen een sjaal over de schouder.
Segregatie en sluieren is hier verbonden aan de plaats binnen de familie en sociale klasse. Dit
verschijnsel wordt gezien in meerdere samenlevingen, zo komt Fluehr-Lobban (1987:95-96) tot
de conclusie dat het sluieren geassocieerd wordt met de islamitische cultuur maar in
werkelijkheid in Soedan meer verbonden moet worden met de sociale geschiedenis dan met de
islam. Overigens is er de laatste jaren op Ngazidja een tendens te bespeuren dat ook oudste
dochters zich niet meer sluieren. Zeker als ze een schoolopleiding hebben genoten, gaan zij
Westers gekleed.
Wat betreft de mobiliteit van vrouwen wordt er naast het hierboven beschreven
onderscheid tussen oudste dochters en de overige, ook een onderscheid gemaakt tussen vrouwen
uit hogere sociaal-economische kringen en vrouwen uit lagere milieus. Vrouwen uit hogere
kringen hebben een grote kans om de anda inderdaad te vieren en moeten zich daarom houden
aan de regels wat betreft het sluieren en uitgaan. Vrouwen uit armere kringen die bij voorbaat
weten dat ze geen kans hebben op de anda kennen een grotere bewegingsvrijheid (Abdourahim
1983:246). Deze grotere bewegingsvrijheid is ook nodig om landarbeid te verrichten. In rurale
gebieden zijn veel vrouwen, ook degene uit gegoede families, symbolisch gesluierd, zij dragen
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een sjaal die desgewenst om het hoofd wordt gedrapeerd. In Moroni daarentegen dragen enkele
vrouwen uit hogere milieus een zwarte sluier die hen geheel bedekt.
Voor moeders vormt de oudste dochter een grote zorg. Naast de vreugde die er heerst in
een huis als de overleving van de matriclan is veiliggesteld, kent men ook meteen bezorgdheid.
Vrouwen geven daarom aan dat één dochter niet genoeg is, pas als ze meerdere dochters
hebben, zien ze mogelijkheden om de anda te realiseren en worden zij ontlast van hun taken.
Wat dit betreft is er sprake van een pro-natalistisch effect en betekenen grote gezinnen nog altijd
rijkdom en gemak.
6.5 Het arrangeren van huwelijken
Uit de verhalen blijkt dat huwelijken van de oudste generatie vroeger tot stand kwamen zonder
raadpleging van de betrokken vrouwen. De verhalen van grootmoeder Yasmina (5.2) en
grootmoeder Volamena (5.3) zijn in dit verband sprekend genoeg. Over één ding zijn de beide
grootmoeders het eens: Tegenwoordig heeft de jongere generatie wel inspraak bij de acceptatie
van de huwelijkskandidaat. In een conventionele familie als de familie Said Abdallah kan men
niet verhinderen dat Rukia trouwt met de partner van haar keuze. Dit was wel een petit mariage,
waar kandidaten meer zeggenschap hebben dan bij een anda huwelijk die altijd worden
gearrangeerd, met of zonder toestemming van betrokkenen. Zelfs Thoirabou, ook getrouwd
volgens de petit mariage, moet de echtgenoot accepteren die haar moeder voor haar heeft
uitgezocht. De onderzoeksgegevens wijzen erop dat er hoe langer hoe meer rekening gehouden
wordt met de gevoelens van de kandidaten. Dit betekent niet dat er geen sprake meer is van
familie- of sociale druk. Integendeel, bij de dochter van Echata en AH zien we dat zij op jonge
leeftijd met haar toekomstige echtgenoot wordt geconfronteerd en dat alle redenen waarom hij
de beste is, gegeven worden. Het is mogelijk dat deze dochter later, geïndoctrineerd door haar
omgeving, tot dezelfde conclusie komt. Ook vrouwen die wel zelf hebben mogen bepalen met
wie ze trouwen geven vaak rationele redenen op. Vooral oudere vrouwen selecteren mannen die
hen financieel kunnen steunen.
Hieronder wordt beschreven welke huwelijken er worden gearrangeerd en hoe de
criteria worden toegepast, vervolgens zal worden geanalyseerd waarom bepaalde arrangementen
wel of niet populair zijn en wat dit betekent voor de speelruimte die vrouwen hebben wat betreft
hun reproduktief functioneren. Als laatste zal er ingegaan worden op de vraag welke groepen
vrouwen een relatief grote vrijheid kennen om huwelijken aan te gaan en wat dit betekent voor
hun vrijheid op fysiek gebied.
Zoals bij de beschrijving van de anda huwelijken bleek, worden al deze huwelijken
gearrangeerd. Van de petit mariages wordt over het algemeen het eerste huwelijk gearrangeerd.
Naarmate een vrouw meerdere huwelijken aangaat wordt haar vrijheid om zelf een partner te
kiezen groter. Oudste dochters hebben minder speelruimte dan dochters met daarop volgende
rangnummers. Gottlieb (1986) bestudeerde huwelijksarrangementen bij de Béng in de
Ivoorkust. Zij nam hier een soortgelijk verschijnsel waar, kinderen werden op grond van hun
geboortenrangnummer uitgehuwelijkt, kinderen met een oneven rangnummer door de vader aan
zijn familie, kinderen met een even rangnummer door de moeder aan haar familie. Dit had
gevolgen voor de machtsverhoudingen tussen de partners, deze lag afhankelijk van de situatie
bij de man of de vrouw. Uit de verhalen van vrouwen van Ngazidja zien we dat vrouwen op
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grond van familieverhoudingen ook macht bezitten. Vrouwen getrouwd volgens de anda
afkomstig uit invloedrijke families delen in het aanzien van hun familie.
De criteria voor huwelij ksarrangementen genoemd bij de theoretische overwegingen
(2.3.3) zijn belangrijk, te weten de geografische afkomst van de huwelijkskandidaat, de
familierelatie en de welstand van de familie, het fysieke voorkomen en de zegen van de
mwalimu. Vrouwen verwijzen hiernaar als ze de vraag beantwoorden waarom ze met iemand
zijn getrouwd.
Het huwelijk tussen neef en nicht, kinderen van broer en zus, heeft de voorkeur. Een
huwelijk tussen de kinderen van twee zussen wordt als te dicht ervaren omdat de
huwelijkskandidaten in dat geval opgegroeid zijn als broer en zus. Hoewel de islamitische leer
deze beperking niet kent, wordt hij in andere islamitische samenlevingen in Afrika eveneens
aangetroffen (Trimingham 1980:91). Khatib (1992) beschrijft hoe in Turkije hier een oplossing
voor is gevonden. Door de zus van de moeder als melkmoeder aan te wijzen, ontstaat er een
zogenaamde 'melkrelatie', kinderen gezoogd door dezelfde moeder mogen volgens islamitische
regels niet met elkaar trouwen. Op Ngazidja hoeft men van deze mogelijkheid geen gebruik te
maken om het huwelijk tussen kinderen van twee zussen te voorkomen omdat dit op grond van
opvattingen over verwantschap een algemeen aanvaarde zaak is.
Voorkeur voor bepaalde arrangementen
Het neef-nicht huwelijk en het dubbele neef-nicht huwelijk waarbij twee mannen trouwen met
eikaars zussen of nichten worden gezien als goede arrangementen. Dit kan verklaard worden
door te kijken naar de betekenis van maagdelijkheid en door te kijken naar de praktische
consequenties van deze huwelijken in een matrilineaire samenleving.
Een reden voor de voorkeur voor een neef-nicht huwelijk kan gezocht worden in de
praktische consequenties. De man die trouwt met de dochter van de zus van zijn vader gaat
wonen in een gezin waar zijn vader, de oom van de bruid, al veel in heeft geïnvesteerd. Op deze
manier kunnen een deel van zijn investeringen terug verdiend worden. Ook worden de enorme
uitgaven, als het een anda huwelijk betreft, voor een deel binnen de familie gehouden. De
onmogelijkheid om kinderen van twee zussen te laten huwen wordt ook duidelijk. Voor de man
zou dit betekenen dat zijn hahe (huis van zijn echtgenoot) hetzelfde zou zijn als zijn ha nduhuze
(huis van zijn familie). In het geval van echtscheiding zou hij geen uitwijkplaats meer hebben
(zie ook 6.7, positie van de echtgenoot).
Bij een dubbel neef-nicht huwelijk is er naast de bovengenoemde reden een extra
voordeel, men kan zich indekken tegen de schande van het verbreken van de maagdelijkheid
voor het huwelijk. Immers als de vrouw niet als maagd het huwelijk ingaat zal haar echtgenoot
hieraan geen ruchtbaarheid geven uit angst dat zijn eigen zus, getrouwd met de broer van zijn
vrouw, ook in opspraak wordt gebracht. Zo kan de echtgenoot van Echata, Ali, niets anders
doen dan de cadeaus te overhandigen aan de familie van zijn vrouw ondanks zijn teleurstelling
over het feit dat zijn vrouw geen maagd meer is. Hoewel het hier niet om een dubbel neef-nicht
huwelijk gaat, trouwen de leden van deze families zo vaak met elkaar dat het huwelijk wel als
zodanig wordt ervaren. Dit wordt moeilijker als men trouwt met een volkomen buitenstaander
zoals Binty. (Vermeende) ontmaagding voor het huwelijk kan dan resulteren in een publieke
schande.
Overigens mag het in twijfel worden getrokken of deze schande tegenwoordig voor de
jongere generatie zeer groot is gezien de vrij laconieke houding die sommige jonge mannen
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zoals Mohammed aannemen. De discrepantie tussen zeggen en ervaren kan in deze een rol
spelen. Het is de vraag of Mohammed als hij daadwerkelijk wordt geconfronteerd met een
ontmaagde bruid dit accepteert ondanks zijn uitspraken. Voor de oudere generatie mannen lijkt
het daarentegen nog wel van belang te zijn of een bruid maagd is en kan het feit dat de bruid
geen maagd meer is leiden tot verbreken van het huwelijk. Het sturen van cadeaus door de
bruidegom naar de bruid of haar familie als blijkt dat de bruid maagd is, wordt in meerdere
culturen aangetroffen (Feyistan, Pebley 1989). Op Ngazidja is deze praktijk die overeenkomt
met datgene dat in islamitische culturen gebruikelijk is, afwijkend van datgene dat traditioneel
gebruikelijk is. De discrepantie tussen de eis van maagdelijkheid en het belang dat hieraan
wordt gehecht bij eerste huwelijken enerzijds en de praktijk van geen strikte controle op
seksualiteit en afwezigheid van maagdelijkheid anderzijds kan mede verklaard worden door de
matrilineaire afstamming en de matrilocaliteit. In tegenstelling tot patrilineaire maatschappijen
waar bruiden meestal ingelijfd worden bij de familie van de bruidegom en biologisch
vaderschap belangrijk is, blijven de bruiden op Ngazidja bij hun eigen familie wonen. De
kinderen die zij baren dienen in eerste instantie om de matrilineaire familielijn voort te zetten.
De familie van de bruidegom heeft weinig belang bij deze kinderen en zal dus minder
veeleisend zijn wat betreft de maagdelijkheid van de bruid dan in een situatie waarin deze
kinderen dienen om hun eigen familielijn voort te zetten. Hier zien we dat in theorie datgene
wordt beleden dat overeenkomt met de godsdienstige opvatting, terwijl in de praktijk de traditie
de levenswandel bepaalt.
Vanwege de hierboven beschreven effecten vergroten vrouwen hun reproduktieve
vrijheid als ze trouwen met hun neef. Eventuele misstappen voor het huwelijk worden bedekt.
Anderzijds wordt gezegd dat vrouwen het zich moeilijker kunnen permitteren om hun man de
deur te wijzen. De familie zal er alles aan doen om het huwelijk in stand te houden. Toch
stranden er volgens Abdourahim (1983:248) die registers van de kadi heeft bestudeerd, 70% van
de anda huwelijken. Vrouwen in de onderzoeksdorpen bevestigen dit beeld.
Mogelijkheden van vrouwen om de keuze van de huwelijkspartner te beïnvloeden
Er zijn vier groepen vrouwen te onderscheiden als het gaat om de mogelijkheid de keuze van de
huwelijkspartner te beïnvloeden. Een groep vrouwen die volgens de anda trouwt en een stabiel
huwelijk heeft. Deze groep is klein omdat naast de vele scheidingen in deze groep, ook het
overlijden van de veel oudere man een veelvoorkomende zaak is. Vrouwen uit deze groep
oefenen geen directe invloed uit op de keuze van hun echtgenoot. De tweede groep vrouwen
zijn zij die een anda huwelijk sluiten, scheiden en vervolgens één of meerdere keren
hertrouwen. Vrouwen uit deze groep kunnen vaak hun nieuwe partner zelf kiezen, al of niet met
behulp van de familie. De derde groep zijn zij die een petit mariage sluiten en niet meer
scheiden. Vrouwen kunnen hier invloed hebben op de keuze van de partner maar moeten wel
blijven binnen de door de familie gestelde criteria. Deze criteria komen overeen met de hier
boven beschreven criteria voor de anda, waarbij aangetekend moet worden dat familierelaties
minder doorslaggevend zijn maar de zegen van de mwalimu een vereiste is. In deze groep zijn
de vrouwen aangetroffen met de meest stabiele huwelijken. De vierde groep bestaat uit vrouwen
die diverse petit mariages sluiten, vanaf hun tweede huwelijk hebben zij een grote vrijheid bij
het kiezen van hun partner.
Wat betreft het al of niet gebruiken van voorbehoedmiddelen, hebben vooral vrouwen
uit de eerste en derde groep speelruimte. Zij kunnen na het op de wereld zetten van een aantal
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kinderen met hun partner overeenstemming bereiken over de wenselijkheid de geboorten te
spreiden of te stoppen. Vrouwen uit de tweede en vierde groep hebben deze mogelijkheid niet
omdat zij met nieuwe partners hun vruchtbaarheid moeten bewijzen. Wat de stabiliteit van het
huwelijk voor invloed heeft op de vruchtbaarheid van vrouwen wordt hieronder uitgewerkt.
6.6 Stabiliteit van huwelijken
Aan een huwelijksrelatie komt officieel een einde door het overlijden van één van de partners of
door een scheiding. Bij de volkstelling van 1980 bleek vijf procent van de huwelijken door
mannen aangegaan geëindigd te zijn door het overlijden van de echtgenote en vierenveertig
procent door een scheiding. Voor vrouwen bedroegen deze percentages respectievelijk twaalf
procent en zesenveertig procent. Dit betekent voor mannen dat één op de twee huwelijken is
geëindigd en dat van de tien geëindigde huwelijken er negen door een scheiding zijn ontbonden.
Bij vrouwen eindigt meer dan de helft (58%) van de huwelijken voortijdig waarvan acht van de
tien in een scheiding. Het verschil in cijfers tussen mannen en vrouwen wordt voor een groot
deel verklaard door het verschil in huwelijksleeftijd (Recensement 1980 1:38-45). '
Na het overlijden van de echtgenoot respecteren vrouwen een periode van vier maanden
en tien dagen van rouw. Gedurende deze periode mogen zij geen mannen ontmoeten, blijven ze
bij voorkeur binnen, spreken zij fluisterend en gebruiken zij geen opschik. Naarmate de vrouw
jonger is, worden deze regels strikter toegepast (Mroudjae, Blanchy 1989:63-64).
Wat gebeurt er als vrouwen scheiden? Waarom scheiden zij? Wat zijn de gevolgen voor
hun kinderen? Hoe is de grootfamilie hierbij betrokken? Hertrouwen vrouwen en wat doen zij in
de periode tussen twee huwelijken? Veel vrouwen gingen hier tijdens de gesprekken uitgebreid
op in. Sommige vrouwen spraken met droefheid over hun mislukte huwelijken, anderen met
verontwaardiging of woede, de meesten waren onverschillig. In de volgende paragraaf wordt
gekeken naar de rechten en plichten die vrouwen hebben in echtscheidingszaken. Vervolgens
worden de portretten van drie vrouwen gegeven die vertellen hoe zij met hun scheidingen zijn
omgegaan en welke mogelijkheden ze voor zichzelf hebben kunnen creëren. Tenslotte worden
de factoren die van belang zijn voor hun vruchtbaarheid en seksualiteit besproken.
Mogelijkheden voor een scheiding
Eerder is aangegeven dat scheidingszaken onder het islamitisch recht vallen en door de kadi
behandeld worden. Dit betekent dat het initiatief voor een scheiding over het algemeen door
mannen genomen moet worden. Zij kunnen door het uitspreken van drie twalaka hun vrouw
verstoten. Hoewel de man de drie twalaka niet in één keer hoeft te geven zodat hij bedenktijd
heeft, komt het voor dat ze in één keer worden gegeven. De man verlaat dan de woning en de
vrouw kan nauwelijks rechten op onderhoud laten gelden.
Als vrouwen wensen te scheiden hebben ze een aantal mogelijkheden. Volgens de
sharia kunnen ze een scheiding aanvragen in het geval van ernstige financiële of seksuele
verwaarlozing. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij lange afwezigheid van de man. Of als
mannen door hun verplichting om hun eigen zussen en haar kinderen te onderhouden niet meer
kunnen voldoen aan hun onderhoudsplicht ten aanzien van hun vrouw en kinderen. Dit is voor
vrouwen een legale reden om een scheiding afte dwingen.92 De economische motieven die aan
een scheiding ten grondslag kunnen liggen worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt. Ook
hebben vrouwen zoals reeds is aangegeven de mogelijkheid zichzelf terug te kopen. Door het
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betalen van een bepaald bedrag, op Ngazidja vaak de som van de mahari, kopen vrouwen zich
vrij. Vrouwen op Ngazidja kunnen hun man wegsturen zonder legale reden maar dit is niet in
overeenstemming met de sharia. Dit heeft consequenties voor het respect dat een familie binnen
de dorpsgemeenschap geniet. Notabelen kunnen de desbetreffende familie een boete, таи,
opleggen en in het uiterste geval zelfs tot uitsluiting van de familie overgaan. Vrouwen zullen
daarom proberen op respectabele wijze, in goede harmonie, te scheiden.
Het gemak waarmee scheidingen tot stand komen is verklaarbaar door de sociale
organisatie en door de wijze waarop in de koran tegen het huwelijk wordt aangekeken. Het
huwelijk wordt in de koran beschouwd als een contract waarin bepaalde voorwaarden kunnen
worden opgenomen, maar dat ook ontbonden kan worden als er aan de voorwaarden niet meer
wordt voldaan (Farah 1984). Naast deze zakelijke overeenkomst benadrukken islamitische
juristen de spirituele dimensie van het huwelijk en de religieuze plicht om te huwen (MirHosseini 1993:33). In sommige islamitische samenlevingen zijn de scheidingspercentages laag.
Dit wordt wel verklaard door het feit dat huwelijken gezien worden als verbintenissen tussen
families en niet tussen individuen. Een scheiding wordt dan een gecompliceerde aangelegenheid
(Fluehr-Lobban 1987:88). Bij sommige anda huwelijken is er ook sprake van verbintenissen
tussen twee families, toch zijn de scheidingspercentages hoog. Dit kan worden verklaard door
het feit dat als er nakomelingen zijn, er aan de sociale verplichting is voldaan. Ook is het
mogelijk dat mannen er de voorkeur aangeven terug te keren naar hun eerste gezin. Een derde
mogelijke verklaring is een slechte (seksuele) relatie tussen de echtgenoten, mede veroorzaakt
door het verschil in leeftijd en ervaring.
Het bedingen van voorwaarden is een mogelijkheid voor vrouwen om hun positie te
versterken. Zo kan er bijvoorbeeld een clausule in het huwelijkscontract worden opgenomen
waarin bedongen wordt dat de man geen tweede vrouw mag nemen zonder de toestemming van
de eerst vrouw. In sommige samenlevingen biedt dit vrouwen speelruimte om hun macht uit te
breiden (Jansen et al 1993:49-50). In de praktijk zijn deze contracten voor vrouwen op Ngazidja
minder belangrijk omdat hun positie al behoorlijk sterk is vanwege de matrilocaliteit en
matrilineairiteit.
Het feit dat de kinderen volgens het gewoonterecht blijven bij de moeder en haar familie
draagt ertoe bij scheidingen op initiatief van vrouwen relatief vaak tot stand komen. Vrouwen
hoeven bij een scheiding de strijd om de kinderen niet te voeren. In de praktijk verandert er
financieel gezien vaak niets omdat vaders slechts symbolisch bijdragen aan het onderhoud van
hun kinderen. Opgemerkt moet worden dat deze bijdrage als symbool wel heel belangrijk voor
het aanzien en zelfbewustzijn van vrouwen is zoals we in hoofdstuk zeven zullen zien.
Een paradox die niet expliciet is genoemd maar wel impliciet aanwezig is, betreft de regelingen
die getroffen worden bij een echtscheiding. Er is beschreven dat de voogdijschap, de verzorging
en de verblijfplaats van de kinderen vrijwel automatisch aan de moeder en haar familie
toekomen. Dit betekent dat de biologische vader, na een scheiding, vervreemdt van de
procreatie-eenheid. Dit komt niet overeen met de sharia waar het accent gelegd wordt op
patrilineairiteit en autoriteit van mannen.
Deze frictie tussen legale wetgeving en sociale werkelijkheid wordt in meerdere landen
geconstateerd en kan leiden tot verschillende posities van vrouwen. Zo beschrijft Mir-Hosseini
(1993) de situatie in Marokko en Iran. Zij laat zien dat vrouwen in Marokko waar soennitische
moslims, aanhangers van de Malikitische rechtsschool wonen, na een scheiding zich in een
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andere positie bevinden dan in het Shi'itische Iran. Zij legt hierbij een relatie tussen het strikt
patrilineaire en patrifocale Iran en het patrilineaire Marokko waar naast patrifocaliteit in de
urbane lagere sociaal-economische klassen ook matri-en bifocale tendensen aanwezig zijn. Bij
een scheiding zijn een aantal zaken opvallend.
In de eerste plaats is in Marokko geconstateerd dat bij een scheiding de patrilineaire
afstamming van minder belang wordt, terwijl het belang in Iran juist toeneemt (Mir-Hosseini
1993:196). Dit is volgens Mir-Hosseini te verklaren door te kijken naar het huwelijk en de
consequenties die hieraan zijn verbonden in termen van materiële schikkingen en de
betrokkenheid van vrouwen bij economische activiteiten. In Marokko, waar voornamelijk
vrouwen uit lagere sociaal-economische groepen professionele activiteiten ontwikkelen en voor
een deel van het gezinsinkomen zorgen zien we een verzwakking van de positie van de
echtgenoot als hij geen inkomen heeft (zie ook 7.4). Dit betekent dat na een scheiding de
kinderen bij de moeder blijven en de echtgenoot van de procreatie-unit vervreemdt, een situatie
die veel gelijkenis vertoont met de situatie op Ngazidja. In Iran is een ander proces zichtbaar.
Hier komen, in tegenstelling tot Marokko, scheidingen vooral voor in de midden en hogere
sociaal-economische klassen. Een gescheiden vrouw kan, mede door het belang dat gehecht
wordt aan patrilineairiteit en patrifocaliteit, moeilijk terug gaan naar haar ouderlijk huis. Een
scheiding betekent vaak dat ze de voogdij verliest en de kinderen bij de vader blijven wonen. In
uitzonderingsgevallen, als vrouwen de financiële middelen hebben, kunnen de kinderen aan
vrouwen worden toegewezen zolang ze niet hertrouwen. Mir-Hosseini (1993:197) concludeert
dat de combinatie van Shi'itische voogdijregels en de Iraanse familiestructuur de
levensvatbaarheid van de moeder-kind wooneenheid onmogelijk maakt terwijl de combinatie
van de Malikitische rechtsschool en Marokkaanse familiestructuur deze wooneenheid in
Marokko wel mogelijk maakt.
Ten tweede signaleert Mir-Hosseini dat de matrifocale tendens in de Malikitische
wetgeving niet gepaard gaat met een betere positie van vrouwen in het huwelijk. De matrifocale
tendensen in Marokko die in een overigens patriarchale familiestructuur zichtbaar worden,
zorgen ervoor dat Marokkaanse vrouwen een grotere mannelijke controle ervaren dan Iraanse
vrouwen. Zij stelt dat echtgenoten wel een strengere controle moeten toepassen dan in Iran om
grip op de situatie te houden en de kinderen binnen de patrilineaire eenheid te houden. Een
scheiding kan immers voor hen een vervreemding van de procreatie-eenheid betekenen.
Mir-Hosseini (1993: 197-198) stelt dat in Iran de situatie anders ligt: "On the other
hand, in the case ofShi'a law, the extension ofpatriarchal control beyond marriage not only
diminishes the need for controlling women, as the children remain within the patrilineal unit,
but ironically makes it easier for them to escape an unwanted marriage. It is this configuration
of legal rules and practice that affords Iranian women a greater degree of legal and social
protection than their Moroccan counterparts." Hoewel bovenstaande constatering juist is,
vrouwen in Marokko kunnen onverzorgd achterblijven, terwijl vrouwen in Iran wel verzekerd
zijn van de zorg van de vaders voor de kinderen kan de conclusie van de auteur aangaande de
sociale bescherming van Iraanse vrouwen in twijfel worden getrokken. Is de situatie van Iraanse
vrouwen beter dan die van Marokkaanse vrouwen als het gaat om zelfbeschikking? Juist het feit
dat de kinderen in de meeste gevallen bij de vader achterblijven geeft aan Iraanse vrouwen een
achtergestelde positie. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat scheidingen hier juist bij de
midden en hogere klassen plaatsvindt. Het feit dat Marokkaanse vrouwen kunnen terugvallen op
hun grootfamilie en hun economische activiteiten hen een zekere speelruimte geven, versterkt
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hun positie. Deze benutten zij om niet te vervreemden van de procreatie-eenheid. Een situatie
die voordelen biedt boven die van veel Iraanse vrouwen. Op Ngazidja is dit eveneens het geval.
Doordat hier, in tegenstelling tot Marokko waar er ook sprake is van patri- en bifocaliteit en
waar juist de dreiging van matrifocaliteit zo belangrijk is, alleen sprake is van matrifocaliteit
ontstaat er een door iedereen geaccepteerde situatie. Het laat tevens zien dat de sharia niet kan
worden gescheiden van de sociale context waarin het wordt toegepast.
Memissi (1975a:58) betoogt, op grond van onderzoek in Marokko, dat segegratie van de
seksen een belangrijke oorzaak is van de zwakheid van de huwelijksband. In het leven van
traditionele vrouwen is de schoonmoeder de belangrijkste figuur terwijl moderne vrouwen hun
echtgenoot als belangrijk beschouwen. Zij trekt hieruit de conclusie dat bij afnemende
segregatie de hechtheid van de huwelijksband versterkt wordt. Op Ngazidja is er weinig
segregatie en toch een zwakke huwelijksband. Dit kan verklaard worden door de beschreven
sociaal-culturele omstandigheden, met name de sterke band van vrouwen met hun families kan
ertoe bijdragen dat de man-vrouw band, ondanks een geringe segregatie, minder tot
ontwikkeling komt.
De portretten van Fatima. Nourou en Zaharat
Hieronder volgen de portretten van drie vrouwen: Fatima: vierentwintig jaar, Nourou: dertig
jaar en Zaharat: vierenveertig jaar. Deze drie vrouwen vertellen hoe zij hun scheidingen hebben
ervaren en hoe zij de problemen hebben opgelost. We zullen zien dat de thuisssituatie en de
invloed van de grootfamilie bij alle drie een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming en
verwerking van de scheiding.
Fatima een jonge vrouw uit Mdjoiézi vertelt hoe zij haar scheidingen heeft ervaren en
wat voor gevolgen deze hebben gehad voor haar. Zij heeft drie kinderen van tien, zes en
twee jaar. Fatima is op veertienjarige leeftijd volgens de anda getrouwd. Het echtpaar
had zich geïnstalleerd in een hut van cocosbladeren die door de vader van de bruid voor
deze gelegenheid was gebouwd. De jonge bruid voelde zich niet in staat een eigen
huishouding te voeren en de moeder van de bruid trok bij het echtpaar in om haar
dochter te helpen. Volgens Fatima was ze volslagen onwetend op alle terreinen maar
vooral op seksueel en huishoudelijk gebied en heeft ze veel steun aan haar moeder
gehad. De echtgenoot was zeer jaloers en verbood zijn vrouw om zich buiten het huis te
begeven. Fatima, die actief was in vele lokale groepen, weigerde dit bevel op te volgen.
Op zekere dag werd zij door het dorpscomité dat in de regeerperiode van president AH
Soili zeer actief was, ontboden Zij werd ervan beschuldigd overspel te hebben gepleegd
en er werd boetedoening verlangd. Voordat ze de kans kreeg om naar huis terug te
keren en haar moeder om raad te vragen werden haar haren afgeschoren en werd ze in
een jute zak gewikkeld terwijl er as op haar gezicht werd gesmeerd. Onder begeleiding
van tam tams werd ze het dorp rondgeleid. Haar echtgenoot was niet op de hoogte van
deze ulapvwa, toen hij terug kwam van zijn veld werd hij ingelicht door welwillende
dorpelingen. Dezelfde dag is hij, zonder een verklaring te vragen, vertrokken naar
Moroni en nooit meer teruggekomen.
Als Fatima over deze ervaring vertelt, springen de tranen in haar ogen. De
houding van haar echtgenoot heeft haar meer gekwetst dan de schokkende rondgang
door het dorp. Ze had niet verwacht dat hij niet solidair met haar zou zijn, ondanks zijn
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ongegronde jaloezie had ze erop gerekend dat htj op zijn minst om opheldering zou
vragen Op verzoek van de vader van Fatima is er uitgezocht op welke gronden zijn
dochter van overspel was beschuldigd en is de beschuldiging ongegrond verklaard Dit
heeft echter met de terugkomst van de echtgenoot kunnen bewerkstelligen De gehele
scène bleek te zijn opgezet door een rivale van Fatima
Maatregelen werden getroffen om Fatima voor de tweede keer uit te huwelijken
en dit keer werd er een huis van golfplaten voor haar opgetrokken De echtgenoot, een
chauffeur die uit een ander dorp kwam, trok bij Fatima in Het echtpaar kreeg al snel
een kind en economisch ging het hen goed Na verloop van tijd konden ze twee auto's
kopen die ze verhuurden als taxi Met behulp van traditionele methoden om
geboortenspreidmg toe te passen zoals periodieke onthouding en het geven van
borstvoeding slaagde het echtpaar erin om geboorteintervallen van vier jaar te
verkrijgen Na de geboorte van hun derde kind heeft de echtgenoot onder druk van zijn
familie een tweede vrouw genomen, dit keer een vrouw uit zijn eigen dorp De
verhouding verslechterde, de moeder van haar echtgenoot verbood haar zoon de
nachten met Fatima door te brengen omdat hij nu alle aandacht moest geven aan zijn
nieuwe vrouw die de familie hem had bezorgd en waarmee hij volgens de anda was
getrouwd Fatima besloot dat de situatie onhoudbaar was en stuurde de kleren van haar
echtgenoot naar het huis van zijn moeder Deze geste werd goed begrepen en de
volgende dag stuurde de echtgenoot via een vriend die fungeerde als intermediair twee
twalaka Gedurende deze periode begon Fatima met het gebruik van de pil want, zo
verklaarde zij, zij is nog jong en kan met zonder seksuele relaties
Haar echtgenoot heeft het voorstel gedaan weer bij haar terug te gekomen Dit
valt gemakkelijk te realiseren want hij heeft slechts twee twalaka gegeven en een
scheiding is pas rechtsgeldig na drie twalaka Fatima weet echter niet of ze dit kan
accepteren Ze heeft andere plannen, ze zou graag op reis gaan. Als ze een visum voor
Réunion krijgt wil ze daarheen en de kinderen bij haar moeder achterlaten Haar
echtgenoot onderhoudtfinancieelgezien de kinderen
Haar moeder is op de hoogte van het gebruik van de pil door haar dochter Zij
begrijpt de situatie van haar dochter en zal haar niet tegenhouden Wel vreest ze dat de
gezondheid van haar dochter geschaad kan worden door het pilgebruik maar uit twee
slechten moet ze de beste kiezen Haar moeder heeft nog een dochter en een zoon die
jonger zijn dan Fatima en nog niet zijn getrouwd
Het verhaal van Fatima laat zien dat een jonge vrouw een zekere autonomie bezit op grond van
de bestaande verwantschapsstructuur en de matnlocaliteit Aanvankelijk moest ze aan haar
traditionele verplichtingen voldoen en de kandidaat trouwen die haar ouders voor haar hadden
geselecteerd Hierbij moet opgemerkt worden dat het anda huwelijk van Fatima overhaast is
gesloten vanwege het ophanden zijnde verbod van de anda van president Ali Soili (1975-1978)
Fatima beschrijft de ulapvwa, en de gevoelens van vernedering die dit met zich meebracht
Zelfs na eerherstel en het verlopen van ruim vijftien jaar, is ze door de herinnering zeer
geëmotioneerd
Na het noodlottig emde van het huwelijk wordt er snel een andere echtgenoot gezocht,
iemand waarvan Fatima zegt veel te hebben gehouden en die goed voor haar zorgde Als deze
echtgenoot na verloop van tijd ook aan zijn traditionele verplichtingen moet voldoen en een
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bruid uit zijn eigen dorp huwt is Fatima in staat een scheiding af te dwingen door hem zijn
kleren te sturen, een handeling die als zeer vernederend wordt ervaren en die bijna automatisch
de gewenste scheiding tot gevolg heeft. Fatima blijft in haar eigen huis met haar moeder en haar
drie kinderen. Haar leven is niet teveel gedestabiliseerd, haar (ex-)echtgenoot blijft zelfs geld
sturen. Fatima is toch niet tevreden met dit leven. Vooral op seksueel gebied heeft ze
problemen, de kortstondige contacten met jongeren uit het dorp bevredigen haar niet en ze
vreest dat dit een negatieve uitwerking op haar gezondheid zal hebben. Fatima besluit mede
hierom dat het nu haar beurt is om van het leven te genieten. Zij heeft de mogelijkheid om de
kinderen bij haar moeder achter te laten, een handeling die volkomen geaccepteerd is in deze
maatschappij en zij vertrekt.
Fatima heeft dankzij de geldelijke toelage van haar (ex)echtgenoot en de aanwezigheid
van haar moeder de kans om naar Réunion te gaan. Overigens is het na drie twalaka niet
gebruikelijk voor de man om zijn ex-vrouw te onderhouden. Dit kan de reden zijn voor Fatima
om niet op een officiële scheiding te wachten. Volgens de islamitische wet moet een man zijn
vrouw na scheiding blijven onderhouden gedurende de periode van drie menstruele cyclussen of
in het geval van zwangerschap tot na de bevalling. Een man heeft wel onderhoudsplicht voor
zijn minderjarige kinderen en ongetrouwde of gescheiden dochters (Linant de Bellefonds 19651973:439). Op Ngazidja houdt men zich niet aan deze regel en komen zowel de vrouw als haar
kinderen ten laste van de familie van de vrouw.
De situatie van Nourou is heel anders, zij is niet gedwongen tot een anda huwelijk, zij heeft
geen zorgzame moeder thuis en haar ex-man geeft haar geen financiële ondersteuning meer.
Toch is ook zij in staat haar speelruimte te vergroten:
Nourou is een vrouw van dertig jaar en moeder van vier kinderen. Tijdens haar eerste
huwelijk gesloten volgens de petit mariage met een man afkomstig uit Anjouan heeft ze
drie kinderen gehad. Tijdens haar derde zwangerschap werd Nourou door haar man
naar zijn familie op Anjouan gestuurd om te bevallen. Na de bevalling wachtte Nourou
enige tijd op nieuws van haar man en op een vliegticket om terug te keren naar haar
eigen woonplaats. Toen ze niets hoorde heeft de moeder van haar echtgenoot een ticket
gekocht en is Nourou teruggekeerd naar haar woonplaats. Daar aangekomen
constateerde ze dat haar man inmiddels met twee andere vrouwen was getrouwd en
vroeg ze een scheiding aan die ze zonder problemen kreeg. Op Anjouan heeft de
patrilineaire afstamming de overhand en is het niet ongebruikelijk dat een man zijn
vrouw of kinderen bijzijn eigen familie laat wonen.
Nourou, die van haar herkregen vrijheid genoot, had geen haast om te
hertrouwen. Onder druk van een kinderloze tante hertrouwt ze echter toch met een man
van haar eigen dorp. Ze krijgen al snel een dochtertje waarvoor de tante de zorg op zich
neemt. Het tweede huwelijk was volgens Nourou niet serieus, haar echtgenoot zorgde
niet voor haar, al zijn geld wat hij als taxi-chauffeur verdiende, besteedde hij aan zijn
eigen genoegens. Bovendien eiste hij een goede verzorging, niet alleen goede maaltijden
maar volgens Nourou wilde hij verzorgd worden als een kind. Dit stond Nourou tegen
en zij zette hem het huis uit. De visie van Nourou over Comorese mannen is duidelijk: zij
laten zich vertroetelen door hun vrouwen maar dragen zelf nauwelijks bij tot het
huishouden. Zij vormen een extra belasting en daarom kan er maar beter niet met hen
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samengewoond worden. Intussen is de moeder van Nourou, die gedurende lange tijd in
Madagascar woonachtig was, teruggekomen en heeft zich geïnstalleerd in het huis van
haar dochter. Het gezin verkoopt brandhout, gedroogde vis en uien en probeert zo het
hoofd boven water te houden. Nourou die veel belang hecht aan de
basisschoolopleiding van haar kinderen bekent dat het financieel gezien niet meevalt
maar dat de familie het redt.
Seksuele relaties met mannen uit het dorp vermijdt Nourou. Als ze de financiële
ofsebuele behoefte voelt, gaat ze naar Moroni waar het volgens Nourou in ieder geval
beter betaalt. Nourou gebruikt de pil en heeft hiermee, volgens haar eigen zeggen,
weinig problemen als ze hem in combinatie met een rijke voeding neemt. De familie van
Nourou is weinig conventioneel en verzet zich niet tegen het feit dat ze niet wil
hertrouwen met de door hen geselecteerde kandidaat. Aan de wens van haar tante, een
dochtertje, heeft Nourou immers voldaan.
Het is opvallend dat Nourou de bevalling van haar derde kind heeft gedaan op een ander eiland,
bij de familie van haar man. Deels kan dit verklaard worden door de afwezigheid van haar
moeder op dat moment maar gezien de aanwezigheid van haar tante blijft het een
ongebruikelijke situatie. Heeft haar eerste man gehoopt dat ze daar enige tijd zou verblijven en
dat de kinderen bij zijn eigen familie zouden opgroeien, een situatie die op Anjouan niet
ongebruikelijk is? Na de scheiding heeft hij wel twee kinderen naar zijn moeder gestuurd om
door haar te worden opgevoed maar toen Nourou bemerkte dat deze kinderen niet naar de
basisschool gingen heeft zij ze weer teruggehaald.
Hoewel Nourou een jonge vrouw is met relatief weinig kinderen is het haar gelukt, na
een concessie aan haar tante, haar leven in te richten zoals ze wilde. Dit is mede te danken aan
haar positie als handelaarster waardoor ze financieel gezien redelijk onafhankelijk is.
De voorbeelden van Fatima en Nourou laten zien dat na een scheiding het gebruik van
anticonceptiva doorgaat. Beiden willen als ongetrouwde vrouw geen nieuwe zwangerschap
riskeren. Dit zou dan betekenen dat een scheiding juist een contra-natalistisch effect heeft. Beide
vrouwen wensen ook enige tijd ongetrouwd te blijven. Of ze aan deze wens vast kunnen
houden, is echter de vraag. De meeste levensverhalen van vrouwen op Ngazidja tonen aan dat
vrouwen na verloop van tijd toch weer in het huwelijk treden, en dat scheiding en hertrouwen
een pro-natalistisch effect heeft. Deze waarneming wordt bevestigd door cijfers op nationaal
niveau. Tijdens de volkstelling van 1980 verklaarde 90% van de vrouwen in de reproduktieve
leeftijd op het moment van de telling getrouwd te zijn (Recensement 1980 1:41-45). Velen van
hen hadden wel een scheiding achter de rug.
Het verhaal van Zaharat is een goed voorbeeld van de instabiliteit van het huwelijk.
Zaharat kan pas het heft in eigen handen nemen na vier mislukte huwelijken Zaharat,
vierenveertig jaar, is een gescheiden vrouw. Met haar eerste echtgenoot heeft ze de
anda gevierd. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hadden beide partners ongeveer
dezelfde leeftijd en was er sprake van een verliefdheid. Volgens Zaharat heeft ze veel
van haar eerste echtgenoot gehouden. Samen kreeg het echtpaar zes kinderen die elkaar
snel opvolgden in leeftijd. Op zekere dag heeft haar echtgenoot haar verlaten nadat hij
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kennis had gemaakt met een andere vrouw waarmee hij wilde trouwen. Zaharat bleef
achter met haar jonge kinderen.
De familie van Zaharat vond snel een tweede echtgenoot, een oude man die
kinderloos was. Zaharat heeft vervolgens verschillende miskramen gehad en aangezien
het op seksueel vlak slecht ging tussen het echtpaar zijn ze gescheiden.
De derde echtgenoot waarmee Zaharat kort na haar scheiding trouwde is
volgens haar een vergissing geweest. Hij stelde haar voor net voor de aanvang van de
ramadan te trouwen. Gedurende de ramadan zorgde Zaharat voor de vaak uitgebreide
maaltijden en na de ramadan gaf de echtgenoot haar drie twalaka en was Zaharat weer
alleen met haar zes kinderen.
Met haar vierde en laatste echtgenoot heeft Zaharat slechts korte tijd
samengewoond. Deze echtgenoot zorgde niet goed voor haar en weigerde medicijnen te
kopen na de diverse miskramen die Zaharat tijdens hun samenwonen had Zaharat
beschouwt haar leven als mislukt. Ze zou graag weer willen hertrouwen maar alleen
met iemand die goed op het land kan werken en voor haar kan zorgen.
Onlangs heeft haar familie haar een nieuwe echtgenoot gepresenteerd, een man
van 65 jaar die volgens Zaharat niet meer in staat is het land te bewerken. Zij heeft
geweigerd te trouwen en enkele maanden later is de man in kwestie ziek geworden, een
feit dat Zaharat heeft gebruikt om haar familie te tonen hoe juist haar handelwijze is
geweest. De familie van Zaharat heeft er belang bij dat Zaharat snel hertrouwt omdat
Zaharat tussen haar huwelijken in ten laste komt van de familie. Dit is de reden dat
Zaharat pas bij haar vijfde huwelijkskandidaat eisen begon te stellen. Op dit moment
onderhoudt ze enkele seksuele relaties omdat dit nog een extra bron van inkomsten voor
haar vormt. Omdat ze al volwassen kinderen heeft wil ze deze door haar als zondig
beschouwde praktijk stoppen.
De mogelijkheid om te hertrouwen houdt voor Zaharat ook in dat ze
beschikbaar moet blijven om kinderen te kunnen krijgen. Daarom weigerde ze de
prikpil. Deze veroorzaakt volgens haar na enkele maanden een permanente steriliteit.
Zaharat wil de pil gebruiken totdat ze een nieuwe echtgenoot heeft gevonden. Deze
houding wordt maar zelden aangetroffen bij vrouwen die al volwassen kinderen hebben.
Over het algemeen wordt het als niet wenselijk gezien om in dezelfde periode kinderen
te krijgen als je dochter. Zaharat geeft aan dat de wens tot het krijgen van een nieuwe
echtgenoot voor haar belangrijker is dan de schande en vooral het gevaar van het
tegelijkertijd met je dochter zwanger zijn.
Niehof (1985:278) beschrijft eveneens hoe in Potondu (Indonesië) het feit van grootmoeder zijn
of worden, de belangrijkste reden is om definitief te stoppen met het krijgen van kinderen. In
het verhaal van Zaharat kunnen diverse verschijnselen geconstateerd worden die typisch zijn
voor de situatie waarin vrouwen van Ngazidja zich soms zien geplaatst.
Het feit dat na een scheiding de familie een nieuwe huwelijkskandidaat voorstelt of druk
uitoefent om te hertrouwen omdat een alleenstaande vrouw een belasting vormt voor haar
familie en sociaal minder wordt geaccepteerd is een opvallend verschijnsel. Als deze vrouw,
zoals het geval is bij Zaharat, al een aantal kinderen heeft wordt het moeilijk een geschikte
kandidaat te vinden omdat deze er zich van bewust is dat hij de last van de kinderen ook op zich
moet nemen.
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In het geval van Zaharat hadden haar respectievelijke echtgenoten allen een motief om
met haar te trouwen. De tweede echtgenoot was kinderloos en zag zijn kans schoon om met een
kennelijk vruchtbare vrouw alsnog kinderen te krijgen, helaas zonder succes en hij wordt door
Zaharat buiten de deur gezet omdat het echtpaar het niet goed met elkaar kan vinden. De derde
echtgenoot wilde de ramadan op aangename wijze doorbrengen daar hij geen huis had waar hij
de maaltijden, die een zeer belangrijke plaats innemen tijdens de ramadan, kon nuttigen. Na de
ramadan verdwijnt hij weer. De vierde echtgenoot, die kennelijk ook kinderen wilde, wordt
buiten de deur gezet als het echtpaar geen kinderen krijgt en de echtgenoot weigert om op
correcte wijze voor zijn vrouw te zorgen. Opvallend is dat in alle drie de gevallen Zaharat het
initiatief tot scheiding neemt. Dit bevestigt de stelling dat vrouwen in scheidingszaken niet
passief hoeven te zijn.
Factoren die van belane ™Іп v o o r d e reproduktieve vrijheden van vrouwen
Uit de portretten van Fatima, Nourou en Zaharat is gebleken dat de mogelijkheden die zij
hebben om hun leven in te richten zoals zij dat wensen nogal verschillen, biet verschil in
leeftijd, aantal huwelijken, thuissituatie, economische mogelijkheden, aantal kinderen en type
huwelijk is hier debet aan. Enkele van deze factoren worden hier toegelicht.
Het is niet verwonderlijk dat oudere vrouwen geen nieuwe partner meer kunnen vinden.
Misschien kunnen ze gezien hun gevorderde leeftijd en hun voorgeschiedenis geen kinderen
meer krijgen en wie is bereid de zorg voor vrouwen met enkele minderjarige kinderen op zich te
nemen? Weigering van door de familie voorgestelde partners kan erop duiden dat er
langzamerhand meer vrijheid en/of ervaring verkregen wordt op dit gebied. Het kan ook zijn dat
de familie minder voor oudere vrouwen gaat zorgen of dat de zorg overgenomen wordt door
haar kinderen. Een vrouw die de menopauze nadert kan het zich uiteindelijk veroorloven zonder
partner te leven. De cijfers op nationaal niveau laten zien dat het aantal gescheiden, niet
hertrouwde vrouwen toeneemt van zeven procent voor vrouwen van twintig tot vijfentwintig
jaar tot vierentwintig procent voor vrouwen van vijftig tot vijfenvijftig jaar (Recensement 1980
1:42). Na vijfenvijftig jaar stabiliseert dit getal zich op dertig procent terwijl het aantal weduwen
dan twintig procent bedraagt. Dit betekent dat de helft van de vrouwen op deze niet
reproduktieve leeftijd zonder echtgenoot leeft. De dwang tot hertrouwen heeft dus duidelijk te
maken met de mogelijkheid om kinderen te krijgen. Dit verschijnsel wordt eveneens door Gille
95
(1984) waargenomen voor vier Afrikaanse landen die meededen aan de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie. Hij verklaart dit doordat oudere vrouwen niet meer genoodzaakt zijn om
te trouwen om voldoende kinderen te krijgen. Dit motief kan in aanvulling op bovengenoemde
motieven voor vrouwen op Ngazidja ook een rol spelen.
Opvallend is dat Zaharat bij haar eerste scheiding en veel vrouwen met haar, geen reden voor de
scheiding kunnen geven. Ze constateren het feit: "mijn echtgenoot heeft mij verlaten en hij is bij
een andere vrouw gaan wonen". Er zijn meerdere vrouwen die verklaren dat hun echtgenoot
zonder te waarschuwen de echtelijke woning heeft verlaten en simpelweg niet meer is
teruggekeerd. Soms wordt hierbij de echtgenoot geheel uit het oog verloren, soms weet men zijn
verblijfplaats nog te achterhalen. Veel gevallen die bij de kadi terecht komen op initiatief van
vrouwen hebben hiermee te maken. Vrouwen raadplegen hem als ze willen weten wat hun
burgerlijke staat is en of ze weer kunnen hertrouwen (Mroudjae, Blanchy 1989).
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Een ander belangrijk verschijnsel dat hier bevestigd wordt, is dat tengevolge van de
conjugale instabiliteit de vrouw met elke partner haar vruchtbaarheid weer moet bewijzen, iets
wat een reductie van de familieomvang niet ten goede komt. Vrouwen belanden in een soort
vicieuze cirkel, ze hebben een partner nodig om de status van getrouwde vrouw te verkrijgen en
om een deel van de financiële zorg voor hen en hun kinderen te dragen. Ze krijgen met de
nieuwe partner kinderen en bij een eventuele scheiding hebben ze nog harder een partner nodig
omdat hun lasten zijn toegenomen.
De tijd die vrouwen doorbrengen tussen twee huwelijken kan worden gekarakteriseerd als een
bewogen tijd, niet alleen is de familie druk bezig met het zoeken naar een nieuwe
huwelijkspartner maar ook vrouwen zelf zien zich geconfronteerd met talloze moeilijkheden op
financieel, seksueel en sociaal gebied. De financiële consequenties van het leven zonder vaste
partner doen vrouwen afkomstig uit minder draagkrachtige families wel besluiten om seksuele
relaties tegen een vergoeding te onderhouden. Deze vergoeding kan een geldelijke
ondersteuning zijn of een betaling in natura. Het overgrote deel van de vrouwen beperken zich
in deze periode tot één minnaarsrelatie die na enige tijd weer kan wisselen. Als vrouwen
meerdere minnaars naast elkaar hebben in dezelfde periode dan worden ze beschouwd als
prostituées en vindt de betaling meestal in geld plaats. Er blijkt uit de verhalen van vrouwen in
de onderzoeksdorpen dat juist onder diegenen die zich tussen twee huwelijken bevinden zich
relatief veel gebruiksters van voorbehoedmiddelen bevinden. Dit gebruik kan overigens van
korte duur zijn. Statistieken van de gezondheidscentra zijn wat dit betren niet te gebruiken
omdat de burgerlijke staat en wisseling hiervan niet staat vermeld.
Het is moeilijk de stelling dat vrouwen die meerdere keren zijn getrouwd meer kinderen hebben
dan zij die eenmaal zijn getrouwd cijfermatig hard te maken. Een mogelijke relatie wordt
namelijk verstoord door een aantal factoren. Hierbij valt te denken aan het scheiden en
hertrouwen naar aanleiding van pathologisch steriliteit, vaak gescheiden vrouwen zullen in dit
geval minder kinderen hebben dan eenmalig getrouwde vrouwen. Een correctie voor leeftijd
zou moeten worden toegepast omdat jonge vrouwen meer mogelijkheden hebben gehad door
het gebruik van anticonceptiva om hun vruchtbaarheid te reduceren dan oudere vrouwen. Juist
in deze laatste groep zien we de meeste scheidingen. Als derde moet, om een juist beeld te
verkrijgen, gecorrigeerd worden voor overleden kinderen, die overigens niet altijd bij een eerste
gesprek genoemd worden. De geringe omvang van de onderzoekspopulatie staat het niet toe om
twee homogene groepen samen te stellen om bovengenoemde relatie numeriek te testen. Wel
kan gekeken worden naar de mate waarin een nieuw huwelijk de verplichting met zich
meebracht voor een nieuwe zwangerschap. Wat dit betreft zijn gescheiden en weer hertrouwde
vrouwen unaniem van mening dat deze verplichting bestaat. Slechts één vrouw gaf aan dat ze
gedurende enige tijd anticonceptiva wilde blijven gebruiken (buiten medeweten van haar
partner) om te kijken hoe de nieuwe relatie zich ontwikkelen zou. Deze unanimiteit in mening
en gedrag van vrouwen is in overeenstemming met de veelgehoorde uitspraak van mannen zoals
Mohammed uit Mdjoiézi dat ze een nieuwe vrouw zullen nemen als hun eerste vrouw hen niet
het gewenste aantal kinderen geeft. Aan de andere kant benadrukken meerdere mannen dat het
vooral vrouwen zijn die steeds kinderen willen hebben en dat zij hierin niet direct zijn
geïnteresseerd.
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Kleinere gezinnen zouden zich volgens deze redenering alleen kunnen vormen als
vrouwen een stabiele relatie hebben en beide partners het eens zijn over geboortenbeperking.
Dit is vrijwel altijd het geval bij hen die zich vrijwillig en met succes limiteren in het aantal
kinderen. Een groot gedeelte van de kleine gezinnen kan echter ook worden toegeschreven aan
onvrijwillige kinderloosheid. De bewust kleine gezinnen, hier gedefinieerd als hebbende vier
kinderen of minder, het jongste kind 3 jaar of ouder, en gebruik van voorbehoedmiddelen
gedurende twee jaar of meer werden aangetroffen in Moroni bij vrouwen met enkele jaren
middelbaar onderwijs. In de onderzoeksdorpen kwamen gezinnen die beantwoordden aan de
drie criteria niet voor. De bevindingen van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie in acht Afrikaanse
landen wijzen uit dat de categorie vrouwen die meerdere keren zijn getrouwd en de categorie
gescheiden vrouwen de laagste vruchtbaarheid hebben (WFS 1987a:332). Dit wordt onder
andere verklaard door het meer voorkomen van kinderloosheid bij deze groepen vrouwen. In
Senegal was meer dan twintig procent van de gescheiden vrouwen ouder dan veertig jaar,
kinderloos terwijl dit percentage voor getrouwde vrouwen van boven de veertig rond de vijf
procent lag (idem:335). De vruchtbaarheid was het hoogste onder degene met een stabiele
relatie. Dit verschijnsel is op Ngazidja niet waargenomen. In hoofdstuk vier hebben we gezien
dat juist degenen met stabiele relaties de mogelijkheid hebben om gedurende langere tijd een
voorbehoedmiddel te gebruiken. Degenen met veel wisselende relaties moeten steeds hun
vruchtbaarheid bewijzen en maken daarom slechts korte tijd gebruik van voorbehoedmiddelen.
6.7 Polygynie, positie van echtgenoten
Bij de theoretische overwegingen zijn twee hypothesen aangaande polygynie ontwikkeld, de
ene pro-, de andere contranatalistisch.
De verwachting dat polygynie de vruchtbaarheid bevordert door een optredende
concurrentie tussen co-vrouwen wordt zelden bevestigd op Ngazidja, het nageslacht is voor
mannen niet zodanig attractief dat hij aan een echtgenote met veel kinderen de voorkeur geeft.
Mariama uit Idjikoundzi maakte het tegenovergestelde mee. Bij de geboorte van haar vijfde
kind zocht haar man rust bij een niet meer vruchtbare oudere vrouw. Het argument dat hij zelf
voor deze daad gaf, was naast het argument van rust in huis, een economisch argument. Hoe
kon hij zijn steeds uitbreidende familie van eten blijven voorzien nu Mariama ook nauwelijks
meehielp bij het veldwerk? Dit argument is echter vreemd als men bedenkt dat ieder gezin een
onafhankelijke economische eenheid is. Mocht de tweede vrouw van Ali landarbeid verrichten
dan zou de opbrengst van haar velden naar haar eigen gezin en familie gaan. Desgevraagd
verklaart Ali dan ook dat dit ook niet de ware reden voor het nemen van een tweede vrouw is,
hij "kon niet onder dit huwelijk uit" omdat het een weduwe betrof van een familielid. Op
go
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Ngazidja komen zowel het leviraat als het sororaat voor (Mroudjae, Blanchy 1989:65). Ali
geeft aan dat familieregels hiermee samenhangend hem ook tot het tweede huwelijk hebben
gedwongen. Het feit dat Ali enige rust in het tweede huishouden vindt wordt meermalen door
hem herhaald.
Een pro-natalistisch effect kan wel indirect het gevolg zijn van polygynie. Immers het
nemen van een tweede vrouw geeft vaak aanleiding tot scheiding van de eerste. Jonge vrouwen
hebben moeite met de acceptatie van een tweede vrouw en geven de voorkeur aan een
scheiding, wat zoals we zagen, op den duur pro-natalistisch werkt als de vrouw hertrouwt.
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Eén op de vijf vrouwen in de onderzoeksdorpen geeft aan samen te leven met een polygyne
man. Deze cijfers wijken niet af van het landelijk gemiddelde van rond tweeëntwintig procent
voor Ngazidja (Recensement 1980; BDPA 1991 C:16). In de Wereld Vruchtbaarheidsstudie is
bij vijf Afrikaanse landen99 een polygynie cijfer van 30 tot 47% gevonden (WFS 1987a). Voor
islamitische samenlevingen zijn percentages tussen de één en drie bekend (Fluehr-Lobban
1987:87). Er zijn vrouwen die aangeven te zijn getrouwd met een polygyne man, zelfs als ze
hun echtgenoot sinds vele jaren niet meer hebben ontmoet. Het gaat hier om vrouwen die nooit
officieel zijn gescheiden en de situatie zo hebben gelaten. Zoals reeds is aangegeven kan dit
voor hen een manier zijn om een stukje vrijheid te behouden zonder dat ze de status van
getrouwde vrouw kwijtraken. Het percentage mannen die daadwerkelijk met twee of meer
vrouwen samenleven is daarom lager dan de officiële cijfers aangeven. Seriële polygynie is een
veel voorkomend verschijnsel in de drie onderzoeksdorpen.
De waardering van vrouwen voor polygynie varieert maar is over het algemeen negatief.
Shepherd (1977:348) stelt dat door de gevorderde leeftijd waarop mannen over het algemeen
hun anda realiseren zij gedwongen worden óf van hun eerste vrouw te scheiden, óf polygyn te
worden. Veel vrouwen in dit onderzoek hebben voorkeur voor het eerste, vooral als blijkt dat
mannen door de vele financiële verplichtingen die de anda met zich meebrengt, hen niet meer
kunnen onderhouden.
In het geval waarin een man een stabiele relatie heeft met twee vrouwen zou het kunnen
zijn dat deze vrouwen het zich veroorloven kunnen om traditionele methoden toe te passen om
de geboorten te beperken. Te denken valt hierbij aan seksuele abstinentie gedurende langere
tijd. In het onderzoek zijn dergelijke situaties niet aangetroffen, dit is mede te verklaren door het
belang dat aan seksualiteit wordt gehecht voor de gezondheid van jonge mensen.
Het verhaal van de moeder van Thoirabou laat duidelijk zien hoe polygynie de
verhoudingen tussen families nog lange tijd kan beïnvloeden. Niet alleen hebben beide vrouwen
tijdens het leven van hun gezamenlijke echtgenoot elkaar voortdurend dwarsgezeten, ook na
zijn overlijden duren de rancunes en de familievete's tussen de nakomelingen voort. De
verhouding tussen Thoirabou en haar halfbroer is hierop een gunstige uitzondering. De
verklaring moet gezocht worden in het feit dat, in tegenstelling tot polygynie in veel Afrikaanse
samenlevingen, co-vrouwen niet in één huis wonen en evenmin elkaar helpen bij het dagelijks
werk en de opvoeding van hun kinderen. Op Ngazidja profiteren vrouwen door de fysieke
scheiding niet van eikaars aanwezigheid maar moeten zij concurreren om aandacht en geld.
Hoewel de man op grond van religieuze verplichtingen zijn tijd eerlijk moet verdelen, is de
praktijk anders. Zo geeft de moeder van Thoirabou aan dat ze nog altijd getrouwd is met haar
derde echtgenoot, maar dat ze deze al jaren niet meer heeft gezien omdat hij vertrokken is naar
zijn andere vrouw en kinderen in een ander dorp. Haar verhaal is een goede illustratie van
seriële polygynie.
Er wordt wel gesteld dat het wegvallen van traditionele huwelijkssystemen en de traditie
van polygynie eerder een nadeel dan een voordeel voor vrouwen zou zijn. De steun van
vrouwelijke verwanten valt weg en de verantwoordelijkheid van individuele vrouwen zou
toenemen (Hoogenboom 1983:290). In een aantal Afrikaanse samenlevingen beschouwen
vrouwen polygynie als een middel om hun persoonlijke vrijheid te vergroten en
verantwoordelijkheden te delen (Fluehr-Lobban 1987:94). Voor Ngazidja ligt de situatie anders
omdat zoals hierboven is aangegeven vrouwen toch al niet profiteren van de steun van co-
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vrouwen. Het verdwijnen van polygynie kan, vanwege het wegvallen van de concurrentie tussen
co-vrouwen voor aandacht en geld, een verbetering zijn voor hun positie.
Bovenstaande uiteenzetting laat zien dat de relatie tussen de vruchtbaarheid en een
monogaam of polygaam huwelijk niet eenduidig is. Ook in andere Afrikaanse samenlevingen
zoals bijvoorbeeld Kenya en Nigeria is geen eenduidige relatie gevonden tussen de
huwelijksvorm en het aantal kinderen (Borgerhoff-Mulder 1989; Aborampah 1987). Op
Ngazidja lijkt het aantal kinderen per vrouw meer af te hangen van haar familiesituatie en van
haar eventuele vorige huwelijken en heeft haar positie als enige, eerste of volgende echtgenote
als zodanig er weinig invloed op.
Waarom is polygynie toegestaan en polyandrie verboden terwijl polyandrie in matrilineaire
samenlevingen wel wordt waargenomen (Memissi 1975a)? Kan hieruit de conclusie worden
getrokken dat godsdienstige opvattingen bepalend zijn voor normen en waarden op Ngazidja?
Als we goed kijken naar de praktijk op Ngazidja zien we in feite een compromis. Ten
eerste zijn controle mechanismen door mannen over vrouwelijke seksualiteit slecht ontwikkeld.
Ten tweede zien we dat veel in naam polygyne mannen in feite leven met één vrouw waardoor
er sprake is van een seriële polygynie. Ten derde zien we dat vrouwen, door het systeem van
seriële polygynie, in feite ook de mogelijkheid hebben meerdere partners in een betrekkelijk
snelle opvolging te hebben, seriële polyandrie?
Interessant is dat Memissi (1975a:30) onderscheid maakt tussen polygynie in
uxorilocale en virilocale setting. In het eerste geval kan polygynie naast polyandrie bestaan
omdat een vrouw gemakkelijk bezocht kan worden door meerdere mannen. In het tweede geval
is dit veel moeilijker. Zij wijst erop dat in de pre-islamitische periode polyandrie en
matrilineairiteit geen uitzonderingen waren en illustreert dit met de relaties die de voorouders
van de profeet Mohammed onderhielden (idem:30-32). De introductie van de islam, gepaard
gaande met het systeem van mannelijke controle zou hieraan een einde hebben gemaakt.
Op Ngazidja hebben we, net zoals de lijn die we bij het belang van maagdelijkheid
hebben gezien, een aangepast patroon. De vraag of waarden en nonnen uitsluitend door
godsdienstige opvattingen worden bepaald moet dan ook negatief beantwoord worden. Er is
wederom sprake van een combinatie, in theorie is alleen polygynie toegestaan, in de praktijk is
een vorm aangetroffen aangepast aan traditionele waarden en de sociale werkelijkheid.
6.8 Huwelijksleeftijd
Bongaarts en Potter (1983) gaven aan dat de huwelijksleeftijd één van de belangrijkste
determinanten is voor de vruchtbaarheid in een samenleving waar weinig vrouwen
anticonceptiemiddelen gebruiken. Demografisch gezien zorgt een daling van de
huwelijksleeftijd voor een snellere toename van de bevolking. Het uitstellen van het huwelijk
kan daarom op nationaal niveau nagestreefd worden. McDonald (1984) kwam op grond van
cijfers van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie tot de conclusie dat in Afrika de huwelijksleeftijd
niet bepalend is voor het totaal aantal kinderen maar veeleer de leeftijd van de vrouw bij de
geboorte van haar laatste kind. Hoe ligt dit voor Ngazidja, wat betekent de daling van de
huwelijksleeftijd op Ngazidja voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen? Betekent het op
jonge leeftijd krijgen van kinderen ook dat men vroeg stopt met het krijgen van kinderen?
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Voor mannen, die de snelst dalende huwelijksleeftijd kennen, betekent dit niet dat ze na
het sluiten van een huwelijk pas seksueel actief worden. Door de praktijk dat mannelijke
adolescenten apart gaan wonen en in hun vrijgezellenhut debuteren met hun seksueel leven
worden er waarschijnlijk op jeugdige leeftijd al kinderen verwekt. Dit kan een aantal gevolgen
hebben: Als de vrouw ongehuwd is, kan tot een huwelijk worden overgegaan waardoor de
huwelijksleeftijd daalt. Een andere optie waarvoor Echata kiest, is het plegen van een abortus.
In het geval dat de vrouw gehuwd is, wordt het kind in veel gevallen in haar gezin verder
opgevoed. Mannen geven aan dat bij geslachtsgemeenschap met jonge meisjes vaker
geprobeerd wordt een zwangerschap te voorkomen door het gebruik van condooms of ander
traditionele methoden (zie hoofdstuk acht) dan bij geslachtsgemeenschap met getrouwde
vrouwen.
Leidt de daling van de huwelijksleeftijd, bij mannen in de periode van 1966 tot 1980
van 29,6 tot 27,5 jaar en bij vrouwen van 20,2 tot 20,0 jaar (Recensement 1980 1:36-38), tot
grotere gezinnen? Deze vraag kan niet bevestigend worden beantwoord. Hoewel vrouwen
steeds vroeger seksueel actief lijken te worden, betekent dit niet dat hun totaal aantal kinderen
hierdoor toeneemt. Ten eerste hebben ze na het krijgen van één kind meer toegang tot
anticonceptiva, ten tweede beperkt de reproduktieve periode zich vaak tot de tijd dat ze zelf
grootmoeder worden, jong getrouwde vrouwen zullen waarschijnlijk eerder grootmoeder
worden en dus stoppen met het krijgen van kinderen (4.1), ten derde lijken andere factoren zoals
conjugale instabiliteit of eventueel optredende secondaire steriliteit een grotere invloed te
hebben op het totaal aantal kinderen dan de huwelijksleeftijd en de daaraan gerelateerde
reproduktieve periode.
In de inleiding is de vraag gesteld wat het betekent voor vrouwen om vroeg in het
huwelijk te treden. Uit de gegeven case studies blijkt dat, vooral als er sprake is van een anda
huwelijk waarbij tussen de partners een groot leeftijdsverschil is, er een ongunstige situatie voor
vrouwen ontstaat. Zij zijn weinig voorbereid op de diverse plichten die een huwelijk met zich
meebrengt. Voor een deel wordt dit door de grootfamilie opgevangen zoals Fatima (6.6) vertelt.
Voor een ander deel wordt er door vrouwen als zij de mogelijkheden daartoe hebben tot
scheiding overgegaan. Volgens de levensverhalen van Hasmin en haar moeder (5.3) kunnen
traumatische ervaringen verbonden aan een vroeg huwelijk gedurende het hele verdere leven
een negatieve invloed hebben. Een betere voorbereiding op het huwelijk en met name een betere
seksuele voorlichting (zie 8.3) kan een deel van de oplossing zijn. Door het systeem van de
anda lijkt het uitgesloten dat partners in een gelijkwaardige uitgangspositie komen, dit kan
mede de hoge scheidingspercentages verklaren.
6.9 Huwelijk en vruchtbaarheid, een balans
In dit hoofdstuk waarin gekeken is naar meerdere aspecten van het huwelijk en de wijze waarop
de vruchtbaarheid en seksualiteit worden beïnvloed, valt het op dat godsdienstige, islamitische
regels hier veel meer ter sprake komen dan in het vorige hoofdstuk over verwantschap en
vruchtbaarheid. Kennelijk vindt er bij de huwelijksproblematiek een interessante menging
plaats van traditie en islam. Deze menging vindt niet alleen plaats bij formele zaken zoals de
rechtspraak en de sluiting van het anda huwelijk waar bijvoorbeeld het bestaan van de
bruidegomsprijs, de bruidsprijs en de bruidsschat een goed inzicht geeft hoe formele systemen
naast en door elkaar lopen, maar ook bij onderwerpen als het belang van maagdelijkheid, de
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praktijk rondom polygynie en proceduren en praktijken die scheiding en voogdij betreffen. In de
gesprekken was het opvallend dat het onderscheid tussen islam en traditie niet werd gemaakt. Er
werd duidelijk aangegeven wat wenselijk was, vaak overeenkomend met islamitische leefregels,
en wat er in de praktijk gebeurde, vaak overeenkomend met traditionele en culturele leefregels.
Als men erin slaagde dat wat wenselijk was te realiseren, bijvoorbeeld een dochter als maagd uit
te huwelijken, werd daar met trots over gesproken. Als men vertelde over ontbonden
huwelijken, elkaar opvolgende minnaars of zwangerschappen voor het huwelijk werd dit
gebracht als feiten die onvermijdelijk bij het leven horen.
In de inleiding is de vraag gesteld of islam en traditie verschillend worden beleefd door
mannen en vrouwen. De in dit hoofdstuk gegeven levensverhalen laten zien dat er sprake is van
een accentverschil. Zo spreken mannen meer over een wenselijke situatie, soms in de verleden
tijd, en spreken vrouwen meer over de praktijk. Er is alleen sprake van een accentverschil, niet
van een tegenstelling omdat mannen en vrouwen van elkaar afhankelijk zijn om bepaalde taken
te realiseren bijvoorbeeld de viering van een anda huwelijk. Het prestige dat de familie hierdoor
krijgt, wordt door mannen en vrouwen gedeeld. Hetzelfde geldt voor het naleven van
islamitische regels, zowel vrouwen als mannen worden gerespecteerd als ze dit doen. Het feit
dat vrouwen binnen de formele islamitische structuur minder taken hebben, doet hier niets aan
af.24
Een groter accentverschil is vastgesteld als er gekeken wordt naar leeftijd of de
verschillen tussen generaties. Ouderen, en met name oudere mannen leggen een accent op de
islamitische regels en betreuren het als deze niet worden nageleefd. Het verschil in opvattingen
tussen jonge en oude mannen wat betreft het belang van maagdelijkheid is wat dit betreft
illustratief.
De onderzoekslijn naar wensen en eisen ten aanzien van geboortenregeling brengt niet alleen
een aantal wensen aan het licht maar laat vooral zien waarom deze binnen de sociale structuur
zo belangrijk zijn. In de eerste plaats valt te denken aan concrete zaken zoals de toegang van
jonge meisjes, gescheiden vrouwen en weduwen tot goede voorbehoedmiddelen en de noodzaak
van het verschaffen van voorzieningen voor goede en veilige abortussen. Verbetering van het
eerste punt zou het tweede punt deels overbodig kunnen maken, of dit zo is wordt in hoofdstuk
acht beschreven. De beschrijvingen in dit hoofdstuk hebben laten zien waarom juist niet
getrouwde vrouwen goede voorbehoedmiddelen nodig hebben. In de tweede plaats worden
wensen en eisen ten aanzien van geboortenregeling in een breed kader gezet. Evenals dat het
geval was bij de bestudering van verwantschapsrelaties en vruchtbaarheid valt ook hier de
wisselwerking tussen een economische en reproduktieve onafhankelijkheid op. Dit wordt in het
volgende hoofdstuk uitgewerkt. Een derde opvallend facet dat naar voren komt is de behoefte
aan informatievoorziening en communicatie over geboortenregeling. In het vorige hoofdstuk is
beschreven dat naast de beoogde gebruikers ook oudere vrouwen baat hebben bij correcte
informatie over diverse anticonceptiemiddelen. In dit hoofdstuk valt op dat in veel gevallen,
beslissingen over het regelen van vruchtbaarheid en met name het succesvol toepassen van een
middel door echtparen in overleg worden genomen. Er is gebleken dat er een behoefte bestaat
aan een goede discrete informatievoorziening gericht op getrouwde mannen. Tevens is naar
voren gekomen dat ongetrouwde mannen en met name adolescenten behoeften hebben aan
informatie èn aan discrete distributie van condooms.
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De relatief sterke machtspositie van vrouwen die in het vorige hoofdstuk naar voren kwam,
wordt in dit hoofdstuk nader ingevuld. Er is gebleken dat niet alle vrouwen dezelfde macht of
zeggenschap hebben. Dit wordt geïllustreerd door het verschijnsel segegratie en
bewegingsvrijheid. In 6.4 is beschreven hoe vrouwen behorende tot de hogere sociaaleconomische klasse minder bewegingsvrijheid hebben dan degenen die tot een lagere klasse
behoren. Ook binnen families kan het voor diverse vrouwen verschillend liggen. Oudste
dochters hebben macht op grond van hun geboortenrangnummer over hun zussen, aan de andere
kant moeten deze oudste dochters zich ook houden aan strengere voorschriften.
In hoofdstuk vijf is de relatie uitgewerkt tussen een matrilineaire afstamming en de
controle over de vrouwelijke seksualiteit en vruchtbaarheid. Hier is beschreven dat vooral de
grootfamilie belang heeft bij een controle over de seksualiteit van dochters bestemd voor de
anda en dat na een huwelijk deze controle formeel overgenomen wordt door de echtgenoot. In
dit hoofdstuk is beschreven hoe de controle van echtgenoten gebaseerd op het islamitisch geloof
voor een groot gedeelte overschaduwd wordt door de dagelijkse praktijk waarin het biologisch
vaderschap niet belangrijk is en controle minder wordt geaccepteerd. Hetzelfde verschijnsel
doet zich bij scheidingen voor, ook hier hebben mannen in de praktijk geen unilateraal recht op
scheiding. Scheidingen, ook op initiatief van vrouwen, komen veelvuldig voor en zorgen voor
een zekere sociale mobiliteit. Dit is één van de strategieën die vrouwen gebruiken om hun
reproduktieve zelfbeschikking te vergroten. Op de lange termijn blijkt deze, door de praktijk
van hertrouwen, minder effectief te zijn.
De dichotomie publiek-privé wordt wel geassocieerd met macht voor mannen in het
publieke domein en macht voor vrouwen in het privé domein (Hoogenboom 1983:264). Deze
tweedeling die de bijna universele machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen moest
verklaren, wordt wel toegeschreven aan viricentrisch onderzoek door vaak mannelijke westerse
wetenschappers, maar gaat voor Ngazidja niet op. Als er al sprake is van genoemde tweedeling
dan is er nog geen hiërarchisch verband aan te wijzen. Macht binnen de grootfamilie is gezien
de vele taken van de grootfamilie, te denken valt aan de sociale zekerheid en
huwelijksarrangementen, belangrijk. Macht in publieke (politieke) functies is vanwege het
geringe profijt (zie 7.7) die de lokale bevolking heeft van gemeenschappelijke voorzieningen
aanzienlijk minder dan in een welvaartstaat. In dit hoofdstuk is beschreven hoe macht op
dorpsniveau wordt bepaald door sociale processen en met name door de prestaties van families
afgemeten naar het type huwelijk. Deze prestaties hangen voor een groot deel van vrouwelijke
familieleden af.
Yanagisako en Collier (1987:45) laten zien dat genoemde tweedeling vooral gebaseerd
is op de universele geachte opvattingen over de biologische moeder- en kindband (zie 5.8). Zij
beschrijven hoe feministische antropologen economische, politieke, sociale, en culturele taken
en functies hebben toegevoegd aan de strikt biologische functie. De levensverhalen van
vrouwen op Ngazidja gepresenteerd in dit hoofdstuk bevestigen deze opvatting. Naast het in
hoofdstuk vijf beschreven delen van zorgtaken binnen de grootfamilie waardoor de biologische
band en de hieraan verbonden taken minder vanzelfsprekend worden, is de belangrijke invloed
van vrouwen in het sociaal leven beschreven in dit hoofdstuk hieraan toe te voegen. De in dit
hoofdstuk beschreven processen laten zien dat vrouwen actief zijn als organisatrices van
festiviteiten en een belangrijke rol hebben bij het tot stand komen van huwelijksarrangementen.
Samenwerking van mannen en vrouwen is noodzakelijk, gender relaties kunnen hier niet
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worden verklaard uit de privé-publiek tegenstelling en de daarbij behorende taken. In hoofdstuk
zeven zal worden beschreven dat dit voor het economisch leven eveneens het geval is.
Een andere tweedeling, deels samenhangend met boven beschrevene is het onderscheid
tussen cultuur en natuur waarbij cultuur wordt geassocieerd met mannelijkheid en beschaving
en natuur met vrouwelijkheid. In het evolutionistisch denken wordt de inferieure natuur
overwonnen door de beschaving of cultuur waarbij mannen automatisch de macht krijgen
(Hoogenboom 1983:269). Op Ngazidja is dit onderscheid niet te maken. Continuteit van de
familielijn, in bovenstaande terminologie natuur, vormt de basis van de samenleving en is niet
ondergeschikt aan de cultuur. Bovendien moet de vraag gesteld worden waarom cultuur door
mannen beheerst zou zijn. Op Ngazidja is er eerder sprake van een cultuur ontwikkeld door
vrouwen èn mannen waarbij macht wordt verdeeld over beiden seksen. Voorbeelden hiervan
zijn de voordelen van de anda die zowel aan vrouwen als aan mannen ten goede komen (6.4) en
de verdeling van materiële goederen.
In dit hoofdstuk is duidelijk naar voren gekomen dat de status van moeder niet alléén
bepalend is voor de status van vrouwen. Toch is vruchtbaarheid belangrijk, waarom moeten
vrouwen in elke nieuwe relatie hun vruchtbaarheid bewijzen en waarom wordt
onvruchtbaarheid als een probleem ervaren? Meerdere verklaringen zijn hiervoor te vinden. Het
is mogelijk dat het door de islam geïnspireerde beeld van vruchtbaarheid prevaleert boven de
praktijk om de gevolgen van onvruchtbaarheid op te vangen in de grootfamilie waarbij
biologisch ouderschap minder belangrijk wordt. Het ideaal wordt nagestreefd en dit maakt dat
vruchtbaarheid belangrijk is. Het maakt tevens duidelijk waarom vrouwen en mannen dit deel
van het huwelijkscontract nakomen en hun vruchtbaarheid aan de nieuwe partner niet
onthouden. Een tweede verklaring is gelegen in het belang van een sterke talrijke matriciali, dit
draagt er eveneens toe bij dat vruchtbaarheid, ook op grond van verwantschap, als belangrijk
wordt gezien.
In dit hoofdstuk zijn verwantschap en de sociaal-culturele context met elkaar verbonden. We
hebben gezien dat de positie van vrouwen binnen hun grootfamilie en hun organisatievermogen
bepalend is voor het type huwelijk dat ze kunnen sluiten en daarmee voor hun plaats in de
sociale hiërarchie. Wat huwelijken, scheidingen en hertrouwen betekent voor de vruchtbaarheid
van vrouwen is uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk zal het verband tussen de economische
context, verwantschap en sociaal-culturele processen worden uitgewerkt en zal er gekeken
worden naar wat dit betekent voor de vruchtbaarheid van betrokkenen.
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HOOFDSTUK 7

ECONOMISCHE OVERWEGINGEN EN VRUCHTBAARHEID
Spelen economische overwegingen een belangrijke rol bij de vraag of en hoeveel kinderen
vrouwen wensen? In dit hoofdstuk staat deze vraag centraal. In de demografische literatuur is
aanvankelijk veel aandacht voor economische omstandigheden en de relatie met vruchtbaarheid
geweest. Bij de theoretische overwegingen in hoofdstuk twee zijn daarom eerst enkele
economische motieven behandeld die belangrijk zouden kunnen zijn voor de vruchtbaarheid op
Ngazidja, daarna is ingegaan op de relatie tussen vruchtbaarheid en verwantschap en huwelijk.
Uit de levensverhalen van vrouwen blijkt dat zij deze volgorde omdraaien, zij beschrijven eerst
hun familieleven en verbintenissen alvorens in te gaan op hun economische situatie. Dit is niet
verwonderlijk omdat overwegingen die samenhangen met familierelaties en het huwelijk een
belangrijke invloed blijken te hebben op de vruchtbaarheid. Met andere woorden, de kleinste
bouwstenen waaraan zoals in hoofdstuk drie is beschreven de grootste generalisatiewaarde is
toe te kennen, zijn te vinden in de vorige twee hoofdstukken. Met deze basisbouwstenen wordt
in dit hoofdstuk verder gebouwd, diverse thema's komen aan de orde.
Het eerste thema richt zich op de lusten en lasten van kinderen in relatie met de
vruchtbaarheid. Bij de lusten van kinderen zal gekeken worden naar het belang van kinderen
voor de oudedagsvoorziening, als arbeidskrachten en als symbool van rijkdom en welzijn. Bij
de lasten van kinderen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de opvattingen over de kosten die
voeding, onderwijs en gezondheidszorg met zich meebrengen. Er zal worden onderzocht of en
hoe vrouwen en echtparen een balans opmaken en of en hoe economische overwegingen deze
balans beïnvloeden. Daarna zal gekeken worden naar de interactie van economische
beweegredenen met familie- en huwelijksomstandigheden en de invloed op de vruchtbaarheid.
Dit thema krijgt gestalte als we kijken naar de toegang van vrouwen tot de
produktiefactoren grond en arbeid. De verwachting is dat familie- en huwelijksomstandigheden
belangrijk zijn voor de huishoudeconomie. Vragen als: heeft de familie grond, wie mag de
grond bewerken, wie krijgt de opbrengst, is de familieomvang van belang bij de
arbeidsverdeling, is de taak van de mater familias belangrijk in het arbeidsproces en welke
economische inbreng heeft de echtgenoot komen aan de orde. Bij dit thema zal impliciet blijken
wat betrokkenen belangrijk vinden als het gaat om hun reproduktief functioneren. Zijn zij van
mening dat de voedselvoorziening goed is geregeld en betekent het krijgen van veel kinderen
dat aan de voedselvraag kan blijven worden voldaan? Vinden zij dat er voldoende grond is voor
iedereen? Wat is het economisch toekomstperspectief en hoe worden reproduktieve strategieën
hierop afgestemd? Deze impliciete waarderingen zullen bij de uitwerking van het derde thema
expliciet worden gemaakt.
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Het derde thema richt zich op opvattingen van de bevolking in de drie
onderzoeksdorpen ten aanzien van een bevolkingsbeleid. In de vorige drie hoofdstukken zijn
concrete wensen geformuleerd door betrokkenen. Er zal worden gekeken naar motivaties van
betrokkenen als het gaat om bevolkingsbeleid en uitvoering en in hoeverre deze afwijken of
overeenkomen met economische en ecologisch beweegredenen op nationaal niveau.
In 7.1 worden enkele algemene opinies gegeven over economische beweegredenen en
vruchtbaarheid zoals die zijn aangetroffen in Bangoi Kouni en onder de gebruiksters van
voorbehoedmiddelen geregistreerd in tien gezondheidscentra op Ngazidja. Vervolgens worden
er twee case-studies gepresenteerd waar de economische situatie van de families en
overwegingen betreffende de vruchtbaarheid gebaseerd op deze situatie veel aandacht krijgen
(7.2 en 7.3). Daarna (7.4) wordt er geanalyseerd hoe vrouwen in hun levensonderhoud voorzien
en wat voor gevolgen dit heeft voor hun voortplanting. De verwachting, gegrond op de verhalen
van vrouwen zoals Binty, dat een economische onafhankelijkheid leidt tot meer reproduktieve
vrijheden voor vrouwen, wordt uitgewerkt. Er wordt met name gekeken in hoeverre het
overervingssysteem en het bezit van land reproduktieve mogelijkheden van vrouwen
beïnvloeden. Vervolgens (7.5) wordt er gekeken in hoeverre kinderen arbeid leveren en
bijdragen aan de huishoudeconomie en of zij belangrijk zijn als oudedagsvoorziening. In 7.6
wordt gekeken of en hoe onderwijs en gesalarieerde activiteiten reproduktieve strategieën van
vrouwen beïnvloeden. In 7.7 wordt (e)migratie behandeld en zal er gekeken worden of de
huidige (e)migratie invloed heeft op reproduktieve strategieën van achterblijvenden en of het
perspectief van (e)migratie belangrijk voor hen is. In 7.8 zal nader worden ingegaan op de
besluitvorming rond de vruchtbaarheid en de rollen van betrokkenen in het
besluitvormingsproces. Er zal worden nagegaan hoe wisselende posities gekoppeld aan
verschillende levensfasen van invloed zijn op de besluitvorming. Tenslotte worden in 7.9 de
onderzoeksthema's samengebracht.
7.1 Algemene economische redenen
In de eerste fase van het onderzoek, in Bangoi Kouni, was vrijwel de hele bevolking afhankelijk
van de landbouw. In de gesprekken was dit vaak het eerste onderwerp dat aan de orde kwam, de
oogst, de weersvooruitzichten en de prijzen op de markt werden uitgebreid besproken.
Opvallend was hierbij het verschil in opvattingen tussen mannen en vrouwen als het ging om de
landbouw als bron van inkomsten.
Mannen zeiden dat, ondanks het grote belang dat over het algemeen aan landbouw en
grondbezit gehecht werd, de exploitatie van de gronden weinig rendabel was. Hiervoor werden
technische redenen gegeven zoals de afwezigheid van een goede watervoorziening en van goed
zaad- en pootgoed. Bovendien gaven zij aan dat door de afwezigheid van moderne werktuigen
de landarbeid dusdanig zwaar was dat het niet aantrekkelijk meer was. Jongeren gaven de
voorkeur aan werk in andere sectoren en beschouwden zichzelf als werkloos als hen dit niet
lukte. Dit gebrek aan interesse van jongeren in de landbouw werd door oudere mannen
aangegeven als een belangrijke oorzaak van de migratie van jongeren naar de hoofdstad of het
buitenland. In de rurale gebieden op Ngazidja zijn immers weinig andere bronnen van bestaan.
Een uitzondering op het standpunt dat landbouw niet winstgevend is, werd ingenomen door
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enkele mannen die tuinbouwgewassen verbouwden en verhandelden. Zij gaven aan hieruit een
behoorlijk inkomen te kunnen halen (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b).
Vrouwen uit Bangoi Kouni deelden de vrij negatieve houding van mannen ten opzichte
van de landbouw niet. Zij beschouwden landbezit en de daaruit voortvloeiende oogsten als een
betrouwbare en vooral regelmatige bron van inkomsten. De door hen aangegeven problemen
lagen op het vlak van vernieling van oogsten door loslopend vee en de lage prijzen voor hun
Produkten vanwege het grote aanbod op de lokale markt. Vrouwen gaven aan zelf hieraan iets te
kunnen veranderen door het maken van afscheidingen of het vastzetten van vee en door de
diversificatie van produkten of de verwerking hiervan (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b).
Een zeer globale werkverdeling tussen mannen en vrouwen bestaat eruit dat mannen
ontginnen en het veld klaar maken voor het planten en dat vrouwen planten, zaaien en oogsten.
Mannen houden zich naast de ontginning ook bezig met de verbouw van handelsgewassen en
kunnen vrouwen assisteren bij hun werkzaamheden. Vrouwen houden zich in de eerste plaats
bezig met de voedselgewassen. Daarnaast helpen zij ook bij het oogsten van handelsgewassen
zoals vanille. Door de lage wereldmarktprijzen van handelsgewassen is er een verschuiving naar
de verbouw van voedselgewassen te zien. Door de wederzijdse hulp tussen mannen en vrouwen
en de verschillen tussen de dorpen onderling is er geen duidelijke indeling in mannen- en
vrouwentaken te maken.
De gedachte dat door de snelle bevolkingsgroei de druk op de grond toeneemt waardoor
er minder of onvoldoende grond ter beschikking komt voor toekomstige generaties werd zowel
door mannen als door vrouwen als een verzinsel van buiten afgedaan. Zij vonden dat hen nog
ruim voldoende grond ter beschikking stond voor nu en voor toekomstige generaties. Over het
algemeen gaven zij aan dat ze op grond van uitsluitend economische beweegredenen niet snel
tot geboortenregeling over zouden gaan. De beschikbaarheid van grond, de aanwezigheid van
arbeidskrachten en de mogelijkheid om een bescheiden inkomen uit de landbouw te halen gaven
voldoende zekerheid om een gezin te stichten. Aan de andere kant werden economische
motivaties ook niet gebruikt om het stichten van een groot gezin te rechtvaardigen. Opvallend
was de afwezigheid van economische motieven ter verklaring van een pro- of contranatalistische houding (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988b).
Bij de vierenzestig gebruiksters van anticonceptiva die in tien gezondheidsposten verspreid over
Ngazidja zijn benaderd waren economische motieven een onderdeel van een veel groter pakket
van motieven die hen aangezet hadden tot het besluit om voorbehoedmiddelen te gebruiken.
Slechts twaalf vrouwen gaven economische motieven, naast andere motieven, als een reden op
om voorbehoedmiddelen te gebruiken. De drie belangrijkste economische beweegredenen van
deze twaalf vrouwen waren: de toenemende kosten voor de opvoeding van kinderen, met name
kosten op het gebied van onderwijs en gezondheid werden als problematisch ervaren; de
toenemende vraag naar geld voor huizenbouw; de afwezigheid van hulp van de grootfamilie om
de opvoeding van kinderen te bekostigen (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b).
Meerdere vrouwen benadrukten dat economische beweegredenen juist geen argument
voor hen waren om voorbehoedmiddelen te gebruiken. Zij verklaarden dat ze in staat waren
grote gezinnen op te voeden omdat ze welgesteld waren. Meer dan de helft van deze vrouwen
gafáis belangrijkste reden voor het gebruik van voorbehoedmiddelen gezondheidsproblemen op
(FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b).
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Alvorens tot analyse van economische motieven die de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden
over te gaan worden hier twee case-studies gepresenteerd. Deze case-studies zijn geselecteerd
omdat ze een goede illustratie vormen van de economische realiteit waarmee vrouwen zich
dagelijks zien geconfronteerd en van de mogelijkheden die vrouwen hebben om de situatie naar
hun hand te zetten. De hoofdrolspelers in de beide families, Zainaba en Samia verschillen op
vele punten. Zainaba is een oudere vrouw met een stabiele relatie, economisch onafhankelijk.
Zij heeft een voltooid gezin. Samia is een jonge gescheiden vrouw, economisch afhankelijk. Zij
beschouwt haar gezin niet als voltooid. Beide families bezitten land en leven hiervan. Zij laten
zien wie het land bewerken, wat ze doen met de opbrengst van de gewassen en wat dit alles
betekent voor de verschillende familieleden. Bij de analytische paragrafen van dit hoofdstuk zal
van deze gegevens gebruik worden gemaakt.
7.2 De familie Ali Abdallah
De familie Ali Abdallah woont in Mandza. Figuur 7.2.1 laat de familiebanden en de
wooneenheden zien.
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Samia is een vrouw van zesentwintig jaar, zij heeft vier kinderen. Twee zonen van haar
eerste overleden echtgenoot waar ze haar anda mee heeft gevierd en een jongen en een
meisje met haar tweede man van wie ze onlangs is gescheiden. Samia woont met haar
kinderen in een ruim, goed onderhouden huis van golfplaten gebouwd voor haar eerste
huwelijk In een huis ernaast wonen haar moeder, de derde echtgenoot van haar
moeder, het dochtertje van haar halfzus, een broer en een halfbroer. De familie is
tamelijk welvarend maar beroept zich niet op een edele zijn verkregen als erfenis van
de grootvader van moederskant van Samia, deze twee samen vormen een nieuwe
manyahuli, en het derde is een stuk grond behorende aan het dorp. Het land wordt
bewerkt door de moeder van Samia en door haar jongste broer. In de drukke tijd van de
vanille oogst helpt ook haar oudste broer die in het dagelijks leven hulp-chauffeur is.
Samia zag er goed verzorgd uit, haar huis was goed onderhouden en schoon. Op
de vloer van cement stonden diverse geïmporteerde meubelen. Opvallend was de
naaimachine in de hoek van de kamer. Samia vertelde dat deze naaimachine nu
weliswaar kapot is, maar dat ze vroeger als naaister er een klein inkomen mee kon
verdienen. We kwamen met Samia in contact via een traditionele vroedvrouw, een
vriendin van Samia. Samia stelde onze bezoeken op prijs, zij maakte een zeer
ontspannen en open indruk Zij had een levendige interesse in gezondheid, relaties en
kinderopvoeding en zij hield ervan over deze onderwerpen met ons van gedachten te
wisselen. Doordat wij in de loop der tijd veel familieleden van haar hebben leren
kennen en bezochten zagen we haar regelmatig, - tijdens deze korte en langere
gesprekken vertelde zij ons het volgende.
"Mijn ouders hebben een echtgenoot voor mij gezocht toen ik nog zeer jong was. Ik denk
dat ik nu zesentwintig ben en mijn oudste zoon is acht. We zijn getrouwd volgens de
anda en kregen al snel twee kinderen. Op een dag kreeg mijn man malaria en binnen
vier dagen is hij overleden. Mijn tweede huwelijk is niet door mijn ouders
gearrangeerd. Mijn tweede echtgenoot heeft zelf het initiatiefgenomen om mijn hand te
vragen en mijn familie heeft hem meteen geaccepteerd Alles ging goed tussen ons totdat
ik zwanger werd Voor mij was het geen verrassing dat ik zwanger werd gegeven het feit
dat ik al twee kinderen had en mijn man ook al verschillende kinderen met diverse
vrouwen had. Helaas veranderde vanaf dat moment onze verstandhouding. Mijn man
wilde namelijk geen kinderen met mij hebben, hij stelde voor een abortus te laten doen
maar dat wilde ik niet. Ik wilde graag een meisje. Mijn derde zoon werd geboren en wij
hadden daarna weer regelmatig seksueel contact. Tijdens deze periode praatten wij
over geboortenregeling en ben ik eens naar het gezondheidscentrum geweest om te
informeren. Ze gaven mij pillen mee, genoeg voor één maand. Mijn man wilde graag
dat ik deze innam. We hebben verdere mogelijkheden helemaal niet overwogen, we
hebben zelfs niet gepraat over de mogelijkheid om condooms te gebruiken. Tijdens de
maand dat ik de pil gebruikte werd ik zeer zwak Na één maand ging ik terug naar het
centrum en heb ik hen verteld van mijn problemen. Ze zeiden dat het niet aan het
gebruik van de pil kon liggen en natuurlijk geloofde ik hen. Ze gaven mij een nieuwe
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voorraad mee voor één maand, maar gezien het feit dat ik zo zwak werd van de pil ben
ik gestopt. Mijn echtgenoot was hiervan niet op de hoogte en toen ik na korte tijd
zwanger raakte werd hij woedend. Hij begreep mij niet, ik had drie jongens en verdroeg
de pil niet, wat kon ik doen? Bovendien wilde ik helemaal niet stoppen met het krijgen
van kinderen, ik wilde alleen de geboorten spreiden. Dat had ik toch gedaan? De ruzies
¡iepen zo hoog op dat ik mijn man heb moeten vragen het huis te verlaten. Hij is
vertrokken en hij en ik hebben elkaar nooit meer gezien hoewel hij in dit dorp woont.
Hij weet zelfs niet of het jongste kind een jongen of een meisje is. Zijn eigen zoon zou hij
niet herkennen als hij hem toevallig op straat tegenkwam. Ja, ik heb nu vier kinderen
zonder vader.
Mijn moeder werkt op het land, zij verbouwt voedselgewassen voor ons. Mijn
broer doet vooral de vanille. We hebben genoeg land
Op dit moment blijf ik liever zonder echtgenoot dus heb ik ook geen pil nodig.
Trouwens ik ben van mening dat vier kinderen helemaal niet teveel is en ik zou er best
meer willen hebben. Ik ben te vruchtbaar, daarom heeft mijn tweede marx mij verlaten.
Tot op het moment dat ik zwanger werd genoten wij beiden van onze seksuele relatie,
maar vanafdat moment is alles veranderd en hadden wij er beiden geen plezier meer in.
Nu is mijn ex-echtgenoot hertrouwd en zijn vrouw is zwanger, waarom zij wel en ik
niet? Als ik weer ga trouwen dan wil ik eerst mijn aanstaande echtgenoot goed kennen.
Het risico om met een derde mislukt huwelijk geconfronteerd te worden wil ik niet
nemen. "
Tijdens onze bezoeken aan Samia kwamen we haar moeder Salima vaak tegen. Deze
vrouw van, naar eigen schatting zestig jaar, maakte een vitale indruk Zij ging dagelijks
naar haar velden en kwam tegen de middag terug met het voedsel voor die dag. Zij
vertelde ons het één en ander over haar leven.
"Net zoals mijn dochter werd ik al heel jong uitgehuwelijkt. Ik was negentien en mijn
man vijfenveertig. We vierden onze anda en gelukkig konden we het goed samen vinden
ondanks het leeftijdsverschil We kregen drie kinderen, een zoon, mijn dochter Samia en
nog een zoon. Na de geboorte van mijn oudste zoon werd ik niet zwanger. Ik dacht dat
ik geen kinderen meer kon krijgen want ik had vele problemen gehad gedurende mijn
eerste zwangerschap. Maar het bleek dat mijn rivaal, de eerste vrouw van mijn man,
hier achter zat. Gelukkig heeft een mwalimu het noodlot kunnen afwenden en werd ik
zwanger van Samia. Na het overlijden van mijn eerste echtgenoot heb ik mijn tweede
man zelf kunnen kiezen. Hij was, evenals ik, afkomstig uit Mandza. Hij was op dat
moment getrouwd met een andere vrouw die hem echter geen kinderen kon geven. Ik
had op dat moment genoeg van het alleen zijn, negen jaar heb ik zonder man geleefd.
Gedurende die negen jaar zorgden mijn ouders voor mij. Mijn ouders hebben eigenlijk
mijn kinderen opgevoed Met mijn tweede man heb ik twee kinderen gehad, een meisje
en een jongen. Toen de jongste drie maanden was, heeft hij mij verlaten. Dit kwam door
zijn eerste vrouw, een zeer jaloers iemand die altijd wel mijn man riep als hij de week
bij mij doorbracht. Hij verdeelde zijn tijd eerlijk, één week bij haar en één week bij mij.
Zij heeft alles geprobeerd om hem weer terug te krijgen en ja hoor, dankzij de gris-gris
is hij definitief bij haar terug gekeerd. Tot op de dag van vandaag leven ze samen, hij is
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nooit meer hertrouwd. Na zijn vertrek heeft hij nooit meer naar de kinderen omgekeken.
Recentelijk echter heeft hij "ontdekt" dat hij nog twee kinderen heeft en heeft hij zich
hun lot aangetrokken. Zo heeft hij de opleiding van zijn dochter bekostigd Ik denk dat
hij erachter is gekomen dat hij de kinderen nodig heeft nu hij niet meer voor zichzelf kan
zorgen. Wat kan zijn huidige vrouw voor hem doen? Ze heeft geen kinderen.
Na zijn vertrek heb ik vier jaar gewacht voordat ik mijn derde huwelijk sloot. Dit
is nu twaalf jaar geleden en we zijn nog steeds samen. Met mijn derde man heb ik een
dochter van tien. Mijn derde man is negen keer getrouwd geweest maar heeft momenteel
slechts twee vrouwen, iemand in Douniani, zonder kinderen, en ik Hoewel wij samen
maar één kind hebben, heeft hij altijd goed voor de andere kinderen gezorgd. Zo heeft
hij gezorgd dat Samia haar anda kon vieren. Mijn man is altijd op zoek naar de ideale
vrouw. Zo heeft hij mij eens drie jaar lang alleen gelaten omdat hij dacht de ideale
vrouw gevonden te hebben. Ik heb hier niet op gereageerd, en na driejaar heeft hij drie
notabelen gestuurd om een verzoening te bewerkstelligen. Dat is nu zeven maanden
geleden en als ik het goed begrepen heb, wilde hij terugkeren naar de kinderen die hij
heeft opgevoed, inclusiefzijn eigen dochter. Op dit moment kan hij niet veel meer, fysiek
gezien.
Als ik de tijden van nu met die van vroeger vergelijk moet ik zeggen dat het leven
er wel beter op is geworden. De medische zorg is veel beter, vroeger zag je kinderen
sterven en kon je er niets aan doen. Het eten is overvloediger, elke morgen eten wij
brood met thee en elke avond hebben wij een goede maaltijd. De kleding is beter, ieder
meisje heeft minstens drie jurken, vroeger hadden alleen sommige getrouwde vrouwen
dit.
Wat betreft de keuze van een echtgenoot, ook daarin veranderen de tijden. Ik
denk dat het beter is dat meisjes hun eigen man kiezen. Ik zie mijn dochter van tien nog
geen man accepteren die zij niet wil hebben. Trouwens mijn tweede dochter heeft ook al
de echtgenoot geweigerd die wij hadden uitgezocht. Alleen de oudste, Samia, heeft het
geaccepteerd. Mijn tweede dochter is getrouwd met iemand uit Moroni, een timmerman.
Hij zorgde goed voor haar en hij heeft zelfs een klein stenen huis voor haar gebouwd in
Mandza. Toen hij met de bouw van een groter huis begon, werd zijn familie jaloers. Zijn
familie vond dat hij teveel geld besteedde aan zijn vrouw. Helaas hebben ze het noodlot
op het huwelijk van mijn dochter afgeroepen en haar echtgenoot heeft zijn
timmerwerkplaats verkocht en is naar Frankrijk vertrokken. Mijn dochter heeft haar
dochtertje van toendertijd drie jaar, nu is ze vijf, bij mij achtergelaten en ze is naar
Mayotte vertrokken. Wij waren allen zeer aangedaan door deze affaire en we hebben
er alles aan gedaan om de zaak te redden. We hebben geld gespaard om mijn dochter
terug te laten komen en om haar naar Frankrijk te sturen want haar ex-echtgenoot
wilde haar wel terug hebben als wij het vliegticket wilden betalen. Wij hebben hier vijf
beesten voor moeten verkopen maar het is ons gelukt. Helaas, toen mijn dochter terug
kwam uit Mayotte heeft ze mij niet verteld dat ze niet naar Frankrijk wilde. Ze heeft het
ticket voor Frankrijk genomen maar is teruggekeerd naar Mayotte, zonder ons te
waarschuwen. Iemand heeft haar in het vliegtuig naar Mayotte zien stappen. Nu hebben
we de moed opgegeven dat het nog goed tussen hen komt.
Ik ben absoluut tegen geboortenregeling. Ik wil ook niet dat mijn dochters
voorbehoedmiddelen gebruiken. Ik wens minstens zes kinderen voor elk van mijn
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dochters. Broers en zussen, zelfs van dezelfde moeder en vader, kunnen zo verschillen,
je weet nooit -wie de beste is. Je weet niet wie eerlijk is, wie een dief wordt, wie
intelligent is. Het is afwachten, dus hoe kun je op jonge leeftijd de beste al kiezen? Het
is beter om zoveel mogelijk kinderen te krijgen en later te ontdekken aan wie je wat
hebt. Als ze hun kinderen niet kunnen opvoeden dan doe ik het wel. Abortus is niet goed
want het is verboden door ons geloof en bovendien zeer gevaarlijk Ze poken met een
ijzer in je buik het is riskant. Maar ik zal ook nooit toestaan dat mijn kinderen de pil
gebruiken, vooral als ze nog niet getrouwd zijn zal dit hen teveel vrijheid verschaffen. "
Deze energieke vrouw is de spil van de familie. Zij participeert in traditionele
vrouwenverenigingen, zij doet mee aan spaarsystemen om geld te sparen voor de anda
van haar laatste ongetrouwde dochter. Zij kookt bovendien voor ongeveer tien personen
en zij vindt de tijd voor talloze andere zaken. Haar leeftijd verschilt niet zoveel van die
van haar huidige echtgenoot. Deze man is meestal thuis te vinden, hij maakt graag een
praatje met ons. Zijn favoriete gespreksonderwerp is "vrouwen", hij vertelt het
volgende:
"Eigenlijk kom ik uit Djougwé maar ik beschouw me als zijnde geboren te Mandza
omdat ik hier mijn jeugd heb doorgebracht. Bovendien heb ik geen land meer in
Djougwé en hier wel. Ik heb geen familie meer. Ik ben vijfmaal getrouwd geweest met
een vrouw uit Mandza, en vier maal met een vrouw uit een andereplaats. Mijn anda heb
ik met een veel jongere vrouw uit Djougwé gedaan. Ik hield van haar maar kwam
erachter dat dit niet wederzijds was op de dag dat ze mij verliet om met een veel jonger
iemand te trouwen. Die scheiding heeft mij aan het denken gezet en ik heb de conclusie
getrokken dat een groot leeftijdsverschil de oorzaak van de scheiding was. Daarom heb
ik besloten om met de twee vrouwen van mijn leeftijd verder te leven. De jonge vrouwen
gehoorzamen niet meer en laten je in de steek zo vlug ze iemand vinden die in goede
doen is, bovendien plegen ze overspel. Nu leef ik dus nog met twee vrouwen, Saiima en
een vrouw uit Douniane, het buurdorp, met wie ik geen kinderen heb. Ondanks mijn
negen huwelijken heb ik maar vier kinderen.
Wat betreft de keuze van een partner voor mijn dochter, denk ik niet dat ze het
zal accepteren als wij iemand voor haar uitzoeken. Soms wordt er druk op de meisjes
uitgeoefend om de geselecteerde partner te accepteren, men dreigt wel om alle
familiebanden te verbreken en wat moet er dan van die meisjes terecht komen?
Trouwens ik denk niet dat ik het nog meemaak dat mijn dochter van tien gaat trouwen.
Ik heb veel geld besteed aan het huwelijk van Samia en zou ook niet weten hoe ik de
anda voor mijn andere dochter moet regelen.
Over voorbehoedmiddelen heb ik niet zo nagedacht. Vroeger wilden we dat de
bevolking groeide want we hadden niet genoeg mensen. Een dorp bestond vaak uit zes
ofzeven families en als een gezin acht of meer kinderen had was dit een voorbeeld voor
het gehele dorp. Nu ben ik oud en zie ik dat slechts enkele dorpen zijn uitgegroeid tot
steden ondanks onze inspanningen. Ja, er waren altijd sterfgevallen. Als nu een vrouw
driejaar wacht voor ze haar volgende kind krijgt dan vraag ik mij wel af ofze in staat is
veel kinderen te krijgen. Ze verspeelt haar tijd Uitstellen van het krijgen van kinderen
betekent volgens mij dat de vrouwen minder kinderen krijgen ook al beweren ze wat
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anders. Aan de andere kant ben ik mij ervan bewust dat het leven duurder wordt en dat
men zich misschien moet opofferen en minder kinderen moet krijgen. Ik bedoel hiermee
dat getrouwde vrouwen anticonceptiva kunnen gebruiken, in overleg met hun
echtgenoot, om minder kinderen te krijgen die ze vervolgens misschien beter kunnen
opvoeden. Ja, dit is beter dan kinderen te verliezen door de dood. Voor jonge meisjes
vind ik het beter dat ze niet op de hoogte zijn van voorbehoedmiddelen. Het gebruik
hiervan kan het feit camoufleren dat jonge meisjes seksueel actiefzijn geweest, het geeft
teveel vrijheid Als ik zou moeten kiezen tussen een niet gewenste zwangerschap bij
jonge meisjes of het gebruik van voorbehoedmiddelen dan kies ik voor het eerste, dit is
dan voor eens en voor altijd een goede levensles. "
Tijdens ons verblijf komen we de broer en halfbroer van Samia tegen die samen in een
klein vrijgezellen hutje wonen maar de maaltijden bij hun moeder gebruiken. De oudste
broer van zevenentwintig is ongetrouwd. Hij beweert nog niet definanciënte hebben om
een gezin te stichten, de jongste broer van zestien zit in klas vier van de lagere school.
De twee broers hebben duidelijke opinies over het huwelijk, kinderen en
geboortenregeling. In onderwijs zijn beide broers geïnteresseerd. De oudste broer
vertelt.
"Ik ben nooit op de basisschool geweest want mijn moeder was van mening dat door het
bezoeken van een openbare school mijn godsdienstige opvoeding in gevaar zou komen.
Na het volgen van de koranschool heb ik dus van alles gedaan, kleermaker, metselaar,
timmerman en tenslotte ben ik hulp-chauffeur geworden. Dit doe ik nu tweeëneenhalf
jaar, binnenkort hoop ik mijn rijbewijs te halen. In de toekomst hoop ik mijn eigen taxi
te hebben. Zoals jullie zien, woont de hele familie bij elkaar. De grond waarop het huis
is gebouwd is niet van ons maar zoals iedereen mogen we er een huis op bouwen zolang
we het maar niet verkopen. Als we hier weggaan mogen we de materialen van het huis
meenemen voorzover het nog wat waard is natuurlijk Deze grond is gratis want we
willen dat het dorp groter wordt, zelfs de mensen van buiten Mandza mogen hier
bouwen. Ik ben lid van de jongeren vereniging maar ik zie de anda niet zo zitten.
Eigenlijk ben ik ertegen want het is een geldverspilling. Ik hoef geen luxe voor mijn
familie maar ik wil wel dat we een bescheiden leven kunnen leiden en dit kan niet als we
teveel geld aan de anda besteden. Hoewel ik dus tegen dit sociale fenomeen ben als
individu vrees ik dat ik er niets tegen kan doen want de anda is erg populair. Wat betreft
mijn zus Samia, ik was nog te jong om enige invloed in de selectie van haar
huwelijkspartner te hebben toen ze ging trouwen. Ik vraag mij trouwens af of de
ouderen naar de jongeren zouden luisteren. Ik weet dat Samia zeer geleden heeft tijdens
haar huwelijken, tot op heden lijdt zij onder het verlies van haar eerste echtgenoot en
onder alle problemen veroorzaakt door haar tweede echtgenoot. Toch kijken wij uit
naar een derde. Ik heb haar iemand voorgesteld maar hij is een beetje oud en mist twee
bovenlanden, vooral dat laatste trok haar niet aan.
Geboortenregeling vind ik niet goed als de reden is dat er niet voldoende
voedsel is voor iedereen. Wij weten immers dat ieder kind wordt geboren met voldoende
voedsel, het kan wel eens minder voedzaam zijn maar in principe is er genoeg. Aan de
andere kant denk ik dat het wel goed is als het om de gezondheid van moeder en kind
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gaat Ik zal dan ook met tegen anticonceptie zijn als mijn toekomstige vrouw even wil
bijkomen van de zwangerschap maar ik wens vijf kinderen Als één vrouw die mij niet
kan geven ben ik genoodzaakt een tweede vrouw te nemen Als het onverhoopt blijkt dat
ik geen kinderen kan krijgen, want wij zijn allen menselijke wezens die van alles kunnen
verwachten, dan zal ik de kinderen van mijn zussen adopteren
Wat betreft condooms, mijn ex-vriendm heeft mij gedwongen deze te gebruiken
Zij woont in Moroni en ik was zeer verliefd op haar Ik was redelijk verbaasd toen ik
merkte dat zij geen maagd meer was maar accepteerde de condooms die ze nota bene m
haar bezit had' Ze wilde dat ik dat condoom gebruikte om een zwangerschap te
voorkomen, volgens haar was het met belangrijk om ziekten te voorkomen. Ik wist met
goed wat ik moest doen Op een dag betrapte ik haar met een andere vriend, dit heeft
mij geschokt en sinds die tijd bezoek ik haar met meer Ik zal blij zijn als ik kan gaan
trouwen, dan hoef ik dit niet meer te accepteren. Getrouwde mannen gebruiken geen
condooms als ze gemeenschap hebben met hun eigen vrouw "
De tweede broer van zestien jaar vertelt het volgende
"Eindelijk, toen ik tien jaar was mocht ik van mijn moeder naar de basisschool Ik besef
dat dit rijkelijk laat is en bovendien heb ik heel wat problemen gehad Eerst hadden we
een lerares die alleen kwam als zij er zin in had en dat was niet zo vaak Toen kregen we
een leraar die zelf met begreep wat hij moest uitleggen Nu hebben we iemand die zeer
goed en toegewijd is Ik hoop dat ik dus de school kan afmaken Eigenlijk behoorde ik al
langer op school te zitten maar dat is een lang verhaal Mijn echte vader heeft nooit
naar ons omgekeken, dus er was nooit zoveel geld Op een dag besloot hij mijn zus naar
school te sturen Dit is tamelijk bijzonder want je zou verwachten dat hij, net als
iedereen, de jongen naar school zou sturen Maar mijn zusje was zijn lieveling omdat zij
zijn enige dochter uit Mandza is Hij ondersteunde mijn zus m alles, zelfs toen ze voor
haar examen zakte heeft hij ervoor gezorgd dat dit toch nog in orde kwam Het is
trouwens wel vreemd dat hij nu pas naar ons omhjkt maar toch doet het mij goed en
bezoek ik hem af en toe Soms hielp ik hem met het werken op de velden, maar zijn
huidige vrouw wil dat met hebben dus daar ben ik mee gestopt Ja, ik denk dus dat ik
wat de landbouw betreft geen toekomst heb en ik hoop journalist te worden
Ik ben tegen de anda Het is een opeenvolging van verplichtingen en je komt er
nooit vanaf, behalve door de dood Het is zelfs tegen ons geloof Als het nu om één
persoon ging zou ik het overwegen, maar dit nee Op basis van mijn geloof denk ik wel
dat ik meerdere vrouwen zal nemen, tenminste als ik de middelen heb Voor het eerste
huwelijk van mijn zussen vind ik dat de ouders de partner moeten kiezen, voor eventuele
volgende huwelijken kunnen ze dit zelf doen Of dit zo kan blijven weet ik met want het
leven verandert met onverwachte snelheid Een voorbeeld hiervan is de manier waarop
meisjes zich kleden, geheel westers Een ander voorbeeld is de vermenging van
godsdienst met bijgeloof Men raadpleegt voor allerlei dingen een mwalimu, dit is met
juist
Wat betreft geboortenregelmg, ik weet dat de Grand Mufti hier voor is Iemand
op de radio heeft gezegd dat verschillende vrouwen overleden zijn na gebruik van
anticonceptiva Dit heeft de Grand Mufti dermate geschokt dat die persoon zijn excuses
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heeft moeten aanbieden. Hij heeft dit overigens niet gedaan want hij riskeerde een
ongeluk als hij zich zou verplaatsen. Ondanks al deze verhalen denk ik dat het een
goede zaak is voor de gezondheid van vrouwen. Niet dat ze er veel mee opschieten want
zo vlug ze stoppen met het gebruik van voorbehoedmiddelen krijgen ze meerlingen. "
Tot onze verbazing blijkt dat de neef van moederskant van Salima in Mandza woont.
Ondanks het feit dat hij op een steenworp afstand woont bezoekt hij haar nooit. Hij
vertelt waarom niet.
"Gedurende lange tijd heb ik in Madagascar gewoond. Ik had er een goedlopend café
en ik woonde er samen met een vrouw uit Madagascar. Ik had echter altijd het plan, en
dat heb ik nooit verzwegen aan mijn vrouw, om eens naar mijn geboortedorp terug te
keren om de anda te vieren. Toen ik genoeg geld bij elkaar had, heb ik dat dus gedaan.
Het was moeilijk om weg te gaan uit Madagascar waar ik zoveel goede vrienden had.
De scheiding van mijn vrouw was ook heel moeilijk voor ons beiden en we hebben lange
tijd met elkaar gecorrespondeerd. Aangekomen in Mandza trouwde ik met de vrouw die
voor mij was bestemd en we kregen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Ik ben
enig zoon en mijn familie neemt een grote plaats in mijn hart in. Toen Samia, het kind
van mijn nicht, ging trouwen was het dus vanzelfsprekend dat ik daarin actief
participeerde. Wij waren midden in de ceremonie toen Samia ineens erg ziek werd. Men
beschuldigde mijn vrouw, die het toilet van de bruid had verzorgd, ervan dat ze nagels
en haren van Samia had gepakt en dat ze deze had gebruikt om het noodlot op Samia te
werpen. Haar moeder, mijn zus, wilde zelfs een hitima, een godsdienstige plechtigheid,
organiseren om de schuldige aan te wijzen. Dit ging mij te ver. Ik weet dat mijn vrouw
het toilet van de bruid heeft verzorgd maar dat wil niet zeggen dat ze schuldig is aan de
ziekte van Samia. Sinds die tijd zet ik geen voet meer in het huis van mijn zus ondanks
het feit dat er verschillende pogingen zijn ondernomen tot verzoening.
Wat betreft mijn dochters, ik zal de meest gelukkige vader zijn als blijkt dat zij
als maagd het huwelijk ingaan. Tegenwoordig is dat niet zeker meer want je kunt met je
dochters onder één dak wonen en denken dat ze niet weten wat jongens zijn terwijl ze
ondertussen allerlei middelen gebruiken om samen met jongens te kunnen zijn. Alleen
tijdens de huwelijksnacht kan er zekerheid daaromtrent worden verkregen.
Mijn vrouw en ik hebben zes kinderen en we vinden dit voldoende. Toch wil ik
niet dat ze de pil gebruikt want dit maakt vrouwen ziek We wachten af wat God wil. "
Tenslotte spreken we met een nicht van Samia, het derde kind van de zus van de moeder
van Samia. Deze vijfendertigjarige vrouw woont in Mandza, is getrouwd en heeft één
kind Zij woont in een mooi huis, naast het huis waar haar ouders met haar twee kleine
zusjes wonen. Zij bevestigt een aantal verhalen die we reeds hadden gehoord wat
betreft haar eigen leven merkt ze op.
"Driejaar geleden heb ik mijn anda gevierd met een man die reeds twee kinderen had.
Hij is gescheiden van zijn eerste vrouw en ondanks het feit dat ik hem niet goed kende
ben ik met hem getrouwd. Ik als oudste dochter had die plicht ten opzichte van mijn
familie. Het is goed verlopen want we kunnen goed met elkaar overweg. Ik heb een
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dochtertje van twee jaar en ben in verwachting van mijn tweede kind. Mijn familie is erg
blij hiermee want mijn twee oudste broers die beide al enige jaren zijn getrouwd hebben
geen kinderen. Dit zijn de eerste kleinkinderen van mijn ouders, en bovendien kinderen
die de mba kunnen voortzetten. Ik zal de pil niet gebruiken vanwege de situatie thuis.
Momenteel ben ik echt verplicht veel kinderen te krijgen. "
Na verloop van enige maanden horen we dat Samia, ondanks haar weerstand, voor de
derde keer in het huwelijk is getreden. De echtgenoot is een oudere volgens haar zeggen
onaantrekkelijke man, die ze heeft geaccepteerd op aandringen van haar mannelijke
familieleden.
De familie Ali Abdallah leeft voornamelijk van de landbouw. De arbeid wordt verricht door
Salima geholpen door haar zoon. De oudste zoon geeft de voorkeur aan ander werk. Dit is
typerend voor de jongere generatie. Ondanks het feit dat er voldoende land beschikbaar is
zoeken zij liever werk in andere sectoren. Daarbij is taxi chauffeur één van de meest
winstgevende en geliefde banen. Kleine kinderen worden niet ingeschakeld bij landarbeid,
jongeren worden niet gedwongen.
Land bezit de familie genoeg. Zowel eigen land als dorpsgronden. Deze dorpsgronden
worden graag ter beschikking gesteld aan mensen uit Mandza, maar ook aan mensen buiten
Mandza omdat men streeft naar een zo hoog mogelijk inwonertal. Opvallend is de weemoed
van de echtgenoot van Salima als hij concludeert dat maar enkele dorpen uitgegroeid zijn tot
steden, Mandza behoort daar niet toe. Dit is een belangrijke reden om tegen geboortenregeling
te zijn. Veel mensen betekent sterke families en welvarende dorpen. De leden van de familie Ali
Abdallah zijn over het algemeen tegen geboortenregeling. Hun motieven zijn niet economisch
van aard, sociaal-culturele en vooral gezondheidsredenen vormen de belangrijkste
beweegredenen.
13 De familie Moeva Youssouf
In Idjikoundzi maken we kennis met de familie Moeva Youssouf. De familierelaties en
wooneenheden worden in figuur 7.3.1 geïllustreerd. De familie Moeva Youssouf is de laatste
van de zes families die in dit proefschrift wat uitgebreider zijn beschreven. De familie bestaat
uit Zainaba, vijfenveertig jaar, sinds lange tijd gehuwd met Youssouf, zevenenzestig jaar. Het
echtpaar heeft zes kinderen, drie dochters van respectievelijk vijfentwintig, veertien en negen
jaar en drie zonen van respectievelijk twintig, vijftien en vijfjaar. Zij wonen in een van
cocosbladeren gemaakte hut. Hun oudste dochter Dhahabia met haar echtgenoot en twee
zoontjes wonen ernaast in een halfvoltooid huis van golfplaten.
Twee jaar geleden besloot Zainaba om de prikpil te gaan gebruiken omdat ze haar
laatste zwangerschap als zeer problematisch had ervaren. Voor de bevallingen heeft ze
bovendien veel geld moeten uitgeven. Ze verklaart dat ze nu grootmoeder is en dat het
haar niet past om op dezelfde tijd als haar dochters nog kinderen te krijgen
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Figuur 7.3.1 Wooneenheid en familierelaties van de familie Moeva Youssouf
Haar relatie met Youssouf kenmerto zich door een grote stabiliteit. De geboorte van hun
zes hinderen hebben ze goed kunnen spreiden door seksuele onthouding of zoals zij het
uitdrukken door "een kamer apart". Deze regeling kwam tot stand onder wederzijds
overleg en goedkeuring en beide partners verklaren hiermee geen moeilijkheden
ondervonden te hebben. Omdat ze nu definitief willen stoppen met het krijgen van
kinderen vinden ze deze methode minder aantrekkelijk Zainaba verklaart dat ze,
ondanks haar leeftijd nog wel lange tijd vruchtbaar kan blijven omdat ze nog steeds
menstrueert. Zij geeft aan dat, ondanks haar leeftijd zij toch moet klaarstaan voor haar
echtgenoot als hij seksueel verkeer wenst. Ze heeft dit haar hele vijfentwintigjarige
huwelijk gedaan en vindt dit voltomen terecht. Zelf verklaart ze nooit het initiatief te
hebben genomen tot seksueel contact met haar echtgenoot omdat ze dat ongepast vindt.
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Momenteel ondervindt ze wat moeilijkheden omdat de prikpil niet meer in voorraad is in
het gezondheidscentrum ter plaatse en zij bang is om de pil te gebruiken. Zij is bang dat
ze deze vergeet in te nemen en hierdoor het gevaar loopt weer zwanger te worden.
Omdat ze dus momenteel onbeschermd is, is het echtpaar weer teruggevallen op hun
oude methode: "kamer apart". Zainaba vertelt dat hun grootste prioriteit nu het
grootbrengen van kinderen en kleinkinderen is. Deze taak valt haar moeilijk want de
jongere generatie heeft zo zijn eisen.
Youssoufis tevreden over zijn kinderen. Hoewel hij tengevolge van een operatie
geen landarbeid meer kan verrichten, voelt hij zich nog zeer betrokken met het wel en
wee van de familie. Zijn oudste zoon heeft hij naar familie in een dorpje dicht bij
Moroni gestuurd om zich te bekwamen in de koran. Twee dochters leren voor naaister
en de rest van de kinderen is nog thuis.
Het gezin bewerkt volgens hem drie velden, één behorende aan Zainaba en twee
behorende aan Youssouf. Zainaba is de enige die nog op haar veld werkt, haar kinderen
zijn niet geïnteresseerd in de landbouw.
Youssouflegt uit hoe de familiebanden zijn en hoe de huwelijksarangementen tot
stand zijn gekomen. Hij benadrukt het belang om binnen de familie te trouwen. Want,
zegt hij, als men dit niet doet vindt men geen jonge mannen voor onze dochters, er is
immers een schaarste aan jonge mannen? Ook vloeien nu de vele uitgaven gemaakt
voor het huwelijk weer terug aan de familie. Zijn oudste dochter heeft hij daarom
uitgehuwelijkt aan de zoon van de broer van Zainaba. Zainaba heeft twee zussen en één
broer en Youssouf heeft één zus en twee broers. De vader van de moeder van Youssouf
is de oom van moederskant van de moeder van Zainaba (zie figuur 7.3.1). Alle
huwelijken binnen deze familie zijn gearrangeerd.
Wat betreft geboortenregeling is het standpunt van Youssouf duidelijk, hij vindt
dit voor jonge getrouwde vrouwen en jonge meisjes gelijk staan aan abortus. Het is de
taak van jonge vrouwen om kinderen te krijgen. Oudere vrouwen mogen als zij een
aantal kinderen hebben gehad wel overgaan tot het gebruik van voorbehoedmiddelen
maar alleen op medische indicatie.
De oudste dochter, Dhahabia, is vijfjaar getrouwd en heeft twee zoontjes, één van vier
jaar en één van achttien maanden. Haar moeder, Zainaba, is nog duidelijk het hoofd
van de huishouding. Alle concrete vragen die gesteld worden betreffende de landbouw
en de handel van goederen kan de oudste dochter niet beantwoorden. Zij heeft wel
algemene ideeën over de landbouw, zo verwerpt ze bijvoorbeeld het gebruik van
kunstmest omdat dit de aarde zou uitputten. Zij baseert dit op haar waarneming van een
demonstratieveld van het Ministerie van Landbouw waarop men de effecten van
kunstmest heeft gedemonstreerd. Het jaar daarop wilde hier niets meer groeien. Haar
grootste wens is om naaister te worden maar deze is nog niet in vervulling gegaan.
Ondertussen verzorgt zij haar twee kinderen. Zij heeft net als haar moeder seksuele
onthouding toegepast om de geboorten te spreiden en ze benadrukt het effect van
borstvoeding op het uitblijven van de menstruatie. Zo heeft zij, achttien maanden na de
geboorte van haar jongste zoon, nog geen menstruatie gehad. Wat betreft
anticonceptiva is zij zeer negatief. Zij wil liever het totaal aantal kinderen overlaten aan
God en ze hoopt dat ze zelf nog minstens twee dochters zal krijgen. Ook geeft zij een
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aantal voorbeelden van vrouwen die anticonceptiva hebben gebruikt en daardoor grote
gezondheidsproblemen kregen.
Ze vraagt aandacht voor het probleem van de abortussen die volgens haar in het
dorp op zeer grote schaal worden toegepast en die ook het verschijnsel van de primaire
en secondaire steriliteit die bij vele vrouwen in Idjikoundzi wordt aangetroffen zou
verklaren. Volgens haar wordt elke vrouw met een bepaald aantal kinderen in de buik
geboren. Door het uitvoeren van abortussen houden vrouwen in het totaal minder
kinderen ofzelfs helemaal geen kinderen meer over. Zij is dan ook blij dat haar jongere
zus Fati, toen zij ongetrouwd zwanger werd besloot het kind te houden.
De zevenentwintigjarige echtgenoot van de oudste dochter brengt het merendeel van
zijn tijd op het land door. Hij heefi zeven velden waarvan er zes gebruikt worden voor
voedselgewassen en één voor vanille. Hij maakt uitsluitend gebruik van traditionele
werktuigen zoals onder andere het hakmes en de hak Hij heefi twee halfbroers en twee
zussen en hij verdeelt de oogst tussen zijn zussen en zijn vrouw. Hij benadrukt
verschillende malen dat hij zeer tevreden is met dit huwelijk Hij vindt het een groot
voordeel dat zijn vrouw en hij uit dezelfde familie afkomstig zijn, dat voorkomt volgens
hem veel conflicten.
Hij hoopt dat zijn zussen veel kinderen zullen krijgen maar hij praat hier niet
over met hen. Anticonceptie voor jonge vrouwen vindt hij absoluut niet belangrijk en hij
zal hier dan ook niet over praten met zijn vrouw. Wat hij veel belangrijker vindt is het
probleem van de steriliteit. Ook vindt hij dat er meer condooms beschikbaar moeten zijn
voor relaties buiten het huwelijk Wat betreft de familievelden verwijst hij ons naar de
oudste broer van Zainaba.
De oudste broer van Zainaba, de djomba, beheert samen met haar de familievelden.
Deze broer woont ook in Idjikoundzi. Hij is ongeveer vijftig jaar oud en hij is twee keer
getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw heeft hem, om onbekende redenen, het huis
uitgejaagd. Hoewel hij zijn kinderen mee wilde nemen werd hem dat niet toegestaan.
Daarom is hij volgens de anda hertrouwd met de dochter van de broer van zijn moeder.
Samen hebben zij twee zonen, één van vijftien en één van acht jaar.
De dertien familiepercelen bevinden zich op vier lokaties. Op de percelen die het
verste weg zijn wordt vee gehouden. Op de andere percelen is er een rotatiesysteem van
voedselgewassen. Gemiddeld worden er drie percelen per jaar onbebouwd gelaten.
Omdat dit familiepercelen zijn en de opbrengst naar de manyahuli gaat, heeft hij zelf
ook een aantal percelen gekocht. Hij verbouwt hierop voedselgewassen en hij laat
gemiddeld 25% van zijn grond braak liggen. Hij heeft voor dit systeem gekozen omdat
hij, net als zijn nichtje, geen kunstmest wil gebruiken. Hij geeft er de voorkeur aan om
zijn velden af te branden omdat deze dan een zekere vruchtbaarheid verkrijgen en
omdat daardoor bovendien schadelijke insekten worden gedood. Hij is van mening dat
landbouw een lucratieve bezigheid is maar hij heeft veel problemen met het transport
van de oogst. Hij beklaagt zich erover dat jongeren nauwelijks meer zijn geïnteresseerd
in de landbouw en liever hun tijd verdrijven met het zitten op de dorpsplaats. Hij heeft,
als notabele, hiervoor een boete ingesteld elke jongere die tijdens werkuren op de
dorpsplaats zit moet een klein geldbedrag als boete betalen.
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Omdat er in de koran geschreven staat dat iedereen verantwoordelijk is voor
zijn naaste familieleden zorgt hij voor zijn zussen. Hij is daarom erg blij dat Zainaba
besloten heeft geen kinderen meer te krijgen want door haar dure bevallingen heeft hij
de laatste jaren niet kunnen sparen.
De tweede dochter van Zainaba, Fati, woont momenteel bij familie in een klein dorpje,
niet ver verwijderd van Moroni. Zij volgt een opleiding als naaister. Oorspronkelijk was
ze naar dit dorp gegaan om een middelbare schoolopleiding te volgen. Door haar
zwangerschap moest ze deze echter afbreken. Ze is zwanger geworden van een jongen,
afkomstig uit Idjikoundzi, die in Moroni verbleef. Toen ze het hem vertelde heeft hij erop
aangedrongen dat ze een abortus zou laten doen. Dit heeft Fati geweigerd en zij is
teruggekeerd naar Idjikoundzi voor de bevalling. Haar ouders waren woedend maar
accepteerden het om voor hun kleinkind te zorgen. Ook de veertig dagen na de bevalling
is Fati door haar moeder verzorgd. Na dit debacle heeft haar oom snel een verloofde
voor haar gezocht, een familielid woonachtig te Réunion.
Fati is tegen het gebruik van de pil. Zij voert ongeveer dezelfde argumenten aan
als haar oudste zus.
In hetzelfde dorpje woont de broer van Fati. Deze jongeman bestudeert de koran en
probeert zijn lagere school afte maken. Hij is absoluut tegen geboortenbeperkxng voor
iedereen. Hij baseert dit op religieuze gronden en herhaalt meerdere malen dat élk kind
wordt geboren met zijn benodigde voedsel.
Bij de familie Moeva Youssouf zijn inkomsten uit de landbouw de enige bron van inkomsten.
Zainaba en haar broer geven duidelijk leiding aan het familiebedrijf. De dertien percelen worden
oordeelkundig volgens een rotatiesysteem bewerkt. Vee wordt achter de hand gehouden als een
appeltje voor de dorst. Ook hier zien we weer dat voornamelijk de oudere generatie op het land
werkt. De jongere generatie heeft zijn heil gezocht in studie of andere baantjes. De oudste
dochter is vrijwel geheel in beslag genomen door haar zwangerschappen maar springt nog wel
in bij het oogsten. Haar man is een jonge man die in tegenstelling tot veel van zijn
leeftijdsgenoten wel op het land werkt. De opbrengst van zijn velden gaat voor een groot deel
naar zijn eigen zussen.
Het verhandelen van de gewassen gebeurt door de oogst te vervoeren naar de hoofdstad
Moroni. Transport wordt in dit geïsoleerde dorpje als een probleem gezien. Soms moeten
zakken een aantal kilometers op het hoofd worden gedragen om het openbaar vervoer te
bereiken. De familie Moeva Youssouf heeft vlak bij Moroni nog familieleden wonen die voor
de handel zorgen en een deel van de opbrengst houden. Ze verzorgen ook de kinderen van de
familie die in Moroni onderwijs volgen. Dat deze kinderen veel vrijheid genieten zien we aan
Fati die zwanger wordt en naar huis terugkeert.
De leden van de familie Moeva Youssouf zijn over het algemeen niet enthousiast о ет
geboortenregeling voor jonge mensen. Zainaba heeft als oudere vrouw wel voor moderne
anticonceptiva gekozen. Deze keuze rechtvaardigt ze door te wijzen op het feit dat ze al
grootmoeder is, een argument dat in Afrika niet ongebruikelijk is (Lesthaeghe 1980). Het
standpunt van Dhahabia over abortus is opvallend: abortus wordt verworpen omdat het totaal
aantal kinderen dat een vrouw kan krijgen reduceert. Hierop wordt in 8.5.5 teruggekomen.
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7.4 Landbezit, arbeid, levensonderhoud en vruchtbaarheid
Hoe beïnvloedt de noodzaak om in het levensonderhoud te voorzien de reproduktieve vrijheden
van vrouwen? Opvallend in het verhaal van Samia en vele anderen is het feit dat na een
scheiding de echtgenoot geen financiële verantwoordelijkheden meer draagt. Samia valt geheel
terug op haar eigen familie, en deze onderhoudt haar zoals bijvoorbeeld haar moeder ook altijd
onderhouden is door haar familie. Door deze economisch afhankelijke positie, Samia werkt
namelijk ook niet op haar land maar houdt zich uitsluitend bezig met de opvoeding van de
kinderen, is Samia gedwongen een nieuwe derde echtgenoot te accepteren. Of zij in de positie is
deze nieuwe echtgenoot te weigeren om kinderen te baren is niet bekend op dit moment. Gezien
de in voorgaande hoofdstukken gemaakte analyse is dit niet waarschijnlijk. Zainaba heeft een
stabiele huwelijksrelatie. Zij accepteert gemakkelijk dat haar man verantwoordelijkheden draagt
voor zijn eigen familie, die trouwens in de verte ook familie van haar is.
Zainaba is, dankzij haar eigen familievelden, nog zeer goed in staat voor zichzelf en
voor een groot deel van haar (uitwonende) kinderen te zorgen. Opvallend is dat zij in geval van
nood, bijvoorbeeld bij bevallingen, een beroep doet op haar broer, die dit als vanzelfsprekend
honoreert. Dit komt overeen met de constatering van Shepherd (1977) dat de broer-zus
verhouding belangrijker is dan de man-vrouw verhouding op Ngazidja. De twee case-studies
illustreren de tweedeling die is gevonden onder vrouwen op Ngazidja. Enerzijds de oudere
generatie van Zainaba die zorgt voor een eigen inkomen, anderzijds de jonge generatie van
Samia die voor een deel afhankelijk is van haar moeder en andere familieleden. Jonge vrouwen
kunnen het zich gedurende lange tijd veroorloven om geen directe inkomsten te hebben omdat
zij recht hebben op de opbrengsten van de familievelden. Om dit te kunnen begrijpen wordt er
uitleg gegeven over de verschillende vormen van landbezit.
7.4.1 Landbezit en landbouwsystemen
Op Ngazidja kent men globaal drie vormen van landbezit. Het meeste land is verdeeld in kleine
stukjes van gemiddeld anderhalve hectare die aan families toebehoren. Een tweede vorm van
landbezit zijn de gronden die aan het dorp toebehoren. Op deze dorpsgronden mogen
kortdurende gewassen worden verbouwd door de inwoners van het dorp die het perceel in
cultuur hebben gebracht, dergelijke percelen kunnen niet worden verkocht. Een derde vorm is
de grond behorende aan de staat. Het gaat hierbij voornamelijk om bossen en slechte stukken
grond (Coulibaly 1987). Het verkrijgen van grond kan op verschillende manieren geschieden.
De gronden die in de koloniale tijd geregistreerd zijn, kunnen worden verkocht door de
eigenaren waarbij een overdrachtsdocument wordt gemaakt. De gronden geregistreerd via het
islamitische recht kunnen via de kadi worden verhandeld. De overige gronden worden volgens
de traditie verdeeld. Het gaat hierbij om ongeveer driekwart van de in cultuur gebrachte gronden
(Coulibaly 1987). De meeste mensen (96%) verklaren eigenaar te zijn van grond (BDPA
1991:51).
Het traditionele systeem van matrilineaire overerving, de manyahuli (inya betekent
moeder), is uniek voor Ngazidja. Er wordt geschat dat tenminste 30% van het bezit op deze
manier wordt verworven (Le Guennec-Coppens 1987:259). Dit cijfer komt wat orde van grootte
betreft overeen met cijfers gevonden in een recent onderzoek waar een percentage van 35%
genoemd werd (BDPA 1991 VII:51). Het begrip manyahuli wordt in meerdere betekenissen

181

gebruikt. Het wordt gebruikt als aanduiding van het systeem van overerving èn voor aanduiding
van het bezit, de gronden en huizen samen, èn voor aanduiding van de groep vrouwen die erbij
betrokken zijn. Deze laatste groep wordt gevormd door een groep vrouwen afkomstig uit
dezelfde matriclan. Overerving gaat altijd van moeder op oudste dochter. De oudste dochter kan
worden beschouwd als de hoofdverantwoordelijke van het onroerend goed van de familie, zij
woont in het huis behorende tot de manyahuli. Huizen en land op deze manier verworven zijn
groepsbezit waaraan geen individuele rechten kunnen worden ontleend. Alle vrouwelijke leden
van de matriclan hebben recht op een deel van de opbrengst. Door een verbod op de verkoop
(behalve in geval van overmacht ) treedt er een zekere immobiliteit van bezit op waardoor
land en huizen sinds eeuwen in de handen van een familie kunnen zijn. Op basis van de
manyahuli kunnen de leden zich identificeren en hun afkomst vaststellen. Mannen kunnen een
manyahuli vestigen. Deze mannen kopen de grond en schenken dit aan hun vrouwelijke
familieleden. Hoewel het beheer bij het oudste actieve vrouwelijk familielid ligt die vaak zal
overleggen met haar broer, moeten beslissingen omtrent het gebruik van de grond gezamenlijk
en unaniem worden genomen. Als een vrouw geen vrouwelijke nakomelingen heeft worden de
goederen overgedragen aan de oudste dochter van haar daaropvolgende zus.
De manyahuli verzekert een sociale stabiliteit door het verschaffen van een economische
autonomie aan vrouwen. We hebben gezien dat zelfs als vrouwen geen landarbeid verrichten ze
aanspraak kunnen maken op de oogsten van de manyahuli gronden. De manyahuli kan ook een
economische bescherming bieden bij verstoting of polygynie (Ie Guennec-Coppens 1987:267).
Deze functie zou bij een toenemend aantal scheidingen in de toekomst belangrijker kunnen
worden. Het is echter ook mogelijk dat vrouwen eerder tot scheiding overgaan omdat ze terug
kunnen vallen op inkomsten van de manyahuli velden. Bovenstaande lijkt een contradictie,
enerzijds wordt er gesproken van een sociale stabiliteit omdat vrouwen economisch
onafhankelijk zijn, anderzijds neemt hierdoor wellicht het aantal scheidingen toe, iets dat de
sociale stabiliteit niet bevordert. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de huwelijksband
zwak is en dat de bijdrage van de echtgenoot aan het levensonderhoud van zijn vrouw en
kinderen gering kan zijn vanwege zijn verplichtingen jegens zijn eigen grootfamilie. In feite is
deze bijdrage soms vervangen door een symbolisch bedrag voor bepaalde goederen. In dit licht
gezien, ligt de economische onafhankelijkheid van vrouwen ten grondslag aan het systeem. Met
andere woorden door deze onafhankelijkheid kan het systeem in zijn huidige vorm bestaan.
Sociale stabiliteit moet hier gezien worden als een stabiele leefvorm van vrouw, kinderen en de
grootfamilie met een betrouwbare inkomstenbron en niet in de zin van stabiele
huwelijksrelaties.
Het voorkeurshuwelijk tussen neef en nicht zorgt ervoor dat de banden tussen
vrouwelijke en mannelijke familieleden worden verstevigd en dat de bezittingen binnen de
familie blijven. Mannen (broers) kunnen optreden als wettelijke vertegenwoordiger van een
manyahuli om de belangen te behartigen. Het is ook aan hen toegestaan op de velden te werken
maar de opbrengsten gaan in eerste instantie naar de vrouwelijke leden van de manyahuli. Een
getrouwde vrouw kan haar echtgenoot vragen op haar manyahuli velden te werken, in dat geval
gaat de opbrengst naar het echtpaar.
Dankzij de manyahuli en het ter beschikking staan van dorpsgronden voor de teelt van
kortdurende gewassen beschikken de meeste vrouwen op het platteland over grond en
opbrengsten hiervan. Bovenstaande situatie verklaart waarom er, hoewel het interessant zou zijn
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geweest, geen enkele landloze familie is gevonden voor de case-studies. Families konden indien
gewenst immers altijd grond krijgen.
Het ontstaan van de manyahuli is niet precies te traceren, mogelijk is het ontstaan tussen de
tiende en zestiende eeuw toen de sultanaten werden gevestigd door Arabieren en Shiraziens (Le
Guennec-Coppens 1987:260). Naast heel oude manyahuli zijn er ook van recentere datum. Deze
zijn minder gecompliceerd omdat de afstammingslijnen vooralsnog minder vertakt zijn. De
bewering dat iemand van nobele afkomst is, kan worden geverifieerd door te vragen naar de
manyahuli. Als het een oude manyahuli betreft is de kans groot dat het om iemand van edele
afkomst gaat, slaven bezaten immers geen grond.
De manyahuli stemt in het geheel niet overeen met het islamitisch erfrecht zoals wordt
opgemerkt door Mas (1979). In de volksmond wordt hieraan een historische verklaring gegeven
die laat zien waarom vrouwen zo belangrijk zijn bij de erfopvolging.
Eén van de eerste voorouders Mdjongwe was ziek Hij raadpleegde de mwalimu die
hem aanraadde om zich met menselijk bloed in te smeren voor zijn genezing. Mdjongwe
stelde hierop aan zijn vrouw voor één van hun kinderen te doden. De vrouw echter gaf
er de voorkeur aan te vluchten met haar kinderen. De zuster van Mdjongwe bood hierop
één van haar kinderen aan. In plaats van dit kind te doden beperkte Mdjongwe zich tot
het geven van enkele sneden in het gelaat van het kind. Dit was voldoende om het bloed
op te vangen en de gewenste genezing te bewerkstelligen. Mdjongwe verklaarde dat het
daarom de kinderen van zijn zuster zijn die van hem zullen erven. Dit verklaart de
instelling van de manyahuli (Chouzour 1989:117).
Paul Guy geeft een economische verklaring van het verschijnsel en legt uit dat een duurzaam
beheer van land en goederen op deze manier is gewaarborgd, dit is des temeer van belang omdat
het systeem van polygynie zoals dit op de Comoren wordt toegepast nauwelijks andere
duurzame mogelijkheden biedt (Guy n.d). Chouzour (1989:118) voegt hieraan een derde meer
politieke verklaring toe. Hij stelt dat tijdens de immigratie van Arabische mannen, de lokale
elite wel hun dochters gaven om met deze gewaardeerde kandidaten te trouwen maar niet hun
grond. De nieuwe immigranten bouwde zo langzamerhand een zekere politieke macht op omdat
ze zich associeerden met de elite maar konden niet alle macht naar zich toetrekken omdat ze een
belangrijke economische machtsfactor namelijk de toegang tot grond niet tot hun beschikking
hadden. In feite gaat het hier om een compromis, enerzijds lukte het de immigranten de islam te
introduceren als belangrijkste godsdienst, anderzijds lukte het de oorspronkelijke bewoners
voordelige huwelijken te sluiten en de economische macht in handen te houden, bovendien
konden ze enkele belangrijke principes, zoals de overerving, geïntegreerd krijgen in de nieuwe
godsdienst op zodanige wijze dat het door een ieder geaccepteerd werd en het zelfs als
wezenlijk onderdeel van het islamitisch geloof werd opgevat.
Vrouwen verwerven invloed op grond van de manyahuli. De grond en het
daarbijbehorende huis vormen een belangrijk element in de sociale organisatie. Zij zijn, net
zoals de voorouders zelf, de fundamenten van de familielijn. De familielijn kan worden
aangeduid met de naam van de voorouders of met de naam van de oorspronkelijke bezittingen.
In tegenstelling tot de afkomst op grond van etniciteit, waar een zekere tendens is waar te
nemen tot verhulling van de feiten in het voordeel van de Arabische afkomst, is de afkomst naar
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verwantschap op Ngazidja wel bekend. Volgens Chouzour (1989:120) kan iedereen op
Ngazidja aangeven wie zijn voorouders waren en welke manyahuli bij de familie behoort.
Daarmee staat automatisch zijn en haar geografische plaats van origine en status naar afkomst
vast. Deze identificatie op grond van voorouders en land komt overeen met beschrijvingen in
ander Afrikaanse landen (Caldwell, Caldwell 1987). Het belang van de voorouders wordt in het
bijzonder benadrukt bij officiële gelegenheden als de namen van overleden voorouders worden
genoemd. Op Ngazidja zoeken mensen ook contact met voorouders bijvoorbeeld via dromen
(Chouzour 1989:233-234).
Vrouwen krijgen door de manyahuli een economische macht die diep verankerd is in de
Comorese samenleving. Er is sprake van een harmonie tussen de economische macht van
vrouwen en hun praktisch plichten ten aanzien van kinderopvoeding. Dit verklaart tevens
waarom de discrepantie tussen praktische plichten -kinderopvoeding ten laste van vrouwen- en
theoretische plichten - kinderopvoeding ten laste van mannen- blijft bestaan. Deze tegenstelling
geeft vrouwen een zekere speelruimte wat betreft hun reproduktieve vrijheid. Zij zijn immers
niet afhankelijk van een echtgenoot voor hun levensonderhoud maar zij kunnen hun echtgenoot
hier wel op aanspreken.
Newitt (1984:96) beschrijft hoe tot in de tweede helft van de negentiende eeuw een landbouw
werd bedreven gericht op zelfvoorziening. Dit was mogelijk door een geringe
bevolkingsomvang die in stand werd gehouden door strenge controle op
huwelijksarrangementen, een hoge kindersterfte en een aanzienlijke emigratie. Het surplus van
landbouwprodukten werd verkocht aan Europese en Arabische schepen. De opkomst van de
plantage landbouw in de negentiende eeuw heeft ertoe geleid dat er handelsgewassen werden
geïntroduceerd. Plantages werden gevestigd door particulieren afkomstig uit naburige landen of
uit Amerika en Frankrijk. Zij brachten nieuwe technieken en gewassen mee. De lokale elite
volgde het voorbeeld. Slaven werden ingevoerd om als arbeidskrachten op de plantages te
werken. Koffie, cacao, vanille, suiker, sisal, kruidnagel en planten voor de parfum industrie
werden met meer of minder succes verbouwd. In het begin van de twintigste eeuw werden de
plantages gekocht door beter georganiseerde grote landmaatschappijen. In 1938 bezaten deze
47% van het meest vruchtbare land (idem:98), de belangrijkste landmaatschappij op Ngazidja
was de Société de la Grande Comore (SAGC). De landarbeiders die voor de
landmaatschappijen werkten, hadden in ruil voor hun arbeid de beschikking over een stukje
grond zodat zij in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. In 1949 en 1953 werden er
onder druk van sociale onlusten landhervormingen uitgevoerd waarbij land eigendom werd van
boeren en dorpen. De hoeveelheid land die beschikbaar kwam voor hen nam niet toe, in feite
werd in eerste instantie een bestaande situatie gelegaliseerd. Dit proces werd voortgezet in de
jaren zestig en zeventig, aan de vooravond van de onafhankelijkheid was een aanzienlijk deel
van het bezit van de landmaatschappijen overgedragen aan boeren en dorpen en bezat de staat
eveneens belangen in de landmaatschappijen (idem:99).
De verbouw van handelsgewassen ging niet gepaard met een modernisering van de
landbouwsector. In feite bestonden er twee gescheiden economieën. Enerzijds de moderne
landbouw van handelsgewassen in handen van enkele personen en anderzijds de traditionele
landbouw van voedselgewassen door de rurale bevolking. De gemeenschappelijke factor was
arbeid in ruil voor land. Door deze praktijk is er nooit sprake geweest van een proletariaat van
landlozen. Hieraan moet worden toegevoegd dat hoewel iedereen de beschikking had over een
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stukje grond er een probleem bleef wat betreft de kwaliteit van de grond en de toegang tot
moderne landbouwmethoden. Boeren hadden behoefte aan hoog- en laaggelegen vruchtbaar
land om diverse gewassen te kunnen verbouwen. Zij kregen vaak echter de slechtste
steenachtige percelen. Doordat zij bovendien geen toegang hadden tot moderne
landbouwtechnieken bleven de opbrengsten laag.
Geleidelijk groeide in de jaren zeventig het besef dat individuele boeren evengoed in
staat waren om handelsgewassen te verbouwen als grote maatschappijen. Kruidnagelen, vanille
en ylang-ylang werden met succes geïntroduceerd in de velden met voedselgewassen. Grote
maatschappijen zagen zich geconfronteerd met diefstal, vooral van vanille (Newitt 1984:108).
De maatschappijen verlegden hun activiteiten van de produktie naar de marketing en de
verwerking van de produkten. Dit droeg er mede toe bij dat voor de onafhankelijkheid in 1975
veel land overging naar boeren en dorpen. Enkele grote maatschappijen waaronder de SADC
bezitten tegenwoordig weer een machtspositie, niet gebaseerd op grondbezit maar op het
monopolie van export in handelsgewassen. Een poging van ex-president Ali Soili om hieraan
een einde te maken is mislukt, en de machtsovername door ex-president Ali Abdullah, zelf rijk
geworden door de export van vanille, heeft het monopolie bevestigd.
De toename van de bevolking, de toenemende voedselimporten, de afnemende prijzen
voor exportprodukten en de toenemende erosie door ontbossing heeft ertoe geleid dat het
landbouwsysteem onder druk staat. Boeren worden onder andere geconfronteerd met
onverkoopbare voorraden kruidnagelen, onbestrijdbare ziekten in de vanille en een toenemende
vraag naar voedselgewassen en passen hun landbouwsysteem hieraan aan.
Geeft de bovenbeschreven praktijk van landbezit en landbouwsystemen aanleiding tot een
botsing van islamitische leefregels en traditionele waarden? Het is opvallend dat mannen,
theoretisch gezien, op grond van islamitische overervingsregels bezwaar kunnen aantekenen
tegen de manyahuli. De traditie lijkt hier zwaarder te wegen dan de religie, mannen die dit
zouden doen, lopen een grote kans een sociale outcast te worden. Als het traditionele erfrecht
niet toereikend is, iets wat vooral voorkomt als er nieuwe rijkdommen zijn verzameld, dan
wordt er moeiteloos overgeschakeld naar het islamitisch erfrecht of zelfs naar het westers
erfrecht. Volgens het islamitisch recht hebben vrouwen recht op de helft van de waarde van de
erfenis die hun mannelijke verwanten kunnen erven (Hussain 1984). Al naar gelang de situatie
kunnen bij toepassing van de islamitische regels zowel zonen als dochters erven van hun vaders.
In de onderzoeksdorpen is deze situatie wel aangetroffen als er bijvoorbeeld geen dochters zijn
of als vaders hun (nieuw verworven) rijkdom ten goede willen laten komen aan hun eigen
kinderen in plaats van aan hun nichtjes. Het ging in al deze gevallen echter niet om grond maar
om geld of goederen. Ook de derde geaccepteerde vorm van erven, naar westers model, komt
voor. Zo heeft de moeder van Thoirabou land van haar echtgenoot geërfd. Dit land behoorde
echter niet tot een manyahuli. Land behorende tot een groep vrouwen {manyahuli) wordt altijd
via het traditionele systeem doorgegeven. In feite zien we hier een flexibele mix van systemen
waarvan de samenstelling door de omstandigheden wordt bepaald.
Trimingham (1980:88) constateert dat bij islamisering van een samenleving de
religieuze regels zoals bidden en vasten eerder worden overgenomen dan sociale hervormingen.
Zo merkt hij op dat islamitische regels wat betreft overerving in veel samenlevingen
aanvankelijk worden genegeerd omdat dit teveel consequenties zou hebben voor het sociaal
bestel. Na enige tijd van islamisering komt er vaak een compromis tot stand waarin zowel
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islamitische als traditionele vormen van overerving worden gerespecteerd. Islamitische regels
worden dan toegepast op nieuw verworven goederen, traditionele regels op familiebezit. Dit is
op Ngazidja eveneens het geval.
De beschrijvingen van de diverse vormen van landbezit en landbouwsystemen zijn nodig om de
situatie in de drie onderzoeksdorpen te kunnen begrijpen en te analyseren. In de volgende
paragraaf wordt ingegaan op de situatie van vrouwen in de onderzoeksdorpen.
7.4.2 Landbezit, landarbeid en vruchtbaarheid in de onderzoeksdorpen
In de onderzoeksdorpen hebben van de vierenzestig bij het onderzoek betrokken vrouwen er
drieënzestig toegang tot landbouwgronden. Van deze vrouwen verklaren achtenvijftig vrouwen
zelf grond te bezitten terwijl vijf vrouwen aangeven dat ze toegang hebben tot gronden in het
bezit zijnde van hun echtgenoot. Het bezitten of toegang hebben tot grond wil niet zeggen dat
vrouwen daadwerkelijk actief zijn in de landbouw. Slechts negenentwintig vrouwen
participeren in landbouwactiviteiten (teelt en verkoop) terwijl vierendertig vrouwen zich
voornamelijk bezig houden met de opvoeding van hun kinderen. Opvallend is de geografische
differentiatie tussen vrouwen die zich wel of niet bezig houden met landbouw. Vrouwen
woonachtig in Mdjoiézd werken nauwelijks op het land, vrouwen woonachtig in Mandza
werken vooral tijdens piekperioden op het veld (oogst van vanille) terwijl een klein gedeelte van
de vrouwen het gehele jaar op het veld werkt. Vrouwen in Idjikoundzi beschouwen veldwerk
over het algemeen als een onderdeel van hun dagelijks leven en werken regelmatig op het veld.
Hoe is dit verschil in landbouwactiviteiten van vrouwen tussen de verschillende dorpen
te verklaren? Een mogelijke verklaring is een verschil in islamisering. De bevolking van
Mdjoiézi heeft wellicht door handelsactiviteiten veel meer aan islamitische invloeden
blootgestaan dan de bevolking in het geïsoleerde Idjikoundzi. Het kan zijn dat vrouwen uit
Mdjoiézi, als ze de economisch mogelijkheid hiertoe hadden, zich aan landbouwactiviteiten
onttrokken om aan het ideaalbeeld van islamitische vrouwen te voldoen. Deze verklaring is niet
waarschijnlijk omdat vrouwen uit Mdjoiézi andere openbare activiteiten in het onderwijs,
gezondheidszorg en handel ontplooiden. Overigens is het wel mogelijk dat er een verschil in
islamisering van mensen werkzaam in de handel en degene die werkzaam zijn in de landbouw
bestaat, zoals in andere Afrikaanse landen is waargenomen (Trimingham 1980:95), dit is niet
onderzocht in de drie onderzoeksdorpen.
Een ander, meer plausibele verklaring kan gezocht worden in de vormen van landbezit.
Vrouwen afkomstig uit Mdjoiézi, letterlijk vertaald: het dorp van de koningen, verklaren voor
het overgrote merendeel te kunnen beschikken over de opbrengsten van de manyahuli gronden.
Voor vrouwen uit Idjikoundzi is dit veel minder het geval. Twintig procent van de gronden
behoren hier tot de manyahuli, dit ligt ver onder het landelijk gemiddelde. De meeste vrouwen
in Idjikoundzi geven aan dorpsgronden te cultiveren (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990b). Op
deze gronden, die 66% van het totale landbezit uitmaken mogen één- en tweejarige gewassen
verbouwd worden. Doordat vrouwen uit Idjikoundzi minder van de opbrengsten van de
manyahuli kunnen profiteren, moeten ze zelf landarbeid verrichten om van de opbrengst te
kunnen profiteren. Voor vrouwen uit Mdjoiézi is dit in mindere mate het geval terwijl vrouwen
in Mandza een tussenpositie innemen.

186

Niet alleen het dorp van afkomst, ook de leeftijd van vrouwen is bepalend voor het wel of niet
verrichten van landarbeid. Tabel 7.4.1 laat de relatie tussen landarbeid en leeftijd zien. De
gemiddelde leeftijd van vrouwen betrokken bij het onderzoek is 31,1 jaar. De gemiddelde
leeftijd van de vrouwen die zelf actief zijn in de landbouw is 34,6 jaar, de gemiddelde leeftijd
van de niet actieve vrouwen is 28,3 jaar.
Tabel 7.4.1 Landbouwactiviteiten en leeftijd
| leeftijd

niet actiefin landbouw

actiefin landbouw

|

I 20 jaar

0

3

|

| 21-25 jaar

5

9

1

1 26-30 jaar

6

13

| 31-35 jaar

5

7

| 36-40 jaar

7

1

I 41-45 jaar

4

2

| 46 jaar en ouder

2

0

|

1 totaal

29

35

J

n=64
Van de zestien vrouwen die ouder zijn dan zesendertig jaar, verklaren slechts drie vrouwen niet
actief te zijn in de landbouw. Dit komt overeen met de gegevens van recent onderzoek waarin
de conclusie werd getrokken dat vooral vrouwen boven de veertig actief zijn in landbouw en
handel (BDPA 1991:54). Twee van de drie oudere vrouwen zonder landbouwactiviteiten
hebben aanzienlijke andere bronnen van inkomsten. Eén vrouw is werkzaam als verpleegster, de
andere als borduurster. De derde vrouw, Zaharat (zie 6.6), probeert een partner te krijgen om
voor haar te zorgen. Veertien van de vierenzestig vrouwen verklaren ook actief te zijn op een
ander gebied dan die van de landbouw. Tien vrouwen zijn actief als borduurster of naaister,
twee vrouwen werken in de gezondheidszorg, één vrouw verkoopt brood en één vrouw houdt
zich bezig met het commercieel vertonen van video's. Van deze veertien vrouwen zijn negen
vrouwen niet actief in de landbouw en vijf vrouwen wel. Over het algemeen zijn de inkomsten
uit andere activiteiten dan die van de landbouw onvoldoende om de familie te onderhouden.
Een uitzondering hierop vormt de jonge vrouw die commercieel video's vertoont (zie het portret
van Nafous 7.6). De activiteit "handel in landbouwgewassen" wordt hier niet apart vermeld
omdat vrijwel alle vrouwen die zeggen actief in de landbouw te zijn hun overschot verhandelen.
Deze handel kan lokaal zijn of zich in Moroni afspelen.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat vooral oudere vrouwen vrijheid en mogelijkheden hebben
om economische activiteiten te ontplooien. Zij richten zich over het algemeen op landarbeid en
handel. Jongere vrouwen concentreren zich in eerste instantie op het voortbrengen en verzorgen
van kinderen, zij kunnen zich dit permitteren omdat ze recht hebben op de oogst van de
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familievelden. Hierin ligt een spanningsveld. Doordat de meeste jonge vrouwen er niet voor
kiezen op het land te werken zijn ze wel afhankelijk van de arbeidskracht in de familie.
Moeders, broers en in enkele gevallen echtgenoten leveren arbeid. Jonge vrouwen die op hen
terug kunnen vallen hebben daardoor een zekere vrijheid hun leven in te richten zoals ze het zelf
willen. Toch ligt in deze vrijheid ook een beperking. Zo kunnen broers aandringen op een nieuw
huwelijk als zij in het levensonderhoud van hun zus moeten voorzien. De invloed van een broer
kan zelfs zover gaan dat hij kan aandringen op scheiding omdat hij niet tevreden is met de
inbreng van de echtgenoot van zijn zus om haar vervolgens met een betere kandidaat te laten
trouwen. Dat economische motieven niet altijd de werkelijke reden hoeven zijn voor deze druk
wordt hieronder beschreven.
De afhankelijkheid van islamitische vrouwen van hun mannelijke familieleden, mede
veroorzaakt door hun lage participatie op de arbeidsmarkt wordt voor meerdere landen
beschreven (Beek, Keddie 1978:77). Op Ngazidja zijn vrouwen niet geconfronteerd met enkele
beperkingen die beschreven zijn voor islamitische patrilineair georganiseerde samenlevingen.
Beperkingen zoals een geringe mobiliteit, een ondergeschikte positie binnen de grootfamilie en
een status gerelateerd aan het moederschap gelden nauwelijks. Dit geeft vrouwen op Ngazidja
een zekere speelruimte maar deze is niet onbeperkt. Economische motieven lijken belangrijk te
zijn en we hebben gezien dat deze ten grondslag kunnen liggen aan een scheiding en het
hertrouwen van vrouwen omdat gezegd wordt dat een nieuwe echtgenoot kan bijdragen aan het
levensonderhoud van zijn vrouw en haar mannelijke familieleden ontlast. Toch is dit vreemd als
men bedenkt dat de bijdragen van echtgenoten aan het levensonderhoud van vrouwen en
kinderen vaak niet substantieel is. Waarom zeggen vrouwen en hun families dan toch dat de
echtgenoot vanwege financiële verwaarlozing de deur is gewezen? Nadere bestudering van de
situaties waarbij dit gebeurde laat zien dat de financiële verwaarlozing vooral betrekking heeft
op bepaalde goederen die niet meer door de echtgenoot werden geleverd zoals bijvoorbeeld
kleren voor de kinderen met de feestdagen. Dit zal hieronder bij de bespreking van de bijdragen
van de echtgenoten aan het levensonderhoud worden uitgewerkt. We zullen dan zien dat
culturele motieven en met name het respect dat een man voor zijn vrouw en haar familie heeft
en dat met symbolische betalingen wordt uitgedrukt ten grondslag ligt aan het begrip financiële
verwaarlozing. Een nieuw huwelijk wordt aangegaan mede vanwege de hogere sociale status
die getrouwde vrouwen hebben. Dit betekent vrijwel automatisch het inleveren van een stukje
reproduktieve vrijheid. Economische, cultureel-sociale en reproduktieve vrijheden beïnvloeden
elkaar.108
We hebben gezien dat als vrouwen niet zelf voor een inkomen zorgen, zij hier op een andere
wijze in moeten voorzien. Hoewel voor de beschreven families nauwelijks onderscheid kon
worden gemaakt tussen de families naar beschikbaarheid van grond was dit niet het geval voor
de bijdragen die familieleden konden leveren aan het gezinsinkomen. Bij de familie van
Thoirabou is bijvoorbeeld een duidelijk tekort aan mannelijke arbeidskrachten waargenomen.
Samia daarentegen heeft het geluk om broers te hebben die op het land werken of op een andere
manier voor een inkomen zorgen. De verschillende mogelijkheden zoals de bijdrage van de
grootfamilie, de bijdrage van de echtgenoot, de bijdrage van wisselende partners of de bijdrage
van elders wonende familieleden worden hier geanalyseerd.
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Bedrage van de grootfamilie
Van de vierenzestig vrouwen, woonachtig in de onderzoeksdorpen waarmee gesprekken zijn
gevoerd, bleken drieënvijftig vrouwen samen te leven met hun grootfamilie van moederskant,
elf vrouwen leefden in een ander samenlevingsverband.
Van deze elf vrouwen zijn er drie gescheiden. Van deze drie vrouwen leeft één vrouw
(Thoirabou) bij de familie van haar vader, één vrouw (Asmine) leeft in het huis van haar zus en
één vrouw leeft in haar eigen huis. Zes van de acht getrouwde vrouwen die niet leven met hun
grootfamilie van moederskant leven wel in een huis gebouwd door deze familie. De
familieleden van deze vrouwen zijn óf overleden óf woonachtig in het buitenland, met name in
Madagascar en Frankrijk. Opvallend is dat deze vrouwen het feit benadrukken dat ze door de
afwezigheid van hun familie dubbel zijn belast namelijk met kinderverzorging en met de
financiële verantwoordelijkheid, één vrouw Lailat (8.4.5) heeft dit als dusdanig problematisch
ervaren dat ze, na het overlijden van haar vader, een sterilisatie heeft laten uitvoeren. Slechts
twee van de elf vrouwen leven bij de familie van hun echtgenoot. Voor één vrouw was dit een
zeer bewuste keuze omdat haar echtgenoot het enig in leven zijnde familielid was van zijn
matriclan, zij heeft de taak op zich genomen deze familielijn voort te zetten. Voor de andere
vrouw was het een noodzaak, zij heeft na onenigheden met haar familie zelf land gekocht
waarop ze samen met haar echtgenoot werkt, maar ze woont nog wel in het familiehuis.
Van de drieënvijftig vrouwen die wel met hun grootfamilie leven varieert het aandeel
dat de familie levert in de opvoeding van de kinderen aanzienlijk. In een klein aantal gevallen
worden de inwonende ouders door hun dochter verzorgd zonder dat hier een prestatie tegenover
staat. In het overgrote deel van de gevallen doet de grootmoeder het landbouwwerk en houdt de
dochter zich bezig met de kinderverzorging. Dit verklaart dan tevens het verschil in leeftijd
tussen de in landbouw actieven en niet-actieven. Tweeënveertig vrouwen verklaren dat hun
familieleden door landbouwactiviteiten aanzienlijk bijdragen in het familiebudget.
Men zou het omgekeerde verwachten namelijk dat jonge vrouwen in de kracht van hun
leven in de landbouw werkzaam zouden zijn terwijl de grootmoeders de zorg voor de kinderen
op zich nemen. Er zijn een aantal redenen waarom dit niet als zodanig is georganiseerd. De
eerste en belangrijkste reden is het feit dat zwangerschap wordt ervaren als een zeer precaire
toestand waarin het niet verstandig is zware lichamelijke arbeid te verrichten omdat dit een
miskraam kan veroorzaken. Ook tijdens de post-partum periode van veertig dagen wordt de
kraamvrouw ontzien (zie 8.1). Verder kunnen praktische redenen zoals het geven van
borstvoeding tot deze taakverdeling hebben geleid. Op Ngazidja worden zuigelingen niet
meegenomen op de rug en blijven ze over het algemeen in huis. Een tweede reden is de lage
status die landbouwwerkzaamheden bij jongeren hebben. Dit wordt bij voorkeur vermeden. Dit
hangt weer samen met de relatieve onbekendheid met landbouwtechnieken en praktijken en met
het verwachte lage rendement door jongeren. Opvallend veel jonge vrouwen konden geen
antwoord geven op vragen betreffende de landbouw. Op grond hiervan mag worden verwacht
dat ze voordat ze hun reproduktieve leven begonnen ook niet actief zijn geweest in de
landbouw, dit komt overeen met de waarneming dat slechts weinig ouders hun kinderen
regelmatig op het land laten werken, zelfs onder de in de landbouw actieve ouders. Tenslotte is
een klein aantal (vijf) vrouwen jonger dan zesentwintig jaar wel actief in de landbouw. Van
deze vijf vrouwen leven er vier met hun grootfamilie. Deze vier vrouwen verdelen de landarbeid
met andere vrouwelijke familieleden. Opvallend is dat ze geen broers ter plaatse hebben. De
kinderopvang is verschillend geregeld, één vrouw heeft de twaalfjarige dochter van haar zus
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hiervoor in huis, een andere vrouw laat tot ergernis van haar echtgenoot de kinderen bij haar
buurvrouw of tante en de overige vrouwen hebben geen structurele oplossing maar laten de
kinderen achter bij hun echtgenoot of andere familieleden al naar gelang de situatie. De moeders
van vier vrouwen zijn actief in de handel van voedselgewassen, meestal in Moroni. De vijfde
vrouw die niet leeft met haar grootfamilie heeft zoals gezegd, zelf land gekocht nadat ze
overigens een aantal jaren op de familievelden van haar man heeft gewerkt.
Bijdrage van de echtgenoot
Van de zevenenveertig vrouwen in de onderzoeksdorpen die op het moment van onze eerste
ontmoeting getrouwd waren, verklaarden vierenveertig vrouwen dat hun echtgenoot bijdroeg in
het familiebudget. De drie vrouwen die verklaarden dat hun echtgenoot geen bijdrage leverde
aan het familiebudget, waren hier niet tevreden mee en zochten naar oplossingen voor dit
probleem. Van de zeventien gescheiden vrouwen verklaarden zeven vrouwen weleens iets van
hun ex-echtgenoot te ontvangen voornamelijk kleren voor de kinderen met de feestdagen. Vier
van hen hebben één of meer kinderen achtergelaten bij de familie van hun ex-echtgenoot.
De bijdrage van de echtgenoot kan variëren van sporadische schenkingen tot het gehele
financiële onderhoud. Er zijn een aantal minimum eisen waaraan een echtgenoot moet voldoen:
De echtgenoot moet zorgen voor kleding voor de kinderen en zijn vrouw bij feestdagen; de
echtgenoot moet de veertig dagen na een bevalling een grote bijdrage leveren aan het
levensonderhoud van zijn echtgenote en haar familie en hij moet tevens aan de nieuwgeborene
geschenken geven. Dit minimum pakket moet bij voorkeur worden aangevuld met andere goed
zichtbare geschenken in de vorm van sieraden of kleding, hiermee kunnen vrouwen laten zien
dat hun echtgenoot hen respecteert en hen liefheeft. Dit bovenbeschreven minimum pakket van
eisen is te omschrijven als het symbolisch kostwinnerschap. In feite draag de man niets bij aan
de dagelijkse onkosten, toch wordt hij als de kostwinner aangeduid. Dat hij geen volledige
kostwinner kan zijn is, gezien zijn verplichtingen die hij aan zijn eigen grootfamilie heeft,
begrijpelijk en geaccepteerd. Behalve bovengenoemd belang voor vrouwen is er in dit
symbolisch kostwinnerschap ook een belang voor mannen. Hun eigenwaarde blijft intact,
doordat vrouwen aangeven dat hun man voor hen zorgt, voldoet hij aan de islamitische eis van
kostwinnerschap. Een tweede belang is gelegen in een sociale bescherming, zolang een man
blijft voldoen aan de eisen gesteld aan een symbolisch kostwinnerschap is het voor vrouwen
heel moeilijk om initiatieven voor een scheiding te ontplooien. Dit wordt sociaal gezien niet
geaccepteerd, haar man houdt immers van haar en is de kostwinner. Als een man geen
symbolisch kostwinnerschap in stand houdt, kan een vrouw zonder problemen een scheiding
aanvragen.
Het afdwingen van een scheiding wordt nog moeilijker als een man, naast het
symbolisch kostwinnerschap, daadwerkelijk bijdraagt aan het levensonderhoud van zijn vrouw
en kinderen. Opvallend is dat een bijdrage van de echtgenoot aan het levensonderhoud in de
vorm van geld of voedsel door vrouwen vaak direct gekoppeld wordt aan seksuele rechten en
plichten. Zalhathy vertelt hoe economische motieven een rol spelen bij het onderhouden of juist
verbreken van een seksuele relatie.
Tijdens een wandeling door Maneta ontmoeten we Zalhathy. Zij is een jonge knappe
vrouw, gescheiden en moeder van zes kinderen. Zij woont in een huis gemaakt van
cocosbladeren met een dak van golfplaat. Haar beide ouders wonen in een huis naast
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haar en delen dezelfde binnenplaats. De familie leidt een boerenbestaan. Zij telen
voornamelijk voedselgewassen maar ook de teelt van vanille vormt een belangrijke bron
van inkomsten. Zalhaty heeft zes kinderen gekregen met ongeveer twee jaar verschil
tussen elk van de kinderen. Tijdens haar zwangerschappen kon ze niet op het land
werken en liet ze dit over aan haar toenmalige echtgenoot. Het echtpaar had enige
velden die behoorden aan de familie van Zalhaty en enkele velden die behoorden aan
haar echtgenoot. Toen Zalhaty na haar laatste zwangerschap de velden bezocht moest
ze constateren dat de velden behorende aan haar familie er verwaarloosd bijlagen,
kennelijk had haar echtgenoot er de voorkeur aan gegeven op zijn eigen velden te
werken. Zalhaty was ook ontevreden over de wijze waarop haar echtgenoot zijn plichten
had vervuld tijdens haar post-natale periode. Hij had slechts twee zakken rijst naar
haar familie gestuurd en hij had amper aandacht aan de nieuwgeborene en de moeder
gegeven. Toen zij zich ook nog realiseerde dat hij de laatste jaren alleen nog maar af en
toe eten voor de kinderen had gegeven maar geen zorg had gedragen voor nieuwe
kleren ofsieraden voor haar, besloot ze hierover met haar echtgenoot te praten.
Zalhaty legde haar echtgenoot uit dat het voor een Comorese vrouw
onaanvaardbaar is haar velden zo verwaarloosd te zien en vroeg hem beter zorg te
dragen voor haar en voor hun kinderen. Haar echtgenoot was het met deze visie niet
eens en verweet op zijn beurt Zalhaty dat ze alleen geïnteresseerd was in geld. Hij was
van mening dat de ouders van Zalhaty nog goed in staat waren op het land te werken en
hij legde haar uit dat zijn prioriteiten elders lagen. Zalhaty constateerde dat het geld
verkregen met de verkoop van vanille niet aan het huishouden werd besteed en verdacht
haar man ervan dit te gebruiken om andere vrouwen het hof te maken. Na deze
beschuldigingen zag het echtpaar in dat ze het niet eens konden worden en besloten ze
te scheiden.
Zalhaty is blij met deze scheiding, ze weet nu waar ze aan toe is en haar exechtgenoot stuurt zelfs af en toe kleren voor de kinderen. Wat betreft haar liefdesleven is
de visie van Zalhaty interessant. Zij was getrouwd met een man die een zekere politieke
invloed bezat waardoor ze een huwelijk met hem niet kon weigeren maar ze verklaarde
niet verliefd op hem te zijn geweest. Deze houding had gevolgen voor het seksuele leven
van het echtpaar. Zalhaty voldeed aan haar huwelij'lesplichten maar nam nooit het
initiatief tot seksuele omgang. Als ze een initiatief zou hebben genomen zou ze zich
kwetsbaar hebben opgesteld en haar echtgenoot zou van deze situatie gebruik hebben
kunnen maken om haar te vernederen. Om zich niet kwetsbaar op te stellen gaf ze er de
voorkeur aan geen initiatieven te nemen, zelfs niet als ze wel seksuele verlangens had.
Na enige tijd toen de relatie verslechterde, weigerde Zalhaty soms haar echtgenoot. Ze
benadrukte hier echter dat ze haar echtgenoot nooit heeft geweigerd als deze die dag
wat voor de familie had meegenomen, bananen, wat cassave of andere produkten. De
situatie werd moeilijk voor Zalhaty die steeds ontevredener over haar man werd en ze
besloot een minnaar te nemen. Met deze minnaar hervond ze het seksuele plezier dat ze
in de beginjaren van haar huwelijk ook had gekend. Na haar laatste bevalling besloot ze
de relatie met haar minnaar niet te hervatten want waartoe dient eigenlijk het seksuele
plezier? Het is volgens Zalhathy kortstondig en de volgende dag is er niets meer van
over. Ze is op zoek naar een nieuwe echtgenoot en ze hoeft niet noodzakelijkerwijs

191

verliefd te zijn op een eventuele kandidaat want, zo redeneerde Zalhaty, de liefde komt
vanzelf als de echtgenoot goed voor haar zorgt.
De moeder van Zalhaty benadrukt de enorme onL·sten die iedere bevalling met
zich meebrengt. In tegenstelling tot vroeger toen een bevalling bijna niets kostte,
bevallen de vrouwen nu schulden volgens deze vrouw. Men moet luiers kopen,
ontsmettingsmiddel, medicijnen en nog talloze andere zaken. Toch vindt zij het ¡even
van vrouwen momenteel gemakkelijker dan dat van vrouwen vroeger want geld heeft
vrouwen nu ook een zekere onafhankelijkheid gegeven. Vroeger waren vrouwen
onmondig volgens deze oude dame. Na een scheiding, overigens toen minder frequent
voorkomend dan nu, bleven ze volkomen hulpeloos achter. Nu echter kunnen ze zich
dankzij eigen inkomsten redden en is hun afhankelijkheid van mannen afgenomen.
Opvallend is de scheiding die Zalhaty aanbrengt tussen minnaar en echtgenoot. Aan een
echtgenoot stelt ze heel duidelijk de eis van het (symbolisch) kostwinnerschap en komen haar
gevoelens op de laatste plaats. Aan een minnaar worden dergelijke eisen niet gesteld.
Het levensverhaal van Zalhaty illustreert op welke wijze economische motieven een rol
spelen bij de beslissingen die vrouwen nemen ten aanzien van hun huwelijk. Als zij niet
tevreden zijn over de mate waarin hun echtgenoten bijdragen aan het levensonderhoud kan dit
een reden zijn de relatie te beëindigen. Mannen kunnen hier moeilijk tegeningaan want dit zou
betekenen dat ze tenminste aan de eis van het symbolisch kostwinnerschap moeten voldoen.
Volgens de islamitische wetgeving hoeven vrouwen hun eigen kapitaal en kapitaal
verkregen uit arbeid niet aan te spreken om te voorzien in het levensonderhoud van hun gezin
als ze beschikbaar blijven voor hun seksuele plichten (Esposito 1982:107). Voor vrouwen op
Ngazidja blijkt dit principe belangrijk te zijn. Zij weigeren geen seksueel contact als hun
echtgenoot financieel goed voor hen zorgt. Aan de andere kant ervaren ze het als beschamend
als hun man hen financieel verwaarloost met name tijdens een zwangerschap en bevalling en is
dit voor hen een goede reden om echtscheiding te eisen. Deze echtscheiding wordt dan ook, in
tegenstelling tot in veel islamitische landen (zie 6.4 sharia wetgeving), gemakkelijk verkregen.
Bij Zalhathy blijft het de vraag of de afnemende financiële bijdrage van haar man de oorzaak is
geweest van een verslechterende huwelijksrelatie of dat het omgekeerde het geval is geweest.
Dat deze twee nauw verbonden zijn is duidelijk.
Een vergelijkende studie in Marokko en Iran laat zien dat in deze landen de
belangrijkste reden voor echtscheiding economisch van aard is (Mir-Hosseini 1993:119-125).
Opvallend is hier het scherpe contrast tussen legale regels, waarbij de man kostwinner is en er
geen sprake is van gedeeld bezit en de sociale werkelijkheid waar vrouwen in de lagere sociaaleconomische urbane klasse in Marokko genoodzaakt zijn een inkomen voor hun gezin te
verwerven. Er wordt beschreven hoe mannen met het verlies van een economische inbreng ook
hun autoriteit verliezen en als gevolg hiervan kunnen vervreemden van hun gezin. Opvallend is
dat zowel mannen als vrouwen teleurgesteld en ontmoedigd raken als blijkt dat het ideaalbeeld
waarmee zij zijn opgevoed niet klopt. Vrouwen moeten gaan werken voor het gezinsinkomen
en hebben er moeite mee dat zij dit moeten gebruiken voor hun kinderen en mannen kunnen het
kostwinnerschap niet verwezenlijken en hebben dan geen economische legitimatie meer voor
hun seksuele rechten.
We hebben gezien dat bovenstaande fictie in feite ook bestaat op Ngazidja, de gevonden
oplossing van het symbolisch kostwinnerschap draagt ertoe bij dat het zelfrespect van mannen
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en vrouwen blijft behouden. De discrepantie tussen islamitisch ideaal en een werkelijkheid
gebaseerd op gewoonten en traditie wordt, ook hier weer, op elegante wijze overbrugd.
Bovenstaande laat zien dat de man-vrouw relatie voor een groot deel berust op een, al dan niet
symbolische, economische band. De inkomsten van mannen en vrouwen komen vaak uit
verschillende bron. Juist op Ngazidja vindt, in vergelijking met de andere eilanden weinig
overleg tussen echtgenoten plaats over landbouwactiviteiten. Uit recent onderzoek blijkt dat op
Moheli 68%, op Anjouan 43% en op Ngazidja 29% van de vrouwen overleg met hun
echtgenoten plegen over de belangrijkste inkomstenbron namelijk de landbouwactiviteiten
(BDPA 1991 C:25). Hierbij is de interessante vraag of er overleg met mannelijke familieleden,
met name broers, is gevoerd niet gesteld. De gegevens uit mijn onderzoek laten zien dat er veel
overleg tussen broers en zussen is als het gaat om landbouwactiviteiten op manyahuli-velden.
Vrouwen en hun echtgenoten bewerken vaak verschillende percelen en kunnen ook
andere bronnen van inkomsten hebben. Deze gescheiden inkomstenstromen zorgen ervoor dat
er een zekere onafhankelijkheid en zelfstandigheid blijft bestaan voor beide partijen. Deze
zelfstandigheid geeft steeds aanleiding tot onderhandelingen tussen mannen en vrouwen over de
bestedingen. Deze onderhandelingen betreffen vooral het inkomen van mannen, maar kunnen
ook over het inkomen van vrouwen en hun families gaan zoals we gezien hebben bij het verhaal
van Zalhathy die aangeeft dat haar echtgenoot van mening is dat haar ouders voldoende in staat
zijn om voor haar te zorgen. Wat gebeurt er als de echtgenoot geen enkele financiële bijdrage
meer levert?
Van de drie getrouwde vrouwen die zeiden geenfinanciëlebijdrage van hun echtgenoot
te ontvangen is er één na verloop van tijd gescheiden, één gaf het voornemen te kennen om te
gaan scheiden maar leek geen haast te hebben, het betreft hier een vrouw getrouwd met een
polygyne man en moeder van negen kinderen, en één vrouw zou graag scheiden maar zegt
hiervoor geen toestemming te krijgen van haar man. Het betreft hier een dertigjarige vrouw,
moeder van een dochter van veertien die geen kinderen meer kan krijgen. De reden tot
scheiding vat zij als volgt samen: "Mijn man werkt in de haven en verdient behoorlijk Zijn geld
wordt besteed aan zijn moeder, aan zijn zus en aan zijn minnares. Ik ontvang niets. " Overigens
is het, gezien haar onvruchtbaarheid, niet waarschijnlijk dat ze na een scheiding nog zal kunnen
hertrouwen. Ze wekt dan ook de indruk in haar lot te berusten. Het niet voldoen aan het
(symbolisch) kostwinnerschap leidt dus niet automatisch tot een scheiding. De omstandigheden
en de positie van betrokkenen bepalen of vrouwen hier inderdaad toe over zullen gaan.
Onvruchtbaarheid of juist het hebben van veel kinderen waardoor de kans op een nieuwe
partner kleiner wordt, kunnen ertoe leiden dat vrouwen berusten in de situatie. Ze zijn hier niet
gelukkig mee en ervaren het als een schande dat hun man niet meer voor hen zorgt.
Bedrage van wisselende partners
Zalhaty is geen op zichzelf staand geval, zoals geconstateerd bevinden meerdere vrouwen zich
in de vicieuze cirkel van kinderen krijgen, scheiding, hertrouwen, kinderen krijgen en is het
eindresultaat vaak een verslechtering van de economische situatie van vrouwen. Vrouwen
hebben echter niet altijd de keus. Zo blijkt dat vrouwen tussen twee relaties door soms
noodgedwongen meerdere partners achter elkaar hebben. Deze praktijk moet onderscheiden
worden van de beroepsprostitutie die voornamelijk plaatsvindt in de steden en waar de seksuele
dienstverlening met geld wordt betaald en de prostituee verschillende klanten heeft. Vrouwen
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tussen twee relaties beperken zich meestal tot één partner gedurende een bepaalde periode en de
betaling geschiedt in veel gevallen in natura. In feite neemt de minnaar de verzorging van het
gezin ten dele tijdelijk op zich. Hoewel in de gezondheidsstatistieken de burgerlijke staat van
vrouwen niet staat vermeld, blijkt in de onderzoeksdorpen dat juist gedurende deze periode
vrouwen hun toevlucht nemen tot anticonceptiva om een buitenechtelijke zwangerschap te
voorkomen. Voor deze praktijk is een economische en emotionele noodzaak aanwezig maar
veel vrouwen geven aan dat ze op religieuze gronden moeite met zo'n situatie hebben. Dit zou
mede een verklaring kunnen zijn voor het feit dat vele vrouwen hertrouwen ondanks de vaak
zeer negatieve ervaringen tijdens vorige huwelijken.
Getrouwde vrouwen zoals Zalhathy kunnen minnaars hebben. De motivatie hiervoor is
verschillend. Het kan zijn dat de relatie met de echtgenoot slecht is. Dit lijkt vooral het geval te
zijn als er een groot leeftijdsverschil tussen de huwelijkspartners is, het huwelijk gearrangeerd
is, de echtgenoot veel tijd in een ander huishouden doorbrengt of langdurige afwezig is. Een
tweede reden is gelegen in het feit dat er verondersteld wordt dat het voor vrouwen gevaarlijk is
zich gedurende lange tijd van seks te onthouden. Dit zou haar gezondheid kunnen schaden (8.3).
Langdurige afwezigheid van de echtgenoot kan dan leiden tot het aangaan van een relatie met
een minnaar, zelfs als de huwelijksrelatie goed is. Een derde reden is steriliteit. Hoewel door
mannen over het algemeen wordt aangenomen dat de oorzaken van steriliteit bij hun vrouw
liggen, hebben vrouwen de neiging om dit te testen met een andere partner.
Nelson (1987) maakt onderscheid tussen seksualiteit en liefde. Bij onderzoek onder de
Kikuyu's in Kenya, bleek dat seksualiteit een instrumenteel karakter heeft voor de
verwantschapsgroep. Het doel is de voortplanting. Door dit instrumentele karakter kan
seksualiteit een economische machtsmiddel worden. Liefde wordt meer geassocieerd met
affectie. Dit zien we bij Zalhathy ook, zij heeft naast haar zakelijke relatie met haar man waarin
seks wordt uitgewisseld tegen goederen, een liefdesrelatie met een minnaar waarin de beloning
niet noodzakelijk is, het omgekeerde komt echter ook voor.
Bedrage van personen woonachtig in Moroni of het buitenland
Ongeveer de helft van de vrouwen verklaren geld uit het buitenland of uit Moroni te ontvangen.
Deze bijdrage varieert van kleine niet regelmatige sommen geld zoals het geval is bij de broer
van Thoirabou tot aanzienlijke bijdragen. De rurale bevolking (BDPA 1991) consumeert
globaal datgene wat ze produceert, de overige kosten worden gedekt door bijdragen van
buitenaf. Bij overige kosten valt o.a. te denken aan kosten voor de bouw van huizen en kosten
voor bruiloften. Overigens is de Comoren wat betreft de voedselvoorziening niet
zelfvoorzienend. De voedselimporten nemen toe, in 1969-71 bedroeg dit 27,2% van de totale
behoefte, in 1988/90 was het opgelopen tot 37,5% (UNDP 1993:161). In 1988 bedroeg de
rijstimport 15,5% van de totale import (Economist 1991a:39). Deze toename kan worden
verklaard door de toenemende urbanisatie en de onmogelijkheid om het landbouwareaal uit te
breiden. De verhouding voedseluitgave-overige in ruraal gebied wordt door het BDPA geschat
op 75%-25%.
In deze paragraaf is gebleken dat economische beweegredenen vaak ten grondslag liggen aan
sociale of culturele motieven en omgekeerd. Een goed voorbeeld hiervan is het
kostwinnerschap, deze economische plicht kan worden vervangen door een symbolische. Als
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hieraan niet wordt voldaan, heeft dit gevolgen voor de huwelijksband en indirect ook voor de
vruchtbaarheid.
Het geheel van economische, culturele en sociale waarden, samengebracht in de
manyahuli, zorgt voor een zekere economische onafhankelijkheid van vrouwen. Deze
economische zelfstandigheid alléén leidt zelden tot reproduktieve onafhankelijkheid. De in deze
paragraaf beschreven processen laten zien dat er alleen van een indirect verband sprake is.
Slechts in combinatie met processen beschreven in de vorige twee hoofdstukken, zoals de
mogelijkheid tot het delen van opvoedingstaken of het hebben voldaan aan anda verplichtingen,
kan economische onafhankelijkheid bijdragen aan reproduktieve zelfbeschikking. Welke balans
er wordt opgemaakt en welke processen het meest bepalend zijn voor reproduktieve
zelfbeschikking is voor iedere vrouw verschillend.
De bijdrage van diverse groepen mensen aan het familie-inkomen is beschreven. Er is gebleken
dat de bijdragen zeer wisselend kunnen zijn en afhankelijk zijn van de omstandigheden. Een
belangrijke groep waaraan in demografische literatuur aandacht wordt besteed is de bijdrage
geleverd door kinderen. In de volgende paragraaf zal het belang van kinderen als arbeidskracht
en als oudedagsvoorziening worden behandeld.
7.5 Lusten en lasten van kinderen
Belang van kinderen als arbeidskrachten
Leidt de beschikbaarheid van land tot een toename van de vraag naar kinderarbeid en dus tot
een pro-natalistische houding of leidt de beschikbaarheid van land tot een economische
onafhankelijkheid en misschien daarom tot een afname van het aantal geboorten?
Bewoners van de onderzoeksdorpen zijn vrijwel unaniem van mening dat kinderen en
de jongere generatie de belangstelling voor de landbouw, de belangrijkste economische
activiteit, hebben verloren en men rekent dientengevolge niet meer op een actieve inbreng. Een
uitzondering hierop vormt de broer van Mariama uit Idjikoundzi die verwacht dat de kinderen
van zijn zus goedkope arbeidskrachten voor hem zullen zijn. Chouzour (1989:189) stelt dat op
de Comoren kinderen bij landbouwactiviteiten worden betrokken. Onze waarnemingen
bevestigen dit niet. Naast de geringe interesse en kennis aan de kant van de jongeren is het
opvallend dat er vrijwel geen pogingen worden ondernomen deze jongeren de grondbeginselen
van de landbouw bij te brengen. Gebrek aan interesse en onwetendheid zal leiden tot een
generatie jongeren die niet in de landbouw werkzaam zal zijn. Hoewel er land beschikbaar is bij
het overgrote deel van de families in het rurale gebied van Ngazidja is het motief om veel
kinderen te krijgen als arbeidskrachten vrijwel afwezig. Cain (1982) constateert in Bangladesh
dat de arbeidsproduktiviteit van kinderen de kosten van de cumulatieve consumptie nauwelijks
dekken gedurende de tijd dat kinderen in het ouderlijk huis verblijven. De opvatting dat
kinderen nodig of nuttig zijn voor economische activiteiten in een traditionele samenleving
(Beek, Keddie 1978:13) 10 wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Kinderen vormen een aanslag
op het familiebudget, deze aanslag wordt nog vergroot door de toenemende kosten voor de
gezondheidszorg en het onderwijs, een feit dat vooral door oudere vrouwen naar voren wordt
gebracht.
Is er op grond van bovenstaande constatering sprake van een reductie van het kindertal
op grond van economische motieven? Slechts twaalf van de vierenzestig gebruiksters
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geregistreerd in de tien gezondheidscentra geven, naast andere motieven, economische
motieven als argument voor het gebruik op. Hierbij moet opgemerkt worden dat gebruiksters
van anticonceptiva een kleine groep vormen, naar schatting nog geen vijf procent van de
vrouwen op Ngazidja. Het overgrote deel van de vrouwen gaat niet daadwerkelijk over tot
beperking van het kindertal op grond van economische motieven. Hiervoor zijn verschillende
verklaringen. Twee verklaringen zijn reeds besproken namelijk de pro-natalistische druk van de
grootfamilie die toeneemt naarmate de grootfamilie kleiner is, en het pro-natalistische effect van
veelvuldige scheidingen en hertrouwen, beiden lijken te prevaleren boven economische
motieven.
Een ander argument om grote families te creëren, is dat grote families nog altijd
(onbewust) geassocieerd worden met rijkdom. Dit bleek o.a. bij het testen van een affiche
waarop een vader, een moeder en drie kinderen stonden afgebeeld als voorbeeld van een
gelukkig gezin. De reactie van een deel van de respondenten was dat deze familie arm was
omdat ze slechts drie kinderen hadden (FAO/FNUAP COI/85/P01 1988c). Mroudjae en
Blanchy (1989:59-60) beschrijven hoe een grote familie aan vrouwen een onafhankelijkheid
geeft. Volgens hen hebben mannen meer respect voor hun vrouw als zij afkomstig is uit een
grote familie. Vrouwen gebruiken dit feit als wapen in conflictsituaties. Zij maken hun man
duidelijk dat zij hem niets verschuldigd zijn omdat de man alleen maar de vader van de
kinderen is. Voor andere zaken kunnen de talrijke familieleden zorgdragen. Deze houding is in
dit onderzoek niet zo expliciet aangetroffen. Vrouwen waren zich ervan bewust dat ze in ieder
geval wel een vader voor de kinderen nodig hebben en ze probeerden vaders te interesseren
voor hun kinderen. Als dit niet lukte was dit weliswaar niet dramatisch, maar het werd zeker
ook niet als een verdienste gezien. Zoals beschreven in hoofdstuk vijf hadden vrouwen uit grote
families wel meer mogelijkheden om op de familie terug te vallen.
Naast deze sociale appreciatie van grote gezinnen spelen gezondheidsmotieven een
doorslaggevende rol bij de beslissing over het wel of niet gebruiken van anticonceptiva. Het
spanningsveld tussen de risico's van veel zwangerschappen voor moeders waarop gewezen
wordt in de officiële voorlichting en de door vrouwen als slecht voor de gezondheid
beschouwde anticonceptiva wordt in hoofdstuk acht besproken. Worden vruchtbaarheid en
gezondheid met elkaar geassocieerd en stoppen daarom zoveel vrouwen met het gebruik van
voorbehoedmiddelen of zijn de bijwerkingen van de middelen de aanleiding om te stoppen? Op
deze plaats is het voldoende vast te stellen dat het gezondheidsmotief één van de meest
voorkomende motieven is om geen anticonceptiva te gebruiken of om met het gebruik te
stoppen.
Zoals we gezien hebben zijn economische motieven op korte termijn niet direct
doorslaggevend voor acceptatie of verwerping van anticonceptiva. Dit zou anders kunnen zijn
voor een lange termijn planning. Hoe wordt het hebben van veel kinderen ervaren als een
garantie voor een onbezorgde oudedag?
Belang van kinderen voor de oudedagsvoorziening.
Weinig jonge vrouwen geven een direct belang aan van veel kinderen als een goede verzekering
voor de oudedag. Het belang van het hebben van tenminste één dochter wordt wel meermalen
benadrukt. Zo wilde Samia na de geboorte van haar drie zonen eigenlijk niet stoppen met het
krijgen van kinderen en werd ze tegen de wil van haar toenmalige echtgenoot zwanger. Samia
verklaart later dat ze nu ze een dochter heeft "rustig" is en de mogelijkheden van
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geboortenbeperking graag opnieuw wil overwegen. Deze rust is begrijpelijk als men zich
realiseert dat het hebben van een dochter betekent dat men verzekerd is van huisvesting op de
oudedag en dat het mogelijk wordt een dochter volgens de anda uit te huwelijken. Ook Zainaba
is met haar zes kinderen zeer tevreden en streeft niet naar een ongelimiteerd aantal kinderen om
haar oudedag veilig te stellen. De diepste beweegreden echter om te stoppen met het krijgen van
kinderen voor Zainaba is het feit dat haar dochters deze taak hebben overgenomen. Zwanger
zijn op hetzelfde moment als je dochter is sociaal gezien weinig acceptabel en praktisch gezien
moeilijk.
Voor oudere vrouwen ligt de situatie anders, we hebben in de case-studies gezien dat
grootmoeders unaniem aangeven dat een groot gezin belangrijk is voor een onbezorgde
oudedag. De wens van veel kinderen betreft zowel de oudere vrouwen zelf als hun eventuele
dochters. Het verschil in houding tussen oudere en jongere vrouwen kan ten dele worden
toegeschreven aan het verschil in levenservaring, oudere vrouwen hebben meer te maken gehad
met kindersterfte dan jongere en wellicht ook aan het verschil in urgentie, oudere vrouwen
hebben op de korte termijn belang bij een talrijk nageslacht.
Mannen kunnen als ze op leeftijd zijn gekomen terugkeren naar hun eigen familie
(Mroudjae, Blanchy 1989) of terugkeren bij één van hun vrouwen. Zelfs een terugkeer na
jarenlange afwezigheid is mogelijk, zeker als dit op verzoek van de kinderen gebeurd. Vrouwen
kunnen bij hun grootfamilie en kinderen blijven. Vrouwen afkomstig uit omvangrijke
grootfamilies kunnen hierop terugvallen, voor vrouwen uit kleinere families ligt dit moeilijker
(zie ook 5.4). Vrouwen geven over het algemeen aan dat de geluksfactor een belangrijke rol
speelt. Lukt het een kind een betrekking in het buitenland te vinden en stuurt zij of hij geld? Wat
doen de achtergebleven kinderen? Veel kinderen hebben betekent volgens hen niet
noodzakelijkerwijs een onbezorgde oudedag. Het hebben van veel kinderen vergroot wel de
kans dat er een "bruikbare" tussen zit volgens de moeder van Samia.
Viasoffen Viasoff (1980) maken een onderscheid tussen de feitelijke steun die ouderen
van jongeren krijgen en de verwachte steun. Zij concluderen voor India dat de feitelijke steun
beperkt is omdat ouderen zolang mogelijk doorwerken zodat de tijd tussen het stoppen met
werken en het overlijden kort is. Landbezit werd veeleer als een economische garantie
beschouwd. Dit is ook op Ngazidja bij vrouwen het geval. Zolang zij in staat zijn te werken,
werken zij door. Wel is het verzekerd zijn van huisvesting een belangrijk gegeven. Ook kan het
idee om in geval van nood te kunnen terugvallen op een dochter geruststellend zijn, zelfs als er
van deze steun geen gebruik hoeft te worden gemaakt.
Boserup (1990b:246) geeft aan dat de behoefte van vrouwen aan veel kinderen
samenhangt met een lage status van vrouwen in veel Arabische en Afrikaanse samenlevingen.
Vrouwen zijn afhankelijk van hun kinderen, zelfs als door moderniseringsprocessen in de
landbouw de behoefte aan arbeidskracht afneemt. Dit verklaart zij door te wijzen op de
verslechtering van de economische positie van vrouwen door moderniseringsprocessen die
grotendeels op mannen worden gericht, te denken valt aan de introductie van nieuwe
landbouwmethoden. De traditioneel relatief onafhankelijke positie van vrouwen wordt hierdoor
ondermijnd waardoor zij afhankelijk worden van hun echtgenoten en kinderen voor een
verzorgde oudedag. Het hoge geboortecijfer in vele Afrikaanse en Arabische samenlevingen zal
daarom naar verwachting van Boserup nog vele jaren blijven bestaan. Op Ngazidja is deze
ontwikkeling (nog) niet op gang gekomen. Zoals gezegd worden mede vanwege de kleine
steenachtige percelen nieuwe landbouwtechnieken slechts op beperkte schaal geïntroduceerd,
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anderzijds zien we dat vrouwen zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe technieken met name in
betere zaden en pootgoed. De verantwoordelijkheid die vrouwen hebben voor het beheer van de
manyahuli gronden zou tot deze actieve houding van vrouwen kunnen bijdragen. Het is
eveneens mogelijk dat de bewustwording van de gevolgen van bovengenoemde eenzijdige
gerichtheid op mannen, een feit dat sinds de jaren tachtig voortdurend onder de aandacht van
ontwikkelingswerkers is gebracht, geleid heeft tot meer aandacht voor de sleutelpositie van
vrouwen waardoor bovenbeschreven negatieve gevolgen van moderniseringsprocessen
mogelijkerwijs worden verkleind.
7.6 Gesalarieerde activiteiten van vrouwen, onderwijs en vruchtbaarheid
Gesalarieerde activiteiten
Zoals in de theoretische overwegingen is aangegeven, is er in dit onderzoek weinig differentiatie
te maken in gesalarieerde activiteiten van de vrouwen. Het merendeel van de actieve vrouwen is
werkzaam in de landbouw en handel van landbouwprodukten.
De mobiliteit van vrouwen wordt nauwelijks beperkt in rurale gebieden en redenen van
immobiliteit worden zelden aangevoerd als belemmering voor het uitoefenen van activiteiten
buitenshuis. Newitt (1984) geeft aan dat de mobiliteit van vrouwen in hogere klassen op
Ngazidja kleiner is dan die van vrouwen behorende tot de lagere klassen. In hoofdstuk zes
zagen we dat aan dochters voorbestemd voor het anda huwelijk in theorie weinig
bewegingsvrijheid wordt toegestaan. Daar werd tevens aangegeven dat het genoemde
onderscheid voornamelijk in urbaan gebied geldt, in ruraal gebied hebben wij in dit onderzoek
geen duidelijke verschillen gevonden tussen de verschillende klassen. Uit de verhalen van
oudere vrouwen valt op te maken dat de tijdsfactor hier een rol speelt en vrouwen nu meer
mobiel zijn dan vroeger.
De burgelijke staat kan een bepalende factor zijn voor het feit of vrouwen wel of niet
een beroep kunnen en mogen uitoefenen (Jansen et al 1993:31). Voor vrouwen op Ngazidja in
de rurale gebieden is de burgelijke staat niet van doorslaggevende betekenis. In principe hebben
ongetrouwde, gescheiden of gehuwde vrouwen allen de mogelijkheid om economische
activiteiten te ontplooien. De bepalende factor is veeleer het aantal kinderen waar ze de zorg
voor dragen en de mogelijkheden deze zorg met anderen te delen. Daarom zien we dat vrouwen
met jonge kinderen (tijdelijk) de economische activiteiten aan anderen overlaten ongeacht hun
burgelijke staat.
Toch blijkt dat de wens tot een zekere financiële onafhankelijkheid bij veel jonge
vrouwen leeft, misschien om minder afhankelijk te zijn van hun familie? Misschien om hen in
staat te stellen hun eigen wensen te realiseren met betrekking tot de selectie van een
huwelijkspartner zoals bij Samia? Misschien om hen meer zeggenschap te geven in het gewenst
aantal kinderen zoals bij Binty? Wat de drijfveer ook moge zijn, een klein aantal vrouwen slaagt
erin hun wensen min of meer te verwezenlijken en de bestudering van het portret van Nafous
dat hieronder wordt gepresenteerd is in dit verband verhelderend.
Nafous is drieëntwintig jaar en heeft een half voltooide middelbare schoolopleiding. Zij
is moeder van een dochtertje van driejaar. Haar eerste huwelijk was met een jongeman
van haar eigen leeftijd Het jonge echtpaar kon goed met elkaar overweg maar is toch
na twee jaar gescheiden. De oorzaak van deze scheiding was het gebruik van de pil
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door Nafous. Na de geboorte van haar dochtertje had zij besloten voorlopig geen
kinderen meer te willen hebben. Uit vrees voor tegenwerking van de familie van haar
man, haalde ze de pillen uit de strip waarin ze zaten en deed ze in een medicijnflesje
waarin ook een ander soort pillen werd bewaard. Na twee jaar zonder zwangerschap te
zijn geweest begonnen de ouders van haar echtgenoot zich zorgen te maken. Ze namen
Nafous mee naar een gynaecoloog om de oorzaak van haar steriliteit vast te stellen.
Helaas had dezelfde gynaecoloog de anticonceptiepil aan Nafous voorgeschreven en
kwam de hele zaak aan het licht. Thuisgekomen heeft haar echtgenoot net zolang
gezocht tot hij eindelijk de gewraakte pillen in het medicijnflesje ontdekte, hij
confisceerde het flesje en Nafous werd na korte tijd weer zwanger. Om van deze
zwangerschap afte komen heeft Nafous, zoals ze het uitdrukte "niet stil gezeten". Ze
heeft gesport, hard gewerkt en allerlei drankjes ingenomen en niet zonder resultaat: de
zwangerschap eindigde in een miskraam. Deze miskraam heeft een echtscheiding tot
gevolg gehad.
Korte tijd later trouwde Nafous met een jonge man die van origine uit haar dorp
kwam maar al jaren in Mayotte woonachtig is. Hij heeft Nafous een video met groot
scherm en een generator aangeboden zodat ze hiermee haar eigen videoclub kon starten
en zodoende van geregelde inkomsten verzekerd is. Haar nieuwe echtgenoot had reeds
een vrouw en een zoon van twee jaar. Hij emigreert binnenkort naar Frankrijk want zijn
baan op Mayotte in het hotelwezen is afgelopen en hij wil zich in Frankrijk verder
specialiseren in deze branche. Zijn eerste vrouw zal hem dan als echtgenote vergezellen
en Nafous zal zich als zijn zus presenteren omdat in Frankrijk polygynie niet is
toegestaan.
Ondertussen wil Nafous nog steeds geen kinderen maar ze gebruikt ook geen
orale anticonceptiva meer. Zij noteert de dagen van haar menstruele cyclus waarop zij
vruchtbaar is en vermijdt het op deze dagen seksuele relaties te hebben. Omdat haar
nieuwe echtgenoot wel graag een kind wil hebben, heeft ze hem niet op de hoogte van
deze methode gebracht maar wendt ze ziekte voor op de vruchtbare dagen. De reden
waarom Nafous nog geen kind wil en waarom ze in het totaal slechts twee kinderen wil
hebben is duidelijk door haar aangegeven. Zij wil niet worden zoals haar moeder die
haar gehele leven thuis heeft doorgebracht en zich bezig heeft gehouden met de
opvoeding van haar kinderen. Ze beschouwt haar eerste zwangerschap ook als een
grote fout die grotendeels te wijten is aan de houding van haar moeder. Na het zakken
voor haar eindexamen van de middelbare school is Nafous in Moroni gebleven en heeft
ze tijdens een feestje haar ex-echtgenoot leren kennen. Zij wilde het een simpele idylle
houden maar haar echtgenoot wilde koste wat kost met haar trouwen en haar moeder
heeft zonder aarzelen de hand van haar dochter aan hem geschonken. Nafous was al
snel zwanger maar besloot om na de bevalling het heft in eigen handen te nemen en een
voorbehoedmiddel te gebruiken.
In het dagelijks leven is Nafous een zeer dynamische vrouw. Ze heeft enige tijd
in het hotelwezen gewerkt als receptioniste maar ze werd werkeloos toen het hotel
failliet ging. Met haar salaris heeft ze een ruime woning van golfplaat kunnen bouwen
en ze droeg ook een deel af aan haar moeder die een aantal jonge kinderen ten laste
heeft. Nafous hoopt ook genoeg geld te kunnen sparen om een goede opleiding voor
haar dochter te kunnen betalen.
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Volgens Nafous heeft ze de moed zeker nog met laten zakken, volgend jaar
probeert ze opnieuw haar eindexamen middelbare school te doen en ze hoopt daarna
net zoals haar echtgenoot zich m Frankrijk te specialiseren m het hotelwezen Het feit
dat ze de tweede vrouw is van haar echtgenoot hindert haar met Haar verstandhouding
met de eerste vrouw is zeer goed Het feit dat haar echtgenoot een kind wil hindert haar
wel want het is volgens Nafous alleen om haar m haar bewegingsvrijheid te
belemmeren en zij verzet zich hiertegen met al haar krachten
Het beeld dat Nafous heeft van de vrouwen van de oudere generatie is niet erg
positief meerdere malen verzekert zij ons dat deze vrouwen alleen goed waren om
kinderen te krijgen en te verzorgen en dat ze hierdoor m hun persoonlijke ontwikkeling
werden belemmerd 'De vrouw' wordt door haar afgeschilderd als onderworpen aan de
grillen van de man en als slachtoffer van zijn wens tot het krijgen van kinderen Haar
thuissituatie zal zeker tot dit beeld hebben bijgedragen, de moeder van Nafous is
meerdere keren getrouwd geweest en heeft negen kinderen Haar biologische vader
heefi ze nooit gekend omdat hij haar moeder heeft verlaten toen zij negen maanden was
Nafous merkt tot op heden de gevolgen van deze houding, zij moet haar familie
financieel ondersteunen
Opvallend in het verhaal van Nafous is de mogelijkheid die zij heeft om commerciële
activiteiten te ontwikkelen. De moeilijkheid is vaak het startkapitaal, dit wordt door haar tweede
echtgenoot geleverd. Investering in een video is zeker lucratief omdat het, door de afwezigheid
van televisie, een grote populariteit geniet onder de bevolking.
Haar eigen familie stimuleert Nafous niet in het krijgen van kinderen, des te opvallender
is het dat de familie van haar eerste echtgenoot zodanige druk heeft uitgeoefend dat Nafous een
tweede keer zwanger werd. De vraag kan gesteld worden waarom ze toen pas een scheiding
heeft aangevraagd? Had ze de hoop dat het met anticonceptie wel zou lukken? Heeft ze de
ongewone tegenactie van de familie van haar man onderschat9 Had ze gerekend op het
ambtsgeheim van de gynaecoloog en had ze voor onvruchtbaar door willen gaan? Nafous weet
het zelf ook niet.
De oplossing om zonder echtgenoot verder te leven met enige vrijheden op seksueel
vlak is Nafous moeilijk gevallen. Een jonge ongetrouwde vrouw heeft een zeer lage status
volgens Nafous en ze was blij dat ze een tweede echtgenoot vond die zo goed bij haar paste.
Financieel gezien heeft Nafous niets te klagen. Zij heeft een redelijke opleiding en genoeg
energie om allerlei kleine projectjes op te zetten zoals haar succesvolle project met de videoclub
bewijst. Het is wel verbazend dat ze na drie jaar alsnog haar eindexamen voor de middelbare
school wil doen, waarom heeft ze hier zo lang mee gewacht? De onderbreking was te wijten aan
haar zwangerschap en aan het feit dat ze een betrekking kon krijgen. Nu ze weer wat meer
bewegingsvrijheid heeft wil ze een nieuwe poging wagen.
Samenvattend kan gezegd worden dat op deze jonge vrouw een zekere pressie werd
uitgeoefend om kinderen te krijgen. Dankzij haar financiële onafhankelijkheid en dankzij het
feit dat haar eigen familie geen pressie op haar uitoefende heeft ze hieraan het hoofd kunnen
bieden. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan haar gemotiveerdheid om niet te worden
zoals de vrouwen van de oudere generatie en aan haar wens om een goede opvoeding te geven
aan haar dochter.
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Het uitoefenen van gesalarieerde activiteiten wordt als een indicator gezien voor een afnemend
kindertal (United Nations 1985:9). Dit zou vooral het geval zijn als de tijd besteed aan de
opvoeding van de kinderen competitiefis voor de tijd te besteden aan gesalarieerde activiteiten.
Yen et al (1989) constateren in Taiwan dat de zogenaamde opportunity kosten voor vrouwen
levende in grootfamilies lager zijn dan voor diegenen die in een nucleair gezinsverband leven.
Fargues (1988) laat zien dat vrouwen over het algemeen buitenshuis actief kunnen zijn in
Arabische landen als zij niet (meer) getrouwd zijn. Het huwelijk vormt een belemmering voor
het ontplooien van activiteiten. Voor vrouwen op Ngazidja ligt de situatie anders omdat zij
binnen de grootfamilie mogelijkheden hebben om de kinderopvang te regelen en omdat zij door
de afwezigheid van strakke werkuren flexibel zijn bij de uitoefening van hun beroep. Het is
waarschijnlijk daarom dat er geen verband is gelegd in de levensverhalen tussen de uitoefening
van een beroep en vruchtbaarheid. De bepalende factor is volgens gebruiksters van
voorbehoedmiddelen
veeleer
de
mogelijkheid
zorgtaken
en
economische
verantwoordelijkheden te delen met familieleden.
Damir (1991) beschrijft hoe hoger opgeleide vrouwen in Moroni wel geconfronteerd
worden met een toenemende spanning tussen kinderverzorging en gesalarieerde activiteiten
buitenshuis als ze niet in de grootfamilie wonen. Deze trend is vooralsnog in de
onderzoeksdorpen niet aangetroffen.
Onderwas
Bij de theoretische overwegingen (2.3.1) is aangegeven op welke wijze onderwijs in het leven
van vrouwen een rol kan spelen. Er is gewezen op de mogelijke invloed van een
schoolopleiding op de huwelijksleeftijd, op de vorm van het huwelijk, op het reproduktief
gedrag, op de manier van kinderverzorging en op het respecteren van tradities en gewoonten.
Naast de invloed van onderwijs op reproduktief gedrag is de verwachting uitgesproken dat ook
het veranderen van woonplaats om voortgezet onderwijs te volgen gevolgen kan hebben voor de
opstelling van vrouwen ten aanzien van geboortenregeling.
Tabel 7.6.1 laat zien dat zeventien van de vierenzestig vrouwen in de onderzoeksdorpen
openbaar onderwijs hebben genoten. Bovendien hebben alle vrouwen één of meer jaren
godsdienstonderwijs gevolgd.
Van de zeventien vrouwen die openbaar onderwijs hebben gevolgd, hebben drie vrouwen één of
twee jaar lager onderwijs gevolgd, acht vrouwen enige jaren lager onderwijs gevolgd en zes
vrouwen één of meer jaren middelbaar onderwijs gevolgd. Geen van de vrouwen heeft de
opleiding voltooid.
De werksituatie van vrouwen met enige jaren schoolopleiding verschilt nauwelijks van
die van vrouwen zonder schoolopleiding. Van de zeventien vrouwen met opleiding zijn vier
vrouwen actiefin de landbouw. Dit is minder dan bij vrouwen zonder schoolopleiding maar dit
hangt samen met de leeftijd. Als men het vergelijkt met de activiteiten van jonge vrouwen
(jonger dan zesentwintig jaar) zonder schoolopleiding valt dit verschil weg. Van de zes vrouwen
met een middelbare schoolopleiding is niemand erin geslaagd op het moment van onderzoek
gesalarieerd werk te hebben. Eén vrouw, Nafous, heeft dit in het verleden wel gehad.
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Tabel 7.6.1 :
niveau van opleiding
->
aantal kinderen 4

Aantal kinderen en niveau van opleiding

geen opleiding

basisonderwijs

middelbaar
onderwijs

0

1

0

0

1

3

3

2

2

1

3

3

3

7

0

1

4

13

3

0

5

1

1

0

6

7

1

0

7

6

0

°

8

0

8 of meer

n=64

1

Verschilt het kindertal van vrouwen met schoolopleiding met dat van vrouwen zonder
opleiding? Nee, het aantal kinderen van vrouwen zonder opleiding verschilt niet met het aantal
kinderen van vrouwen met een lagere school opleiding van enkele jaren als er gecorrigeerd
wordt voor leertijd. ' Er is wel een verschil tussen de groep vrouwen zonder opleiding of met
een opleiding van enkele jaren en met de groep vrouwen die middelbaar onderwijs hebben
genoten. De laatste groep vrouwen heeft opvallend weinig kinderen. Deze vrouwen geven ook
nadrukkelijk aan een beperkt kindertal te wensen (drie à vier kinderen). Het feit dat ze vaak al
jong met voorbehoedmiddelen zijn begonnen bevestigt dit streven. Ook bij de gebruiksters van
anticonceptiva in de tien gezondheidscentra werd er geen verschil gevonden tussen vrouwen
met een (gedeeltelijke) basisopleiding en vrouwen zonder opleiding en hun aantal kinderen.
Hier is wel geconstateerd dat vrouwen met opleiding vaker overleg met hun partners pleegden
over het gebruik van anticonceptiva (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989b:8).
Het opvallendste verschil tussen degenen zonder en met voortgezet onderwijs is de
ervaring die jonge vrouwen tijdens een verblijf buiten hun woonplaats opdoen. De ervaringen
van Thoirabou en Echata zijn beschreven. Opvallend was de relatieve vrijheid die deze jonge
vrouwen genoten tijdens hun periode in de hoofdstad. Terug in hun geboortedorp hadden zij
moeite zich aan het dagelijks ritme aan te passen. Dit bevestigt de constatering van Lesthaeghe
(1980) dat de generatiekloof toe kan nemen bij toenemend niveau van (westers) onderwijs. Dit
geldt niet voor godsdienstonderwijs. Deze vorm van onderwijs is veel meer aangepast aan de
waarden en normen van de Comorese samenleving.
Andere gevolgen die onderwijs kan hebben op bijvoorbeeld de verzorging van kinderen
en de kennis omtrent moderne anticonceptiva komen in hoofdstuk acht aan de orde. Uitspraken
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over de invloed van onderwijs op de vorm van het huwelijk (monogaam of polygaam) en op de
huwelijksleeftijd kunnen op grond van dit onderzoek niet worden gedaan.
Informeel onderwijs neemt in veel landen toe tengevolge van een snel uitbreidend net
van communicatie vooral van radio en televisie. Er wordt wel gesteld dat hierdoor enkele
beperkingen van analfabetisme worden opgeheven (Mikhail 1981:12). In veel landen zijn het
juist vrouwen die een achterstand in schoolopleiding hebben, zij zouden deze achterstand snel
verkleinen als er via radio en televisie op grote schaal informeel onderwijs werd geboden. Tot
1985 was de Comoren de enige lidstaat van de Verenigde Naties zonder geschreven pers of
televisiestation (Economist 1991a:43). Tijdens het onderzoek werd er wekelijks een krant
uitgegeven terwijl ook Radio Comores zich mocht verheugen in een grote populariteit. De
radio-programma's over geboortenregeling bleken redelijk goed bekend te zijn onder vrouwen
uit de onderzoeksdorpen. Of deze vorm van kennisoverdracht gevolgen heeft gehad voor
houdingen en gedrag ten aanzien van geboortenregeling is niet onderzocht.
Vrouwen vertelden dat zij tijdens het bewind van president Ali Soili, midden jaren
zeventig, zijn gedwongen om alfabetisatie cursussen te volgen. Het effect hiervan is volgens de
betreffende vrouwen minimaal geweest omdat ze de aangeboden stof snel zijn vergeten.
Tegenwoordig is het in veel dorpen mogelijk om op vrijwillige basis een alfabetisatie cursus te
volgen. Het uitvalpercentage onder de cursisten is hoog.
Naast het Latijnse schrift wordt er op de Comoren gebruik gemaakt van het Arabische
schrift. Het Arabische schrift wordt onder andere gebruikt in religieuze geschriften, een
krantenversie en in voorlichtingsmateriaal van het Ministerie van Gezondheid. Veel vrouwen
zijn in staat Arabische lettertekens te lezen dankzij het wijdverbreide koran onderwijs.
Als laatst kan de vraag gesteld worden of schoolbezoek bijdraagt aan een betere positie
voor vrouwen. Boserup (1990b:173) geeft aan dat er in het verleden teveel gekeken is naar de
kwantitatieve aspecten van het onderwijs te weten het aantal personen dat een bepaalde
opleiding gevolgd heeft en te weinig naar de kwalitatieve aspecten te weten de inhoud van het
onderwijsprogramma. Zij stelt dat in veel rurale scholen de indoctrinatie van nationale waarden
een belangrijk onderdeel vormt van het onderwijsprogramma. Als het principe van vrouwelijke
inferioriteit hier onderdeel van uitmaakt is de invloed van schoolbezoek op de status van
vrouwen niet datgene wat wellicht beoogd wordt. Zij beschrijft hoe jonge vrouwen hun
schoolopleiding gebruiken ter rechtvaardiging van het feit dat ze geen landbouwactiviteiten
meer doen, zij gaan over het algemeen niet de strijd aan met jonge mannen om goede banen te
bemachtigen. Dit kan leiden tot migratie en emigratie van jonge vrouwen. Op Ngazidja zien we
deze tendens ook, jonge vrouwen met opleiding zoals Echata en Nafous hebben
emigratieplannen. Zij hopen hun opleiding te voltooien in het buitenland of denken meer
mogelijkheden te hebben zich te ontplooien. In de volgende paragraaf wordt de invloed van
emigratie verder uitgewerkt. Naar de inhoud van de geboden leerstof en het effect op de positie
van vrouwen is geen onderzoek gedaan. Uit de verhalen van bewoners van onderzoeksdorpen
komt over het algemeen een negatief beeld van het lager onderwijsniveau naar voren. Stakingen
van onderwijzend personeel, onvoldoende leermiddelen en een slechte accommodatie dragen
hiertoe bij. Dit geldt niet voor het godsdienstonderwijs, dit wordt als noodzakelijk gezien en
gewaardeerd voor de godsdienstige vorming.
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7.7 Migratie en emigratie
Er blijkt dat één op de vijf Comoresen in het buitenland verblijft, voornamelijk in Frankrijk
maar ook in landen als Réunion, Madagascar en Kenya. Deze Comoresen zorgen voor deviezen
en dragen bij aan de lokale economie. Ook voor de nationale economie wordt het belang
onderkend, zo verklaarde in een interview met het tijdschrift Courrier de toenmalige minister
van
financiën
voorlichtingsactiviteiten
te gaan
starten in Frankrijk
om
investeringsmogelijkheden in de Comoren onder de aandacht te brengen van de daar
woonachtige Comoresen (Oyewe 1991). De levensverhalen van vrouwen en mannen hebben
laten zien wat de gevolgen op lokaal niveau zijn van emigratie. Opvallend was dat het niet
alleen economische aspecten waren die werden genoemd. In feite werden sociaal-culturele
invloeden in wisselwerking met economische gevolgen genoemd. Daarom is ervoor gekozen
om in deze paragraaf alle genoemde invloeden kort te behandelen. Allereerst zal er worden
ingegaan op de invloed van emigratie van (j° n ë e ) mannen op het huwelijk en
huwelijksarrangementen. Vervolgens wordt er gekeken wat de invloed is van contacten met in
het buitenland verblijvende familieleden op de achterblijvenden en als laatste wordt de
terugkeer van familieleden besproken en de consequenties die dit heeft voor henzelf en hun
familieleden.
De man/vrouw verhouding van 98,1 (UNDP 1990:2) betekent dat er een overschot van vrouwen
is in de Comoren. Cijfers verzameld tijdens de volkstelling van 1980 doen vermoeden dat deze
ratio voor de beroepsbevolking in de onderzoeksdorpen nog ongunstiger is (Recensement 1980
1:29-31). In de leeftijdscategorie 0-14 jaar is de ratio op Ngazidja 104,8, voor 15-59 jaar is deze
91,5 en voor zestig jaar en ouder 93,1. Verder is er een groot verschil tussen de eilanden waarbij
Ngazidja een ratio heeft van 97,5, Anjouan van 101,1 en Moheli van 107,4. Ook moet het
verschil tussen urbaan en ruraal gebied in overweging worden genomen, in urbaan gebied op
Ngazidja is er een ratio van 96,4 terwijl dit getal voor ruraal gebied 91,6 is. Combinatie van
deze cijfers laten een migratiepatroon van jonge mannen zien van het platteland naar de stad, en
van Ngazidja naar de andere eilanden, met name naar Moheli. Na veertienjarige leeftijd zien we
dat er meer mannen dan vrouwen emigreren, dit is onder andere te verklaren door het begin van
emigratie van jongens voor onderwijsdoeleinden en arbeid na het voltooien van de basisschool
(idem:29).
Bovenstaande trend is in de levensverhalen van families in de onderzoeksdorpen terug te
vinden. Er is beschreven hoe jongeren, bijvoorbeeld de broer van Riama, door de afwezigheid
van werk buiten de landbouwsector, naar de stad trekken. Of hoe jongeren, te denken valt aan
de minnaar van Thoirabou, voor studiedoeleinden eerst naar Moroni gaan en vervolgens het
land verlaten.
Het vrouwenoverschot heeft gevolgen voor huwelijksarangementen. Niet voor niets
benadrukt Youssouf (7.3) het belang van het trouwen binnen de familie. De 'schaarse' jonge
mannen blijven op deze wijze binnen de familie. De door emigratie veroorzaakte schaarste kan
tevens bijdragen aan polygynie. De ongetrouwde staat is voor huwbare vrouwen sociaal gezien
onaanvaardbaar, enkele zullen daarom liever met een polygyne man trouwen dan ongetrouwd
blijven. Als de huwelijksleeftijd van mannen harder blijft dalen dan die van vrouwen zal de
schaarste aan huwbare mannen kleiner worden. De schaarste aan huwbare mannen betekent
voor vrouwen dat hun vrijheid aan banden wordt gelegd. Immers het wegsturen van een man
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mag dan makkelijk zijn zoals in hoofdstuk zes is beschreven, maar het weer vinden van een
acceptabele nieuwe echtgenoot kan een moeizaam karwei worden. Wat één en ander voor de
vruchtbaarheid betekent is uitvoerig beschreven in hoofdstuk zes.
Opvallend is het plotseling verdwijnen van de echtgenoot naar onbekende
bestemmingen. De kadi ziet zich hiermee geconfronteerd als vrouwen willen hertrouwen en
willen weten of ze nog getrouwd zijn met hun vroegere weggelopen echtgenoot. Mroudjae en
Blanchy (1989:86-88) beschrijven een aantal gevallen waarbij mannen vertrokken zijn naar
Frankrijk, Madagascar, Moheli en Anjouan. Ook in levensverhalen van vrouwen uit de
onderzoeksdorpen duikt het thema van de verdwenen echtgenoot regelmatig op. Sommige
vrouwen, met name degenen die tevreden zijn met hun aantal kinderen, accepteren de
verdwijning en leven verder met hun gehuwde status zonder echtgenoot, anderen vragen een
scheiding aan en hertrouwen.
Een tweede aspect van emigratie zijn de veelvuldige contacten met familieleden
woonachtig in het buitenland. In de eerste plaats is de financiële steun belangrijk, we hebben
gezien dat de financiering van de anda en de bouw van huizen mogelijk is .dankzij in het
buitenland woonachtige familieleden. Zo wordt de bouw van een huis vaak gestopt als er geen
geld meer wordt ontvangen, een praktijk die de aanblik van de vele onafgebouwde huizen
overal op Ngazidja verklaart. Volgens recent onderzoek is de lokale economie alleen in staat om
aan de primaire levensbehoeften aan voedsel te voldoen (BDPA 1991) en worden alle overige
investeringen gedaan met kapitaal van buiten. Dit komt overeen met onze waarnemingen,
opvallend is dat juist dankzij de emigratie een traditionele levenswijze in stand kan worden
gehouden. Voor vrouwen betekent dit dat hun levenswijze vooralsnog door tradities en
gewoonten wordt bepaald, we zagen dat de waardering van anda huwelijken nog volop
aanwezig is. Juist de tradities verbonden aan dit huwelijk bepalen in belangrijke mate de
reproduktieve mogelijkheden van vrouwen.
Naast de niet te onderschatten materiële inbreng die emigratie met zich meebrengt en
die ervoor zorgt dat tradities kunnen worden behouden, is er ook sprake van een niet materiële
inbreng. Deze laatste inbreng zorgt ervoor dat vrouwen, via hun geëmigreerde familieleden in
aanraking komen met nieuwe trends en informatie. Voor hun vruchtbaarheid betekent dit
bijvoorbeeld dat ze de pil toegestuurd krijgen zoals we zullen zien bij Karima (8.1), maar ook
dat er informatie uitwisseling over voorbehoedmiddelen plaatsvindt. Deze uitwisseling kan
zowel pro- als contranatalistisch werken. Zo zijn er geruchten over het verband tussen kanker en
het gebruik van orale anticonceptiva die via familieleden in Frankrijk aan vrouwen in de
onderzoeksdorpen worden doorgegeven. Aan de andere kant zijn er vrouwen die aangeven dat
hun geëmigreerde familieleden juist hun twijfels omtrent het gebruik van moderne
voorbehoedmiddelen hebben weggenomen.
Een opvallend aspect dat in veel verhalen naar voren komt is de bekendheid van
achtergebleven familieleden met de leefsituatie in landen waar hun geëmigreerde familieleden
verblijven. Deze bekendheid draagt ertoe bij dat de achtergeblevenen zelf ook emigratieplannen
gaan maken, zij rekenen dan op huisvesting en een goede ontvangst van reeds geëmigreerde
familieleden. Als vrouwen emigreren heeft dit vaak een contra-natalistisch effect zoals we
gezien hebben bij Echata en Fatima. Vrouwen geven er immers de voorkeur aan te bevallen
binnen de grootfamilie en hun kinderen door de familie op te laten voeden.
Geëmigreerde familieleden kunnen na verloop van tijd terugkomen. De opvallendste
groep is de Sabena's (6.2) uit Madagascar. Volgens Mroudjae en Blanchy (1989) heeft deze
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groep mensen, door hun activiteiten op het gebied van nijverheid en handel, een belangrijke
innovatieve invloed gehad. Een andere belangrijke groep die terugkeert bestaat uit mannen die
hun anda willen vieren (5.3). Het spaargeld van deze mannen stelt hen en hun familie in staat de
status van notabele te verwerven. Als laatste zien we een groep vrouwen die terugkeert. De
moeder van Nourou (6.6) is hier een voorbeeld van, zij bracht kapitaal mee uit Madagascar dat
ze gebruikte om een handeltje op te zetten. De wisselwerking van economische voorspoed met
reproduktieve en seksuele vrijheden wordt hier zichtbaar, Nourou kan dank zij haar positie als
handelaarster weerstand bieden aan haar familie om te trouwen met een door hen geselecteerde
huwelijkskandidaat. We hebben gezien dat dit haar reproduktieve maar vooral ook seksuele
vrijheid geeft. Bovenstaande laat zien dat reëmigratie in de eerste plaats een economische
impuls betekent voor betrokkenen. Door interactie van economische met sociale en
reproduktieve processen heeft reëmigratie invloed op de vruchtbaarheid van betrokkenen en hun
familieleden. Positionaliteit en contextualiteit bepalen derichtingen omvang van deze invloed.
7.8 Reproduktieve besluitvorming
Oppong (1985) analyseert vanuit een antropologische invalshoek besluitvormingsprocessen met
behulp van rolmodellen. Zij laat zien dat door de bestudering van diverse rollen van betrokken
personen het mogelijk is om beslissingen omtrent vruchtbaarheid te analyseren en te verklaren.
Zoals bij de theoretische overwegingen is aangegeven, is een rolanalyse ook een manier om uit
statische beschrijvingen te komen en de dynamiek binnen de besluitvorming te traceren.
Daarom worden op deze plaats de rollen van Samia en haar familieleden nader bekeken. Dit
leidt tot een interessante beschrijving die meer inzicht geeft in de wisselwerking van belangen
van de diverse leden van de grootfamilie, economische motivaties, overwegingen die verband
houden met het huwelijk en vruchtbaarheid.
Samia's eerste rol, namelijk die van oudste dochter, resulteert in het sluiten van een anda
huwelijk, hiermee is de eer van de familie veilig gesteld. In haar tweede huwelijk wordt van
Samia verwacht dat ze haar rol als moeder en als draagster van de familielijn voortzet. Zij is
geen kostwinster, deze rol is toebedeeld aan haar moeder en broers en voor een kleiner gedeelte
aan haar echtgenoot.
Haar echtgenoot die uit vroegere huwelijken meerdere kinderen heeft, is vooral
geïnteresseerd in zijn rol als vrijblijvende kostwinner en als echtgenoot omdat dit hem een
onderdak oplevert. Zijn rol als vader is voor hem niet belangrijk, naar zijn bestaande kinderen
kijkt hij niet om en nieuwe kinderen worden niet gewenst.
De verschillende rollen van Samia en haar tweede echtgenoot leiden tot een
belangenconflict. Samia die twee zonen heeft uit een eerder huwelijk maar nog geen dochter,
vindt op het moment van haar tweede huwelijk vooral haar rol als voortzetster van de familielijn
belangrijk, zij wenst meer kinderen. Haar echtgenoot, die onderdak wil en een seksuele relatie
met zijn vrouw, hecht belang aan zijn rol als kostwinner en echtgenoot die deze twee functies
veiligstellen. Aanvankelijk wordt er geen overleg gepleegd over een eventuele kinderwens en
wordt Samia zwanger van haar derde zoon. Na de geboorte, realiseert de echtgenoot van Samia
dat hij de ongewenste rol van vader krijgt toebedeeld. Hij dwingt Samia om de pil te slikken
wat ze 'wegens gezondheidsredenen' maar één maand volhoudt. Nog steeds is er geen sprake
van een dialoog, Samia besluit zonder overleg te stoppen met de pil. Het rolconflict bereikt zijn
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hoogtepunt als Samia weer zwanger wordt. De echtgenoot van Samia wordt woedend maar
heeft weinig middelen om zijn wil door te zetten. Een scheiding zou betekenen dat hij geen
onderdak meer heeft. De toestand wordt zo onhoudbaar dat hij toch de deur wordt gewezen door
zijn vrouw. Op dat moment verandert de situatie voor Samia.
Samia heeft haar rol als voortzetster van de familielijn met succes uitgevoerd, de
geboorte van een dochter betekent dat ze aan een essentiële verplichting heeft voldaan, de
familielijn is voorlopig in stand gehouden. In deze fase van haar leven vindt ze vooral haar rol
als moeder belangrijk. Een rol als echtgenote ambieert ze vooralsnog niet.
In de rollen die Salima, de moeder van Samia heeft vervuld is een verschuiving
waarneembaar. Aanvankelijk was ook zij de aangewezen persoon om voortzetster van de
familielijn te zijn. Doordat zij zowel zonen als een dochter had en haar ouders haar konden en
wilden onderhouden, kon zij het zich permitteren negen jaar zonder echtgenoot te blijven. Na de
dood van haar ouders en de geboorte van kleinkinderen heeft zij de rol van haar overleden
ouders ingenomen en is zij kostwinster, familiehoofd en echtgenote. De verschuiving van de
rollen van Salima wordt zichtbaar als we kijken naar de druk die ze op Samia uitoefent.
Aanvankelijk wordt er druk op Samia uitgeoefend om in het huwelijk te treden. Tijdens de
huwelijken van Samia oefent haar moeder een pro-natalistische druk uit, en de verwachting is
dat in de toekomst druk op Samia zal worden uitgeoefend om de taken als kostwinster over te
nemen van Salima. Rolconflicten en tegengestelde belangen tussen Samia en haar moeder bij de
besluitvorming over kinderwens en huwelijkswens zijn niet aan de orde. Hun belangen lijken
gelijkgericht te zijn.
Dit is niet het geval voor de oudste broer van Samia. Zijn rol als oudste broer, djomba,
neemt hij op dit moment in zijn leven heel serieus. Hij geeft Samia en haar kinderen financiële
en morele ondersteuning. In deze hoedanigheid dringt hij aan op een derde huwelijk van Samia.
Hij betreurt het dat hij de rol van echtgenoot nog niet op zich kan nemen omdat hij niet in staat
is een vrouw te onderhouden. Dit vergroot zijn druk op Samia om te hertrouwen. Zijn rol als
minnaar kan hij wel combineren met zijn rol als djomba. De verhouding met zijn vriendin is
echter niet stabiel en ook over het gebruik van voorbehoedmiddelen heeft hij niet veel te
zeggen, zijn vriendin dwingt hem condooms te gebruiken. Hij geeft aan dat hij in een rol als
echtgenoot dergelijke praktijken niet hoeft te accepteren en meer zeggenschap zal hebben over
het wel of niet gebruiken van anticonceptiva. Als we kijken naar de besluitvorming rond de
kinderwens van Samia, dan zien we dat de broer weinig directe invloed heeft. Met het conflict
tussen Samia en haar tweede echtgenoot bemoeit hij zich niet. Indirect is de invloed van de
oudste broer echter groot, door zijn druk op Samia is het derde huwelijk tot stand gekomen. Dit
zal in de toekomst hoogst waarschijnlijk een pro-natalistisch effect hebben.
De echtgenoot van Salima, vervult in de eerste plaats een rol als vader. Salima geeft aan
dat haar echtgenoot is teruggekomen bij haar omdat hij zoveel in het gezin en de kinderen heeft
geïnvesteerd. Het feit dat niet alle kinderen zijn biologische kinderen zijn doet hier niets aan af.
De echtgenoot van Salima geeft aan dat hij onderdak en rust zoekt, na een tamelijk turbulent
leven waarin hij negen keer getrouwd is geweest. Zijn rol als echtgenoot en minnaar waaraan
hij in het verleden veel belang hechtte, is in deze levensfase minder van belang. Wat betreft de
besluitvorming rond de vruchtbaarheid van Samia is het opvallend dat hij zich hier niet mee
bemoeit. Hij vindt dit een zaak voor Samia en haar echtgenoot. Ook indirecte invloed wordt niet
door hem uitgeoefend.
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Als laatste is de bescheiden rol van de zus van Samia opvallend. Door haar
geboortenrangnummer heeft zij geen primaire functie als voortzetster van de familielijn.
Doordat haar dochtertje wordt opgevoed binnen de familie vraagt zij financiële steun en zorg
van de grootfamilie. Zij verzwaart dus de taken van met name Salima. Zij vervult, in
tegenstelling tot vele emigranten, ook geen rol in de financiële sfeer. Of dit in de toekomst
verandert is niet te zeggen, de familie lijkt hier niet op te rekenen. Wat betreft de invloed op de
besluitvorming rond de vruchtbaarheid van Samia is het opvallend dat de aan- of afwezigheid
van het dochtertje van deze zus nooit genoemd wordt als reden om meer of minder kinderen te
krijgen. Dit is zoals we eerder hebben gezien, niet altijd het geval.
Deze rolbeschrijvingen geven niet alleen inzicht in besluiten en conflicten omtrent de
voortplanting, ze geven ook inzicht in de wijze waarop dit aan sociale instituties en regels, in dit
geval kostwinnerschap, huisvesting, huwelijkscontracten, kinderverzorging en afstamming is
verbonden. Oppong (1985:271) voegt hieraan toe dat autoriteitspatronen en machtsbronnen
door soortgelijke analyses eveneens duidelijk worden. De verschillende rollen geven wat dit
betreft een duidelijk inzicht in de beperkte speelruimte van alle betrokkenen en de
mogelijkheden deze te vergroten.
De betekenis van positionaliteit komt duidelijk naar voren in de rolanalyse. De rol die
op het ene moment belangrijk is, is dit op het andere moment niet. Gekoppeld aan de rol zijn de
wensen en de mogelijkheden van betrokkenen om bepaalde (reproduktieve) wensen al of niet te
realiseren. Bovenstaande toont aan dat niet alleen de positie van een persoon binnen de familie
belangrijk is maar vooral de verandering van posities en de daarmee gepaard gaande
veranderingen in verhoudingen tussen personen. Deze zijn bepalend voor reproduktieve
besluitvorming. Datgene wat op het ene moment niet acceptabel is, bijvoorbeeld het uitstellen
van een zwangerschap na de geboorte van Samia's derde zoon, is op het andere moment wel
wenselijk, bijvoorbeeld het uitstellen van een zwangerschap na de geboorte van Samia's dochter
en na haar scheiding.
7.9 Economische overwegingen en vruchtbaarheid, een balans
In dit hoofdstuk zijn thema's aan de orde gekomen die inzicht geven in reproduktieve
mogelijkheden en beslissingen van vrouwen in relatie met hun economische positie. Op deze
plaats wordt de balans opgemaakt. Er zal worden aangegeven welke economische
beweegredenen van direct belang zijn voor de vruchtbaarheid. Vervolgens wordt de interactie
tussen economische motieven en andere motieven zoals deze in dit hoofdstuk naar voren
kwamen aangegeven en wordt er gekeken hoe deze interacties de vruchtbaarheid beïnvloeden.
Als laatste worden de opvattingen ten aanzien van een bevolkingsbeleid belicht. Zijn er
verschillen op lokaal en nationaal niveau en hoe wordt hiermee omgegaan?
Economische beweegredenen en vruchtbaarheid
Als een rode draad loopt door de levensverhalen van vrouwen de invloed van economische
onafhankelijkheid op reproduktieve vrijheden. Binty geeft aan dat ze pas wil hertrouwen als ze
economisch onafhankelijk is. Daarmee hoopt ze een herhaling te voorkomen van pronatalistische druk die in haar vorige huwelijk door haar ex-echtgenoot werd uitgeoefend.
Nourou hoeft dankzij haar positie als handelaarster niet te hertrouwen en onderhoudt
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verschillende seksuele relaties en Zalhathy laat de keerzijde van de medaille zien als ze aangeeft
dat een echtgenoot die goed voor haar zorgt kan rekenen op haar seksuele diensten en
vruchtbaarheid.
Door het overervingssysteem en de verdeling en het beheer van gronden hebben
vrouwen toegang tot de belangrijke produktiefactor grond waardoor ze relatief onafhankelijk
van hun echtgenoot zijn. De grootfamilie blijft belangrijk, broers leveren arbeid en zussen
hebben recht op grond en de opbrengsten hiervan. Een economische afhankelijkheidsrelatie met
de grootfamilie blijft daarom bestaan.
De vraag of de noodzaak om arbeidskrachten te leveren tot een pro-natalistische
familiedruk leidt, is ontkennend beantwoord in dit hoofdstuk. Dit is niet het geval bij de relatie
die wordt gelegd door oudere vrouwen tussen het aantal kinderen en een goede
oudedagsvoorziening. Oudere vrouwen geven aan dat grote gezinnen nodig zijn om een
onbezorgde oudedag veilig te stellen. Niet alleen zijn kinderen nodig voor een financiële
ondersteuning maar dochters zijn met name nodig voor onderdak en verzorging. Deze pronatalistische houding is niet aangetroffen bij jonge vrouwen en mannen.
Het door Cain
(1985:5-6) gemaakte onderscheid tussen land-labour en land-security in Azië waarbij hij een
positief verband veronderstelt tussen het aantal kinderen en de behoefte aan arbeidskrachten om
bij derden te werken en een negatief verband tussen het aantal kinderen en de omvang van het
landbezit is in dit verband verhelderend. Hij stelt dat het bezit van land zekerheid biedt voor een
onbezorgde oudedag zodat het hebben van veel kinderen geen noodzaak is. We zien dan dat
individuele en institutionele omstandigheden een eventuele relatie tussen landbezit en
vruchtbaarheid bepalen. Op Ngazidja hebben we eveneens een situatie waarin kinderarbeid
minder belangrijk is en vrouwen een groot deel van hun financiële zekerheid verkrijgen uit
collectief landbezit. Dit zou kunnen bijdragen aan de houding van jonge vrouwen die in eerste
instantie kinderen niet belangrijk vinden voor een onbezorgde oudedag. Oudere vrouwen leggen
het accent op huisvesting en verzorging, zaken waarvoor met name dochters belangrijk blijven.
Caldwell geeft aan (1982) dat een generatie pas tot beperking van hun kindertal zal
overgaan als de materiële voordelen van veel kinderen wegvallen, met andere woorden als
kinderen meer gaan kosten dan ze opbrengen. Na verloop van tijd wordt deze opvatting
genuanceerd door te wijzen op de emotionele upflow die een materiële downflow kan
compenseren. Er wordt gezegd dat Afrikanen vaak uit eigen ervaring weten dat een grote
familie niet alleen in economisch opzicht gunstig kan zijn (Caldwell en Caldwell 1987) maar
ook in sociaal en politiek opzicht. Dit laatste stemt overeen met de bevindingen op Ngazidja.
Ook hier zijn het niet primair economische motieven die tot geboortenregeling leiden. Gebleken
is dat andere motieven gebaseerd op de verwantschaps- of huwelijkssituatie vaak meer invloed
hebben. Ook zijn vrouwen niet alleen afhankelijk van hun economische prestaties voor de
bepaling van hun status. Sociaal prestige gebaseerd op bijvoorbeeld de viering van de anda,
politieke macht waardoor er bijvoorbeeld wegen naar jouw dorp worden aangelegd en het
verwerven van sociaal prestige waardoor je bijvoorbeeld verzekerd bent van een groot aantal
mensen op je begrafenis zijn minstens even belangrijk. Bewoners in de onderzoeksdorpen zien
in de groei van de bevolking een enorm potentieel om collectieve machtssferen te vergroten.
Wisselwerking tussen economisch en sociaal-culturele omstandigheden en vruchtbaarheid
In dit hoofdstuk is beschreven hoe economische omstandigheden samenhangen met sociaalculturele omstandigheden. Sprekende voorbeelden zijn het manyahuli systeem, het verschil in
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huisvesting en het verschil infinanciëleverantwoordelijkheden van dochters binnen één familie
en de positie met bijbehorende rechten en plichten die een familie binnen de dorpshièrarchie
inneemt.
Deze samenhang betekent dat een verandering in economische omstandigheden
gevolgen heeft op sociaal-cultureel gebied en omgekeerd. Boserup (1990b) beschrijft de
afname van taken van de grootfamilie bij een toenemende economische ontwikkeling. Taken
zoals bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg worden door de overheid overgenomen. Of
door toenemend gebruik van techniek en modernisering in de landbouw is er sprake van een
verandering in werkdruk van de diverse gezinsleden. Bovendien kan er, als er sprake is van
industrialisering, in toenemende mate werk buitenshuis worden verricht. Dit resulteert in een
verschuiving van machtsrelaties binnen de grootfamilie. De traditionele machtsverdeling binnen
de familie waarbij de oudere generatie en mannen macht hadden boven de jongere generatie en
vrouwen verandert in een situatie waarbij de macht verschuift naar de jongere generatie en de
beter geschoolden, in eerste instantie mannen. Oudere vrouwen verliezen hun macht, jongere
vrouwen kunnen, na scholing, aan macht winnen (Boserup 1990b:24). Grote groepen vrouwen
komen echter terecht in de laagst betaalde banen. Er ontstaat een nieuwe differentiatie niet
alleen naar leeftijd en sekse maar ook naar sociaal-economische klasse. Bovenbeschreven
verschuiving heeft volgens Boserup gevolgen voor het geboortecijfer. Schoolkinderen vormen
in economische zin geen lust maar een last. De behoefte aan veel kinderen neemt door betere
gezondheidsvoorzieningen en toenemende taken van de overheid af. De behoefte aan
arbeidskrachten binnen de familie neemt af bij toenemende mechanisatie. Geboortecijfers dalen
hierdoor (idem:21).
Bovenstaande laat een bepaalde, vaak aangetroffen wisselwerking van een processen
zien en de gevolgen hiervan voor de vruchtbaarheid. We hebben gezien dat op Ngazidja de
situatie anders ligt, er is vooralsnog geen sprake van industrialisatie en/of een goed opgeleide
bevolking. Toch zijn er een aantal veranderingen beschreven, te denken valt bijvoorbeeld aan
toenemende kosten voor gezondheidszorg, onderwijsfaciliteiten en (e)migratiemogelijkheden
die ertoe hebben geleid dat vrouwen anders om kunnen gaan met hun vruchtbaarheid dan
voorheen het geval was. Het is gezien de positie van de grootfamilie vooralsnog niet
waarschijnlijk dat deze veranderingen een daling van het vruchtbaarheidscijfer op korte termijn
op Ngazidja tot gevolg zal hebben. Religieuze, sociale, culturele en economische
omstandigheden lijken in balans te zijn, een hoge vruchtbaarheid hoort hierbij.
Collier en Yanagisako (1987) leggen een verband tussen familiestructuren en gender
(zie hoofdstuk vijf). We hebben gezien dat de onderlinge wisselwerking de inhoud van de
begrippen bepaalt. Zij gaan ook in op de tegenstelling tussen produktie en reproduktie en stellen
dat genderongelijkheid ten onrechte vaak wordt toegeschreven aan reproduktieve taken van
vrouwen terwijl de wijze van produktie niet in de beschouwing wordt opgenomen (Yanagisako
en Collier 1987:20-25). Op Ngazidja blijkt dat het produktiesysteem en sociale instituties in
belangrijke mate bijdragen aan de zelfbeschikking van vrouwen en dat genderongelijkheden
niet kunnen worden begrepen als hier geenrekeningmee wordt gehouden. Er is beschreven dat
vrouwen van Ngazidja toegang hebben tot de produktiefactoren grond en arbeid en actief zijn in
de lokale handel. De modernisering van de landbouw is, mede door de kleine steenachtige
percelen en de afwezigheid van een goede infrastructuur, langzaam en gecontroleerd op gang
gekomen. Of deze modernisering zal leiden tot genderongelijkheid is niet te voorspellen. De
verwachting is, gezien de sterke familiesolidariteit, dat er eerder een klasseongelijkheid zoals
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beschreven door Boserup (7.5) zal ontstaan. De rijkdom van families die succes hebben in de
handel, zoals het geval is bij enkele handelsfamilies in Moroni, komt aan alle familieleden ten
goede. Hoe dit voor rurale vrouwen op Ngazidja ligt, is niet onderzocht.
In hoofdstuk vijf is aangegeven dat het op grond van de matrilineaire afstamming en de
matrilocaliteit onwaarschijnlijk is dat de grootfamilie omgevormd wordt tot een nucleaire
samenlevingsvorm. De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens ondersteunen deze analyse. Er
is geen tendens waargenomen van verdeling van de landbouw- en huishoudtaken naar sekse
waardoor een kerngezin kan ontstaan waarin de man kostwinner is en de vrouw
verantwoordelijk is voor huishoudelijke taken. Er is eerder sprake van een werkverdeling op
grond van leeftijd waarin oudere vrouwen landarbeid doen en jongere vrouwen zorgtaken op
zich nemen terwijl de mannelijke familieleden met name broers en ooms verantwoordelijk zijn
voor het welbevinden van de gehele grootfamilie. Hun takenpakket is hierbij veelzijdig.
Evolutie- of moderniseringstheorieën die als einddoel het kerngezin beschrijven zijn voor ruraal
Ngazidja vooralsnog niet te gebruiken.
In hoofdstuk twee is aangegeven dat economische theorieën die vruchtbaarheid willen
verklaren, vaak gebaseerd zijn op het huishouden als analyse eenheid. Er is opgemerkt dat deze
benadering vanwege de mogelijke tegengestelde belangen van individuen behorende tot een
huishouden vermoedelijk onvoldoende vermogen heeft om reproduktieve strategieën van
individuen te kunnen verklaren. In dit hoofdstuk zijn de diverse economische
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van individuen samenlevend in de grootfamilie
beschreven. Opvallend is dat er binnen het huishouden diverse samenwerkingsverbanden of
clusters gevormd worden door individuen die als analyse-eenheden zouden kunnen dienen. Te
denken valt aan het vrouw-man cluster gereguleerd door het sociaal-culturele mechanisme van
het symbolische kostwinnerschap. Of aan het cluster vrouwen in de familie, gereguleerd door
het traditioneel samenwerkingsverband binnen de manyahuli. Of aan het zus-broer cluster,
gereguleerd door sociale regels betreffende vieringen van anda huwelijken en
verantwoordelijkheden voor het nageslacht van de matriclan. Voor deze tijdelijke of permanente
clusters geldt dat ze allen invloed hebben op reproduktieve strategieën van individuen en op hun
seksualiteit. In wisselwerking met elkaar zijn ze mede bepalend voor de posities van
betrokkenen en de context waarbinnen vruchtbaarheid tot stand komt.
Bevolkingsbeleid en opvattingen van de lokale bevolking
Argumenten op nationaal niveau om te komen tot een reductie van de bevolkingsgroei worden
niet altijd gedeeld door de lokale bevolking."4 Economische motieven die op nationaal en
lokaal niveau verschillend worden geïnterpreteerd op Ngazidja zijn de beschikbaarheid van
grond en voedselzekerheid en de voordelen van economische groei.
Op nationaal niveau wordt het belang van een reductie van de bevolkingsgroei onder
andere gerechtvaardigd door te wijzen op de afnemende beschikbaarheid van natuurlijke
hulpbronnen. Reeds in het economisch en sociaal beleidsplan 1983-1986 wordt gewezen op de
hoge bevolkingsgroei en de toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen en staatsmiddelen
(FAO/FNUAP COI/85/P01 1986:12). Zoals in hoofdstuk een is aangegeven nemen
voedselimporten toe. Hoewel de voedselproduktie stijgt houdt zij de behoefte van de snel
groeiende bevolking niet bij (Economist 1991b). Dit wordt ten dele opgevangen door een
verschuiving van de verbouw van handelsgewassen naar voedselgewassen (BDPA 1991 I)." 5
Uitbreiding van landbouwareaal op Ngazidja is niet meer mogelijk zonder schade toe te brengen
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aan het land door ontbossing en erosie (BDPA 1991). De druk van 653 inwoners per, voor
landbouw geschikte, vierkante kilometer is hoog. Deze bevolkingsdruk kan mede de ontbossing
van 3,1% (UNDP 1993:183) in de periode 1981-85 verklaren.
Deze feiten worden door de lokale bevolking heel anders ervaren. Zij zijn vrijwel
unaniem van mening dat er voldoende land beschikbaar is. Er wordt zelfs gevreesd voor een
tekort aan arbeidskrachten gezien de afnemende interesse van jongeren om landarbeid te
verrichten. Ook wordt er meermalen gezegd dat er voldoende voedsel is voor iedereen. In
vergelijking met vroeger vindt de oudere generatie zelfs dat de beschikbaarheid van voedsel is
toegenomen, dit is mede te danken aan de import van rijst. Dit verschil in interpretatie en
beleving van de situatie op nationaal en lokaal niveau heeft ertoe geleid dat de lokale bevolking
niet achter de economische motivatie van het nationale bevolkingsbeleid staat. Tegenvallende
streefcijfers kunnen hierdoor worden begrepen.
De toenemende ontbossing van Ngazidja en met name van Anjouan en de dreigende
uitputting van natuurlijke hulpbronnen heeft er bij de Comorese regering toe geleid dat er
aandacht kwam voor ecologische aspecten van een bevolkingsbeleid. Deze zorg wordt
internationaal gedeeld, er is sprake is van een verschuiving van armoede bestrijding naar
duurzame ontwikkeling (NAR 1994:1). De lokale bevolking op Ngazidja deelt deze zorg in
eerste instantie niet, ze geeft aan dat er voldoende grond en hulpbronnen aanwezig zijn omdat er
altijd een mogelijkheid is om bestaand bos, meestal gelegen op hogere percelen, te kappen. Ook
de loopafstanden worden niet als problematisch ervaren omdat hoger- en verderweg gelegen
percelen andere mogelijkheden bieden dat de in het laagland gelegen percelen. Dit verschil in
analyse heeft vooralsnog niet tot spanningen geleid omdat de overheid maatregelen ter
voorkoming van kappen en branden niet effectief controleert.
Economische groei, uitgedrukt in bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking,
valt bij een sterke bevolkingsgroei moeilijk te realiseren. Een nationaal bevolkingsbeleid gericht
op geboortenbeperking wordt op grond hiervan wel gerechtvaardigd. De regering van de
Comoren ziet zich geconfronteerd met een achterblijvende economische ontwikkeling, onder
andere veroorzaakt door de sterk gedaalde wereldmarktprijzen van vanille en kruidnagel, en een
sterke bevolkingsgroei (BDPA 1991). Naast meer aandacht voor de landbouwsector, die voor
een belangrijk deel van het BNP zorgt heeft zij gekozen voor een bevolkingsbeleid gericht op
reductie van de bevolkingstoename (FAO/FNUAP COI/85/P01 1986). De Comoren ontvangt
een van de hoogste hulpbedragen ($130) per hoofd van de bevolking (Economist 1991a:39). In
de periode 1989-91 werkte 83% van de economisch actieve bevolking in de landbouw, 6% in de
industrie27 en 11% in de dienstensector28 (UNDP 1993:16). Een werkloosheidcijfer van 36%
wordt genoemd (Economist 1991a). Dit cijfer zal naar verwachting bij het uitvoeren van het
structureel aanpassingsprogramma van de Wereldbank nog toenemen. De ontwikkeling van de
dienstensector en met name van het toerisme zou in de toekomst baten kunnen opleveren voor
de overheid. Ondanks deze niet rooskleurige cijfers geeft de lokale bevolking aan dat
economische motieven over het algemeen niet doorslaggevend zijn voor het aantal kinderen dat
zij krijgt. Ook van economische groei op nationaal niveau verwachten zij niet veel als het gaat
om hun welzijn. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de bevolking tijdens de
onderzoeksperiode nauwelijks profiteerde van overheidsvoorzieningen. Zo dwongen stakingen
in het onderwijs en een ongeregeld aanbod in gezondheidscentra de bevolking hun heil te
zoeken bij particuliere initiatieven. Dit leidde tot veelvuldig klagen over uitgaven voor
onderwijs en gezondheid.
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Bovenstaande laat zien dat een bevolkingsbeleid niet uitsluitend gericht moet zijn op het
aanbieden van goede informatie en distributie van anticonceptiemiddelen. Het gebruik hiervan
is immers afhankelijk van de lokale interpretatie die hieraan gegeven wordt. Gesprekspartners
hebben laten zien dat zij in de groei van hun dorpen een potentieel zien voor economische
ontwikkeling en voor het vergaren van politieke invloed. Zij verwijzen naar grote steden die
meer economische mogelijkheden bieden dan hun kleine dorpen. Door bevolkingsbeleid in te
bedden in andere ontwikkelingsactiviteiten wordt de kans op succes vergroot. De regering van
de Comoren streeft deze inbedding na, goede voorbeelden zijn de bestaande samenwerking van
gezondheidsdiensten met landbouwvoorlichters en volwasseneducatie (Annex 1). Het
ontwikkelen van programma's in overleg met betrokkenen of hun vertegenwoordigers kan
eveneens leiden tot een beter beleid. Het succes geboekt bij lokale religieuze leiders (4.1), nadat
zij betrokken werden bij de formulering van bevolkingsactiviteiten op lokaal niveau is hier een
voorbeeld van en biedt wat dit betreft goede vooruitzichten.
In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden in hoeverre binnen het spanningsveld van
verwantschap, huwelijk en economische overleving, de beleving van seksualiteit en gezondheid
een plaats inneemt bij beslissingen over vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsregulering.

213

HOOFDSTUK 8

GEZONDHEIDSOVERWEGINGEN EN VRUCHTBAARHEID
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe familierelaties, man-vrouw verhoudingen,
sociale verhoudingen en economische omstandigheden allen meespelen voor het wel of niet
toepassen van geboortenregeling door vrouwen. Afhankelijk van de situatie waarin vrouwen
zich bevonden, kozen zij juist wel of niet voor geboortenregeling. Hoe zij ook bepaalde factoren
meewogen in hun opstelling, over één ding waren zij het eens: de gezondheid van vrouwen is
belangrijk en kan een motief zijn om wel of juist niet tot geboortenregeling over te gaan. In dit
hoofdstuk zal dit gezondheidsthema nader worden uitgewerkt. Om ervaringen van vrouwen met
geboortenregeling te kunnen analyseren wordt er eerst ingegaan op het belang van
zwangerschap (8.1), de betekenis en gevolgen van steriliteit (8.2) en de beleving van seksualiteit
(8.3). Vervolgens wordt er in 8.4 en 8.5 beschreven hoe vrouwen de werking van moderne en
traditionele voorbehoedmiddelen interpreteren. Welke neveneffecten worden er aan deze
middelen toegeschreven en wat betekent dit voor het gebruik van deze middelen? Tenslotte
wordt er in 8.6 de balans opgemaakt. De consequenties van de in dit hoofdstuk gepresenteerde
gegevens voor de vruchtbaarheid van vrouwen en enkele wensen die vrouwen hebben ten
aanzien van de regulering van hun vruchtbaarheid worden toegelicht.
8.1 Zwangerschap, bevalling en post-natale periode
Zijn ervaringen rond zwangerschappen, bevallingen en de wijze waarop vrouwen de post-natale
periode ervaren belangrijk voor hun vruchtbaarheid? Uit eerdere beschrijvingen blijkt dat dit
voor een groot aantal vrouwen het geval is. Gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap
bleek bij een aantal trouwe gebruiksters van voorbehoedmiddelen een belangrijke motivatie te
zijn om hun kindertal te beperken (4.3.1). In 5.7 werd beschreven dat, om een zwangerschap tot
een goed eind te brengen, het belangrijk is om omringd te zijn door familieleden. In 7.4 werd dit
bevestigd toen bleek dat lichamelijke arbeid voor een groot gedeelte door familieleden wordt
gedaan tijdens de zwangerschap. In deze paragraaf worden ervaringen met zwangerschappen
van vrouwen in de onderzoeksdorpen gegeven. Daarna zal er worden ingegaan op de gevolgen
hiervan voor reproduktieve strategieën van vrouwen op Ngazidja.
Zwangerschap wordt meestal door getrouwde vrouwen met vreugde begroet, het voortbrengen
en opvoeden van kinderen zijn immers eerzame bezigheden. De zwangere vrouw wordt op alle
terreinen ontzien, er wordt getracht aan haar eisen, hoe buitensporig deze ook moge zijn,
tegemoet te komen. Zij profiteert hiervan door nauwelijks lichamelijke arbeid te verrichten of
door bijvoorbeeld speciaal voedsel te vragen. Gezien haar delicate toestand worden er niet
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alleen sociale maar ook culturele en religieuze maatregelen genomen om haar en het ongeboren
kind te beschermen. Zo worden er in de vijfde en zevende maand religieuze ceremoniën
georganiseerd en worden er in het huis van de zwangere vrouw gebeden door mannen
uitgesproken. In de vijfde maand wordt dit door de familie van de vrouw georganiseerd, in de
zevende maand door de familie van de man. Bij de plechtigheid kunnen maaltijden worden
aangeboden of geld worden verdeeld (Abdoulkarim, Taburet 1980:87-88). Het cijfer acht wordt
noodlottig geacht en vermeden. Een vrouw in de achtste maand van haar zwangerschap spreekt
over een kleine negende maand (Chouzour 1989:152-158).
Een zwangerschap kan implicaties hebben voor het seksuele leven. Volgens Mdahoma
(1989b), die onderzoek deed in enkele dorpen op Ngazidja, mogen vrouwen gedurende de
eerste vijf maanden niet vaak seksueel contact hebben omdat dit een miskraam tot gevolg kan
hebben. Na de zesde maand zou de polygyne man geen seksuele relatie meer mogen hebben
met zijn andere vrouwen omdat dit een negatief effect op het ongeboren kind zou kunnen
hebben. Gedurende de negende maand zouden zwangere vrouwen veelvuldig seksueel contact
moeten hebben met hun partners teneinde zich voor te bereiden op het actieve gedeelte van de
geboorte. Zij leren op deze manier zich te ontspannen wat een voorspoedige bevalling
bevordert. De dagen voor de verwachte datum van de bevalling is er geen seksueel verkeer meer
toegestaan (Mdahoma 1989b:32-36). Deze constateringen van Mdahoma worden niet in dit
onderzoek bevestigd. Een aantal vrouwen geeft wel aan dat ze minder zin hebben in
geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap maar zij zijn zich over het algemeen niet
bewust van bovengenoemde restricties.
Als het moment van de bevalling is aangebroken verzamelen de vrouwelijke
familieleden en buren zich in het huis van de vrouw. De echtgenoot moet in de buurt zijn om
extra medische hulp te gaan halen als dit nodig mocht zijn. De bevalling kan thuis plaats vinden
met behulp van een lokale vroedvrouw die bij voorkeur verwant moet zijn aan de familie. Deze
lokale vroedvrouwen hebben geen medische opleiding gevolgd. Enkelen hebben een cursus van
het Ministerie van Gezondheid gevolgd en hebben na voltooiing van de cursus een uitgebreide
'bevallingskoffer' met noodzakelijke materialen gekregen. Medisch personeel verbonden aan
ziekenhuizen of kraamcentra doen over het algemeen geen bevallingen thuis. Een toenemend
aantal bevallingen vindt onder medische begeleiding in de gezondheidscentra en ziekenhuizen
plaats (MSPP 1990). Gedurende mijn verblijf op Ngazidja heb ik uitgebreid gesproken met
tweeënveertig lokale vroedvrouwen. Het bleek dat het werkgebied van deze vroedvrouwen zich
beperkte tot familieleden, buurvrouwen en vriendinnen in de wijk. De zorg die zij geven is
punctueel van aard en beperkte zich vrijwel altijd tot het assisteren bij de bevalling. Voor- en
nazorg werd slechts door een enkeling gegeven. De vroedvrouwen gaven aan dat het vooral
onbemiddelde vrouwen zijn die van hun diensten gebruik maken. Als een vrouw het zich
veroorloven kan, zoekt zij assistentie bij de reguliere gezondheidszorg. De diensten van een
lokale vroedvrouw zijn in principe gratis of "voor God" zoals sommige vroedvrouwen het
uitdrukken, maar het is gebruikelijk een beloning in natura te geven variërend van één kilo rijst
voor het doorknippen van de navelstreng tot twee kilo rijst voor het op de juiste manier
begraven van de placenta (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989c).
Na de geboorte moet de echtgenoot aan een groot aantal verplichtingen voldoen.
Gedurende veertig dagen moet hij zijn vrouw en haar familie voorzien van voedzaam eten zoals
rijst, olie, vlees, suiker en melk en zonodig voeding voor de nieuwgeborene. Het is een eer voor
vrouwen om hun verloren gewicht zo snel mogelijk weer te herkrijgen zodat, als ze na veertig
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dagen weer op straat mogen, men ziet dat hun echtgenoten goed voor hen hebben gezorgd. Een
echtgenoot die niet aan deze verplichtingen kan voldoen wordt geminacht. Deze vervulling van
het symbolisch kostwinnerschap wordt door vrouwen en hun families als heel belangrijk
ervaren. Enkele vrouwen gaven aan dat zij genoten van deze periode waarin zij in het
middelpunt van de belangstelling staan en geheel verzorgd worden door hun echtgenoot.
Beperking van het aantal kinderen zou betekenen dat zij deze hoogtepunten uit hun leven
zouden moeten missen, iets dat voor een aantal vrouwen een reden is hun kindertal niet te
beperken.
Gedurende de veertig dagen na de bevalling worden vrouwen als onrein beschouwd en
is het verboden seksuele gemeenschap te hebben. Dit wordt door de meeste vrouwen bevestigd
waarbij eraan toegevoegd wordt dat het niet altijd wordt gerespecteerd.
De zesde dag na de geboorte organiseert de echtgenoot een plechtigheid voor zijn eigen
leeftijdsgroep of hirimu waarbij hij hen voor een maaltijd inviteert. De eenentwintigste dag na
de bevalling neemt de vrouw een ritueel bad met aromatische kruiden en parfums om zich te
reinigen. Na dit bad mag zij weer eten bereiden of serveren. Na veertig dagen neemt de vrouw
een ander ritueel bad waarna zij zich weer in publieke ruimtes mag begeven. Soms helpt de
lokale vroedvrouw bij de bereiding van deze baden.
Aan de nieuwgeborene wordt speciale aandacht geschonken. Soms wordt het afgevallen
deel van de navelstreng bewaard om er medicijnen van te bereiden. Dit verklaart tevens waarom
de vroedvrouw de familie welgezind moet zijn, zij kan makkelijk misbruik maken van de
situatie door bijvoorbeeld de navelstreng niet goed te behandelen of de placenta niet volgens het
juiste ritueel te begraven. De mwalimu kan worden geraadpleegd om de naam vast te stellen en
eventuele belangrijke gebeurtenissen in het leven van de nieuwgeborene aan te kondigen.
Omdat de nieuwgeborene als kwetsbaar wordt beschouwd, wordt zijn naam en geslacht de eerst
dagen van zijn/haar leven bij voorkeur niet genoemd.
Wat betekent het gebeuren rond zwangerschap en bevalling voor reproduktieve strategieën van
vrouwen? We hebben gezien dat enkele vrouwen aangaven dat ze genoten hebben van deze
perioden van rust, ontspanning en aandacht. Vooral als zwangerschap en bevalling
ongecompliceerd verliepen, waren deze vrouwen niet geneigd in de toekomst geboortenregeling
toe te passen. Maar het merendeel van de vrouwen ervaarde de zwangerschap als een periode
van talloze complicaties op gezondheidsgebied. Dit thema kwam tijdens mijn gesprekken met
vrouwen uit de drie onderzoeksdorpen steeds weer naar voren. Bloedarmoede, duizeligheid,
achterblijvende groei van de foetus en krampen waren veel gehoorde klachten. Het hoofd
bieden aan deze complicaties kostte hen veel energie en geld. Voor hen was geboortenregeling
een manier om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden. Daarbij kwam dat de
omgeving van de zwangere vrouw, met name hun moeder, klaagde over de vele kosten die
zwangerschappen en bevallingen tegenwoordig met zich meebrengen. De moeder van Zalhathy
maar ook de broer van Zainaba zijn hier voorbeelden van. Hoewel de familie verheugd is over
de toekomstige familie-uitbreiding kan men soms, na een aantal kinderen, toch opgelucht zijn
als blijkt dat er geen nieuwe loten aan de stam meer komen.
Hoe ervaart de echtgenoot deze periode? Waarom is hij zo direct betrokken bij deze
gebeurtenis? Waarom heeft hij de ereplicht zijn vrouw goed te verzorgen in een maatschappij
waarin geen sprake is van een hechte huwelijksband of van een hechte vader-kind relatie? Kan
misschien de angst dat hij niet aan alle verplichtingen kan voldoen hem ervan weerhouden
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kinderen te verwekken? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. De meeste mannen
geven aan dat de plicht om gedurende de post-natale periode goed voor hun vrouw, haar familie
en de pasgeborene te zorgen door hen serieus wordt genomen. De vraag om een lening wordt
meermalen gerechtvaardigd met de verklaring dat hun vrouw zwanger is. 2I Heel goed herinner
ik mij een oude, tandenloze man, sjofel gekleed, die op zijn velden werkte. Hij vertelde mij vol
trots dat zijn twintigjarige vrouw bevallen was van hun tweede kind en dat hij haar, de kinderen
en de moeder van zijn vrouw moest verzorgen. Het is mogelijk dat de islamitische invloed
gedurende de post-natale periode prevaleert boven de op het verwantschapssysteem gebaseerde
gewoonte waarbij de grootfamilie voor het onderhoud zorgt. De islam erkent immers het
biologische vaderschap en verplicht mannen hun vrouwen en kinderen te onderhouden. Door
hieraan, weliswaar gedurende korte tijd te voldoen, bevestigen mannen hun vaderschap en
voldoen ze aan het ideaalbeeld gebaseerd op de geloofsovertuiging. Dit is niet de enige reden.
We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat de financiële verplichtingen gedurende deze
periode deel uitmaken van het symbolisch kostwinnerschap. Door hieraan te voldoen
verzekeren mannen zich van onderdak, verzorging en een grotere kans op een stabiele
huwelijksrelatie. Deze drie zaken geven mannen voldoende motivatie om hun verplichtingen
gedurende deze periode serieus te nemen.
De sancties die volgen op het niet voldoen aan de verplichtingen zijn aanzienlijk.
Zalhathy (6.4) eiste bijvoorbeeld door de accumulatie van problemen tijdens haar zwangerschap
en post-natale periode waarin haar echtgenoot haar velden verwaarloosde en niet goed voor haar
zorgde, in de post-natale periode het vertrek van haar echtgenoot. Hangt de pertinente weigering
van sommige mannen om meer kinderen te verwekken bij hun vrouw hiermee samen? Een
aantal mannen gaf aan dat het vooral vrouwen zijn die belang hebben bij veel kinderen en dat
mannen in de eerste instantie voor de lasten verantwoordelijk zijn. Deze mening werd niet door
iedereen gedeeld zoals het voorbeeld hierboven van de tandenloze man liet zien. Deze man was
trots op zijn kinderen. De lasten van een bevalling kunnen soms een reden voor mannen zijn om
een contra-natalistische houding aan te nemen, vaker zien we echter dat mannen met vreugde
deze lasten op zich nemen omdat het hun positie als echtgenoot verstevigt.
Hoe is de situatie wanneer de zwangerschap ongewenst is? Een ongewenste zwangerschap kan
optreden bij jonge ongetrouwde meisjes maar ook bij getrouwde vrouwen die vinden dat ze
genoeg kinderen hebben of bij gescheiden vrouwen. Hoe gaan vrouwen en hun omgeving
hiermee om?
Karima is een jonge vrouw van eenentwintig jaar. Zij is afkomstig van een familie van
edele afkomst, woonachtig te Mdjoiézi. Zij is grotendeels opgevoed door de familie van
haar vader omdat haar moeder op jonge leeftijd is overleden en er geen naaste
verwanten van moederskant de zorg voor haar op zich konden nemen. Toen Karima
vijftien was, werd ze zwanger van een, naar haar zeggen, onbekende man. Karima die
geen enkele seksuele voorlichting had gehad en nog nooit gemenstrueerd had bemerkte
deze zwangerschap pas na vijf maanden. Haar vader vond op korte termijn een
echtgenoot om de schande van een buitenechtelijk kind te vermijden. Karima trouwde
met deze man en haar dochtertje werd geboren. Na de bevalling besloot Karima dat ze
niet in staat was een volgende zwangerschap te verduren en op aanraden van haar vijf
jaar oudere zus bezocht ze het gezondheidscentrum waar men haar de pil gaf. Karima
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trok met haar echtgenoot en dochtertje bij haar zuster in. De twee zusters hadden een
zeer goede relatie, ze bereidden samen de maaltijden en droegen zorg voor eikaars
kinderen. Karima kreeg tegenzin in seksuele gemeenschap met haar echtgenoot en
probeerde hem zoveel mogelijk te ontlopen. Zij kende geen enkel sebueel plezier en
besprak het probleem met haar zus. Deze zus vertelde Karima dat een goede seksuele
relatie alleen kon bestaan als er sprake was van liefde bij beide partners. Volgens
Karima was haar echtgenoot alleen uit op de bevrediging van zijn eigen seksuele
behoeften. Beide zusters waren pessimistisch over de toekomst. De verhouding tussen de
echtelieden verslechterde en de echtgenoot die afkomstig was uit een ander dorp was
vaak afwezig. Karima verklaarde dat ze geen enkele dag vergat haar pil in te nemen
omdat ze tot elke prijs een zwangerschap wilde voorkomen. Omdat het als onterecht
werd gezien dat ze zich bevoorraadde in het lokale gezondheidscentrum omdat haar
echtgenoot vrijwel permanent afwezig was, liet ze de anticonceptiepil via een familielid
uit Frankrijk komen. Na verloop van tijd keerde de echtgenoot terug en verklaarde dat
hij meer zorg van zijn vrouw wenste te krijgen. Volgens Karima wendde hij ziekte voor
en moest Karima hem verzorgen. Zij weigerde dit en haar zuster nam de taak op zich de
zieke echtgenoot van eten te voorzien. Karima vermeed seksuele contacten met haar
man maar bleef de pil slikken voor het geval dat, zoals ze het uitdrukte, de satan haar
verleidde. Na verloop van tijd verliet haar echtgenoot haar definitief en Karima leidde
een vrij leven in het huis van haar zus. Al gauw werd ze verliefd op een onderwijzer uit
het dorp die haar volgens haar zeggen inwijdde in "het echte leven". Karima was zeer
verbaasd dat het voor een vrouw ook mogelijk was van seks te genieten. Zij wilde niet
trouwen met haar nieuwe vriend omdat ze er zeker van was dat deze vanwege zijn lage
afkomst niet geaccepteerd zou worden door haar -vader. Een tweede reden die ze
hiervoor gaf is dat ze zich nog niet klaar voelde voor een nieuwe zwangerschap, iets dat
ze als getrouwde vrouw zeker zou moeten waarmaken.
Het verhaal van Karima is geen uitzondering. In dit proefschrift is meermalen de problematiek
van ongewenste zwangerschappen naar voren gekomen. Zo werden er meer ongewenste dan
gewenste zwangerschappen gerapporteerd na het stoppen met anticonceptiemiddelen (4.3.2).
Hoewel de gevolgen van ongewenste zwangerschappen in de matrilineaire islamitische
samenleving op Ngazidja minder verstrekkend zijn dan in veel patrilineaire islamitische
samenlevingen het geval is, blijft de ervaring voor jonge meisjes en vrouwen traumatisch. Een
deel van de traumatische ervaring kan worden verklaard door het gebrek aan seksuele
voorlichting. Karima benadrukt dat ze in het geheel geen seksuele voorlichting heeft gehad. Een
belangrijker deel van het trauma wordt verklaard door de gevoelens van machteloosheid die
gepaard gaan met ongewenste zwangerschappen. Gedwongen seksueel contact en/of falende
voorbehoedmiddelen liggen hieraan veelal ten grondslag. De oplossingen die vrouwen voor
ongewenste zwangerschappen kiezen zijn afhankelijk van hun situatie. Ongehuwde meisjes
gaan veelal een huwelijk aan of laten een abortus uitvoeren. Getrouwde vrouwen laten het kind
in veel gevallen geboren worden. Gescheiden vrouwen kunnen een huwelijk aangaan en gaan in
veel gevallen op zoek naar een goed voorbehoedmiddel.
Alle hierboven genoemde oplossingen zorgen er in ieder geval voor dat het kind de
naam van zijn vader krijgt. Dit kan alleen door een huwelijk omdat de islamitische wetgeving
die van kracht is op de Comoren niet in de mogelijkheid voorziet om buitenechtelijke kinderen
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te erkennen (Mroudjae et al 1989:68). Sociaal gezien is het een schande om kinderen de
achternaam van hun moeder te laten dragen (idem:68). Dit feit, dat ook in dit onderzoek
bevestigd werd, draagt ertoe bij dat vrouwen legale verbintenissen met mannen blijven
nastreven zolang zij in een vruchtbare leeftijdsfase zitten.
Concluderend kan gesteld worden dat vrouwen over het algemeen een zwangerschap als
belastend ervaren ondanks de beschreven voordelen. Ook het (ongetrouwd) zwanger worden of
het debuteren in het seksuele leven zonder enige voorlichting vormt een zware lichamelijke en
psychische belasting. De veelheid van fysieke klachten kan samenhangen met de wijze waarop
men tegen zwangerschap aankijkt namelijk als een zeer delicate toestand waarbij vrouwen
gemakkelijk ten prooi kunnen vallen aan ziekten. Negatieve ervaringen tijdens de zwangerschap
stimuleren vrouwen zich te oriënteren op geboortenregeling.
8.2 Steriliteit
Hoewel zwangerschap tijdelijk veel aandacht en inspanning van vrouwen vraagt, kan het
voorkomen van steriliteit of de vrees om onvruchtbaar te worden een permanente bron van zorg
zijn.
Steriliteit wordt als zeer negatiefervaren, de grootste belediging die men een man kan aandoen
is de wens uit te spreken dat zijn zus kinderloos blijft (Chouzour 1989:152). In een aantal
verhalen zoals bij Riama hebben we gezien dat steriliteit of de angst hiervoor een rol speelt in
het leven van vrouwen. Precieze cijfers over de prevalentie van steriliteit zijn niet beschikbaar.
Op grond van verhalen van vrouwen over (secondaire) steriliteit en op grond van de in 2.4.3
gegeven cijfers betreffende de prevalentie van seksueel overdraagbare aandoeningen mag
worden verondersteld dat onvruchtbaarheid een veel voorkomend verschijnsel is. De angst
hiervoor van vrouwen is, gezien het belang dat aan het nageslacht wordt gehecht, niet
verwonderlijk. Het verhaal van Hadidja is in dit verband illustratief.
Hadidja is vijfentwintig jaar en moeder van een dochter van zeven en een zoon van zes.
Vier maanden na de geboorte van haar zoon heeft ze twee keer de prikpil toegediend
gekregen. Toen ze voor haar derde injectie kwam, was de verantwoordelijke voor het
geboortenregelingsprogramma niet aanwezig en besloot Hadidja te stoppen met de
injecties. Tot haar grote verbazing werd ze niet zwanger. Vijf jaar en vele
behandelingen later lukte dat wel. Tijdens de zwangerschap had ze veel problemen en er
werd haar aangeraden om veel te rusten. Deze raad kon ze niet altijd opvolgen omdat er
ook gezorgd moest worden voor haar twee kinderen maar ze heeft toch geprobeerd de
zwangerschap tot een goed einde te brengen. De bevalling verliep moeizaam en het kind
dat geboren werd, was erg klein. Hadidja was ervan overtuigd dat een groot deel van
haar moeilijkheden toe te schrijven waren aan het gebruik van de prikpil. Enkele
maanden later overleed de baby. Op onze vraag of ze weleens last heeft gehad van
seksueel overdraagbare aandoeningen antwoordde Hadidja dat dit vaak het geval is
geweest. Toch wilde ze niet dat haar echtgenoot, die vele vriendinnetjes had, condooms
gebruikte want hoe moest ze dan zwanger worden? Ze heeft haar man gevraagd op te
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houden met het jagen op meisjes, ook omdat ze het idee heeft dat dit mede de oorzaak
van haar steriliteit kan zijn. Hij heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven.
Voor de behandeling van steriliteit bestaan verschillende traditionele methoden variërend van
het gebruik van geneeskrachtige planten tot het aanwenden van magie.
Oorzaken van steriliteit worden hoofdzakelijk bij de vrouw gezocht. Dit is voor andere
culturen ook beschreven (Jansen 1987:142; McGilvray 1982:62; Vieille 1978). De meest
voorkomende mechanische verklaring gegeven op Ngazidja is dat de baarmoeder is omgekeerd
waardoor de ingang is geblokkeerd. Een andere verklaring is dat de vrouw koud is. In dat geval
probeert men met geneeskrachtige kruiden de vrouw te verwarmen. Ook wordt er een
genezende werking aan hete lava toegeschreven. Door lokale vroedvrouwen wordt een toename
van gewicht gezien als een oorzaak van onvruchtbaarheid. Zo wordt bij een vrouw die de pil
gebruikt een gewichtstoename als positief gewaardeerd, de methode wordt dan als efficiënt
beschouwd. Overeenkomstig deze redenering kan steriliteit bij dikke vrouwen worden bestreden
door een vermageringskuur. Een methode die beschreven wordt door een vroedvrouw is het
aanraken van de onvruchtbare vrouw met gloeiend ijzer. De ontstane wonden zullen volgens
haar voor een vermagering zorgen en zo de gewenste vruchtbaarheid ten goede komen.
Bovendien reinigt het gloeiende ijzer de vrouw van kwade stoffen wat haar vruchtbaarheid
eveneens kan bevorderen. Overigens zijn er grote verschillen vastgesteld tussen de diverse
lokale vroedvrouwen en de gebruikte geneeswijzen.
Magische krachten kunnen volgens de lokale vroedvrouwen eveneens steriliteit
bewerkstelligen. Een verstoorde sociale relatie kan er de oorzaak van zijn dat er van
bovennatuurlijke krachten gebruik wordt gemaakt. Dit wordt in meerdere samenlevingen
aangetroffen (Ginsburg en Rapp 1991:332; Jansen 1987:108). Uit de levensverhalen van
vrouwen in de onderzoeksdorpen blijkt dat verstoorde sociale relaties die met onvruchtbaarheid
worden geassocieerd vaak het gevolg zijn van polygynie en de hiermee samenhangende
conflicten. Dit is niet altijd zo, andere conflicten kunnen eveneens de oorzaak zijn van
onvruchtbaarheid. Het inroepen van de hulp van de mwalimu is in alle gevallen waarbij sprake
is van door magie veroorzaakte onvruchtbaarheid noodzakelijk.
Wat voor invloed heeft (de dreiging van) steriliteit op strategieën die vrouwen volgen om hun
voortplanting te beheersen? In een aantal gevallen weigeren vrouwen anticonceptiva te
gebruiken omdat ze bang zijn hierdoor permanent onvruchtbaar te worden. Vooral het gebruik
van de prikpil wordt met onvruchtbaarheid geassocieerd. Pas als deze vrouwen van mening zijn
dat ze genoeg kinderen hebben overwegen zij om geboortenregeling toe te passen.
Een tweede groep vrouwen, zoals Mariama (6.3), ziet zich indirect met het probleem
van steriliteit geconfronteerd omdat ze een onvruchtbaar familielid heeft. Deze vrouwen zijn
dan verplicht nakomelingen voor de matriclan te produceren en zullen geen
voorbehoedmiddelen gebruiken.
Een derde groep vrouwen ziet zich direct geconfronteerd met onvruchtbaarheid. Deze
onvruchtbaarheid kan primair zijn of secondair ten gevolge van bijvoorbeeld seksueel
overdraagbare aandoeningen. De gevolgen van onvruchtbaarheid zijn voor elke vrouw
verschillend. Soms resulteert het in een scheiding, soms kan er een buitenechtelijke relatie
ontstaan als de vrouw vermoedt dat het probleem niet bij haar ligt. Hoewel het moederschap
niet de enige manier is om status te verwerven, wordt het niet hebben van kinderen wel als
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dramatisch ervaren. Er wordt dan, net als in het geval van Riama, veel geld besteed aan
pogingen om de onvruchtbaarheid te genezen.
De relatie tussen seksueel overdraagbare aandoeningen en onvruchtbaarheid wordt door
vrouwen op Ngazidja nauwelijks gelegd en lijkt hun seksueel gedrag niet te beïnvloeden. Op
nationaal niveau wordt een toename van syfilis geconstateerd (RF1 1991:35). In het nationaal
beleidsplan voor de gezondheidszorg tot 2000 wordt het doel geformuleerd om de incidentie
van syfilis in een ziekenhuispopulatie afte laten nemen van 28% in 1991 naar 10% in 1995
(idem: 86). In 1987 werd het eerste geval van AIDS geconstateerd, in 1990 waren er tien
gevallen bekend. Er is voorgesteld om drie centra te installeren waar AIDS gediagnostiseerd
kan worden (idem:72). Met de voorlichting over Aids is eind jaren tachtig een begin gemaakt.
Het lijkt erop dat onder de rurale bevolking het spreken over AIDS nog taboe is, in de
levensverhalen van mannen en vrouwen kwam dit onderwerp zelden spontaan ter sprake.
Een aantal vrouwen geeft aan dat de behandeling van onvruchtbaarheid een plaats zou
moeten krijgen in de diensten die door gezondheidscentra worden aangeboden (zie o.a 5.3).
Vooral als de relatie wordt gelegd tussen het gebruik van moderne voorbehoedmiddelen en
blijvende onvruchtbaarheid na het stoppen van deze middelen, wordt deze wens geformuleerd.
Deze benadering van een breed pakket van diensten, wordt voor Afrikaanse samenlevingen wel
meer gepropageerd. Hatcher (1984:65) merkt op dat vanwege de complexiteit van de oorzaken
van onvruchtbaarheid het in de praktijk moeilijk is om in alle centra een juiste diagnose te
stellen. Verwijzing naar gespecialiseerde centra zal vaak nodig zijn. Dit sluit niet uit dat
medisch personeel zich meer bezig zou kunnen houden met voorlichting, testen en behandeling
van seksueel overdraagbare aandoeningen en begeleiding en eventuele verwijzing van
onvruchtbare vrouwen.
83 Seksualiteit
Opvattingen over seksualiteit en de beleving van seksualiteit kunnen de vruchtbaarheid
beïnvloeden. Hoe wordt er tegen seksualiteit aangekeken in de onderzoeksdorpen en hoe
worden overwegingen om wel of geen moderne voorbehoedmiddelen te gebruiken hierdoor
beïnvloed? Opvallend was dat vrouwen èn mannen ondanks onze aanvankelijke schroom om
over dit onderwerp te praten, met grote openheid vertelden over hun seksualiteit. Juist bij dit
onderwerp was er in het begin van de onderzoeksperiode sprake van verwarring. Ik herinner mij
hoe ik in Bangoi Kouni met een aantal vrouwen op een veranda zat, in afwachting van een
optocht van feestvierende mannen. Opeens kwam een oude dame naar mij toe met een pagne,
zij vertelde mij dat ik mij moest bedekken. Tot grote hilariteit van de andere vrouwen, sloeg ik
de pagne om mijn halfblote schouders en armen. De vrouwen maakten mij duidelijk dat mijn
benen, bloot vanaf de knieën, als seksueel provocerend werden ervaren. Met een schok vroeg ik
mij af hoe vaak ik, onbewust, misschien al over seks had gepraat. Tegelijkertijd werd het voor
mij makkelijker om over onderwerpen te praten waar in het westen een taboe op ligt, het was
immers goed mogelijk dat dit op Ngazidja niet het geval zou zijn. Ook hier bleek dat datgene
dat als seks wordt ervaren, cultureel wordt bepaald (Rubin 1980:204). Veel vrouwen
beschouwden seks als een vanzelfsprekend onderdeel van een gezond leven.
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Seksualiteit
Seksualiteit wordt door mannen en vrouwen als belangrijk gezien. Het wordt niet alleen met de
voortplanting verbonden maar ook met het normaal functioneren van mannen en vrouwen. Deze
opvatting komt overeen met die beschreven in de sunna, seksuele gemeenschap dient voor
het genot van beide partners en niet uitsluitend ter verwekking van nakomelingen (Beek, Keddie
1978:88; Musallam 1983:11). Afwezigheid van seksuele relaties kan volgens vrouwen op
Ngazidja tot ziekten zoals bijvoorbeeld huiduitslag, lusteloosheid of hoofdpijn leiden en is een
situatie die zoveel mogelijk vermeden moet worden (zie Fatima 6.6). Verklaringen waarom
onthouding medisch gezien ongezond is, zijn niet eenduidig. Enkele vrouwen wijzen erop dat er
schadelijke stoffen in het lichaam blijven, andere vrouwen zoals Sandia (8.5.1) verschuilen zich
achter een medisch advies zonder in staat te zijn hier een toelichting op te geven. Seksuele
onthouding is ook sociaal gezien ongezond omdat het kan leiden XoXfitna (chaos), hierop wordt
later teruggekomen. Het krijgen van een orgasme van mannen en van vrouwen wordt als
belangrijk ervaren. Een aantal vrouwen is van mening dat een bevruchting alleen kan
plaatsvinden als beide partners een orgasme hebben gehad (zie 8.5.2).
Sommige vrouwen constateren een duidelijk verschil tussen de kwaliteit van hun
seksuele relaties met hun verschillende partners. Een groot leeftijdsverschil tussen de partners
wordt als negatief ervaren. Huwelijken gesloten op basis van wederzijdse liefde zijn
bevredigender op seksueel gebied dan gearrangeerde huwelijken. Diverse vrouwen benadrukken
dat de seksuele relatie binnen het huwelijk bevredigender is dan buiten-echtelijke relaties. De
verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat zij zich emotioneel veiliger voelen binnen het
huwelijk en dat, als ze geruime tijd samenwonen, de partners weten wat zij prettig vinden. Het
omgekeerde komt echter ook voor, zij het in mindere mate. Het betreft hier dan vooral relaties
die naast een onbevredigend huwelijk worden aangegaan.
Omdat seksualiteit belangrijk wordt gevonden kan seksuele onthouding alleen worden toegepast
met toestemming van zowel de man als de vrouw gedurende een beperkte periode. Volgens
islamitische regels kan een man ook seksuele gemeenschap weigeren als hij dit heeft gezworen
of als hij zijn vrouw wil straffen. In dat laatste geval heeft de vrouw na vier maanden recht op
een scheiding (Memissi 1975a:25). Vrouwen uit de onderzoeksdorpen hebben deze reden nooit
genoemd als reden voor scheiding als de echtgenoot aanwezig is, bij afwezigheid van de
echtgenoot ligt dit anders.
Stilzwijgend wordt getolereerd dat na drie maanden afwezigheid van de echtgenoot,
vrouwen een andere seksuele relatie aangaan. Het belang hiervan voor vrouwen is niet alleen de
bevrediging van een fundamentele behoefte maar ook, zoals in 7.4 (onder het kopje: bijdrage
van wisselende partners) is beschreven, de mogelijkheid om extra inkomsten (in natura) te
verwerven. Vrouwen kunnen ook een scheiding aanvragen bij langdurige afwezigheid van hun
echtgenoot. De meeste vrouwen vragen pas een scheiding aan als ze willen hertrouwen. De kadi
staat dan voor de moeilijke taak de man op te sporen om hem te vragen naar zijn bedoelingen.
Als dit niet lukt doordat de man zich bijvoorbeeld in het buitenland bevindt, kan de scheiding
wel toegewezen worden. Enkele vrouwen die geen kinderwens meer hebben, koesteren hun
'getrouwde status' zonder man en vragen geen scheiding aan.
De islamitische geleerde Ghazali wees in de elfde eeuw op het belang van seksualiteit.
Zo waarschuwde hij mannen om niet meer dan vier vrouwen te bezitten teneinde hun seksuele
plichten voor alle vrouwen te kunnen nakomen. Ook gaf hij aanwijzingen hoe aan seksuele
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behoeften van vrouwen voldaan kon worden door bijvoorbeeld een lang voorspel (Memissi
1975a: 10). Zijn motivatie verschilde echter van die van de vrouwen in dit onderzoek. Hij
benadrukte vooral dat seksueel onbevredigde vrouwen een sociale chaos veroorzaken door hun
uitstraling (fitna). Vrouwen van Ngazidja benadrukken het gezondheidsaspect.
In enkele gevallen gebruiken vrouwen het oude wapen van seksualiteit als
pressiemiddel, bijvoorbeeld als de echtgenoot een tweede vrouw neemt tegen de zin van zijn
eerste vrouw.
Bawoi is een vrouw van vijfenveertigjaar, zij is getrouwd met Abdallah van vijfenvijftig.
Bawoi en haar man maken een gelukkige indruk Tijdens de periode dat wij in hun dorp
verbleven waren ze druk bezig met de voorbereidingen van het huwelijk van hun oudste
dochter. Bawoi vertelde dat deze harmonie tussen haar en haar echtgenoot niet altijd
vanzelfsprekend was, ze heeft er voor moeten vechten. Wat was het geval? Na de
geboorte van haar eerste drie kinderen, die elkaar met een tussenruimte van één jaar
opvolgden, nam haar man een tweede vrouw. Dit feit schokte Bawoi zodanig dat ze, in
overleg met haar moeder, besloot haar man niet meer toe te laten in haar slaapkamer.
Deze toestand duurde twee jaar. In deze periode kreeg de tweede vrouw van haar
echtgenoot een kind en werd zwanger van de tweede. Tijdens de zwangerschap heeft
Abdallah toch besloten voor zijn eerste vrouw te kiezen en heeft hij conform de eis van
Bawoi zijn tweede vrouw verlaten. Bawoi werd meteen zwanger van haar vierde kind en
het echtpaar kreeg nog vijf kinderen. Na de geboorte van haar negen kinderen besloot
Bawoi, in navolging van haar buurvrouw, om de prikpil te gaan gebruiken. Zowel de
buurvrouw als Bawoi zijn na twee injecties onvruchtbaar geworden. Bawoi vertelde dat
de intensiteit van hun seksuele relatie wel is afgenomen na de terugkomst van haar man.
Toen ze pas getrouwd waren, was haar moeder nog jong en hielp haar met de
werkzaamheden op het veld. Bovendien hadden ze toen nog niet zoveel kinderen
waardoor ze 's avonds minder moe waren en wel vijf keer per week
geslachtsgemeenschap hadden. Dit is nu niet meer het geval, haar moeder is oud
geworden en minder in staat haar te helpen, bovendien heeft Bawoi naast haar eigen
negen kinderen de zorg voor enkele kinderen van haar overleden zus. 's Avonds is ze zo
moe dat ze nauwelijks energie heeft voor seksuele gemeenschap. Ze doet er veel langer
over om een orgasme te krijgen, ongeveer één keer per week lukt dit nog wel. Haar man
is definitief opgehouden met het jagen op andere vrouwen. Hij is zelf ook snel vermoeid
en bovendien heeft hij een operatie ondergaan die veel van zijn energie heeft gevraagd.
Al het geld dat nu binnenkomt wordt aan het gezin besteed, niets wordt er meer verspild
aan andere vrouwen. Overigens konden zowel Bawoi als Abdallah het initiatief nemen
tot seksueel contact, het gebeurde zelden dat de één de ander weigerde.
In het verhaal van Bawoi zijn drie zaken opmerkelijk. Ten eerste het gebruik van seksualiteit als
pressiemiddel, onthouding van seksualiteit diende om de tweede vrouw van Abdallah weg te
jagen. Ten tweede het wel of niet nemen van initiatief tot seksuele gemeenschap en ten derde
de frequentie van seksuele gemeenschap en de invloed van de omgeving hierop. Op de laatste
twee punten wordt hier nader ingegaan.
Over het algemeen wordt het initiatief tot het hebben van seksuele gemeenschap aan
mannen overgelaten. Vrouwen accepteren in de meeste gevallen deze initiatieven maar kunnen
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ze ook weigeren. Onder jonge vrouwen is er een tendens tot het nemen van initiatieven. Deze
tendens wordt door hen verklaard door de afnemende nadruk tijdens de opvoeding van meisjes
op dienstbaarheid aan mannen. In tegenstelling tot uitspraken van oudere vrouwen zoals
Zainaba (7.3) die allen vrijwel zonder uitzondering zeggen dat ze niet over seksualiteit met hun
partner spreken en geen initiatieven tot seksueel contact nemen, is er onder jongere echtparen
soms wel enige openheid rond dit onderwerp. Zo vertelde een jonge vrouw mij dat ze altijd met
haar echtgenoot over seksualiteit heeft gepraat. In het begin vond ze dit vreemd en voelde ze
ook schaamte, maar haar man had erop gestaan dat ze vertelde wat ze voelde en ook dat ze
aangaf wanneer ze wel of niet behoefte voelde om te vrijen. Gelukkig heeft haar man haar nooit
vernederd door haar te weigeren, daarom praten ze er nog steeds over. Dit thema van
vernedering komt in verschillende gesprekken terug. Enkele vrouwen, zoals Zalhathy (7.4),
weigeren initiatieven te nemen op seksueel gebied omdat ze bang zijn voor een vernedering.
Duidelijk initiatief wordt alleen genomen als men tamelijk zeker is van de partner. Tussen het
nemen van duidelijk initiatief en geen initiatief is echter een schemergebied van signalen die
kunnen worden afgegeven door vrouwen en die door hen niet als initiatief worden benoemd
maar wel als zodanig kunnen worden opgevat door hun partners.
De frequentie van seksueel contact kan, zoals Bawoi al aangaf, afnemen bij een toename
van de werkdruk voor beide partners. Er werd door diverse personen opgemerkt dat het
verrichten van zware landarbeid de frequentie van seksuele contacten reduceert. In sommige
streken van het land wordt hard werken genoemd als zijnde gepropageerd door de vroegere
president Ali Soili om geboortenbeperking te realiseren. Met een zekere nostalgie constateren
sommige oudere mensen dat zware arbeid tegenwoordig niet meer "tot de gewoonten behoort"
en dat hun eigen kinderen meer kinderen hebben dan zij hadden. Of deze nostalgie het aantal
kinderen betreft of de zware arbeid is niet altijd duidelijk.
De meeste gebruiksters van anticonceptiva bemerkten geen verschil in hun beleving van
seksualiteit nadat ze voorbehoedmiddelen zijn gaan gebruiken. Sommige vrouwen merkten op
dat hun relatie is verbeterd omdat ze verlost waren van de vrees voor een ongewenste
zwangerschap. Enkele vrouwen schreven een afname van de frequentie van seksuele contacten
toe aan het gebruik van de prikpil die een langere menstruatieperiode tot gevolg heeft. Dit werd
als negatiefervaren omdat het niet toegestaan is tijdens de menstruatie seksuele gemeenschap te
hebben. Een aantal gebruiksters constateerde een afname in libido dit werd hoofdzakelijk
toegeschreven aan het gebruik van orale anticonceptiva.
Uit een literatuurstudie waarin gekeken werd naar seksualiteit en gezondheidsbeleving
(Dixon-Mueller 1993)
bleek dat op de korte termijn nieuwe gebruiksters van
voorbehoedmiddelen een toegenomen seksuele bevrediging rapporteerden als gevolg van een
afnemende vrees voor ongewenste zwangerschappen. In Mexico rapporteerden vrouwen
afkomstig uit lage sociaal-economische groepen een verslechterde seksuele relatie na gebruik
van voorbehoedmiddelen. De reden hiervoor was een toename van geslachtsgemeenschap tegen
de wens van de vrouw.1 Gender en klasse ongelijkheid leidt in dit geval tot verschillende
waarderingen van seksualiteit. Het aspect van het niet kunnen weigeren van seksuele contacten
bij gebruik van voorbehoedmiddelen kwam ook sterk naar voren in Bamako (van de Walle,
Maigra 1991). Als het gebruik van anticonceptiemiddelen een toename van gedwongen
seksuele contacten betekent, wordt de zelfbeschikking van vrouwen door het gebruik
verminderd. Vrouwen op Ngazidja hebben dit aspect in relatie met het gebruik van moderne
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voorbehoedmiddelen niet genoemd. Wel hebben zij een aantal mogelijkheden om onvrijwillig
seksueel contact te vermijden aangegeven zoals het voorwenden van een menstruatie of het
simuleren van ziekten.
Controle over seksualiteit
In theorie is de controle over de vrouwelijke seksualiteit voor ongetrouwde vrouwen een zaak
van hun mannelijke familieleden. Voor getrouwde vrouwen zijn hun echtgenoten
verantwoordelijk. In de praktijk valt de controle op de seksualiteit moeilijk te verwezenlijken
door de bewegingsvrijheid van adolescenten, de geringe segregatie tussen vrouwen en mannen
en de desinteresse van vaders voor hun dochters, vaak veroorzaakt doordat zij niet tot een
huishouding behoren. De controle wordt dan door broers of ooms (broers van de moeder)
uitgevoerd. De bewegingsvrijheid van jonge meisjes uit families van edele afkomst is ondanks
bovengenoemde factoren toch beperkt, met name voor de oudste dochters wat voor hen een
reden kan zijn om aan te dringen op een vroeg huwelijk. Eenmaal gescheiden genieten zij een
grotere bewegingsvrijheid mede dankzij het feit dat zij hun maagdelijkheid niet meer kunnen
verliezen. Dit alles maakt dat, ondanks enige onderlinge verschillen, vrouwen een relatief grote
seksuele bewegingsvrijheid hebben.
Waarom hebben vrouwen op Ngazidja in vergelijking tot andere islamitische
samenlevingen een grote vrijheid wat betreft hun seksualiteit? Hangt dit samen met hun
opvatting over seksualiteit? Memissi (1975a:3-6) legt uit dat seksualiteit in de islam als een
actief gebeuren wordt beschouwd, vrouwen bezitten een zekere uitstraling waartegen mannen
moeten worden beschermd. Dit wordt bereikt door het sluieren en immobiliseren van vrouwen.
Als dit niet zou gebeuren zou er sociale chaos ontstaan. Vrouwen en mannen op Ngazidja
spreken nauwelijks over dit thema als we het over de controle over de seksualiteit hebben. Zij
leggen veel eerder het verband met deugdzaamheid en dienstbaarheid van vrouwen. Een vrouw
die het zich veroorloven kan zich volgens de islamitische regels te gedragen wordt vooral door
mannen gezien als ideaal. Tegelijkertijd realiseert men zich dat veel vrouwen (economische)
verantwoordelijkheden hebben die hen noodzaken zich vrij te bewegen. Dit wordt geaccepteerd
zonder te verwijzen naar een eventuele destructieve seksuele uitstraling. Opvallend hierbij is dat
juist getrouwde vrouwen op Ngazidja een grote bewegingsvrijheid hebben. Memissi (1975a: 12)
beschrijft hoe deze vrouwen in Marokko juist gezien worden als extra storend voor de sociale
orde vanwege hun ervaring met seks.
Memissi (1975a:34) verklaart een grotere bewegingsvrijheid van vrouwen in
matrilineair georganiseerde samenlevingen onder andere door te wijzen op de onbelangrijkheid
van het biologisch vaderschap, de status van vrouwen die veelal gerelateerd is aan die van haar
grootfamilie en de vestigingsvorm. Uit de levensverhalen van vrouwen blijkt dat ook op
Ngazidja deze factoren bepalend zijn voor de vrijheid van vrouwen.
Opvallend is dat vrouwen en mannen op Ngazidja het ideaalbeeld van vrouwen goed
scheiden van datgene wat in de praktijk gebeurt. Als er over een ideaalbeeld wordt gesproken,
spreekt men veelal in de verleden tijd: vroeger waren vrouwen ingetogen en luisterden ze naar
hun echtgenoten of mannelijke familieleden (zie 6.1). De praktijk is niet zo, in de
tegenwoordige tijd stellen vrouwen veel eisen en gedragen zij zich onafhankelijker. Het
ideaalbeeld en werkelijkheid worden gescheiden.
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Een manier om controle over vrouwelijke seksualiteit te krijgen is de besnijdenis van vrouwen.
Vrouwelijke besnijdenis wordt zowel in islamitische als niet-islamitische samenlevingen
uitgevoerd en is voor een groot gedeelte cultureel bepaald (Jansen et al 1993:44). In Gambia
bijvoorbeeld waar 60% van de vrouwen is besneden, gaf 58% van de besneden vrouwen een
motivatie gebaseerd op traditionele gewoonten op en 22% gaf religieuze motieven op (Touray
1993). In Noord-Soedan, waar geschat wordt dat 98% van de vrouwen is besneden, is de
motivatie gelegen in de reinheid, vruchtbaarheid en behoud van maagdelijkheid (Fluehr-Lobban
1987). Op Ngazidja kent men dit gebruik niet. Jongens worden rond hun tiende jaar wel
besneden. Deze besnijdenis heeft het karakter van een initiatie rite (Chouzour 1989:162-165) en
is deels religieus, deels cultureel van karakter.
Seksuele voorlichting
In de vaak kleine huizen van de bewoners van de onderzoeksdorpen is er haast automatisch
sprake van een zekere praktische seksuele voorlichting. Mondelinge seksuele voorlichting is
geen gebruikelijk onderdeel van de opvoeding van kinderen en adolescenten. Een uitzondering
hierop vormen Echata en haar dochter (5.2). Er is een zekere gêne tussen de generaties om over
intieme onderwerpen te praten en het aantal vrouwen dat bekent volkomen onvoorbereid hun
actief seksueel leven te zijn ingegaan is aanzienlijk. De gêne wordt mede veroorzaakt omdat het
als een gebrek aan respect wordt gezien om de oudere generatie vragen te stellen over
seksualiteit. Hieraan wordt vaak toegevoegd dat ouderen niet op de hoogte zijn van
geboortenregeling. Praktische seksuele voorlichting wordt kennelijk niet als voldoende ervaren,
het gebrek aan mondelinge seksuele voorlichting leidt niet alleen tot ongewenste situaties maar
kan de kiem dragen voor levenslange frustraties ten aanzien van de eigen seksualiteit. Te
denken valt aan ongehuwde moeders zoals Karima (8.1). Ook het gevaar voor seksueel
overdraagbare aandoeningen wordt door het gebrek aan seksuele voorlichting niet altijd
onderkend. Hoewel vrouwen bewust zijn van het bestaan van dergelijke ziekten, weet men niet
altijd hoe ze worden verspreid. De situatie wordt extra gecompliceerd door het feit dat het als
een gebrek aan vertrouwen wordt gezien als men aan de partner het gebruik van condooms
voorstelt. Een dergelijke motie van wantrouwen zet het voortduren van de relatie op het spel,
een risico dat niet door alle vrouwen wordt genomen.
Op middelbare scholen is het door de religieuze autoriteiten verboden om seksuele
voorlichting te geven. Dit verbod wordt gemotiveerd met de verwijzing dat seks thuis hoort
binnen het huwelijk. Praten over seks zou jonge mensen kunnen verleiden tot experimenten.
Bij de jongeren- en vrouwengroepen in de onderzoeksdorpen en in andere dorpen op
Ngazidja wordt indirect seksuele voorlichting gegeven, veelal met behulp van een videofilm
speciaal ontwikkeld voor de Comoren. In deze film wordt de relatie gelegd tussen landbouw,
erosie, onderwijs, gezondheidszorg en de bevolkingsgroei. Tevens wordt er feitelijke informatie
gegeven over voorbehoedmiddelen. In de onderzoeksdorpen hadden slechts enkele vrouwen
deze film gezien.
Getrouwde vrouwen kunnen tot dezelfde traditionele vrouwengroep toetreden als hun
moeders en grootmoeders (6.4). In deze groepen is seksualiteit onder getrouwde vrouwen wel
onderwerp van gesprek. Het gaat dan vooral om het uitwisselen van ervaringen. Voor het
huwelijk hebben jonge meisjes de gelegenheid naar alfabetisatie-, naai- of kookcursussen te
gaan. Hier wordt incidenteel seksuele voorlichting gegeven.
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De voorlichting over voorbehoedmiddelen in gezondheidscentra laat te wensen over.
Eerder werd beschreven dat vrouwen van mening zijn dat er onvoldoende aandacht wordt
besteed aan de bijwerkingen die ze ervaren bij het gebruik van anticonceptiva en dat enkele
aspecten die indirect met dit onderwerp te maken hebben zoals bijvoorbeeld het probleem van
onvruchtbaarheid onvoldoende worden besproken.
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat seksualiteit als belangrijk wordt gezien, dat de
controle van mannen over seksualiteit van vrouwen of vrouwelijke familieleden gering is en dat
de seksuele voorlichting te wensen over laat. Voor vrouwen betekent dit dat zij betrekkelijk
autonoom zijn om seksuele relaties aan te gaan maar dat zij zich door een gebrekkige
informatievoorziening over seksualiteit en voorbehoedmiddelen geconfronteerd kunnen zien
met een aantal problemen betreffende hun seksualiteit en vruchtbaarheid. Door dit gebrek aan
informatie kunnen vrouwen hun (veelal onbewuste) reproduktieve strategieën niet optimaal
ontwikkelen, dit leidt soms tot ongewenste situaties bijvoorbeeld tot ongewenste
zwangerschappen. Verbetering van voorlichting door leden van de grootfamilie en door
personeel van gezondheidscentra zou hier verandering in kunnen brengen.
8.4 Opvattingen over de werking van moderne anticonceptiva
Tijdens het onderzoek werden gezondheïdsargumenten om anticonceptiva juist wel of niet te
gebruiken aangevoerd. Meermalen werd er gerefereerd naar de werking van anticonceptiva en
de neveneffecten die deze werking teweeg bracht. In deze paragraaf wordt de werking van
verschillende anticonceptiva beschreven zoals deze door vrouwen van Ngazidja werd
geïnterpreteerd. Daarna wordt ingegaan op het, volgens de betrokkenen, juiste gebruik van de
diverse middelen. Tenslotte worden de meest genoemde bijwerkingen weergegeven en wordt er
geanalyseerd wat de consequenties van deze gegevens zijn voor reproduktieve strategieën van
vrouwen. De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op onderzoek in de onderzoeksdorpen.
Daarnaast is er onder 105 personen in ruraal gebied, vrouwen en mannen, aanvullend materiaal
verzameld over de bekendheid, appreciatie en gebruik van de diverse methoden.
Tabel 8.4.1 laat zien wat de voorkeur van de respondenten is, welke middelen ze beslist niet
zullen gebruiken (kolom 2), welk middel zij of hun partner gebruikt hebben (kolom 3) en welk
middel ze het meest geschikt achten voor de Comoren. Kolom vijf geeft de bekendheid met de
diverse methoden weer. Opvallend hoog is het aantal respondenten dat zegt een abortus te
hebben ondergaan, hierop wordt in 8.5.5 teruggekomen. De meeste methoden mogen zich in
een aanzienlijke belangstelling verheugen. Gezien de werkelijke prevalentie van
voorbehoedmiddelengebruik mag worden geconcludeerd dat deze belangstelling kortstondig is.
De opvattingen over de werking van de diverse voorbehoedmiddelen die een belangrijk deel
van deze kortstondigheid bepalen, worden hieronder per middel weergegeven.
Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten zijn klein. Vrouwen
rapporteren vaker het gebruik van de pil (24), terwijl mannen in vier gevallen aangeven dat hun
partner de pil gebruikt. Voor het gebruik van het condoom is dit verschil kleiner, vrouwen
rapporteren in tien gevallen het gebruik van een condoom terwijl mannen dertien keer het
gebruik rapporteren.
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Tabel 8.4.1 Mening van 105 personen over diverse methoden
methoden

voorkeur

verwerping

gebruik

geschikt
heid

bekendheid

orale anticonceptiva

24

29

28

18

96

prikpil

20

10

5

13

85

condoom

19

9

23

28

93

periodieke onthouding

5

0

20

0

48

onthouding

5

0

28

0

85

sterilisatie

5

11

0

2

72

abortus

0

0

15

0

79

lavementen

0

0

10

0

39

zaaddodende crème

0

0

2

0

13

spiraaltje

3

18

3

4

60

coïtus interruptus

3

0

42

1

84

8.4.1 Orale anticonceptiva
Opvattingen over de werking van de pil
De werking van de pil wordt door de meeste ondervraagden beschreven als het doden van het
sperma. De pil zou gif bevatten die spermacellen kunnen doden en zo het kind verhinderen zich
in de djaho of baarmoeder te nestelen. Dit vergif is niet schadelijk voor vrouwen mits zij een
rijke voeding in combinatie met de pil gebruiken. De neutraliserende werking van melk en
eieren wordt hierbij vaak genoemd als heilzaam. Deze opvatting over de werking van de pil laat
zien waarop het gerucht dat de pil in combinatie met een goede voeding moet worden genomen
is gebaseerd. Veel vrouwen hebben verklaard de pil niet te kunnen gebruiken omdat zij zich
helaas geen rijke voeding konden veroorloven. Andere vrouwen verklaarden dat zij in het
geheel geen problemen hadden omdat ze in staat waren de pil met melk in te nemen.
Een tweede opvatting over de werking van de pil is een mechanische. De pil zou met
andere pillen samen een soort bol vormen die zich voor de ingang van de djaho zet en zo de
toegang van het sperma verhindert. Het vergeten van de pil zorgt ervoor dat de bol niet groot
genoeg is en de afsluiting dus niet effectief is.
Een derde opvatting, die veel minder naar voren komt dan de twee bovengenoemde
opvattingen, is dat de pil bloedingen bevordert waardoor het kind zich niet kan installeren in de
djaho.
Enkele opvattingen over de werking van de pil worden maar heel af en toe gehoord.
Zoals de opvatting dat de pil de djaho verkoelt en een koude djaho niet vruchtbaar is. Dit begrip
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van koud en warm is niet algemeen erkend op het eiland. Wel wordt er gezegd dat een vrouw
die pas bevallen is koud is en daarom geen koud voedsel moet eten want dan loopt ze het risico
om onvruchtbaar te worden. Overigens komen koud-warm classificaties in meerdere landen
voor. Zo worden op de Filipijnen anticonceptiemiddelen als heet geclassificeerd. Door het
gebruik lopen vrouwen het risico uit balans te raken wat ziekte kan veroorzaken (Warwick
1988). Een andere, op Ngazidja zelden genoemde verklaring van de werking, is dat de pil het
zaad van vrouwen doodt waardoor het kind niet gevormd kan worden. Overigens wordt voor het
vrouwelijk aandeel in de voortplanting vooral de voedende functie voor het embryo benadrukt
(zie 8.5.1).
Over het algemeen beschouwt men de pil als destructief voor de voortplantingsorganen. Als
men de pil gedurende korte tijd neemt, zou de invloed reversibel zijn, gebruikt men echter
gedurende langere tijd de pil dan riskeert men een permanente steriliteit. Het is om deze reden
dat het gebruik van de pil voor jonge meisjes wordt afgeraden. Hoewel secondaire
onvruchtbaarheid wetenschappelijk gezien niet aan het gebruik van orale anticonceptiva is toe te
schrijven, is bovenstaande opvatting wel te begrijpen. Het is immers een kleine stap om
tijdelijke onvruchtbaarheid uit te breiden naar permanente onvruchtbaarheid. Bovendien sluit
het aan bij ervaringen van gebruiksters. Door het gebruik van de pil kunnen er eventueel
meerdere seksuele relaties worden aangegaan en is het niet nodig een condoom te gebruiken om
een zwangerschap te voorkomen. Daardoor ontstaat een verhoogde kans op seksueel
overdraagbare aandoeningen die op hun beurt kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid.
Opvattingen over gebruik van de pil
Over het gebruik van de pil heersen veel misverstanden. Een groot deel van de vrouwen die
geen pilgebruiksters zijn, verklaren dat de pil moet worden ingenomen vlak voor
geslachtsgemeenschap. Het is volgens hen onnodig om de pil dagelijks in te nemen omdat ze
verder geen enkele functie heeft als men geen gemeenschap heeft. Het gebruik van teveel pillen
wordt als zeer schadelijk gezien, niet alleen door een mogelijk negatieve invloed op de
voortplantingsorganen maar ook omdat men er niet zeker van is dat de pil geheel oplost in het
lichaam. Vooral bij een arme voeding en een slechte gezondheidstoestand wordt het mogelijk
geacht dat de pil met oplost en men letterlijk met een bol pillen in de maag blijft zitten.
Naast de anticonceptieve werking van de pil wordt het ook wel beschouwd als een
medicijn om steriliteit mee te behandelen (zie 4.2.1). Deze werking berust vooral op de
reinigende eigenschappen die aan de pil worden toegeschreven. De pil wast de djaho en zorgt
ervoor dat het vuile bloed wordt verwijderd waardoor het kind, als men stopt met het gebruik,
zich kan nestelen in de baarmoeder. Zo vertelde Inaya, moeder van vier kinderen waarvan de
jongste zeven jaar is, dat ze onlangs een aantal maanden de pil had geslikt om haar baarmoeder
te wassen. Dit heeft weliswaar haar onvruchtbaarheid niet genezen en daarom wacht ze nu tot
God haar gebeden om nog meer kinderen verhoort. Andere vrouwen hebben wel positieve
ervaringen met het slikken van de pil en het (her)krijgen van vruchtbaarheid.
Uit de werkingen toegeschreven aan de pil, kan begrepen worden waarom het gebruik
van de pil zich hoofdzakelijk beperkt tot vrouwen die al enige kinderen hebben gehad en
waarom de pil bij voorkeur niet te lang achter elkaar gebruikt wordt. Jonge meisjes durven de
pil nauwelijks te gebruiken door het vermeende negatieve effect op de voortplantingsorganen,
hetzelfde geldt voor vrouwen die nog meer kinderen willen krijgen. Mensen die zich geen rijke
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voeding kunnen veroorloven gebruiken ook liever een andere methode. De groep gebruiksters
die zonder gevaar orale anticonceptiva kunnen gebruiken zijn vrouwen die al enige kinderen
hebben en die wensen hun kindertal definitief te beperken en die in staat zijn een rijke voeding
te bekostigen. In hoofdstuk vier is beschreven dat het profiel van de trouwe pilgebruiksters
inderdaad overeenkomt met een aantal van deze kenmerken.
Gevreesde neveneffecten
Uit de bovenstaand beschreven opvattingen over de werking en het gebruik van orale
anticonceptiva kunnen enkele geruchten die circuleren op Ngazidja over neveneffecten of
bijwerkingen van de pil worden begrepen. Het meest gehoorde gerucht is dat na het stoppen van
de pil er meerlingen geboren zullen worden. Deze vrees hangt samen met de opvatting dat
iedere vrouw geboren wordt met een bepaald aantal kinderen in haar buik en dat het verhinderen
van geboorten alleen tot gevolg heeft dat deze kinderen na het stoppen met de anticonceptiva
haast zullen maken om geboren te worden (zie ook opvatting over abortussen van de oudste
dochter van Zainaba 7.3). Deze angst strookt met de meeste opvattingen die men heeft over de
werking van de pil. Slechts de opvattingen dat het zaad van de vrouw gedood wordt, of dat
langdurig pilgebruik tot destructie van de voortplantingsorganen zal leiden sluiten genoemde
bijwerking uit.
Het gerucht dat de pil kanker veroorzaakt duikt regelmatig op. Dit gerucht kan
gebaseerd zijn op informatie die men krijgt van elders wonende familieleden. Er wordt immers
in diverse media aandacht besteed aan de relatie tussen orale anticonceptiva en kanker en de
risicogroepen. Het gerucht kan ook gebaseerd zijn op de perceptie van de werking van de pil.
Sommige vrouwen vertelden dat zij de afname van de duur van de menstruatie bij pilgebruik
niet als heilzaam beschouwden omdat er dan het risico bestond dat hun baarmoeder niet goed
werd gewassen. Dit kan volgens hen aanleiding geven tot ziekten waaronder kanker.
Naast de geruchten die over de neveneffecten van het gebruik van de pil de ronde doen
hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien dat gebruiksters van de pil ook werkelijk met
een scala van bijwerkingen worden geconfronteerd. Soms zijn deze bijwerkingen te voorkomen
door een goede medische begeleiding, verantwoorde keuze van de dosering en voorlichting.
Soms hangen de bijwerkingen samen met ideeën over de werking van de pil. Angst voor
eventuele schadelijke effecten leidt er dan toe dat het gebruik van de pil na korte tijd wordt
gestaakt. Fathalla (1987) merkt op dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen
van orale anticonceptiva onder tropische omstandigheden. Wellicht kunnen hier een aantal
bijwerkingen aan worden toegeschreven. Hatcher (1984:148) beschrijft de heilzame
neveneffecten van pilgebruik zoals een minder pijnlijke menstruatie en de afname van
bloedarmoede. Vrouwen van Ngazidja hebben in dit onderzoek deze niet genoemd.
8.4.2 Prikpil
Opvattingen over de werkinç van de prikpil
De werking van het prikpil is voor het merendeel van de vrouwen vergelijkbaar met die van
orale anticonceptiva Ook hier zou sprake zijn van het doden van het sperma door een vergif of
van een afsluiting van de djaho door een taaie vloeistof. De sterke identificatie van de prikpil
met een medicijn wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak: "De injectie is net als
nivaquine. Nivaquine vecht tegen malaria, de injectie vecht tegen het sperma".
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De op Ngazidja tijdens de onderzoeksperiode gebruikte prikpil is het depo-provera, dit
bestaat uit medroxyprogesterone acetate. Dit middel is in het Westen en in de Verenigde Staten
minder bekend omdat het in een groot aantal landen niet is toegestaan of aan een beperkte
doelgroep wordt verstrekt vanwege de bijwerkingen en de eventuele schadelijke gevolgen
waaronder borstkanker en vruchtbaarheidsproblemen (Vergeyle en Uyttenhoven 1993). Dit is
toe te schrijven aan de hoge hormonale doseringen.
Twee punten verdienen de aandacht met betrekking tot opvattingen over de prikpil. Ten
eerste de associatie van vrouwen op Ngazidja van de prikpil met een definitieve steriliteit en ten
tweede de onregelmatige duur en cyclus van de menstruatie.
Een groot deel van de vrouwen merkte op dat de prikpil na enkele injecties zorgt voor
een definitieve steriliteit. Dit wordt door hen verklaard door de destructieve effecten die "het
medicijn" heeft op de voortplantingsorganen van vrouwen. Deze opvatting kan bevorderd zijn
door de praktijk waarmee vrouwen zich zagen geconfronteerd gedurende de onderzoeksperiode.
De prikpil werd in eerste instantie alleen gegeven aan vrouwen boven de vijfendertig of aan
vrouwen die meer dan vijf of zes kinderen hadden gehad, later werd deze richtlijn versoepeld.
Deze praktijk gaf vrouwen het idee dat de prikpil gevaarlijk is en een definitieve
onvruchtbaarheid bewerkstelligt, een opvatting die gezien de bovengenoemde schadelijke
wetenschappelijk aangetoonde bijwerkingen van de prikpil, niet onterecht is. Ook de ervaringen
van vrouwen zelf droegen bij tot de associatie van de prikpil met permanente steriliteit. Het
optreden van steriliteit kon negatief ervaren worden zoals bij Hadidja (8.2) daarentegen werd
het door oudere vrouwen zoals Bawoi (8.3) met veel kinderen als positief gewaardeerd. Gezien
de kans op een permanente steriliteit is het niet verwonderlijk dat vooral oudere vrouwen die
geen kinderen meer wensen de prikpil gebruiken.
De meeste vrouwen gaven een correcte beschrijving van het gebruik van de prikpil. De discrete
manier waarop dit kon worden toegediend, eventueel in een andere gezondheidspost dan die ter
plaatse, werd als een groot voordeel gezien. Het in een aantal landen hoger gewaardeerde feit
van een injectie boven een pil (Hatcher 1984:159) werd door vrouwen op Ngazidja niet als een
voordeel genoemd.
De problemen rond de menstruatie werden als problematisch ervaren. Zowel
overvloedige menstruaties als amenorrhoea werden gemeld en waren soms aanleiding om met
het gebruik te stoppen of over te gaan op een andere methode. Hoewel bloed meestal wordt
gezien als gezond en een teken van vruchtbaarheid en menstruatiebloed als een teken van
reiniging, wordt een teveel aan menstruatiebloed ervaren als ongezond en bloedarmoede
bevorderend. De tweeslachtigheid over de waarde van bloed, enerzijds onrein anderzijds
reinigend, wordt door Mary Douglas (1966) al beschreven. Zij wijst erop dat menstruatiebloed
en ook andere lichaamssappen zoals speeksel en semen, in een aantal samenlevingen als rein
worden beschouwd zolang zij zich binnen het lichaam bevinden. Als deze stoffen uitgescheiden
worden, worden ze als onrein beschouwd. Ook McGivray (1982:55) beschrijft dit proces op Sri
Lanka. Menstruatiebloed wordt als onrein beschouwd, bloed in de baarmoeder wordt als
levendgevend voor de foetus beschreven.
Bijwerkingen
De belangrijkste bijwerking die vrouwen toeschrijven aan de prikpil is het optreden van een
permanente steriliteit. Daarnaast is dit de methode die de meeste buik- en menstruatieklachten
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veroorzaakt bij de gebruiksters. Infectie wordt ook als probleem aangegeven. In de praktijk
blijken de feitelijke gevolgen van het toedienen van de prikpil, de opvattingen te bevestigen.
Ouni is 38 jaar en moeder van 7 kinderen. Na de geboorte van haar laatste kind heeft ze
gedurende vier maanden de pil gebruikt maar deze beviel niet. Op aanraden van de
vroedvrouw is ze overgeschakeld op de prikpil. Van de eerste injectie kreeg ze een flinke
infectie op de plaats waar de injectie was toegediend. Na drie injecties besloot Ouni dat
ze onvruchtbaar was, haar buurvrouw was immers na drie injecties ook onvruchtbaar
geworden? De vroedvrouw bevestigde dat dit mogelijk was. Ouni is blij met de situatie
anders had ze zich moeten laten steriliseren en ze is bang voor een algehele anesthesie.
Haar echtgenoot en oudste broer zijn ook tevreden, nu kunnen Ouni en haar familie zich
rustig wijden aan de opvoeding van de kinderen. Het jongste kind is intussen vier jaar.
In tegenstelling tot de bijwerkingen die aan de pil worden toegeschreven en die voor een groot
gedeelte zijn gebaseerd op de vermeende werking van de pil kunnen de bijwerkingen die aan de
prikpil worden toegeschreven grotendeels worden verklaard door de hoge hormonale
doseringen of aan onhygiënische omstandigheden. De klachten genoemd door vrouwen in dit
onderzoek komen overeen met de klachten van vrouwen uit andere Afrikaanse landen. Hatcher
(1984:160-163) noemt onder andere amenorrhoea, uitgestelde terugkeer van vruchtbaarheid en
een onregelmatige menstruatiecyclus.
8.4.3 Spiraaltje
Opvattingen over de werking en de neveneffecten van het spiraaltje
De werking van het spiraaltje wordt over het algemeen beschreven als het vastbinden van de
djaho of baarmoeder. Volgens de respondenten kan óf de ingang worden dichtgebonden óf de
gehele djaho met een touw worden omwikkeld. Het spiraaltje is tamelijk onbekend op Ngazidja
in ruraal gebied en wekt een zekere angst op. Uitspraken als "Ik zou nooit zo'n vreemd voorwerp
in mij willen hebben" zijn veelvuldig gehoord. Hierbij is men vooral bezorgd voor wandelende
en verdwijnende spiraaltjes. Tevens is er angst dat het koord tijdens geslachtsgemeenschap
hinderlijk kan zijn. Opvallend is dat de werking van het spiraal bijna geheel wordt
toegeschreven aan het koord. De kleine Τ die in de baarmoeder wordt geplaatst wordt niet
opgemerkt. Mogelijk is dit veroorzaakt door de weergave van het spiraal op diverse affiches
waarbij een zeer kleine Τ en een heel lang koord te zien zijn. Een andere verklaring zou kunnen
zijn dat het koord gemakkelijk interpreteerbaar is in het culturele idioom over de voortplanting:
een vastgebonden of dichtgebonden baarmoeder kan immers geen kinderen meer voortbrengen.
De afwezigheid van een correcte verklaring is des te opvallender omdat de werking van
het spiraaltje, in tegenstelling tot de werking van de pil, juist goed ingepast kan worden in het
traditionele discours over vruchtbaarheid waarbij aan de djaho een belangrijke rol wordt
toegeschreven. Een vreemd voorwerp in de djaho kan de innesteling van een baby voorkomen.
Gebruik van het spiraaltje
Het spaarzame gebruik van het spiraaltje kan enerzijds worden verklaard door de geringe
beschikbaarheid, slechts in grotere centra kan men een spiraaltje laten plaatsen, anderzijds kan
de bestaande vrees voor het spiraaltje de oorzaak zijn. Veel vrouwen geven echter aan dat hun
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vrees voornamelijk gegrond is op onwetendheid en dat ze meer informatie nodig hebben
voordat ze uitspraken over het spiraaltje kunnen doen.
In Indonesië heeft men onder Moslims geconstateerd dat pilgebruik veruit favoriet is
boven het spiraaltje, condooms en sterilisatie (Lerman et al 1989). De afkeer van het spiraaltje
wordt elders verklaard door de afkeer van islamitische vrouwen hun geslachtsdelen aan
mannelijke doktoren te tonen (Jansen 1987:145; Warwick 1988). Deze reden is niet naar voren
gebracht door de vrouwen in dit onderzoek, ook niet in plaatsen waar een mannelijke
gezondheidswerker de spiraaltjes plaatst.
8.4.4 Condoom
Opvattingen over de werkine, eebruik en neveneffecten
Het condoom wordt in alle gevallen correct omschreven. De associatie van het condoom met
buitenechtelijke verhoudingen leidt ertoe dat het minder populair is om te gebruiken bij
echtelijke gemeenschap. Bij getrouwde paren is het in de meeste gevallen_ onacceptabel
condooms te gebruiken. Daarentegen geniet het wel een grote populariteit bij jongeren en
buitenechtelijke relaties. In een aantal samenlevingen wordt condoomgebruik eveneens bij
kortdurende instabiele relaties waargenomen. Bij langdurige relaties zou het voorstel om een
condoom te gebruiken teveel risico voor de relatie inhouden (Dixon Mueller 1993:272).
Opvallend is dat op Ngazidja het condoom als het meest gepaste middel wordt gezien
voor andere mensen (tabel 8.4.1 kolom vier). Op de vraag welk voorbehoedmiddel het meest
geschikt zou zijn voor de Comorese bevolking antwoorden achtentwintig van de honderdvijf
ondervraagden dat dit het condoom is. Hiermee kwam het condoom op de eerste plaats te staan
op ruime afstand gevolgd door de pil met achttien voorkeurstemmen. Op de vraag wat het beste
voorbehoedmiddel is voor de ondervraagde zelf, wordt negentien keer een voorkeur
uitgesproken voor het condoom terwijl drieëntwintig personen aangeven het condoom
daadwerkelijk te gebruiken. De vier personen, allen mannen, die geen voorkeur hebben voor het
condoom maar het wel gebruiken, benadrukken dat het een afname van seksueel plezier
bewerkstelligt. Als ze getrouwd zijn, zullen ze het condoom niet meer gebruiken. De
voorkeurstemmen voor het condoom zijn hoofdzakelijk uitgebracht door jonge ongehuwde
mannen. Bij vrouwen is de populariteit van het condoom veel minder, de angst bestaat dat het
condoom achterblijft in de uterus terwijl sommigen ook kankerverwekkende eigenschappen
toeschrijven aan het glijmiddel. Enkele mannen benadrukken een afname in seksueel plezier
maar geven tegelijkertijd aan dat het condoom wel het beste middel is om beschermd te worden
tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Op Ngazidja wordt om deze reden het gebruik van
condooms door de overheid gestimuleerd.
8.4.5 Sterilisatie van vrouwen
Sterilisatie wordt omschreven als het omkeren van de djaho (baarmoeder) of het verwijderen
hiervan. Sommige respondenten menen dat de methode reversibel is, de meeste geven aan dat
het een irreversibele methode betreft. Het vrouwelijk voorplantingsorgaan wordt opgevat als
een grote zak waarin het kind kan plaatsnemen. Kennis van ovaría, eierstokken en vagina zijn
beperkt. Het "huis" van de baby staat in directe verbinding met de borsten en volgens sommigen
ook met andere organen zoals de darmen. Opvallend is de associatie van sterilisatie met een
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medische noodzaak. Zo is het vrij algemeen geaccepteerd dat na het ondergaan van drie
keizersneden tot sterilisatie wordt overgegaan. Het ondergaan van een sterilisatie op eigen
initiatief wordt door meer dan de helft van de respondenten als onaanvaardbaar omschreven. De
motivatie die hieraan ten grondslag ligt, is dat het totaal aantal kinderen dat een vrouw kan
krijgen is voorbeschikt. Ook de angst voor het noodlot is aanwezig zoals Mina (4.3.2) aangeeft
als ze zegt dat ze bang is voor de gezondheid van haar andere kinderen als ze zich tegen de wens
van haar vader laat steriliseren. Sterilisatie van mannen is onbekend. In de
voorlichtingsprogramma's wordt hier geen aandacht aan gegeven. Zelfs een mannelijke
medewerker van het bevolkingsprogramma was niet op de hoogte van de mogelijkheid voor
mannen om te worden gesteriliseerd. Lailat is één van de weinige vrouwen die spreekt over haar
sterilisatie.
Lailat is vijfendertig jaar en heeft vier kinderen van vijftien, tien, zeven en zes jaar. De
spreiding van kinderen is niet opzettelijk maar kwam zoals Lailat het uitdrukt "van
God". Lailat is getrouwd met een polygyne man die nog drie andere vrouwen heeft. Zij
woont in een eigen huis waar tot twee jaar geleden haar vader ook woonde. Na het
overlijden van haar vader heeft Lailat een moeilijke tijd doorgemaakt omdat hij haar
altijd had geholpen het huishouden draaiende te houden. De moeder van Lailat leeft
nog wel maar is sinds Lailat zeven was geestelijk in de war. De twee broers van Lailat
wonen in Frankrijk en sturen haar af en toe geld. Na het overlijden van haar vader
werd Lailat zwanger en kreeg ze een zoontje. De zwangerschap en bevalling, het
wegvallen van de steun van haar vader en de constante moeilijkheden om haar hoofd
boven water te houden brachten Lailat ertoe over een sterilisatie na te denken. In het
ziekenhuis waar ze over de mogelijkheid van sterilisatie sprak, gaf men haar een
bedenktijd van drie maanden en drie strippen anticonceptiepillen. Na drie maanden
stond het besluit van Lailat vast en liet zij zich steriliseren. Haar echtgenoot was het
hiermee eens. Na het uitvoeren van de sterilisatie, waarvan het gehele dorp op de
hoogte was, heeft Lailat veel kritiek te verduren gehad. Deze kritiek nam toe toen haar
jongste zoontje stierf op de leeftijd van vier maanden. Volgens Lailat heeft niemand,
uitgezonderd haar echtgenoot en een tante, enig begrip getoond voor haar situatie. Op
het moment dat wij Lailat zagen was haar zoontje van zes jaar ernstig ziek Op de vraag
hoe ze haar beslissing ervaarde gezien de reacties van mensen uit het dorp en de ziekte
van haar zoontje antwoordde zij energiek dat het een weloverwogen beslissing was
geweest en dat ze van te voren had geweten dat deze dingen kunnen gebeuren. Wat
mensen ook zeggen, zij wist dat ze gezien de omstandigheden geen nieuwe
zwangerschap aankon.
In het verhaal van Lailat zijn een aantal elementen te herkennen die ertoe leiden dat sterilisatie
niet zo populair is. Ten eerste vormt de afwijzende reactie van de omgeving een groot probleem.
Het zelfstandig beslissen om de mogelijkheid tot voortplanting definitief op te geven is niet
geaccepteerd. Ten tweede speelt het risico van kindersterfte een rol. Wie weet wat de toekomst
zal brengen? Het wordt als niet verstandig gezien om een zo'n definitieve methode als
sterilisatie te ondergaan. Vrouwen moeten zeer gemotiveerd zijn als ze toch hun wil doorzetten.
In 1990 zijn honderd sterilisaties gerapporteerd op Ngazidja waarbij het in zesendertig gevallen
om vrouwen woonachtig in ruraal gebied ging (MSPP 1991).
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Het verbod op aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam zoals verwoord in
de koran kan de oorzaak zijn van de geringe populariteit van sterilisaties. Expliciete
verwijzingen naar bepaalde verzen uit de koran zijn niet gedaan door vrouwen uit dit onderzoek.
Impliciet kunnen uitspraken als "Allah bepaalt het aantal kinderen" hier wel naar verwijzen.
Islamitische geleerden zijn niet eenduidig in hun mening over sterilisatie (Beek, Keddie
1978:88), hun grootste bezwaar betreft het permanente karakter van de ingreep.
De Nationale Vrouwen Federatie pleitte in 1983 voor het bevorderen van sterilisaties
voor oudere vrouwen. Zij wezen op de onwenselijkheid voor oudere vrouwen om tegelijkertijd
met hun dochters zwanger te zijn (Ahmed 1984:53). Over het algemeen zijn sterilisaties in
Afrika vooral populair onder de groep oudere vrouwen (Frank 1987:190).
8.4.6 Overige moderne methoden
Enkele moderne middelen waaronder het diafragma en meerdere soorten orale anticonceptiva,
worden op Ngazidja niet gedistribueerd via de gezondheidscentra. Alleen de in dit hoofdstuk
beschreven middelen zijn verkrijgbaar. Een methode die wel wordt verstrekt maar nog niet is
besproken is zaaddodende crème. Deze crème wordt meestal gegeven in combinatie met
condooms. De werking die hieraan door respondenten wordt toegeschreven is zowel het doden
van het sperma als het vormen van een barrière voor het sperma. De ervaringen van gebruiksters
zijn over het algemeen negatief, een toenemende vochtigheid van de vagina wordt als hinderlijk
ervaren terwijl het als "een pomp" omschreven geluid tijdens de geslachtsgemeenschap
meermalen onder grote hilariteit geïmiteerd werd.
8.5 Traditionele methoden ter voorkoming van een bevruchting
Moderne anticonceptiemethoden zijn sinds het midden van dejaren tachtig op grote schaal in de
Comoren bekend en verkrijgbaar geworden. Voor die tijd was het voornamelijk een zaak van
particulier initiatief. Traditionele middelen en methoden om de geboorten te regelen zijn al
langer bekend en worden ook toegepast. Zo gaven tweeënveertig van de honderdvijf
ondervraagde respondenten aan wel eens coïtus interruptus te hebben toegepast, deze methode
kwam wat betreft gebruik op een duidelijke eerste plaats. Andere traditionele methoden zijn
seksuele onthouding, het geven van borstvoeding, het gebruik van medicinale planten, het
aanwenden van magie en abortus provocatus. Elke methode zal hier afzonderlijk worden
behandeld.
8.S.1 Seksuele onthouding
Seksuele onthouding gedurende langere njd
Het zich onthouden van seksuele relaties wordt vooral als haalbaar gezien gedurende bepaalde
levensperioden. De meest genoemde zijn de post-partum periode van veertig dagen waarin
vrouwen als onrein worden beschouwd en de njd als het echtpaar kleinkinderen krijgt. Seksuele
onthouding wordt zoals we in 8.3 hebben gezien als niet haalbaar omschreven voor jonge
mensen omdat het hun gezondheid kan schaden. Sandia beschrijft hoe zij een periode zonder
seksuele contacten heeft ervaren.
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Sandia is moeder van één kind en getrouwd met een man die voor onbepaalde tijd naar
Madagascar is vertrokken. Sandia woont met haar zoontje bij haar moeder en na het
vertrek van haar man is ze ziek geworden. Een lusteloos gevoel maakte zich van haar
meester en ze besloot een arts in Moroni te consulteren. Deze Comorese arts schreef
haar de pil voor want, zei hij, een jonge vrouw kan niet gedurende lange tijd zich
onthouden van seksuele gemeenschap. Sandia had geen problemen met de pil en ze heeft
nu haar derde partner. Haar schoonfamilie is uiteraard niet op de hoogte van dit feit
want Sandia wil graag na terugkeer van haar man nog een kind. Haar eigen familie is
wel op de hoogte en is blij dat de gezondheid van Sandia verbetert. Op onze vraag of
Sandia niet bang is seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen reageerde ze
geschokt. Hoewel haar huidige vriend militair is, een beruchte groep wat betreft
seksueel overdraagbare aandoeningen, zou het een dusdanig grote motie van
wantrouwen betekenen om hierover vragen te stellen dat ze dit wel uit haar hoofd laat.
Bovendien verzekerde zij ons dat ze "vertrouwen heeft".
Bovenstaande ervaringen laten het belang zien dat aan seksualiteit gehecht wordt door zowel
mannen en vrouwen. Hoewel Sandia geen seksuele contacten wil op dit moment om kinderen te
krijgen, doet ze er alles aan om mogelijkheden te creëren om een seksuele relatie aan te gaan
zonder zwanger te raken. Ze vindt begrip bij een arts in Moroni die ook van mening is dat haar
klachten verband houden met haar situatie. De gevonden oplossing staat er garant voor dat
Sandia bij terugkeer van haar echtgenoot haar oude leven weer kan voortzetten.
Periodieke onthouding
Hoewel periodieke onthouding niet de meest bekende methode is, wordt hij door bijna de helft
van de personen die van het bestaan van deze methode op de hoogte zijn toegepast. De juiste
periode waarin seksuele gemeenschap vermeden moet worden is gedurende acht dagen te
beginnen bij de tiende dag na het begin van de menstruatie (Werner 1977:293). Periodieke
onthouding is eigenlijk een methode die tussen de vanoudsher bekende traditionele en moderne
methoden inzit. Sommige oudere vrouwen gaven aan dat zij al van het bestaan van deze
methode op de hoogte waren toen zij jong waren. Opvallend is dat slechts een zeer beperkt deel
van de respondenten de juiste periode voor de onthouding kon aangeven. De meest genoemde
onveilige periode was direct na de menstruatie. De lengte van deze periode varieerde van enkele
dagen tot tien à vijftien dagen. Dit betekent dat de periode waarin volgens deze respondenten
veilig geslachtsgemeenschap mogelijk is, zeer kort is mede vanwege de onreinheid tijdens de
menstruatie. De door de gesprekspartners genoemde veilige en toegestane periode voor seksuele
gemeenschap beperkt zich dan tot ruim een week voor de menstruatie, behalve bij diegenen die
als onveilige periode 'enkele dagen' antwoordden.
De verklaringen voor onvruchtbaarheid gedurende een bepaalde periode zijn
verhelderend om de opvattingen ten aanzien van vruchtbaarheid te begrijpen. De meest gegeven
verklaring is dat tijdens de menstruatie de djaho geheel open staat en dat deze zich daarna
langzamerhand sluit. Als de djaho geheel is gesloten ongeveer tien à vijftien dagen na de
menstruatie, is men niet vruchtbaar meer. Vrouwen hebben volgens sommigen de meeste
seksuele behoefte als haar djaho is geopend, dit maakt de periodieke onthouding extra moeilijk.
In Sri Lanka wordt de periode van twee weken na de menstruatie beschouwd als de vruchtbare
periode, de verklaring komt overeen met de hierboven genoemde (McGilvray 1982:51-53). In
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Bamako wordt drie tot vijftien dagen na het einde van de menstruatie als vruchtbare periode
beschouwd. De motivatie hiervoor is dat dan de uterus schoon is en open staat (van de Walle,
Maigra 1991:86).
Over het algemeen wordt op Ngazidja een seksuele behoefte geassocieerd met
vruchtbaarheid. De veronderstelling is dat als vrouwen een grote seksuele behoefte hebben er
vrijwel zeker een bevruchting zal optreden. Enkele gesprekspartners voegen hieraan toe dat het
kind zal gaan lijken op die ouder die het meest naar hem heeft verlangd omdat dat degene is die
het meeste zaad heeft gegeven. Een tweede, minder vaak gehoorde uitspraak om de relatie
tussen seksuele behoeften en vruchtbaarheid te verklaren is dat het "zaad" van de vrouw
gedurende een bepaalde periode het zaad van de man aantrekt en er snel een bevruchting tot
stand komt. Deze verklaring gaat vaak gepaard met een juiste verklaring van het aantal dagen en
het tijdstip waarop men onthouding moet toepassen. De relatie tussen seksuele behoeften en
vruchtbaarheid wordt vaker gelegd, onder andere bij de Tamils op Sri Lanka (MacCormack
1982:4).
De gedachte dat de vrouw een actieve rol speelt bij de vorming van de foetus en dat een
orgasme van vrouwen nodig is voor een succesvolle bevruchting komt overeen met opvattingen
van islamitische geleerden. Musallam (1983:40-52) beschrijft discussies tussen islamitische
geleerden over vruchtbaarheid en erfelijkheid. In tegenstelling tot opvattingen van Aristoteles
die ervan uitging dat het mannelijk semen de drager was van alle erfelijke eigenschappen en het
vrouwelijk aandeel beperkt blijft tot het voeden en ontwikkelen van de foetus, zaten islamitische
geleerden meer op de lijn van Hippocrates. Hippocrates verdedigde de stelling dat het
vrouwelijk en mannelijk aandeel bij de bevruchting even groot is. Beiden leveren dus erfelijke
eigenschappen. In tegenstelling tot de opvatting van Aristoteles waar vrouwen een inferieure rol
krijgen toebedeeld, hebben vrouwen en mannen volgens islamitische geleerden een
gelijkwaardige functie bij de voortplanting. Musallam trekt de conclusie dat de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de islamitische jurisprudentie vooral gebaseerd is op de sociale
werkelijkheid en daarom onderhevig is aan verandering (idem:52). Vrouwen op Ngazidja
werken de relatie tussen seksuele behoeften en vruchtbaarheid verder uit als ze spreken over
zaad van vrouwen dat zaad van mannen aantrekt. Enkele vrouwen verklaarden ook dat een
orgasme nodig is om voldoende vloeistof te krijgen om met het mannelijk semen te kunnen
vermengen. Expliciete referenties naar de islamitische leer zijn door vrouwen niet gemaakt.
Hoewel er door vrouwen wordt benadrukt dat seksuele onthouding zeker geen veilige methode
is, geven enkele vrouwen hieraan toch de voorkeur. De memode wordt als natuurlijk ervaren in
die zin dat er geen lichaamsvreemde stoffen hoeven te worden ingenomen. Ook negatieve
ervaringen met moderne voorbehoedmiddelen kunnen ertoe bijdragen dat op periodieke
onthouding wordt teruggevallen zoals het geval was bij Nafous. De tijdsduur van toepassing is
meestal beperkt. Dit kan zijn omdat bij een verkeerde toepassing er zwangerschappen optreden.
Het kan ook zijn dat de bereidheid bij één van de partners niet aanwezig is waardoor het
moeilijk wordt de juiste perioden van onthouding te respecteren. Of men houdt ermee op omdat
men ziek wordt en dit toeschrijft aan de onthouding.
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8.5.2 Coïtus interruptus
Een traditionele methode is coïtus interruptus. Deze wordt vooral toegepast om de geboorten te
spreiden. Hoewel niet altijd betrouwbaar geacht geniet het een grote populariteit door de
gemakkelijke toepasbaarheid en de geringe bijwerkingen. Als enige negatieve effecten zijn
genoemd de reductie in seksueel plezier van zowel mannen als vrouwen en in sommige
gevallen is er gewezen op de negatieve effecten voor vrouwen omdat zij geen sperma ontvangen
waaraan door sommigen een heilzame werking wordt toegeschreven. Bijna de helft van de
ondervraagden verklaart weleens coïtus interruptus te hebben toegepast (zie tabel 8.4.1).
Het vraagstuk of geboortenregeling is toegestaan heeft zich in de islamitische
jurisprudentie vooral toegespitst op coïtus interruptus, een tijdens het leven van de profeet
Mohammed bekende methode. Musallam (1983:15) citeert zeven hadiths die hierop betrekking
hebben. Zes van de zeven staan coïtus interruptus toe onder diverse voorwaarden of verbieden
het niet. Eén hadith beschouwt coïtus interruptus als verborgen kindermoord (idem: 16). Omdat
er geen directe referentie is in de koran wat betreft anticonceptie vormen deze hadiths een
belangrijke basis voor de discussie over de legitimiteit van geboortenregeling. De islamitische
geleerde Ghazali (1058-1111) komt op basis van zijn door Hippocrates geïnspireerde opvatting
over het proces van de voortplanting tot de conclusie dat coïtus interruptus geoorloofd is. Hij
redeneerde dat tot op het moment van menging van mannelijk en vrouwelijk zaad er geen
sprake is van een menselijk wezen, derhalve kan er ook geen sprake zijn van kindermoord. Op
basis van deze redenering zijn voorbehoedmiddelen toegestaan die ervoor zorgen dat het
mannelijk zaad zich niet kan vermengen met 'het vrouwelijk zaad'. Het feit dat coïtus interruptus
geen 100% betrouwbare methode is, was eveneens een overweging het niet te verbieden,
immers als God een zwangerschap wenste, werd dit door coïtus interruptus niet verhinderd
(idem:21). Een belangrijke voorwaarde die aan het toepassen van coïtus interruptus werd
gesteld, is dat de toestemming van zowel de vrouw als de man is vereist. Het toepassen van
deze methoden kan namelijk twee rechten in gevaar brengen: het recht op seksuele bevrediging
en het recht op voortplanting (idem:28).
Ghazali vond dat coïtus interruptus was gerechtvaardigd als er sprake was van het
verminderen van gezondheidsrisico's voor vrouwen die ze tengevolge van een zwangerschap
ondervonden, als de schoonheid van de vrouw beschermd moest worden en als er economische
redenen waren om het kindertal te beperkten. Deze aanleidingen zijn ruimer dan door de
religieuze autoriteiten op Ngazidja gehanteerde rechtvaardigingen. In eerste instantie werden op
Ngazidja alleen gezondheidsmotieven als rechtvaardiging voor geboortenregeling aangedragen,
later werd dit uitgebreid met economische beweegredenen.
In sommige Afrikaanse samenlevingen kunnen animistische motieven leiden tot
tegenstand tegen geboortenregeling. Zo kan voorouderverering verantwoordelijk zijn voor het
afwijzen van geboortenbeperking omdat voorouders dan geen mogelijkheid meer zouden
hebben om terug te komen in hun nageslacht (Caldwell, Caldwell 1987). Vrouwen op Ngazidja
verwijzen hier niet naar. Zij dragen over het algemeen ook geen bezwaren aan gegrond op de
koran. Zij geven aan dat coïtus interruptus vooral interessant is als een methode voor
geboortenspreiding. Vrouwen die in het geheel geen kinderen meer wensen gaan in veel
gevallen op zoek naar een meer betrouwbare methode.
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8.5.3 Borstvoeding
Borstvoeding wordt door een klein gedeelte van de vrouwen als een anticonceptiemethode
beschouwd. Van de honderdvijf personen waaraan gericht hun mening over borstvoeding en
geboortenregeling is gevraagd, schreven negenendertig personen een geringe anticonceptieve
werking aan borstvoeding toe. De ondervraagden gaven hiervoor verschillende verklaringen
zoals het feit dat het kind de voeding van de moeder tot zich neemt zodat de moeder geen
voeding over heeft om aan een nieuw kind te geven. Of er werd aangegeven dat het
menstruatiebloed getransformeerd wordt in melk waardoor er geen bevruchting kan optreden.
De afwezigheid van vruchtbaarheid wordt dan verklaard door de afwezigheid van voldoende
bloed om de foetus te vormen.
De mening dat het mannelijk zaad de melk bederft is aangetroffen in Afrikaanse
samenlevingen (Maher 1992b: 157), maar wordt niet door vrouwen op Ngazidja genoemd. De
consequentie van deze opvatting is namelijk dat er geen seksuele contacten mogen plaatsvinden
tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Vrouwen op Ngazidja verbinden het
zogen en seksuele onthouding niet met elkaar.
Het belang van frequent zuigen door de baby is door sommige vrouwen op Ngazidja
benadrukt. Dit hangt samen met het feit dat volgens hen de melk in de borsten in verbinding
staat met de baarmoeder. Het zuigen veroorzaakt een zekere mobiliteit in de baarmoeder
waardoor een eventuele nieuwe baby zich niet kan nestelen. De observatie dat veelvuldig zuigen
van de baby een nieuwe zwangerschap uitstelt wordt in de literatuur bevestigd (Cameron,
Hofvander 1971:18; Hatcher 1984:32). Het hoog prolactine niveau onderdrukt de ovulatie.
Borstvoeding wordt niet beschouwd als een betrouwbare anticonceptiemethode. Ook vrouwen
op Ngazidja benadrukken dat men altijd een nieuwe zwangerschap kan krijgen maar dat deze
kan worden uitgesteld (zie 5.7 Asmine, 6.6 Fatima, 7.3 Dhahabia).
Over de gezondheidsaspecten van borstvoeding voor de zuigeling wordt door de
ondervraagden weinig spontaan gezegd. Desgevraagd verklaren vrouwen dat flesvoeding even
goed is. In ruraal gebied is flesvoeding naast of in combinatie met borstvoeding waarschijnlijk
op grote schaal geaccepteerd. Lokale winkeltjes hebben in hun beperkt assortiment altijd
babyvoeding. Ook mannen noemen het geven van een blik babyvoeding als één van hun
verplichtingen tijdens de veertig dagen na de bevalling. Schattingen over het aantal vrouwen dat
borstvoeding geeft, liggen rond de 85% maar zijn niet betrouwbaar.'
Maher (1992b: 153) bekritiseert de idee dat er een verband bestaat tussen een toename
van de duur van het geven van borstvoeding en een afname van kindersterfte. In landen met een
hoog borstvoedingspercentage waar kinderen gedurende lange tijd de borst krijgen is er vaak
sprake van een hoge kindersterfte. Maher acht armoede gekoppeld aan overwerkte en uitgeputte
moeders, onhygiënische omstandigheden en gender ongelijkheid meer bepalend voor de
kindersterfte dan het wel of niet geven van borstvoeding. De eenzijdige biologisch-medische
benadering van dejaren zeventig (Jelliffe, Jelliffe 1978) die ook op Ngazidja in de voorlichting
is terug te vinden wordt hiermee gerelativeerd. Dit kan een reden zijn waarom vrouwen weinig
aandacht hebben voor gezondheidsaspecten van borstvoeding. Argumenten van uitputting,
onvoldoende melkaanmaak en het beschikken over de middelen om babyvoeding te kopen zijn
door vrouwen in de onderzoeksdorpen genoemd als reden voor het geven van flesvoeding. Op
Ngazidja wordt naast borst- of flesvoeding vroegtijdig begonnen met de introductie van
bijvoeding. Een mengsel van rijst met water kan worden toegediend. Ook groene bananen in
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combinatie met vis, cocosmelk, maïs of cassave aangemaakt met water of melk wordt wel
gegeven (Mroudjae, Blanchy 1989:170-171).
Boserup (1990b:267) bekritiseert eveneens de eenzijdig medisch-biologische benadering
als zij wijst op de relatie tussen de lange duur van borstvoeding, een afname van professionele
activiteiten buitenshuis van vrouwen en de hieraan gekoppelde reproduktieve patronen. Zij laat
zien dat buitenshuis werkende vrouwen de lactatieperiode en geboorteïntervallen verkorten.
Vrouwen verkrijgen dan meer vrijheid om zich buitenshuis te ontplooien. Het stimuleren van
lange lactatieperioden en lange geboorteïntervallen is in dit licht gezien niet bevorderlijk voor
de ontwikkelingsmogelijkheden van vrouwen. Vrouwen op Ngazidja dragen deze redenen nog
niet aan als zij hun keuze voor flesvoeding toelichten. Dit is gezien hun situatie begrijpelijk, zij
worden immers gedurende de tijd van het zogen en verzorgen van kinderen grotendeels
vrijgesteld van landbouwactiviteiten.
Borstvoeding wordt in de koran aanbevolen voor kinderen tot twee jaar. 8 Op grond
hiervan wordt geboortenregeling wel gerechtvaardigd door islamitische geleerden. Vrouwen op
Ngazidja beschouwen borstvoeding niet primair als een geboortenregelingsmethoden maar
kunnen er indirect wel op negatieve wijze mee geconfronteerd worden. Een voorbeeld is Jaidata
(4.3.1) die immers niet het door haar gewenste voorbehoedmiddel kreeg omdat ze nog
borstvoeding gaf. Ze werd weggestuurd bij de gezondheidspost met condooms en het verzoek
om terug te komen als de baby zes maanden zou oud zijn. Dit uitstel vond ze moeilijk.
8.5.4 Kruiden en magie
Volgens lokale vroedvrouwen wordt er veel gebruik gemaakt van hun diensten om geboorten te
spreiden met kruidenmengsels. Ook vrouwen bevestigen dat ze weleens voor dit doel een lokale
vroedvrouw hebben geraadpleegd.
Thee van medicinale planten wordt gebruikt om menstruatiebloedingen te bevorderen
en zodoende de installatie van het kind in de baarmoeder te verhinderen. De werking van deze
thee kan zowel preventief als abortief zijn.
Een methode die altijd het proberen waard is, is de toepassing van vaginale lavementen.
Citroensap is veel gebruikt maar ook cola en bier zijn wel genoemd als effectief. Vooral jonge
meisjes noemden deze methode. Het kan zijn dat zij vanwege de geringe toegankelijkheid tot
meer betrouwbare middelen op deze methode worden teruggeworpen. Het is ook mogelijk dat
oudere vrouwen ervan afzien vanwege slechte ervaringen met vaginale lavementen.
Een andere veel gebruikte methode is die van 'verzen uit de koran'. Hiervoor zijn diverse
rituelen. De verzen kunnen door de mwalimu met een soort inkt gemaakt van houtskool op een
ei worden geschreven. Het ei wordt vervolgens gekookt en opgegeten door de vrouw die tevens
het kookwater moet drinken. De verzen kunnen ook op een wit bord geschreven worden. Dit
bord wordt vervolgens gewassen en het waswater wordt gedronken door de vrouw. Men kan
tenslotte de verzen op papier schrijven en deze als een soort amulet door de vrouw laten dragen.
Deze laatste methode is populair. Deze als onschadelijk beschouwde methode wordt zowel voor
geboortenregeling als voor het genezen van onvruchtbaarheid gebruikt. Vrouwen geven wel aan
dat het niet zo effectief is maar de moeite van het proberen waard.
Als belangrijk voor de toekomstige vruchtbaarheid wordt Tiet begraven van de placenta'
genoemd. Als deze met de navelstreng naar boven begraven wordt, zorgt dit voor een
definitieve stop van de geboorten. Als er nog meer kinderen gewenst worden, begraaft men de
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placenta met de navelstreng naar beneden. De placenta wordt altijd gewikkeld in bananen- of
ricinusbladeren of een stuk stof. Sommige vroedvrouwen leggen er ook een traditioneel
gemaakte slipper op. De effectiviteit van het juist begraven van de placenta wordt door
sommige vroedvrouwen wel in twijfel getrokken al wordt het wel door allen gerespecteerd. Het
belang van het juist begraven van de placenta is één van de redenen waarom er bij voorkeur een
vroedvrouw gevraagd wordt die tot de familie behoort of de familie welgezind is.
Zoals beschreven bij de familie AH Mamout (6.2) en de familie Ali Abdallah (7.2) is het
aanwenden van hulp van de mwalimu om zwangerschappen te voorkomen vooral gebruikelijk
als het om een andere vrouw gaat waarbij men zwangerschap, veelal uit jaloezie, wil
verhinderen. Zo verklaart Salima het uitblijven van een vierde zwangerschap door magie die
haar rivaal heeft aangewend. Men wendde zich hiervoor tot een lokaal erkende mwalimu die
overeenkomstig de wens van de cliënt instructies geeft. Deze instructies kunnen variëren van
het offeren van kippen of geiten tot het verbranden van haar en stukjes stof behorende tot de
kleding van de slachtoffers. Ook worden er 's nachts dansen uitgevoerd met het doel geesten op
te roepen die het gevraagde moeten bewerkstelligen. Intermediair kunnen zowel vrouwelijke als
mannelijke personen zijn. Chouzour (1989:106) schat dat het in 80% van de gevallen om
vrouwen gaat. Vrouwen kunnen op deze manier bovennatuurlijke macht uitoefenen. Aan de
andere kant worden ze door bovennatuurlijke krachten beperkt als deze tegen hen zijn gericht.
Een correct gedrag is dus van belang om te voorkomen dat er bovennatuurlijke krachten tegen
hen worden opgeroepen.
De laatste traditionele methode die genoemd werd namelijk het niet zwanger worden
door seksuele relaties met verschillende partners te onderhouden, wordt toegelicht door Amina.
Amina is een vrouw van bijna dertig jaar. Zij is verschillende keren getrouwd geweest
maar steeds liep het huwelijk mis. Haar eerste echtgenoot was zeer jaloers en
beschuldigde haar constant van overspel. Niet ten onrechte zoals Amina liet
doorschemeren maar na de geboorte van twee kinderen liep de relatie stuk Al vrij snel
hertrouwde Amina en kreeg ze haar derde kind. Vier maanden na de bevalling stelde
haar echtgenoot haar voor om de pil te gaan gebruiken maar Amina had daar weinig
zin in omdat ze nog borstvoeding gaf. Ook de moeder van Amina zag er niet veel heil in.
De echtgenoot oefende een dusdanige pressie uit dat Amina het toch met de pil
probeerde en na één week ziek werd. De echtgenoot is daarop definitief vertrokken.
Aldus achtergebleven ging Amina seksuele relaties aan met verschillende mannen, want
zo legde zij uit, als je dit doet wordt je niet zwanger. Gelukkig vond ze na één jaar een
derde echtgenoot en met hem wilde ze graag een vierde kind krijgen. Hiervoor verbrak
ze haar relaties met andere mannen. Helaas hield het huwelijk niet lang genoeg stand
om deze wens te realiseren, en Amina viel weer terug op haar methode van meerdere
partners want zo legde zij uit: "het zaad van verschillende mannen verdraagt elkaar
niet. Zaad van verschillende partners zal elkaar bestrijden, daarom zal er geen
bevruchting plaats vinden. "
Een verklaring voor deze wonderlijke methode waarvan Amina zegt dat ze beslist niet de enige
is die hem toepast, kan gezocht worden in het feit dat vrouwen die meerdere seksuele contacten
hebben een verhoogd risico hebben om seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen wat
kan leiden tot onvruchtbaarheid.
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8.5.5 Abortus provocates
Hoewel abortus provocates geen voorbehoedmiddel is, wordt het wel als zodanig gebruikt.
Officieel is het uitvoeren van abortussen verboden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het plegen
van abortus een veelgebruikte uitweg biedt voor ongewenste zwangerschappen zoals de
verklaringen van Echata (5.2), Hamida (5.5) en Thoirabou (6.2) doen vermoeden. Kwantitatieve
uitspraken zijn hierover niet te doen door het illegale karakter van abortussen. Uitspraken zoals
die van Dhahabia (7.3 de familie Moeva Youssouf) die het voorkomen van steriliteit toeschrijft
aan het hoge aantal abortussen bij jonge meisjes zodat er geen kinderen meer in de buik zijn
tegen de tijd dat het meisje ze wel wil hebben, geven eveneens aan dat het meer dan incidenteel
voorkomt. Van de 105 respondenten, waaronder geen echtparen, waaraan gericht is gevraagd of
zij of hun partner een abortus hebben gepleegd hebben er vijftien (elf vrouwen en vier mannen)
bevestigend geantwoord (tabel 8.4.1).
Het debat over abortus provocates is levend op Ngazidja. Hoewel het officieel niet is
toegestaan verklaarde de grand mufti in 1989, naar aanleiding van een gevonden babylijkje, dat
in sommige gevallen het plegen van een abortus de voorkeur verdiende boven het doden van
pasgeboren baby's. De islamitische jurisprudentie is verdeeld op dit punt. Met name over de
vraag wanneer een foetus een ziel heeft en abortus niet meer is toegestaan is, wordt
gediscussieerd. Musallam (1983:40) beschrijft drie stadia van elk veertig dagen waarin abortus
eventueel is getolereerd. De eerste veertig dagen bestaat de foetus uit semen, de tweede periode
is de foetus een bloedachtige bol en in het derde stadium is het een vleesachtig vormloos
weefsel. Na 120 dagen krijgt de foetus een ziel en is abortus niet meer toegestaan of getolereerd
(idem:59).
Dat abortussen in de illegale sfeer blijven, blijkt uit het feit dat professioneel
uitgevoerde abortussen in het ziekenhuis in Moroni verricht worden onder de dekmantel van
curettage. De mogelijkheid om dit te laten doen is sterk afhankelijk van de bereidheid van de
arts en de juiste contacten. Vrouwen die over onvoldoende middelen beschikken blijven
aangewezen op lokale methoden.
Zowel traditionele als moderne abortusmethoden worden gebruikt op Ngazidja.
Traditionele methoden bestaan uit het drinken van vruchtafdrijvende dranken. Een scala van
recepten doen de ronde variërend van het gebruik van diverse soorten thee tot het slikken van
een flinke dosis nivaquine of het drinken van het streng verboden alcohol. Ook mechanische
methoden zoals het inbrengen van ijzeren pennen worden gebruikt. De werking die aan de
meeste recepten wordt toegeschreven is gebaseerd op het verdunnen van het bloed. De foetus
wordt door vrouwen op Ngazidja gedurende de eerste drie maanden gezien als een concentratie
van bloed, door dit te verdunnen kan de vrucht afgedreven worden. Zware arbeid of
lichamelijke inspanning wordt door hen eveneens als vruchtafdrijvend beschouwd omdat een
vrouw al haar energie nodig heeft voor het onderhoud van het kind in haar schoot en een tekort
aan energie een vruchtafdrijving tot gevolg heeft. Om deze reden beperken vrouwen die wel
graag een gezond kind willen hebben tijdens de zwangerschap hun lichamelijke activiteiten
maar spannen anderen die de vrucht willen afdrijven, zoals Nafous, zich juist bovenmatig in.
Opvallend is dat de negatieve gevolgen van snel op elkaar volgende zwangerschappen
voor de gezondheid van kinderen niet worden genoemd als reden om een abortus te plegen
terwijl dit onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als de nieuwe zwangerschap het
overleven van het jongste kind in gevaar brengt, door enkele scholen binnen de islam juist wel
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als argument voor abortus wordt aangedragen (Musallam 1983:57). Ook vrouwen op Ngazidja
willen hun zuigelingen optimale levenskansen bieden en daarom niet voortijdig weer opnieuw
zwanger worden. Toch dragen zij dit argument niet aan als rechtvaardiging van een abortus
provocatus. Redenen die voor hen belangrijker zijn, zijn het ongehuwd zwanger worden van
jonge meisjes en de schadelijke effecten van veelvuldige zwangerschappen op de gezondheid
van de moeders.
Meisjes en vrouwen kunnen verschillende keren een abortus ondergaan. Zo vertelde een moeder
van zeven kinderen mij dat zij vijf abortussen had ondergaan waarvan drie na de geboorte van
haar laatste kind. Deze vrouw was goed op de hoogte van diverse voorbehoedmiddelen en zij
had zelfs een tijdje de pil gebruikt. Zij paste periodieke onthouding toe en accepteerde een
abortus als ze toch zwanger werd. Op de vraag waarom zij de voorkeur gaf aan abortussen
boven het gebruik van betrouwbare voorbehoedmiddelen, antwoordde zij dat een abortus in
ieder geval betekent dat iemand nog steeds vruchtbaar is, bij het gebruik van
voorbehoedmiddelen kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan. Dit kan ook de reden
zijn voor de relatieve openheid waarmee, ondanks het verbod op abortus, over abortus wordt
gesproken. Vrouwen schamen zich er in veel gevallen niet voor maar accepteren het, als de
abortus goed verloopt, als feiten die bij het leven horen. Als er complicaties13 optreden ligt dit
anders en wordt er in veel gevallen wel naar gestreefd een tweede abortus te vermijden.
Hoewel het hebben van veel kinderen niet bepalend is voor de status van vrouwen,
wordt het vermogen tot conceptie kennelijk wel van belang geacht. Waarom is dit het geval?
Enkele redenen zoals een grotere kans op de huwelijksmarkt of het voortzetten van de matrilijn
zijn in voorgaande hoofdstukken uitgewerkt. Toch bieden deze onvoldoende verklaring voor het
bovengenoemde verschijnsel. Zo had de moeder van zeven kinderen ruimschoots voldaan aan
reproduktieve verplichtingen ten opzichte van haar familie en leek zij ook een stabiele
huwelijksrelatie te hebben, de zeven kinderen waren allen van haar echtgenoot. Toch
accepteerde zij abortussen en gaf ze aan dat op deze manier er niet getwijfeld kon worden aan
haar vruchtbaarheid. Een mogelijke verklaring kan gelegen zijn in het ideaalbeeld waaraan
vrouwen moeten voldoen en waar vruchtbaarheid deel van uitmaakt. Voor
geboortenregelingsprogramma's betekent het dat zelfs als aanbod van anticonceptiemiddelen,
begeleiding en communicatie voldoende zijn, het niet automatisch betekent dat vrouwen
daadwerkelijk moderne voorbehoedmiddelen gaan gebruiken.
Bongaarts et al (1984c: 526) merken op dat gegevens over abortus provocatus in subSahara Afrika nauwelijks beschikbaar zijn. Zij hebben de indruk dat het vooral bij jonge meisjes
in urbaan gebied voorkomt en dat het in rurale gebieden minder frequent wordt toegepast. De
eerste waarneming namelijk dat abortus vooral bij jonge meisjes voorkomt, wordt op Ngazidja
bevestigd. De tweede waarneming niet, ook in rurale gebieden lijkt abortus veel voor te komen.
In de theoretische overwegingen (2.2) is abortus provocatus genoemd als één van de vier
directe determinanten van vruchtbaarheid. Vooral in samenlevingen waar relatief weinig
vrouwen moderne voorbehoedmiddelen gebruiken zou abortus provocatus de fertiliteit voor een
groot deel bepalen. Abortus provocatus wordt als het meest toegepaste middel in
ontwikkelingslanden beschouwd om het kindertal te regelen (NAR 1984:29). Er wordt wel
gezegd dat zolang moderne middelen niet voor honderd procent betrouwbaar zijn en de toegang
tot anticonceptiemiddelen voor bepaalde groepen beperkt blijft, er een beroep op abortus
provocatus zal worden gedaan (Ports, Rosenfield 1990b). Reproduktieve strategieën die
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vrouwen op Ngazidja volgen, laten zien dat veel vrouwen hun toevlucht nemen tot een abortus.
Dit wijst erop dat abortus provocatus voor vrouwen op Ngazidja, in ieder geval in een bepaalde
levensfase, een belangrijke uitweg biedt voor ongewenste zwangerschappen. Naar verwachting
zal dit in de toekomst voorlopig zo blijven.
8.6 Religie en spiritualiteit
De indrukwekkende lijst van traditioneel en religieus geïnspireerde methoden ter regulering van
de vruchtbaarheid geeft aanleiding tot het stellen van de vraag in hoeverre vrouwen hun
handelen ten aanzien van hun vruchtbaarheid baseren op hun geloofsovertuiging of op
traditionele en culturele opvattingen en in hoeverre deze tegenstrijdig aan elkaar zijn.
In de levensverhalen van vrouwen zijn een aantal malen rechtvaardigingen voor bepaald gedrag
gebaseerd op het islamitisch geloof naar voren gekomen. Zo betoogt Binty (4.2) dat ze moeite
heeft met seksuele relaties buiten het huwelijk omdat dit tegen haar geloof is. Dhahabia geeft
aan dat ze geen moderne voorbehoedmiddelen wil gebruiken omdat het totaal aantal kinderen
door Allah is bepaald. Deze expliciete referenties van vrouwen naar het geloof zijn echter
schaars. Het wel of niet accepteren van geboortenregeling door vrouwen wordt zelden direct
gerelateerd aan religieuze motivaties. Toch is godsdienst een essentieel impliciet onderdeel in
het leven van vrouwen. Zij beschouwen zichzelf zonder uitzondering als islamitisch met de
rechten en plichten van islamitische vrouwen. Van de geboorte tot de dood worden ze begeleid
door islamitische riten en gebruiken. Voor mannen geldt dit ook. Opvallend is dat mannen
vaker religieuze motieven ter rechtvaardiging van hun handelen aandragen dan vrouwen. Zo
verbinden zij bijvoorbeeld een negatieve houding ten aanzien van geboortenregeling aan het op
de koran gebaseerde gegeven dat in de voedselbehoefte van iedere nakomeling wordt voorzien
(7.3).
Voorbeelden van het aanwenden van krachten gebaseerd op magie zijn verschillende
malen genoemd. Zo kan het mislukken van een huwelijk worden toegeschreven aan het
aanwenden van bovennatuurlijke krachten door een rivale zoals het geval was bij Thoirabou
(6.2). Ook (tijdelijke) onvruchtbaarheid wordt meermalen toegeschreven aan bovennatuurlijke
invloed zoals Salima (7.2) beschreef, zij heeft dankzij de mwalimu het noodlot van
onvruchtbaarheid af kunnen wenden. Het relaas van de familie Ali Bacar (6.3) toont aan dat
bovennatuurlijke krachten met succes aangewend kunnen worden voor het behouden van de
maagdelijkheid bij jonge meisjes. Het inroepen van bovennatuurlijke machten geeft aan
vrouwen een mogelijkheid de situatie naar hun hand te zetten. Aan de andere kant maakt het
hun extra kwetsbaar, zij kunnen immers ook doelwit zijn van deze krachten. In ieder geval
houden zij er rekening mee bij hun dagelijkse handelingen, voor het selecteren van een
huwelijkspartner, voor het geven van een naam aan een nieuwgeborene, voor het bepalen van
het beste tijdstip om op reis te gaan en voor vele andere zaken wordt als vanzelfsprekend de
mwalimu geconsulteerd. Vrouwen consulteren niet alleen via de mwalimu hogere machten, zij
kunnen zelf ook als mwalimu fungeren. Zoals beschreven schat Chouzour (1989:106) dat 80%
van de mwalimus op Ngazidja vrouwelijk zijn, een percentage dat hoog is voor een islamitische
context.132
Opvallend is dat er een harmonie bestaat tussen strikt islamitische opvattingen en
traditionele en spirituele gebruiken. Zo beschrijft Chouzour (1989:214) de situatie op Ngazidja
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waar de spirituele leider de mwalimu samenwerkt met de godsdienst leraar at fundi om geesten
het hoofd te bieden.133 Newitt (1984:83-89) beschrijft dat personen of de mwalimu tijdelijk
bezeten kunnen zijn van geesten en dat deze vorm van bezetenheid overeenkomsten vertoont
met rituelen in Oost-Afrika en Madagascar. Ook is in hoofdstuk zes van dit proefschrift
beschreven dat tijdens ceremoniële verplichtingen gebaseerd op islamitische wetten, traditionele
gewoonten zoals bijvoorbeeld het aanbieden van maaltijden aan bepaalde mensen zonder
moeite geïntegreerd worden. Het voorkomen van geesten (djinns) in de officiële islamitische
leer vergemakkelijkt deze integratie.
Het accentverschil tussen vrouwen en mannen als het gaat over het aanwenden van
magie of op het terugvallen op officiële religieuze structuren is begrijpelijk. Vrouwen zijn sterk
vertegenwoordigd als mwalimu en maken hier gebruik van, mannen hebben een sterke positie
binnen de officiële religieuze structuur en refereren vaker naar de religie. Er is geen sprake van
een tegenstelling, in feite worden geesten of hogere machten door de bewoners van de
onderzoeksdorpen eerder ingedeeld naar hun aard: goed of kwaad, dan naar hun oorsprong:
religieus of traditioneel-cultureel.
De classificatie van geesten in goed en kwaad geeft inzicht in datgene wat wordt
gewaardeerd en waarop normen en waarden zijn gebaseerd.
Een Arabische afkomst,
beschaving, blankheid (van huid), islamitisch geloof en aristrocratie tot uiting komend in het
wonen in de stad worden hoog aangeslagen. Aan de andere kant wordt een Afrikaanse afkomst,
niet beschaafd of onwetend zijn, de kleur rood, vijandschap ten opzichte van de islam en
woonachtig zijn in rurale gebieden minder gewaardeerd. Dit verklaart bijvoorbeeld het
opvallend groot aantal mensen dat zegt Arabische voorouders te hebben (2.3.4). Het geeft ook
inzicht waarom de hoogste religieuze autoriteit weigerde zijn propaganda toespraak voor
geboortenregeling, afgedrukt op rood papier, te laten verspreiden. Het geeft inzicht in de
houding van vrouwen als het gaat om het omgaan met bovennatuurlijke niet religieuze machten.
Zo kunnen zij het contact met geesten in een islamitisch kader plaatsen. Het is wel gebeurd dat
een geest niet geraadpleegd kon worden omdat hij op bedevaart naar Mekka was. Andere
vrouwen zochten geen contact met geesten tijdens de ramadan (Chouzour 1989).
Trimingham (1980:47) gaat in op het onderscheid tussen rites die geen onderdeel zijn
van de islamitische leer uitgevoerd door vrouwen en andere rites die dat wel zijn. Hij typeert
vrouwen die vaak bij niet-islamitische rites zijn betrokken als heidenen en mannen die bij
officiële rites zijn betrokken als gelovigen. Dit onderscheid is op Ngazidja niet te maken. Zowel
mannen als vrouwen die met rites en bovennatuurlijke krachten te maken hebben beschouwen
zichzelf en hun praktijken in overeenstemming met het islamitisch geloof.
Samenvattend kan worden gesteld dat in het contact met geesten vrouwen een
belangrijke rol spelen en dat zij op grond hiervan macht kunnen uitoefenen. Aan de andere kant
moeten zij ervoor zorgen dat kwade geesten hun positie niet ondermijnen. In diverse
levensverhalen waar ervaringen van vrouwen met bovennatuurlijke machten zijn beschreven is
het opvallend dat deze machten een geaccepteerd onderdeel van de cultureel-religieuze
werkelijkheid zijn.
8.7 Gezondheidsoverwegingen en vruchtbaarheid, een balans
Bij het opmaken van de balans vallen een aantal zaken op. Ten eerste het belang van
gezondheidsopvattingen voor reproduktieve strategieën van vrouwen. Met name foutieve
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opvattingen over de werking van voorbehoedmiddelen kunnen bepalend zijn voor het gebruik.
Ten tweede de wensen die vrouwen uiten als het gaat om een bevolkingsbeleid en over de
aansluiting van voorlichting bij hun ervaringen. Ten derde de gevoelens van machteloosheid of
juist het omgekeerde waarmee vrouwen zich zien geconfronteerd als ze spreken over
zelfbeschikking over hun vruchtbaarheid en seksualiteit.
Reproduktieve strategieën
Zwangerschap, steriliteit, seksualiteit en de werking toegeschreven aan voorbehoedmiddelen
zijn nauw met elkaar verbonden in de belevingswereld van vrouwen en zijn belangrijk voor hun
reproduktieve strategieën. De gegevens gepresenteerd in dit hoofdstuk verklaren voor een deel
de in vorige hoofdstukken waargenomen tendensen zoals de korte tijdsduur van gebruik, de
wisseling van methoden en het profiel van de trouwe gebruikster.
De in hoofdstuk vier beschreven korte gebruiksduur van moderne
anticonceptiemiddelen bij jonge vrouwen is voor een deel toe te schrijven aan de vrees voor
verlies van vruchtbaarheid. Daarnaast worden vrouwen geconfronteerd met reële bijwerkingen
van moderne voorbehoedmiddelen die onvoldoende onderkend worden door de begeleidende
medische dienst. Vrouwen blijven hierdoor middelen gebruiken die niet geschikt voor hen zijn
en zullen als de bijwerkingen te bezwaarlijk worden stoppen met gebruik. Naast medisch gezien
erkende bijwerkingen treden er ook een aantal sociaal geïnduceerde bijwerkingen op.
Onvoldoende kennis van werking van middelen en van het eigen lichaam dragen ertoe bij dat
deze bijwerkingen beëindiging van gebruik tot gevolg kunnen hebben.
Opvattingen in het informele circuit die gebaseerd zijn op de in dit hoofdstuk
beschreven culturele interpretaties van diverse middelen zijn veelal bepalend voor de keuze
voor een bepaald voorbehoedmiddel. Zo kozen oudere vrouwen die geen kinderen meer
wensten voor de prikpil omdat dit een permanente steriliteit zou bewerkstelligen, een relatief
onbekend middel zoals het spiraaltje werd afgewezen vanwege de bezwaren die men had tegen
het koord. Ook is er een differentiatie naar economische klasse te zien die bepalend is voor de
keuzemogelijkheden. Vrouwen die zich een goede voeding kunnen veroorloven, kunnen zonder
problemen de pil slikken omdat goede voeding het gif van de pil zou neutraliseren. Armere
vrouwen kunnen zich dit niet veroorloven.
De vraag is in hoeverre gezondheidsopvattingen bepalend zijn voor reproduktieve
strategieën van vrouwen. Zijn de in voorgaande hoofdstukken uitgewerkte sociaal-economische
en culturele opvattingen niet meer doorslaggevend voor reproduktieve vrijheden van vrouwen
en speelt de gezondheidsbeleving hierin een ondergeschikte rol? In dit hoofdstuk is beschreven
dat dit niet het geval is. Voortplanting, beheersing van vruchtbaarheid en seksualiteit worden in
de belevingswereld van vrouwen direct gekoppeld aan gezondheid. De vele gevallen waarin
vrouwen besluiten geen moderne voorbehoedmiddelen (meer) te gebruiken vanwege de ervaren
of verwachte gezondheidsrisico's laten het belang zien van een goed aanbod, begeleiding en
voorlichting. Alleen als hier aan voldaan is zullen vrouwen moderne anticonceptiemiddelen als
een serieus te nemen middel zien om vruchtbaarheid te beheersen en zullen ze bereid zijn
andere barrières het hoofd te bieden. Samen met overwegingen gebaseerd op verwantschap
oefenen gezondheidsoverwegingen een grote invloed uit op de keuze en het patroon van gebruik
van voorbehoedmiddelen. Zij behoren hiermee tot de kleinste bouwstenen met grote
generalistiewaarden waarop vrouwen hun reproduktieve strategieën baseren.
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Bevolkingsbeleid
Bij de uitvoering van een bevolkingsbeleid bestaan er discrepanties tussen datgene wat op
nationaal niveau wordt gedaan en op lokaal niveau wordt gewenst. De belangrijkste activiteiten
op nationaal niveau zijn er in de eerste plaats op gericht om de verkrijgbaarheid van moderne
anticonceptiva op de gehele Comoren te waarborgen. In de tweede plaats wordt er veel aandacht
geschonken aan informatie, educatie en communicatie ten behoeve van het
bevolkingsprogramma. Vrouwen geven aan dat ze het aanbod van moderne anticonceptiva
waarderen, al hebben ze hierbij wel bepaalde kwaliteitseisen. Zij gaan echter verder door de
diensten van een gezondheidscentrum in een ruimer kader te plaatsen. Ze willen hier niet alleen
aankomen met hun vragen over geboortenregeling maar vooral met vragen over
onvruchtbaarheid, seksualiteit, abortus provocatus en in mindere mate over kinderverzorging.
Zij hebben niet alleen behoefte aan voorlichting over de juiste werking en gebruik van
anticonceptiva, zij willen dat dit aansluit bij hun opinies en ervaringen.
Zij zijn niet
uitsluitend geïnteresseerd in het aanbod van moderne anticonceptiva, ook traditionele vormen
en bijvoorbeeld voorlichting over veilige abortussen zoeken zij. Het regelen van de
vruchtbaarheid wordt door hen niet uitsluitend als een technisch te regelen probleem gezien,
emoties, wantrouwen en gevoelens spelen een minstens even belangrijke rol. Belevenis van
seksualiteit, de invloed van moderne anticonceptiva hierop, seksueel overdraagbare
aandoeningen, dit alles heeft de belangstelling van vrouwen. Het beperken van aangeboden
diensten tot het doorgeven van technische informatie leidt tot situaties die Samia (7.2) kort
samenvat als ze aangeeft dat ze de gezondheidswerker wel geloofde toen hij haar uitlegde dat
haar klachten niets met het gebruik van de pil te maken had maar dat ze voor de zekerheid toch
maar is gestopt met het gebruik hiervan. De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens over
opvattingen over (onvruchtbaarheid, seksualiteit en de werking van anticonceptiva bieden een
basis om te komen tot een meer aangepaste uitvoering van het bevolkingsbeleid.
Zelfbeschikkine
In gesprekken met vrouwen waarbij het ging om seksualiteit en voortplanting kwam het thema
zelfbeschikking meermalen aan de orde. Gevoelens van machteloosheid werden verwoord door
Karima (8.1) toen zij vertelde van haar eerste zwangerschap en huwelijk. Machteloosheid werd
ervaren als voorbehoedmiddelen faalden of als een bepaald middel niet geschikt werd geacht
voor bepaalde personen zoals bijvoorbeeld het geval was bij de afwijzing van orale
anticonceptiva voor zogende vrouwen. Duidelijk kwamen gevoelens van onmacht naar voren
als het ging om vruchtbaarheidsproblemen. Onvruchtbaarheid is een probleem waarmee
vrouwen nauwelijks terecht kunnen in gezondheidscentra en waardoor ze sociaal gezien in
zekere zin geïsoleerd raken. Het kiezen van een radicale oplossing om de vruchtbaarheid te
beperken zoals het ondergaan van een sterilisatie behoort evenmin tot de reële mogelijkheden
van vele vrouwen. Bij de beschrijving van seksuele relaties die vrouwen aangingen kwam
zelfbeschikking of het gebrek hieraan expliciet aan de orde. Zo vertelden vrouwen dat ze juist
wel of geen initiatieven namen voor seksueel contact en beschreven zij hun vrees voor
vernedering bij het nemen van verkeerde initiatieven. Gevoelens van machteloosheid of juist
van macht vermengden zich hier.
De reproduktieve strategieën die vrouwen ontwikkelen verschillen onderling sterk,
afhankelijk van hun omgeving en hun positie. De componenten die bepalend zijn voor de
strategie zijn dezelfde, het gewicht dat eraan toe wordt gekend verschilt. In dit hoofdstuk zijn
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een aantal componenten beschreven die direct te maken hebben met de gezondheid, de
vruchtbaarheid en de seksualiteit. Deze bepalen of, hoe en wanneer er van de diverse methoden,
waaronder moderne voorbehoedmiddelen, gebruik wordt gemaakt. Vrouwen hebben hierin een
actieve rol en kunnen door het aanwenden van bepaalde 'wapens' bijvoorbeeld seksualiteit of
magie doelen bereiken. Aan de andere kant zijn zij ook degenen die als eerste geconfronteerd
worden met eventuele negatieve gevolgen van hun keuzen. De in dit hoofdstuk gepresenteerde
gegevens maken duidelijk dat gezondheidsopvattingen van grote betekenis zijn voor
reproduktieve keuzen van vrouwen.
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HOOFDSTUK 9

SLOTBESCHOUWING

In dit proefschrift is gekeken naar processen op lokaal niveau die van belang zijn voor de
vruchtbaarheid van vrouwen. Er werd verondersteld dat met name de tegenstelling tussen de
matrilineaire afstamming en de islamitische geloofsovertuiging tot spanningen zou kunnen
leiden. In voorgaande hoofdstukken is dit uitgewerkt en is er in eerste instantie gekeken naar de
afzonderlijke invloed van een aantal processen op de vruchtbaarheid en daar waar relevant
tevens naar interacties. In deze slotbeschouwing wordt in 9.1 vanuit de uitgezette
onderzoekslijnen de interactie tussen contextuele en positionele factoren en processen belicht en
wordt het belang van de interacties voor de totstandkoming van vruchtbaarheid en de beleving
van seksualiteit weergegeven. In 9.2 worden interacties van processen vanuit de
systeemtegenstelling religie versus verwantschap weergegeven. Voor theoretische
achtergronden en gepresenteerde gegevens wordt steeds verwezen naar de betreffende
paragrafen. In 9.3 wordt vanuit de tegenstelling tussen antropologische en demografische
benaderingen gekeken in hoeverre deze op elkaar kunnen aansluiten en elkaar kunnen
versterken In 9.4 wordt het spanningsveld tussen individu en gemeenschap uitgewerkt. Niet
alleen tegenstellingen tussen opvattingen op nationaal of internationaal niveau en ervaringen op
lokaal niveau worden belicht maar ook spanningsvelden tussen opvattingen en belangen van
individuele vrouwen en hun families, hun dorpen en hun partners komen aan de orde.
9.1 Onderzoekslijnen
Twee onderzoekslijnen, uitgewerkt in hoofdstuk vijf en zes, richten zich op familieverhoudingen, samenlevingsvormen en de relatie met vruchtbaarheid. De verwachting was dat
contextuele en positionele processen belangrijk zouden zijn voor de totstandkoming van
vruchtbaarheid en de beleving van seksualiteit. Combinatie van de twee onderzoekslijnen laat
zien hoe met name de veranderende posities van vrouwen gedurende hun leven van invloed zijn
op vruchtbaarheid en seksualiteit. Vrouwen kunnen achtereenvolgens de positie van jong
meisje, huwbare vrouw, getrouwde vrouw, gescheiden vrouw, hertrouwde vrouw en weduwe
bekleden. Afhankelijk van deze posities hebben zij verplichtingen en rechten en kunnen ze in
meer of mindere mate invloed op hun reproduktief functioneren en dat van anderen uitoefenen.
Contextuele factoren zoals de omvang van de grootfamilie, de mogelijkheid om zorg- en
produktietaken te verdelen en verplichtingen samenhangend met het geboortenrangnummer zijn
van belang voor eventuele pro- of contra- natalistische druk die op vrouwen wordt uitgeoefend.
Deze contextuele factoren zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid maar blijven voor individuele
vrouwen door de praktijk van matrilocaliteit relatief stabiel. Een verandering van positie door
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bijvoorbeeld een huwelijk, brengt niet automatisch een verandering van leefomgeving met zich
mee. Geconcludeerd kan worden dat de vruchtbaarheid van vrouwen, binnen de vastliggende
familie-afhankelijke, relatief stabiele context van de woonomgeving in belangrijke mate
beïnvloed wordt door de positie naar burgerlijke staat die zij op een bepaald moment hebben.
Voor mannen ligt dit anders. De context van de woonomgeving is voor hen geen stabiel
gegeven, zij krijgen na en naast hun ouderlijk huis, afhankelijk van hun positie naar burgerlijke
staat, een vrijgezellenhut en diverse huizen van hun vrouwen als plaats van samenwonen.
Daarnaast hebben zij te maken met de conflictueuze dubbele belasting van sociaal noodzakelijk
investeren in huizen en welbevinden van vrouwelijke familieleden en religieus noodzakelijk
investeren in huizen en welbevinden van echtgenoten. Ook de omvang en samenstelling van de
grootfamilie is door de matrilineaire afstamming voor mannen nauwelijks bepalend voor hun
vruchtbaarheid. Tenslotte draagt de religieus geïnspireerde seksuele vrijheid van mannen ertoe
bij dat het verband tussen genoemde contextuele factoren, positie op grond van burgerlijke staat
en totstandkoming van vruchtbaarheid nauwelijks is te leggen. Als er gekeken wordt naar de
financiële en maatschappelijke positie van mannen ligt dit anders.
Positionaliteit is hierboven in termen van burgerlijke staat beschreven te weten: ongetrouwd, getrouwd, gescheiden of weduwe, weduwnaar. Het onderzoek heeft ook andere
positie-indelingen laten zien die eveneens bepalend kunnen zijn voor de vruchtbaarheid van
betrokkenen. Te denken valt aan sociaal-maatschappelijke of economische posities.
In hoofdstuk zes is beschreven dat de sociaal-maatschappelijke positie direct afhankelijk
is van het soort huwelijk en hiermee indirect ook van de matriclan. Als we kijken naar de
vruchtbaarheid van vrouwen die volgens een anda huwelijk zijn getrouwd en die vergelijken
met vrouwen die volgens een petit mariage zijn getrouwd zien we dat diegenen met een anda
huwelijk aanvankelijk een sterk pro-natalistische druk ervaren, relatief vaak scheiden en bij
hertrouwen hun vruchtbaarheid weer moeten bewijzen. Het patroon is bij diegenen die volgens
de petit mariage zijn getrouwd anders, zij hebben meer kans op een langdurige relatie. Heeft
deze groep vrouwen meer zeggenschap over hun reproduktief functioneren? Het antwoord op
deze vraag is ontkennend als er gekeken wordt naar het type huwelijk. Positionaliteit naar type
huwelijk en sociale klasse kan niet direct vertaald worden naar vruchtbaarheid.' Het verband
tussen duurzaamheid van een huwelijk en actieve geboortenbeperking resulterende in een
verminderde vruchtbaarheid is wel aanwezig. Zoals gezegd hebben de trouwe gebraiksters van
voorbehoedmiddelen over het algemeen een duurzame huwelijksrelatie.
Het anda huwelijk is verbonden met de sociale netwerken en de economische posities
van betrokkenen. We hebben gezien dat er zowel wijkgebonden als familiegebonden netwerken
van vrouwen bestaan. Zij zijn van belang bij de verdeling van taken èn de verdeling van
goederen bij anda huwelijken. Bovendien vormen zij spaargroepen en ondersteunen zij de
financiering van anda huwelijken. De derde onderzoekslijn naar de contextuele factoren als
sociale stratificatie, groepsvorming en netwerken op de vruchtbaarheid van vrouwen komt hier
naar voren. In 2.6 zijn een aantal vragen gesteld die hiermee samenhangen en is de verwachting
uitgesproken dat lokale parameters die de sociale organisatie betreffen van belang zouden zijn
om de totstandkoming van vruchtbaarheid van vrouwen te kunnen begrijpen. Dit blijkt in eerste
instantie niet het geval te zijn. Opvallend is dat op alle gebieden altijd eerst de familie van
geboorte wordt genoemd als sociaal, economisch en emotioneel vangnet en als zekerheid. Zo
wordt er in tijden van nood vee van de familie verkocht en wordt er geen beroep gedaan op de
spaarclub. Of kinderopvang wordt door grootmoeder en zussen geregeld, zonder buurvrouwen
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hierin te betrekken. Of de landbewerkingstaken worden verdeeld binnen de familie die later ook
van de oogst profiteert. In tweede instantie zien we echter wel dat lokale organisaties en
netwerken belangrijk zijn, dit is vooral het geval als de grootfamilie de taken niet meer aankan
of als er sprake is van nieuwe kennis en technieken. Zo vragen sommige vrouwen die weinig
steun hebben van hun familieleden de buurvrouw of een vriendin om voor de kinderen te
zorgen. Of vrouwen vormen, zoals in Idjikoundzi het geval is, een groep die nieuwe
landbouwtechnieken uitprobeert. Of vrouwen uit Mdjoiézi proberen groepsgewijs een inkomen
uit naaiactiviteiten te krijgen. Of vrouwen uit Mandza maken zich sterk voor de inrichting van
hun gezondheidscentrum. Ook het informatienetwerk en met name de (nieuwe) informatie over
geboortenregeling verloopt niet via de familie. We hebben gezien dat de communicatie over
voortplanting en seksualiteit tussen de oudere generatie en de jonge generatie vrijwel afwezig is.
Jonge vrouwen wisselen informatie uit met leeftijdsgenoten met name vriendinnen en
buurvrouwen. Dit alles laat zien dat lokale groepen en netwerken in tweede instantie wel van
belang zijn voor de vruchtbaarheid van vrouwen. Als er zoals in andere samenlevingen wel het
geval is, in de toekomst een ontwrichting van de familiestructuur optreedt door bijvoorbeeld een
toenemende migratie, zullen deze lokale structuren in belang toenemen. Netwerkposities van
vrouwen zullen dan naar verwachting van toenemend belang worden voor de vruchtbaarheid.
Voor mannen is er een positief verband beschreven tussen anda huwelijken en de totale
vruchtbaarheid. Dit is te begrijpen als er rekening wordt gehouden met de hoge leeftijd waarop
deze huwelijken plaatsvinden en de combinatie met polygynie. Met andere woorden, mannen
verwekken vaak op hoge leeftijd anda kinderen, naast de kinderen uit hun petit-mariage
huwelijk. Positionaliteit naar type huwelijk geeft daarom bij mannen wel een indicatie over hun
totale vruchtbaarheid maar zegt niets over de verdeling van het aantal kinderen uit petit-mariage
huwelijken en anda huwelijken van mannen.
Als we kijken naar sociale netwerken en lokale groepsvorming en het verband proberen
te leggen tussen vruchtbaarheid en posities die mannen in de sociale hiërarchie innemen, zien
we dat voordelen verbonden met de sluiting van een anda huwelijk geen directe consequenties
hebben voor de vruchtbaarheid. De indirecte gevolgen van het voorbereidingstraject van een
anda huwelijk zijn wel van belang voor het bespreekbaar maken van vruchtbaarheidsvraagstukken. Zelfs personen die nooit een anda huwelijk zullen realiseren zijn hierbij
betrokken zodat er sprake is van een hoge organisatiegraad. De groepen of hirimu's hebben,
zoals in hoofdstuk zes is beschreven, het specifieke doel van sociale promotie welke te bereiken
is door het verrichten van vastgestelde taken. Tevens wordt er in de groepen over allerlei
levenszaken waaronder seksualiteit en geboortenregeling gesproken. Nieuwe informatie over
geboortenregelingstechnieken of distributie van bijvoorbeeld condooms via de hirimu, kan
daarom vanwege het grote bereik effectief zijn. Of de invloed van het groepsproces pro- of
contra-natalistisch is, is afhankelijk van de situatie. Er zijn hirimu's aangetroffen waarvan de
leden een uiterst afwijzende mening hadden wat betreft geboortenregeling. Er waren ook
hirimu's waar leden genuanceerde opvattingen hadden over dit onderwerp. Geboortenregeling
werd hier over het algemeen als heilzaam beschouwd voor getrouwde vrouwen met veel
kinderen maar werd verwerpelijk geacht voor jonge meisjes. In ieder geval fungeren de hirimu's
als duidelijk klankbord voor de bespreking van dit delicate onderwerp. Een directe relatie tussen
het lidmaatschap van een hirimu en vruchtbaarheid is niet aanwezig. Trouwmogelijkheden van
mannen worden in de eerste plaats door de familie bepaald, een indirecte relatie is er wel als het
gaat om anda
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huwelijken omdat de uitvoering van trouwplannen mede afhankelijk is van de prestaties van de
hirimu.
De vierde onderzoekslijn die in hoofdstuk zeven is uitgewerkt richt zich op het verband
tussen de economische positie en vruchtbaarheid en seksualiteit. De wisselwerking tussen de
economische situatie en sociaal-culturele en maatschappelijke factoren is beschreven. De
manyahuli, de uitwisseling van goederen en diensten bij huwelijken en het symbolisch
kostwinnerschap zijn hier goede voorbeelden van.
Economische zeggenschap of zelfstandigheid lijkt in eerste instantie meer verbonden
met zelfbeschikking over seksualiteit dan met zelfbeschikking over vruchtbaarheid. De
levensverhalen van vrouwen uit de onderzoeksdorpen laten zien dat vruchtbaarheid in hoge
mate bepaald wordt door de grootfamilie, slechts als deze tevreden is worden andere factoren in
meer of mindere mate belangrijk. Voor seksualiteit ligt dit anders, vrouwen geven aan dat ze
dankzij hun eigen inkomsten seksuele relaties kunnen onderhouden met partners van hun keuze,
of het omgekeerde, dat zij dankzij hun economische positie niet gedwongen zijn seksuele
contacten te onderhouden met partners die zij niet wensen. Hoewel het verband tussen
seksualiteit en de economische positie van vrouwen diverse malen duidelijk naar voren is
gebracht door betrokkenen, is de economische positie uiteraard niet alleen verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de seksuele relatie. Deze wordt mede bepaald door
gezondheidsopvattingen, gevoelens en emoties. Een onafhankelijke economische positie kan
worden beschouwd als een voorwaarde voor seksuele zelfbeschikking maar niet als een garantie
voor een bevredigende relatie.
Getrouwde mannen dragen niet vaak economische redenen aan voor hun seksueel
gedrag of het al dan niet hebben van kinderen. Door het symbolisch kostwinnerschap zijn
mannen tegen een geringe economische tegenprestatie verzekerd van het recht op seksuele
diensten. De lasten van kinderen worden overwegend gedragen door anderen. Bij de geboorten
van kinderen moeten echtgenoten wel onkosten maken. Dit zou voor hen een anti-natalistisch
effect kunnen hebben. Dit is niet het geval, deze onkosten worden zelden genoemd als reden om
de vruchtbaarheid te reduceren. Integendeel, de betalingen vormen voor mannen een waarborg
voor toekomstig onderdak, verzorging en seksuele diensten. Het is een manier voor mannen om
respect van de familie van hun vrouw te verwerven en zelfrespect te behouden. Tevens
verstevigt deze praktijk de positie van vrouwen in hun rol als echtgenote. Nalatigheid van
betalingen resulteert vrijwel altijd in een echtscheiding.
Voor ongetrouwde mannen en buitenechtelijke relaties ligt de situatie anders. Het
verband tussen de economische positie van mannen en seksuele dienstverlening van vrouwen
wordt duidelijk gelegd. In diverse levensverhalen wordt met nadruk vermeld dat er een betaling
in natura of in geld plaatsvindt als meisjes of vrouwen hun diensten aanbieden. Welgestelde
mannen zijn daarom meer gewild dan niet kapitaalkrachtige mannen. De relatie tussen
financiële draagkracht van mannen en vruchtbaarheid is minder aanwezig. In buitenechtelijke
relaties wordt er naar gestreefd een zwangerschap te voorkomen ongeacht de sociaaleconomische klasse van betrokkenen. Een uitzondering hierop vormen relaties met getrouwde
vrouwen die buitenechtelijke relaties onderhouden vanwege vruchtbaarheidsproblemen bij hun
echtgenoten.
De vijfde onderzoekslijn naar de invloed van de kwaliteit van
gezondheidsvoorzieningen en de beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen op de
vruchtbaarheid laat zien dat de wisselwerking met sociaal-culturele, religieuze en economische
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processen groot is. Culturele en religieuze opvattingen over de lichaamsfuncties beïnvloeden de
gezondheidsopvattingen die bepalend zijn voor het al of niet accepteren van
voorbehoedmiddelen. Ook zijn kwalitatief goede voorzieningen passend in de sociaalmaatschappelijke structuur een voorwaarde voor het met succes gebruiken van
voorbehoedmiddelen. De verwachting geformuleerd in 2.6 waarin gesteld werd dat slechts een
klein deel van de bevolking baat zou hebben bij goede voorzieningen is niet juist. Vrouwen en
mannen geven aan dat zijzelf en hun omgeving baat hebben bij goede voorzieningen en gerichte
informatie. De behoeften van specifieke doelgroepen worden later in dit hoofdstuk behandeld.
Het is opvallend dat de diensten die aangeboden worden in de gezondheidscentra niet als een
geïsoleerde dienst worden ervaren. Er is beschreven dat klachten over het gebruik van
voorbehoedmiddelen en motieven om deze wel of niet te gebruiken naast gezondheidsredenen
kunnen worden toegeschreven aan een scala van economische, sociaal-culturele of religieuze
processen. In sommige gevallen versterken of verzwakken deze processen elkaar en interacteren
ze met de positie van betrokkenen. Zo zal een jonge gescheiden moeder van vier kinderen die
haar gezin voorlopig als compleet beschouwt en kampt met vermoeidheidsverschijnselen
(gezondheidsfactor), die zich geen goede voeding kan veroorloven (economische factor en
gezondheidsfactor), waarvan de familie nog kinderen wenst (sociale factor) en die graag wil
hertrouwen (gezondheidsfactor en sociale factor) waarschijnlijk een andere beslissing nemen
over het gebruik van voorbehoedmiddelen dan een getrouwde moeder in dezelfde
omstandigheden. In de levensverhalen hebben we gezien dat de weging die gegeven wordt aan
diverse factoren verschilt.
Beantwoording van de vraag of er een hiërarchie in prioriteiten opgesteld kan worden of
met andere woorden of er voorspeld kan worden welke (af)wegingen er gemaakt worden door
betrokkenen is van belang voor de ontwikkeling van een bevolkingsbeleid. In hoofdstuk twee
heb ik de gevaren van het maken van generalisaties aangegeven, daarbij heb ik gezegd dat ik
zou proberen de kleinste universele elementen te identificeren waarvan ieder individu haar of
zijn eigen mix maakt. Op grond van mijn onderzoek kunnen twee basis-elementen worden
geïdentificeerd namelijk verwantschap en gezondheid. Motieven en beslissingen zijn over het
algemeen gebaseerd op verwantschap en de hiermee verbonden situatie in de grootfamilie, de
uitvoering van voornemens is in grote mate afhankelijk van gezondheidsopvattingen en
voorzieningen. Afhankelijk van het verwantschapselement worden economische, sociale,
religieuze en culturele belangen gewogen.
9.2 Islam en matrilineaire afstamming, tegenstelling of harmonie?
De onderzoekslijn naar de religieuze context en de invloed van godsdienstige opvattingen op de
totstandkoming van vruchtbaarheid en seksualiteit is in dit proefschrift meermalen impliciet aan
de orde gekomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de invulling die gegeven is aan polygynie,
controle over vrouwelijke seksualiteit, kostwinnerschap, echtscheiding en voogdij over
kinderen. Twee zaken kwamen steeds naar voren, namelijk de tegenstelling tussen islamitisch
geïnspireerde ideaalbeelden en de dagelijkse praktijk en de tegenstelling in de religieuze
beleving van mannen en vrouwen. In hoofdstuk twee is aangegeven dat op grond van
theoretische overwegingen wordt verwacht dat deze tegenstellingen vooral toe te schrijven zijn
aan een conflict tussen waarden gebaseerd op de islam en die gebaseerd op het matrilineair
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afstammingssysteem. Op deze plaats wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uitgewerkt
of er sprake is van een tegenstelling of van een harmonie.
Bij de opvattingen over huwelijksrelaties en het tot stand komen van een huwelijk worden
islamitische opvattingen en gebruiken gebaseerd op verwantschap gecombineerd. Beiden
beschouwen het huwelijk niet als een contract voor het leven en schrijven economische (7.4),
fysieke (8.3) en sociale functies (6.4, 6.5) aan het huwelijk toe. Bij de uitwerking en het
verbreken van het contract komen verschillen aan het licht tussen opvattingen gebaseerd op
afstamming en religieuze opvattingen. We zien dan dat in de praktijk datgene wordt gedaan dat
volgens de verwantschapsregels en de daarmee samenhangende vestigingsvorm mogelijk is,
terwijl de islamitische regels als ideaal worden beschouwd. Duidelijk komt dit tot uiting bij het
biologisch vaderschap waaraan in de dagelijkse praktijk nauwelijks gestalte wordt gegeven,
tegelijkertijd zien we dat het wel belangrijk wordt gevonden dat het kind de naam van de vader
draagt (8.1).
Is er sprake van een discrepantie in beleving tussen datgene wat nageleefd wordt en
datgene wat nagestreefd wordt? Aan de hand van het voorbeeld van wat er speelt bij
echtscheidingen zien we dat dit niet het geval is. Een analyse van de oorzaken van het opvallend
hoge percentage echtscheidingen (6.5, 6.6), laat het samenspel van diverse religieuze en
verwantschapsfactoren zien. Het traditionele anda huwelijk (6.4), het hiermee samenhangende
verschil in huwelijksleeftijd (6.8) en de getrouwde staat waarin mannen zich vaak voor dit
huwelijk bevinden (6.4) dragen hieraan bij. Ook de vestigingsvorm (5.7), de zorg van de
grootfamilie (5.4, 5.5) en de onafhankelijke economische positie van vrouwen (7.4) leiden tot
scheidingen. Toch is het, in overeenstemming met islamitische opvattingen, voor vrouwen niet
geaccepteerd te scheiden als de echtgenoot aan zijn gecodeerde financiële en seksuele
verplichtingen voldoet (7.4, 8.3). De ongetrouwde vrouw in de reproduktieve leeftijd heeft een
lage status. Dit leidt er, samen met de financiële verplichtingen die de matriclan heeft voor
ongetrouwde vrouwelijke familieleden en hun kinderen, toe dat vrouwen snel hertrouwen (7.2,
6.6).
Een ander voorbeeld van het samenspel tussen godsdienstige en door het
verwantschapssysteem geïnspireerde gewoonten zien we als we de invulling die aan polygynie
wordt gegeven in een bredere context zetten. Zo is volgens de islam polygynie onder bepaalde
voorwaarden toegestaan (6.7) en polyandrie verboden. Dit is ook op Ngazidja het geval. Door
creatieve invulling van het begrip polygynie is er op Ngazidja in feite een situatie ontstaan
waarin zowel vrouwen als mannen meerdere seksuele partners kunnen hebben in een kort
tijdsbestek. Polygynie waarbij de bijvrouwen dezelfde woonruimte hebben wordt door de
matrilocale vestigingsvorm (5.7) niet aangetroffen. Dit bevordert de praktijk van seriële
polygynie waarbij de niet favoriete vrouw niet meer wordt bezocht of financieel onderhouden
door haar echtgenoot maar waarbij er ook geen echtscheiding wordt uitgesproken. Dit biedt aan
oudere vrouwen de ruimte om niet meer te hertrouwen. Zij koesteren hun getrouwde status
zonder de hieraan verbonden verplichtingen (6.2).
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat economische, sociaal-culturele en religieuze
factoren elkaar beïnvloeden maar dat er geen sprake is van tegenstellingen. Religieuze
verplichtingen worden zodanig gevormd en geïnterpreteerd dat ze aansluiten bij de sociale
werkelijkheid. De conclusie dat de islam niet bestaat maar lokaal bepaald en ingevuld wordt
(Geertz 1966), is op Ngazidja gerechtvaardigd.
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We hebben gezien dat mannen en vrouwen verschillende formele en informele posities
bekleden als het gaat om religie. Zo lijkt de positie van mannen in de eerste plaats bepaald te
zijn door op religie geïnspireerde regels. Hij is het religieus familiehoofd (5.4), hij is formeel
verantwoordelijk voor het levensonderhoud van zijn vrouw en kinderen (7.4) en polygynie is
toegestaan (6.7). Als er gekeken wordt naar de invulling van de positie valt op dat op
verwantschap gebaseerde regels de invulling bepalen. Te denken valt aan de taken als broer en
als echtgenoot (5.6, 6.6), als oom en als vader (5.6) en als afhankelijk gezinslid (5.4, 7.4). De
positie van vrouwen wordt in de eerste plaats bepaald door op verwantschap gebaseerde
factoren. De afkomst van de matriclan (5.2), het geboortenrangnummer (6.4), de omvang en
samenstelling van de grootfamilie (5.5, 5.6), het type huwelijk (6.4) en de economische positie
(7.4) zijn bepalend voor sociaal-economische en reproduktieve zeggenschap van vrouwen.
Tegelijkertijd zien we dat de invulling die vrouwen hieraan geven moet vallen binnen de door
de religie gestelde grenzen. Met andere woorden contextualiteit bepaald door religie is voor
vrouwen en mannen van belang.
Een verschil tussen mannen en vrouwen komt naar voren als we kijken naar motieven
voor geboortenregeling. Op lokaal niveau dragen mannen overwegend religieuze motieven aan
terwijl vrouwen praktische redenen, met name gezondheidsmotieven geven of refereren naar
traditionele structuren, bijvoorbeeld de mogelijkheden van kinderopvang binnen de
grootfamilie. Als vrouwen naar religie refereren gaat het voornamelijk om vraagstukken als
abortus provocatus en sterilisatie. Het verschil in argumenten tussen mannen en vrouwen is
verklaarbaar door hun plaats in de samenleving waarbij mannen binnen de officiële religieuze
structuren een functie hebben en vrouwen binnen traditionele structuren een sleutelpositie
vervullen. Dit hoeft niet tot tegenstellingen te leiden, op grond van verschillende argumentaties
kunnen dezelfde standpunten ten aanzien van geboortenregeling worden geformuleerd (4.4).
De religieuze context harmonieert met de hierboven beschreven posities van vrouwen.
Deze harmonie is niet vanzelfsprekend maar is door de lokale invulling van de islam en door de
aanpassing van sociale instituties en regels ontstaan. Dit laatste wordt geïllustreerd door het
gebruik van diverse rechtssystemen op Ngazidja.
Rechtssystemen
Een opvallende vermenging van islam en leefregels gebaseerd op verwantschap is terug te
vinden in drie verschillende rechtssystemen en de toepassingen in het dagelijks leven (6.4).
Duidelijk komt dit tot uiting bij de handhavers van het recht. Zo hebben notabelen die op grond
van de traditie deze positie hebben verworden een rechtshandhavingsfunctie waarin zij toezien
op de naleving van islamitische regels zoals bijvoorbeeld het niet nuttigen van alcohol en
varkensvlees of het respecteren van de ramadan (6.4).
Bij de uitvoering of toepassing van rechtssystemen is eveneens een vermenging te zien.
Zo houdt de kadi die belast is met de uitvoering van het familierecht gebaseerd op de sharia
rekening met traditionele verworvenheden. Dit komt onder andere tot uiting bij het toekennen
van echtscheiding aan vrouwen (6.6), bij bruidsprijsregelingen (6.4) en bij uitspraken over
onderhoudsplicht en voogdijschap (6.4,7.4).
Het duidelijkste voorbeeld van vermenging van islam en traditie komt naar voren in het
erfrecht. Hier functioneren drie systemen naast elkaar die al naar gelang de situatie worden
toegepast (7.4). Voor landbezit overheerst het traditionele systeem van de manyahuli waarbij
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land door vrouwelijke leden van de matriclan collectief wordt geërfd (7.4). Mannen claimen hun
theoretische islamitische rechten niet, zij zouden hierdoor in een sociaal isolement geraken.
Bovendien zou dit indirect, als hun vrouwelijke familieleden geen land zouden bezitten, de
verplichtingen die ze aan de matriclan hebben verzwaren.
Het creatief gebruik van de rechtssystemen en de onderlinge afstemming heeft ertoe
geleid dat vrouwen economische en sociaal-culturele mogelijkheden hebben die hen in staat
stellen, binnen de door de grootfamilie en de samenleving gestelde grenzen, een traditionele
onafhankelijkheid te bewaren en religieuze waarden hiermee te laten harmoniëren.
Tenslotte is het opvallend dat het beeld van een ideale samenleving en een ideale vrouw
voornamelijk islamitisch geïnspireerd blijft. Dit komt het duidelijkst tot uiting in de
verwijzingen naar het verleden waarin vrouwen duidelijk meer voldeden aan het als islamitisch
omschreven ideaal van deugdzaamheid, gehoorzaamheid en volgzaamheid dan nu (6.1). Gezien
de verplichtingen van vrouwen kan de vraag gesteld worden of dit ideaalbeeld juist is.
Waarschijnlijker is dat de levensomstandigheden van de meeste vrouwen vroeger, evenals
tegenwoordig, bepaald werden door traditionele structuren en de daarin verweven godsdienstige
opvattingen.
93 Antropologie versus demografìe
Bij de theoretische overwegingen zijn diverse theorieën weergegeven die demografische
ontwikkelingen beschrijven en voorspellen. In 3.4 is de tegenstelling antropologie versus
demografie uitgewerkt. In dit proefschrift zijn, waar relevant, de onderzoeksresultaten gelegd
naast demografische theorieën. Op deze plaats wordt de balans opgemaakt.
Een verklaring voor de geringe bijdrage van de antropologie aan de analyse van demografische
verschijnselen (zie o.a. Willekens 1990; Howell 1986137; Lamur 1987) kan gezocht worden in
de algemeen maatschappelijke opvattingen van het probleem bevolkingsgroei.138 Gedurende
lange tijd werd deze groei niet als een probleem gezien. Zo beschouwden functionalisten in de
jaren dertig en veertig demografische verschijnselen als stabiliserende factoren in de
samenleving (Lamur 1987:3-4). In de jaren zestig werd de nadruk sterker gelegd op de
integratie bevorderende invloed van demografische verschijnselen. De factor bevolkingsgroei
werd als een onafhankelijke variabele beschouwd, als een gegeven dat zelf geen nadere analyse
behoeft (idem:S,6). Dit is op zich niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de bevolkingsgroei
(nog) niet als een probleem werd ervaren. Hetzelfde is op de Comoren geconstateerd, pas in het
begin van dejaren tachtig werd de bevolkingsgroei als een probleem gedefinieerd (4.1).
Het is interessant om hier de verbinding te leggen met de demografische transitie theorie
(Notestein 1945) waarin de snelle bevolkingsgroei in het zuiden als een tijdelijk verschijnsel
werd beschouwd. Deze theorie heeft waarschijnlijk mensen die zich wél zorgen maakten over
de snelle bevolkingsgroei minder alert gemaakt. Immers de hypothese was dat met de
verbetering van levensomstandigheden in het zuiden, de groei vanzelf af zou nemen. In
hoofdstuk twee (2.2) is beschreven dat deze theorie geen verklaring biedt voor de
demografische ontwikkeling in de Comoren waar ondanks een daling van het sterftecijfer sinds
1960 (4.4) en een verbetering van de levensomstandigheden, het vruchtbaarheidscijfer hoog
bleef. De voornamelijk op macro-niveau ontwikkelde transitie theorie zou onvoldoende ingaan
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op hypothesen die op micro-niveau zijn geformuleerd (Farooq en Simmons 1985:33) en waarin
meer ingegaan wordt op indirecte determinanten van vruchtbaarheid. Resultaten van onderhavig
onderzoek steunen dit argument.
Het model van Easterlin (1975) waarbij aandacht werd gegeven aan de vraag- en aanbodzijde
op huishoudniveau en de kosten van vruchtbaarheidsregulering, verder uitgewerkt in het
raamwerk van Bulatao en Lee (1983a, 1983b), zou meer inzicht geven in fertiliteit (2.3.1). De
auteurs (idem 1983:2) zeggen in de inleiding op een ruim 1400 pagina's tellend boekwerk over
dit raamwerk: "A complete theory of fertility is beyond the scope of this paper, and probably
beyond the current capacities of the field". Ook Howell (1986:236) stelt dat modellen,
capaciteiten en feitenkennis te kort schieten om vruchtbaarheid volledig te kunnen verklaren en
voorspellen. Door de systematische behandeling van een groot aantal directe en indirecte
determinanten van vruchtbaarheid, de formulering van hypothesen en de toetsing aan bestaand
materiaal kan een raamwerk gebaseerd op demografisch onderzoek mijns inziens van belang
zijn voor antropologisch onderzoek. In dit proefschrift is herhaalde malen gebruik gemaakt van
het raamwerk om op systematische wijze levensverhalen van vrouwen te analyseren. Zo is aan
de 'aanbodzijde' het begrip aantal geboorten geoperationaliseerd naar familiegrootte (4.5) en
overlevingskansen (4.4). Aan de 'vraagzijde' is niet alleen aandacht gegeven aan de op macroniveau bekende relatie tussen opleiding (7.6), professionele activiteiten (7.4) en vruchtbaarheid.
Het bleek dat ook minder bekende relaties zoals de aanwezigheid van een vrouwelijk
familiehoofd (5.4), de omvang van de grootfamilie en de vruchtbaarheid van andere vrouwelijke
familieleden (5.5), de vestigingsvorm (5.7), het type huwelijk (6.4), de keuze van de echtgenoot
(6.5), de stabiliteit van het huwelijk (6.6), polygynie (6.7), landbezit (7.4), kinderen als
arbeidskrachten en als oudedagsvoorziening (7.5) en migratie (7.7) invloed kunnen hebben op
de 'vraag'. De materiële en immateriële kosten van vruchtbaarheidsregulering zijn in hoofdstuk
vier en acht besproken. De balans is in de levensverhalen van vrouwen opgemaakt. Hier blijkt
dat er geen sprake is van een 'economische' afweging in termen van een materiële kosten-baten
analyse. Veeleer geven niet materiële omstandigheden de doorslag bij de keuze voor het krijgen
van meer of minder kinderen.
De vraag die hier gesteld kan worden is of deze afweging ook in een demografisch
model van factoren, determinanten en processen is te vangen? Deze vraag kan bevestigend
beantwoord worden in die zin dat de analyse-eenheden die ten grondslag liggen aan elementaire
processen op grond van antropologisch onderzoek gedefinieerd kunnen worden (zie 3.4). De
weging van de eenheden zal per samenleving en individu verschillen. Vrouwen van Ngazidja
hebben aangegeven wat voor hen belangrijk is en hebben op deze wijze een gewicht aan de
analyse-eenheden toegekend. Kwantificering van deze gewichten tot een model valt buiten het
bestek van dit proefschrift maar lijkt mogelijk als de processen zijn vastgelegd (zie Willekens
1990:22-23).
Als de balans wordt opgemaakt van de vier directe determinanten van vruchtbaarheid
(Bongaarts 1982:180; Bongaarts et al 1984c; zie 2.2) zien we het volgende beeld op Ngazidja.
Het aantal vrouwen in de reproduktieve leeftijd levende in een formeel of informeel
samenlevingsverband blijft onveranderd hoog (6.6), de prevalentie van abortus provocato lijkt
bij jonge meisjes hoog en bij getrouwde vrouwen minder hoog (8.5.5), er is geen traditie van
een lange post-partum onvruchtbaarheid (8.1) en het gebruik van moderne anticonceptiva is
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voorlopig te laag om een belangrijke reducerende invloed op de vruchtbaarheid te kunnen
uitoefenen (4.3). Deze balans beschrijft de hoge vruchtbaarheid op Ngazidja maar geeft nog
geen inzicht in de oorzaken.
De bestudering van de 'indirecte determinanten' zou meer inzicht moeten geven in een
aantal oorzaken van de hoge vruchtbaarheid. In het klassieke model van Davis en Blake (1956)
en het hierop gebaseerde model van Bongaarts (1982, 1983) (zie ook 2.2) worden aanzetten
gegeven om te komen tot een systematische, ook antropologische, bestudering van 'indirecte
factoren, processen of determinanten'. Demografen richtten zich voor de analyse hiervan tot
sociale wetenschappers. Zij werden in staat geacht om de vereiste kennis over de sociaalculturele determinanten van de demografische reproduktie te verschaffen (Howell 1986:223).
De geringe bijdrage van de antropologie aan de verklaring van genoemde verschijnselen werd
door Lamur (1987:15) onder andere toegeschreven aan de afwezigheid van een algemeen
theoretisch kader over de sociaal-culturele determinanten van de demografische reproduktie. Dit
euvel dat zeker in de beginjaren een rol heeft gespeeld, werd mijns inziens in de loop der tijd
grotendeels verholpen. Zoals hierboven beschreven was er in de jaren tachtig een theoretisch
model beschikbaar waarin een groot aantal sociaal-economische en culturele determinanten was
opgenomen (Bulatao en Lee 1983a, 1983b). Bovendien werd er in dit model ook aandacht
gegeven aan besluitvormingsprocessen en machtsposities. Wel bleef het probleem bestaan dat
de determinanten-benadering een statisch karakter heeft. Hier werden als het ware een aantal
momentopnames of foto's gemaakt. Dit gaf onvoldoende inzicht in de dynamiek of film achter
de foto's (3.4) waardoor aanvullend onderzoek nodig blijft. Een grote moeilijkheid bleef om de
vertaalslag te maken van micro- naar macro niveau. Farooq en Simmons (1985:34) merken op
dat de tegenstelling micro-macro binnen de theorieën over vruchtbaarheid meer een zaak is van
een accentverschil dan van een wezenlijk verschil. Ondanks deze optimistische constatering zijn
er onvoldoende theoretische modellen en empirische kennis aanwezig om dit accentverschil te
overbruggen.
Het onderzoek op Ngazidja heeft laten zien dat ook op lokaal niveau de som van het
geheel niet overeenkomt met de som van de afzonderlijke processen. Met andere woorden de
interactie tussen diverse determinanten zorgt voor verrassende uitkomsten. Hiermee wordt het
zoeken naar 'de ' sleutelfactoren van vruchtbaarheid of de belangrijkste determinanten niet
zinvol als er gedacht wordt in dichotomieën. Analyse van levensverhalen heeft inzicht gegeven
in de samenhang van processen en heeft nieuwe, onverwachte factoren toegevoegd. Zo wordt er
bijvoorbeeld in de demografische literatuur weinig aandacht besteed aan de in dit onderzoek als
belangrijk geïdentificeerde gegevens als het aantal broers en zussen van vrouwen,
hertrouwkansen en mogelijkheden voor het delen van de zorg voor kinderen. De
antropologische benadering heeft hier nog veel te bieden.140
De wealth-flow theorie van Caldwell (1982) is in dit proefschrift diverse keren ter sprake
gekomen. Deze door een demograaf ontwikkelde theorie biedt vele aanknopingspunten voor
de integratie van antropologie en demografie. De resultaten van dit onderzoek nuanceren op een
aantal punten de wealth-flow theorie. Zo is er op Ngazidja een minder prominente rol voor het
familiehoofd weggelegd en zijn de belangen van de jonge en oude generatie niet altijd
tegengesteld als het gaat om het aantal nakomelingen (5.4). Ook wordt de kritiek van Cain
(1982) wat betreft de rol van kinderen als arbeidskrachten onderschreven, op Ngazidja zijn
kinderen geen belangrijke arbeidskrachten. De bevindingen wat betreft immateriële rijkdom en
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prestige van grote families (7.7) komen overeen met latere invullingen van Caldwell en
Caldwell (1987). De aandacht voor conflicterende belangen bij een bepaalde vruchtbaarheid is
één van de verdiensten van de wealth-flow theorie. Door te kijken naar het wisselende belang bij
het aantal kinderen van diverse leden van een grootfamilie kunnen bepaalde opstellingen ten
aanzien van vruchtbaarheid verklaard worden. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op een
aantal tegengestelde belangen.
9.4 Individu versus partner en samenleving
De tegenstellingen tussen individuele- en gemeenschapsbelangen voor wat betreft de
vruchtbaarheid zijn in dit proefschrift diverse keren aan de orde geweest. Deze tegenstellingen
zijn te lokaliseren op verschillende niveaus. Zo kan er sprake zijn van tegengestelde belangen
tussen individuen en partners of families, tussen een individueel belang en het dorpsbelang,
tussen individuele belangen en nationale belangen en tussen individuele belangen en de
belangen van bepaalde sociale groeperingen. Op alle hierboven aangegeven niveaus zijn
tegenstellingen maar ook overeenkomsten van belangen geconstateerd.
9.4.1 Individu versus partner
Inzicht in tegenstellingen of meningsverschillen tussen vrouwen en hun partners is onder andere
verkregen bij de bestudering van de communicatie tussen beiden. Vrouwen die geen
voorbehoedmiddelen wensen te gebruiken, zijn over het algemeen van mening dat overleg met
hun parüier niet nodig is. Deze situatie wordt door hen als normaal gekenschetst (5.1). Dit wil
niet zeggen dat ze geen afweging hebben gemaakt over de wenselijkheid om kinderen te
krijgen. Jonge vrouwen kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze op grond van verwachte
bijwerkingen van moderne anticonceptiemiddelen liever eerst hun gezin voltooien (8.4.1), velen
hebben wel gedurende korte tijd een middel geprobeerd (4.3.1). Anderen geven socialeculturele- of economische motieven als motivatie voor hun gedrag. Trouwe gebruiksters van
voorbehoedmiddelen geven over het algemeen aan wel overleg te hebben gepleegd met hun
partners terwijl dit bij ex-gebruiksters veel minder het geval is (6.1).1''2 Deze laatste bevindingen
komen overeen met die van Beekman (1983) die beschrijft hoe duurzaam gebruik van
voorbehoedmiddelen samenhangt met de steun van de echtgenoot.
Wat gebeurt er als de partners het niet eens zijn? Wie heeft beslissingsbevoegdheid? Uit
de case-studies blijkt dat dit afhankelijk is van de situatie en per levensfase kan verschillen. Zo
geeft Hasmin (S.3) duidelijk aan dat ze geleden heeft onder haar zwangerschappen, pas na haar
zesde kind was ze in staat haar echtgenoot de toegang tot haar slaapkamer te weigeren. Bij
onenigheid tussen partners zien we in een aantal gevallen zoals bij Binty dat vrouwen toch tot
gebruik van anticonceptiva overgaan. In andere gevallen schikt de vrouw zich naar de wensen
van haar man en gaat ze, meestal voor zeer korte tijd, anticonceptiva gebruiken zoals het geval
was bij Samia wiens echtgenoot geen kinderen wenste. Het is opvallend dat in alle gevallen van
onenigheid de situatie van gedwongen of juist verboden gebruik van anticonceptiva niet
duurzaam is en er na enige tijd bijna altijd sprake is van het verbreken van de (huwelijks)relatie.
Bij het gebruik van anticonceptiemiddelen zonder medeweten van de partner roept het uitblijven
van een zwangerschap zowel bij de familie als bij de partner vragen op en de drama's

259

beschreven in dit proefschrift bij het vinden van ongeoorloofde voorbehoedmiddelen zijn
sprekend genoeg.
De beslissingsbevoegdheid ligt niet eenduidig bij de man of de vrouw. Bij duurzaam
gebruik is veelal sprake van een gezamenlijke beslissing of in ieder geval medeweten van de
man. De indruk bestaat dat dit niet het resultaat is van uitgebreid overleg maar van
gelijkgerichte belangen waardoor er minder overleg nodig is. Dit komt overeen met literatuur
over dit onderwerp dat de indruk wekt dat uitgebreide discussies niet gebruikelijk zijn
(Hollerbach 1983:362). Redenen die hiervoor gegeven worden, zijn de gevoeligheid van het
onderwerp, vrees voor beschuldigingen van ontrouw en het ter discussie stellen van de autoriteit
van de man. Deze redenen zijn voor vrouwen op Ngazidja niet allemaal relevant, zij
benadrukken veelal de praktische aspecten, en het feit dat geboortenregeling een vrouwenzaak
is.
In de literatuur zijn weinig gegevens over beslissingsbevoegdheden van mannen en
vrouwen betreffende vruchtbaarheidsregulering in traditionele samenlevingen. Een pronatalistische beslissingsbevoegdheid wordt wel aan mannen toegeschreven in samenlevingen
met een hoge vruchtbaarheid terwijl een anti-natalistische bevoegdheid aan vrouwen wordt
toegeschreven in samenlevingen met een lage vruchtbaarheid (Beekman 1983). Andere
onderzoeken leggen sterk de nadruk op de beslissingsbevoegdheden van vrouwen (Hollerbach
1983:366). Verklaringen voor een pro-natalistische bevoegdheid van mannen worden wel
gezocht in status verschillen tussen mannen en vrouwen (Ezeh 1993), waarbij aan mannen
een grotere beslissingsbevoegdheid wordt toegeschreven naarmate de positie van vrouwen
zwakker is. Dit is voor vrouwen op Ngazidja niet het geval, theoretische tegenstellingen die hun
positie zouden kunnen ondermijnen zoals bijvoorbeeld het in 6.9 aangegeven verschil in privépubliek en natuur-cultuur zijn hier minder relevant.
In 4.4 is aangegeven dat er over het algemeen weinig verschil is in reproduktief ideaal
tussen mannen en vrouwen. Door sequentiële besluitvorming waarbij na de geboorte van ieder
kind opnieuw wordt gekeken of een volgend kind gewenst is, kunnen mannen en vrouwen
afwisselend een pro- of contra-natalistische opvatting hebben. De gegevens gepresenteerd in
hoofdstuk vijf wijzen erop dat de rol van de grootfamilie wat dit betreft belangrijk is. Dit
verklaart mede waarom er geen expliciete beslissingsbevoegdheden tussen mannen en vrouwen
zijn vast te stellen.
9.4.2 Individu versus grootfamilie
In hoofdstuk vijf is ingegaan op de relatie tussen belangen van vrouwen en belangen van haar
grootfamilie. Er is beschreven hoe vrouwen op grond van de matrilineaire georganiseerde
verwantschapsrelaties een sleutelpositie vervullen voor de overleving van de matriclan. Deze
positie geeft bepaalde voordelen. Zo kunnen vrouwen rekenen op steun van de grootfamilie bij
het opvoeden van hun kinderen. Aan de andere kant wordt er van vrouwen verwacht dat ze
helpen bij de opvoeding van kinderen van zussen, nichtjes of dochters. Dit betekent in de
praktijk dat oudere vrouwen die geen jonge kinderen meer hebben, zorgen voor de inkomsten
van de familie terwijl de jongere vrouwen de verzorging van kinderen op zich nemen. Deze
verdeling is mede tot stand gekomen door de extra zorg die aan zwangere vrouwen wordt
gegeven (8.1). In het geheel van het huishouden is de bovenbeschreven taakverdeling van
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zorgarbeid voor jonge vrouwen en economische arbeid van oudere vrouwen en mannelijke
familieleden een logisch geheel.
Vrouwen hebben binnen dit geheel meer of minder speelruimte. Zo geven vrouwen
waarvan de moeder is overleden aan dat ze een dubbele belasting torsen en dat ze daarom wel
geïnteresseerd kunnen zijn in het beperken van hun aantal nakomelingen. Andere vrouwen
geven juist aan dat hun moeder zo dynamisch is dat ze met een gerust hart kinderen op de
wereld kunnen zetten. Weer andere vrouwen leggen de nadruk op het feit dat hun familie weinig
talrijk is en dat zij verantwoordelijk zijn voor de voortzetting van de familielijn. In dit
proefschrift is beschreven dat er nog vele varianten mogelijk zijn en dat iedere vrouw, bewust of
onbewust, haar eigen afweging maakt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 'normale'
situatie vrouwen niet stimuleert tot het beperken van hun kindertal. Veranderingen in de
normale situatie kunnen er wel toe leiden dat de belangstelling voor geboortenbeperking
toeneemt.
De conclusie dat de grootfamilie een grote indirecte invloed uitoefent op de
vruchtbaarheid is gerechtvaardigd. Zelfs als echtparen het eens zijn en voorbehoedmiddelen
willen gebruiken kan de grootfamilie dit voorkomen zoals beschreven is voor Mariama en Ali
(6.3) waar de zus van Mariama ervoor zorgt dat Mariama stopt met het gebruik van
voorbehoedmiddelen. De diverse rollen van Samia geven inzicht in de autoriteitspatronen en
machtsrelaties waarin familieleden een belangrijke rol spelen.
9.4.3 Individu versus dorpsgemeenschap en sociale groeperingen
Individu versus dorpsgemeenschap
In diverse hoofdstukken is ingegaan op verschillen in dorpsbelangen en individuele belangen.
De algemene opinie dat geboortenbeperking heilzaam kan zijn voor het individu en met name
nodig kan zijn om de gezondheid van moeder en kind te waarborgen staat lijnrecht tegenover de
opvatting dat reductie van een inwonertal van een dorp geen goede zaak is. Deze opvatting
wordt in het extreme doorgevoerd in Idjikoundzi waar zelfs een dorpscomité tegen
geboortenregeling is opgericht omdat men van mening is dat het dorp onvoldoende inwoners
heeft. Het hebben van veel inwoners is vooral gunstig om politieke pressie op nationaal niveau
uit te oefenen en om dorpstaken zoals het aanleggen van wegen uit te voeren. Binnen dit
spanningsveld zoeken vrouwen naar het optimaal mogelijke.
Er is beschreven dat jonge vrouwen met weinig kinderen minder vrijheid op
reproduktief gebied hebben dan oudere vrouwen met veel kinderen (hoofdstuk vier). Deze
laatste groep kan op een gegeven moment ongestoord geboortenregeling toepassen als zij dit
wenst èn de familie het toestaat. Jonge vrouwen in Mandza en Mdjoiézi hebben minder
tegenwerking van de dorpsgemeenschap dan vrouwen woonachtig in Idjikoundzi. Toch slagen
ook zij er niet in om gedurende een lange tijd geboortenregeling toe te passen. Kennelijk zijn er
andere, meer doorslaggevende factoren in het spel. Zo is in hoofdstuk acht aangetoond dat jonge
vrouwen vrezen voor de gevolgen van anticonceptiva op hun vermogen tot voortplanting
waardoor zij slechts gedurende korte tijd moderne anticonceptiva willen gebruiken. In
hoofdstuk vier is geconcludeerd dat gebrekkig functionerende gezondheidscentra aanleiding
kunnen zijn tot stoppen met het gebruik van anticonceptiva, ook onder de groep vrouwen die
gemotiveerd is voor een langdurig gebruik.
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In 7.4 is beschreven dat vrouwen uit Mdjoiézi over het algemeen geen landarbeid
verrichten terwijl vrouwen uit Idjikoundzi wel actief zijn in de landbouw. Is het verschil in
houding door bestuurders ten opzichte van geboortenregeling hierdoor te verklaren? Dit is niet
het geval, in beide dorpen wordt aangegeven dat kinderen geen belangrijke taak hebben als
arbeidskrachten (7.5). De negatieve houding in Idjikoundzi wordt verklaard door het tekort aan
arbeidskrachten voor collectieve taken zoals het aanleggen van wegen en het reinigen van het
dorpsplein. Hieraan moet worden toegevoegd dat de angst voor onvruchtbaarheid ook een rol
speelt, de naam Idjikoundzi, letterlijk 'gesloten vrouw' (3.2), verwijst hiernaar. Dit is in
Mdjoiézi minder het geval.
De invloed van het dorp is minder belangrijk dan die van de grootfamilie. Zelfs vrouwen
uit Idjikoundzi hoefden zich weinig gelegen te laten liggen aan het dorpscomité tegen
geboortenregeling als hun grootfamilie achter hen stond. Ook heeft de dorpsgemeenschap
weinig invloed op het functioneren van gezondheidscentra omdat de distributie van
voorbehoedmiddelen en het personeelsbeleid op nationaal niveau worden geregeld.
Individu versus sociale groeperingen
Vrouwen functioneren niet alleen binnen de context van hun familie, hun dorp en hun land maar
zij hebben eveneens te maken met diverse groepen waar ze wel of niet toe behoren. Zo kunnen
op Ngazidja een aantal indelingen worden gemaakt zoals: ruraal-urbaan, vrouwen-mannen,
geletterd-ongeletterd, oud-jong, rijk-arm, edele afkomst-niet edele afkomst, veel kinderenweinig kinderen, contacten in buitenland-geen buitenlandse contacten, anda gerealiseerd-niet
volgens de anda getrouwd, binnen vrouwennetwerk-geen vrouwennetwerk. Behalve de eerste
indeling, zijn de overige indelingen in dit proefschrift aan de orde geweest en zijn de
machtsverhoudingen die op grond van deze indelingen ontstonden besproken.
Sommige groepsindelingen en de bijbehorende eisen zijn in bepaalde levensfasen
belangrijk. Een interessant voorbeeld is het geval van jonge meisjes die zich geconfronteerd
zien met de eis om volgens de anda te trouwen. Na het ter wereld brengen van een aantal
kinderen uit dit huwelijk kunnen zij het zich permitteren zelf een huwelijkspartner te kiezen met
wie zij vaak nog enige kinderen krijgen. Pas als aan deze verplichtingen is voldaan is er sprake
van enigereproduktievevrijheid.
Een andere belangrijke indeling, deels samenhangend met de anda indeling is die naar
vrouwennetwerken. In hoofdstuk zes is beschreven hoe vrouwen behorend tot een bepaald
netwerk privileges verkrijgen en economische en sociale samenwerkingsverbanden opzetten.
Dit kan leiden tot meer economische armslag. In hoofdstuk zeven is aangetoond hoe het gebrek
aan economische armslag kan leiden tot een beperking van reproduktieve vrijheid. Een goede
plaats in een vrouwennetwerk kan indirect bijdragen tot meer reproduktieve en seksuele
vrijheid. Daarnaast is ook de uitwisseling van informatie binnen deze netwerken belangrijk.
Onderwerpen als gezondheid, anticonceptie, man-vrouw verhoudingen komen hier aan de orde.
Vrouwennetwerken en vrouwenorganisaties kunnen de basis zijn voor de uitoefening van
politieke dwang. Dit is het geval voor de Nationale Vrouwen Federatie die zich beijvert voor
een formele familiecode waarin rechten bij scheiding en een minimum huwelijksleeftijd worden
vastgelegd (4.1).
Omdat vrouwen voor een deel zelf kunnen bepalen in welke groepen zij actief willen
worden, zijn de tegenstellingen tussen het groepsbelang en het individueel belang minder scherp
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dan bijvoorbeeld de tegenstelling tussen grootfamilie en individu. Groepsvorming en sociale
netwerken zijn voor vrouwen een middel om hun wensen gezamenlijk te verwezenlijken.
Lesthaeghe (1989b:482) stelt dat demografen over het algemeen weinig geïnteresseerd waren in
variabelen die betrekking hebben op de lokale sociale organisatie en hun potentie om actie te
bewerkstelligen. Het schaarse onderzoek concentreert zich in Zuid-Oost Azië waar bijvoorbeeld
in Korea het belang van moederclubs voor een snelle verspreiding van voorbehoedmiddelen is
beschreven. Community kenmerken werden bij de Wereld Vruchtbaarheidsstudie bijvoorbeeld
geoperationaliseerd als de toegang tot drinkwater, elektriciteit en sanitaire- en
gezondheidsvoorzieningen of scholen en wegen (idem:483). De sociale organisatie,
dorpsorganisaties of burennetwerken werden niet onderzocht. Het verband met bovengenoemde
technische community kenmerken en vruchtbaarheid werd niet aangetoond (Casterline
1985b:65-75). Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt dat het succes van bovenstaande
voorzieningen afhangt van de intentie van potentiële gebruikers om ze wel of niet te gebruiken
en eventueel te onderhouden. Lokale groepsvorming is hierbij van belang en dient als eerste te
worden onderzocht.
9.4.4 Individu versus nationale overheid
Ogenschijnlijk verre machtsrelaties kunnen bepalend zijn voor lokale reproduktieve ervaringen
(Ginsburg, Rapp 1991:313). Abortuswetgeving, adoptiemogelijkheden, scheidings- en
voogdijregelingen en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën kunnen de vruchtbaarheid
beïnvloeden. Verschillen tussen individuele belangen en nationale belangen zijn aan het licht
gekomen bij de beschouwingen over motieven, doelen en uitvoering van een bevolkingsbeleid.
Motieven
Nationale motieven die leiden tot het ontwikkelen van een bevolkingsbeleid en individuele
motieven van deelnemers kunnen verschillen. Er blijkt dat op nationaal niveau de motivatie
vooral gelegen is in de toename van de bevolkingsdruk en de afname van hulpbronnen (4.1).
Nationale autoriteiten wensen de bevolkingsgroei meer in overeenstemming te brengen met de
sociaal-economische omstandigheden van het land. Daarnaast zijn zij van mening dat een
bevolkingsprogramma wenselijk is om de gezondheid van vrouwen en kinderen te bevorderen.
Nationale religieuze leiders dragen in eerste instantie gezondheidsmotieven aan en wijzen in
tweede instantie op de economische situatie van betrokkenen en de mogelijkheid voor hen om
kinderen te onderhouden. Voor individuele vrouwen waren de thuissituatie, met name de steun
van de grootfamilie en in mindere mate de gezondheid van de moeders motieven voor
geboortenbeperking of geboortenspreiding.
Doelen
Ook de doelen van een bevolkingsbeleid worden door de overheid anders ingevuld dan door de
individuen die het betren. De doelstellingen van de overheid zijn nauwkeurig geformuleerd en
gekwantificeerd. Nationaal gezien is het doel van het bevolkingsprogramma te komen tot een
spreiding van de geboorten per vrouw en daarmee ook tot een vermindering van het aantal
kinderen per vrouw. Het streefcijfer voor 1990 om te komen tot een prevalentie van 25%
voorbehoedmiddelengebruik is niet gehaald (4.1), hooguit 5% van de getrouwde vrouwen
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gebruikt anticonceptiva. Verder wil de overheid de huidige bevolkingsgroei van 3.1%
afremmen tot een percentage aangepast aan de sociaal-economische mogelijkheden van het land
(UNDP 1990:1). Naast deze kwantitatieve doelen formuleert de overheid expliciet het
verbeteren van de status en de rol van vrouwen in het ontwikkelingsproces en het reduceren van
zwangerschappen van adolescenten en het voorkómen van vroegtijdige schoolverlating van
vrouwen als doel van het bevolkingsbeleid (4.1). Daarnaast heeft de overheid oog voor de
integratie van bevolkingsactiviteiten in andere programma's, als apart doel wordt genoemd het
ontwikkelen van een multi-sectoraal comprehensief bevolkingsbeleid.
De doelen van vrouwen die anticonceptiemiddelen gebruiken zijn uiteraard anders
geformuleerd en zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin zij zich bevinden. Het doel om
definitief te stoppen met de geboorten is vooral aangetroffen bij oudere vrouwen met een
voltooid gezin. Het doel van geboortenspreiding is wel aangetroffen maar is vooral een middel
om andere doelen te realiseren zoals bijvoorbeeld het voorkómen van een zwangerschap buiten
het huwelijk. Andere doelen die genoemd zijn door vrouwen die voorbehoedmiddelen
gebruiken zijn bijvoorbeeld het volgen van een schoolopleiding, het verwezenlijken van
emigratie of paradoxaal genoeg de behandeling van onvruchtbaarheid.
Doelen op nationaal niveau en individueel niveau komen overeen als we kijken naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van vrouwen, deze worden door beiden genoemd als belangrijk.
Een tegenstelling tussen het algemeen belang versus individueel belang wordt zichtbaar als we
kijken naar sociaal-economische doelen. De overheid wil de sociaal-economische ontwikkeling
van het land niet in gevaar brengen door een snelle bevolkingsgroei. Dit betekent dat van elke
vrouw, ongeacht haar sociaal-economische mogelijkheden een reductie van het kindertal wordt
gewenst. Bij individuen speelt de context en de positie een rol. Zo zullen vrouwen uit
welvarende grootfamilies niet vanwege sociaal-economisch redenen anticonceptiemiddelen
gaan gebruiken. Zij kunnen zich een grote familie permitteren. Pas als de steun van de
grootfamilie wegvalt en vrouwen alleen hun kinderen moeten onderhouden en opvoeden zijn ze
geneigd hun kindertal (tijdelijk) te beperken. De doelstelling van integratie van
bevolkingsactiviteiten in andere ontwikkelingsactiviteiten wordt door de overheid expliciet
genoemd en komt overeen met datgene dat individuen impliciet doen. De in dit proefschrift
beschreven produktiesystemen en de samenhang van de sociale organisatie met bijvoorbeeld
huwelijksvormen en vruchtbaarheid maken duidelijk dat een comprehensieve benadering nodig
is om doelen zowel op nationaal als op individueel niveau te verwezenlijken. De uitvoering van
een programma zal mede bepalen of dit ook werkelijk gebeurt.
Uitvoering
De grootste tegenstelling tussen nationale en individuele opvattingen komt aan het licht als we
kijken naar de uitvoering van het bevolkingsprogramma. In de eerste plaats is er een verschil in
opvatting over de doelgroepen van een bevolkingsprogramma. De overheid stemt haar diensten
uitsluitend af op getrouwde vrouwen. Gesprekspartners in de onderzoeksdorpen hebben
aangegeven dat er wel grote behoefte aan voorbehoedmiddelen is bij adolescenten en
ongetrouwde en gescheiden vrouwen terwijl oudere vrouwen informatie behoeven.
Een tweede geschilpunt komt aan het licht als we kijken naar het distributiekanaal, dit is
afgestemd op getrouwde vrouwen. Zij kunnen in de gezondheidscentra veelal op vaste
'geboortenregelingsspreekuren' gratis voorbehoedmiddelen krijgen. Individuen die buiten de
doelgroep vallen wijzen op het nadeel van deze werkwijze. Het is voor iedereen duidelijk als
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iemand zich tijdens deze spreekuren bij een gezondheidspost vervoegt wat het doel van de
consultatie is. Zij pleiten ervoor om ook op andere tijdstippen voorbehoedmiddelen te
distribueren zodat ook zij zich op discrete wijze kunnen voorzien van voorbehoedmiddelen.
Ook getrouwde vrouwen die zonder overleg met hun partner voorbehoedmiddelen gebruiken
zijn hier voorstander van. Een mogelijkheid die vooral door mannelijke adolescenten en door
getrouwde mannen wordt verlangd is de uitbreiding van het distributiekanaal van condooms. Zij
zouden graag willen dat deze in de lokale winkel verkrijgbaar zijn, desnoods tegen betaling.
Een derde zwakte die bij de uitvoering van het bevolkingsbeleid is waargenomen is dat
er onvoldoende afstemming is op de gezondheidsopvattingen van (potentiële) gebruikers. In
hoofdstuk acht is beschreven dat deze opvattingen voor een groot deel samenhangen met de
sociaal-maatschappelijke betekenis die gegeven wordt aan vruchtbaarheid, seksualiteit en
steriliteit. Zo is men van mening dat langdurig pilgebruik onvruchtbaarheid veroorzaakt
waardoor dit middel minder geschikt wordt voor vrouwen die nog kinderen wensen. De
associatie van condooms met buitenechtelijke relaties is er verantwoordelijk voor dat dit middel
vrijwel niet gebruikt wordt binnen het huwelijk. De impopulariteit van sterilisaties bij vrouwen
hangt samen met de religieuze opvatting dat een individu niet over een definitieve
(on)vruchtbaarheid mag beslissen. De populariteit van abortus provocatus en de vrijmoedigheid
waarmee hierover, ondanks een verbod, wordt gesproken kan samenhangen met de waardering
voor het feit dat de vruchtbaarheid van betrokkenen is aangetoond. De hoge uitvalpercentages
die bij gebmiksters van voorbehoedmiddelen zijn waargenomen hangen samen met
gezondheidsopvattingen. In de voorlichting en communicatie wordt hieraan volgens de vrouwen
geen aandacht gegeven. De medische informatie die zij ontvangen is voor de meeste vrouwen te
algemeen, tegengesteld aan hun opvattingen en ontoereikend om langdurig gebruik van
voorbehoedmiddelen te rechtvaardigen.
Het aanbod van voorbehoedmiddelen wordt door de meeste vrouwen als voldoende
beoordeeld. Als we kijken naar de door hen beschreven reële bijwerkingen die veroorzaakt
kunnen zijn door de gebruikte middelen zijn hier vraagtekens te plaatsen. Dit geldt vooral voor
de prikpil en voor de twee soorten orale anticonceptiva die worden aangeboden. Door
onregelmatige aanvoer, onvoldoende follow up en gebrekkige communicatie tussen
gezondheidswerkers en gebruiksters hebben diverse vrouwen gedurende enige tijd middelen
gebruikt die minder geschikt voor hen bleken. Dit leidde in de meeste gevallen tot stoppen met
gebruik en/of ongewenste zwangerschappen.
Kennisoverdracht en communicatie is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van een
bevolkingsbeleid. Hier komen eerder genoemde verschillen in motieven op individueel en
nationaal niveau tot uitdrukking. Dit is duidelijk te zien als we kijken naar het
gezondheidsmotief, aangevoerd door religieuze autoriteiten als rechtvaardiging voor
geboortenregeling en hun pleidooi voor spreiding van de geboorten. Vrouwen hebben
tegengestelde ervaringen. Zij zijn van mening dat het gebruik van de pil nadelig kan zijn voor
hun gezondheid, na een periode van pilgebruik kunnen vrouwen zich geconfronteerd zien met
onvruchtbaarheid of met de geboorte van zwakke kinderen. Zij vinden spreiden van geboorten
onverantwoord en voltooien bij voorkeur eerst het gezin alvorens moderne voorbehoedmiddelen
te gebruiken (8.2).
Zowel de overheid als individuen plaatsen vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsregulering
in een context. Zo hebben we gezien dat de overheid bij de ontwikkeling van het
voorlichtingsmateriaal de relatie legt met landbouwactiviteiten, natuurlijke hulpbronnen en
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onderwijs voor kinderen. Deze relatie is voor betrokkenen minder voor de hand liggend, zij
verbinden vruchtbaarheid in eerste instantie met verwantschap, datgene dat zich binnen de
grootfamilie afspeelt bepaalt hun reproduktieve en seksuele mogelijkheden. Daarnaast bepalen
gezondheidsopvattingen of ze deze mogelijkheden kunnen realiseren. Onderwijs voor kinderen,
onvoldoende landbezit of bijvoorbeeld erosie door onverantwoorde houtkap waarop de aandacht
door de overheid wordt gevestigd, worden niet genoemd als belangrijk referentiekader. Dit
verschil in referentiekader kan ertoe leiden dat, ondanks de poging van de overheid om
geboortenregeling niet geïsoleerd te benaderen, de campagnes minder aanspreken dan verwacht.
Dit geldt ook voor de inhoud van de aangeboden service, potentiële gebruikers zijn
geïnteresseerd in een breed aanbod inclusief de behandeling van onvruchtbaarheid, seksueel
overdraagbare aandoeningen en veilige abortus. Dit behoort niet tot het aangeboden pakket in
de gezondheidscentra.
De conclusie dat door bovenbeschreven tegenstellingen er geen sprake kan zijn van een
succesvol bevolkingsbeleid op Ngazidja is niet gerechtvaardigd. Op Ngazidja heeft men zich
wel met grotere tegenstellingen geconfronteerd gezien en heeft men door het beste uit twee
tegenstellingen te destilleren vaak kunnen komen tot een betere eindsituatie voor iedereen.
Belangrijk hierbij is dat aan een aantal ethische voorwaarden wordt voldaan. Ethische aspecten
van vruchtbaarheidsregulering zijn in dit proefschrift aan de orde gekomen. Begrippen als
vrijheid, autonomie, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, (mensen)rechten en macht zijn
verweven in de verhalen van vrouwen en mannen op Ngazidja. Ethische aspecten spelen een rol
bij (beleids)keuzen die worden gemaakt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het
respecteren van de mensenrechten vastgelegd in internationale verdragen vormt de basis voor
zelfbeschikking of autonomie van mensen op economisch-, sociaal-, cultureel-, politiek-, en
fysiek gebied en wordt door de nationale regering onderschreven.1'15 Op Ngazidja is, misschien
mede dankzij de relatief late ontwikkeling van het bevolkingsprogramma, geen sprake geweest
van dwang van overheidswege (4.6). De gekozen opzet van het bevolkingsprogramma biedt
mogelijkheden voor een maximale afstemming op de wensen die bij de bevolking leven. De
resultaten uit dit onderzoek dragen daartoe bij.
Internationale ontwikkelingen
Valt er vanuit het door mij gekozen perspectief iets te zeggen over internationale
ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsvraagstukken? De internationale conferentie over
bevolking en ontwikkeling gehouden in 1994 in Cairo biedt aanknopingspunten die in dit
proefschrift aan de orde zijn gekomen.
De internationale aandacht voor de mogelijkheid van verschillende gezinsvormen en
voor machtsverschillen binnen gezinnen is belangrijk. Hoewel er vooral, naast het traditionele
gezin, gedacht wordt aan een-oudergezinnen lijkt het in principe mogelijk dit concept uit te
breiden naar andere vormen bijvoorbeeld drie-oudergezinnen (twee zussen en een moeder) of
andere gezinsvormen. Het belang van de discussie over de verschillende gezinsvormen is
vooral gelegen in het feit dat het aansluit bij hetreferentiekadervan betrokkenen. We hebben
gezien dat op Ngazidja de grootfamilie een belangrijke invloed heeft op de vruchtbaarheid van
de afzonderlijke leden. In vergelijking hiermee is de invloed van de Comorese echtgenoot, in
tegenstelling tot de situatie in het nucleaire gezin, beperkt.
Dit geldt ook voor de aandacht die in eerste instantie gegeven wordt aan
machtsverschillen tussen mannen en vrouwen in een huwelijksrelatie. Als deze aandacht
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uitgebreid wordt naar machtsverschillen tussen familieleden onderling kan er eveneens
aangesloten worden bij de mogelijkheden die betrokkenen hebben om hun vruchtbaarheid te
reguleren. Tevens geeft dit inzicht in de totstandkoming van een bepaalde vruchtbaarheid in een
samenleving. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de concretisering van culturele en
maatschappelijke waarden en hun invloed op de vruchtbaarheid. Deze waarden worden, zoals
gezegd, in het theoretisch debat wel genoemd maar onvoldoende ingevuld.
De aandacht voor verantwoordelijkheid van mannen als het gaat om voortplanting en
het opvoeden van kinderen lijkt juist.
Hierin schuilt echter ook een gevaar en een
kanttekening die waarschuwt tegen een eenzijdige interpretatie is hier op zijn plaats. Bewoners
van Ngazidja hebben laten zien dat dit begrip niet uitsluitend geïnterpreteerd moet worden als
de verantwoordelijkheid van vaders of van echtgenoten. Broers, ooms en zonen dragen op
Ngazidja verantwoordelijkheid voor het opvoeden en onderhouden van het nageslacht van de
matriclan. Er is beschreven dat mede hierdoor de status van vrouwen op Ngazidja niet alleen
afhankelijk is van het moederschap, zij kunnen zich ontwikkelen op sociaal-economisch en
maatschappelijk gebied en hierdoor status opbouwen. Gender, of de culturele invulling van
mannen- en vrouwenrollen, bepaalt hier meer dan sekse, de biologische invulling van mannenen vrouwenrollen, de diverse verantwoordelijkheden.
De introductie van de begrippen reproduktieve gezondheid
en reproduktieve
rechten
sluiten aan bij wat vrouwen van Ngazidja belangrijk vinden. Niet alleen
geboortenregeling maar bijvoorbeeld ook de behandeling van seksueel overdraagbare
aandoeningen en een goede begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling vallen hieronder.
Gesprekspartners uit de drie onderzoeksdorpen benadrukken dat het niet alleen gaat om een
medisch-technische begeleiding, maar vooral ook om een sociaal-maatschappelijke begeleiding.
Hieronder vallen onder andere aandacht voor de werking van-voorbehoedmiddelen vanuit hun
belevingswereld en het voorlichten van ogenschijnlijk niet direct betrokkenen zoals moeders of
broers. Ook abortus provocatus wordt door vrouwen over het algemeen genoemd als een middel
om geboorten te reguleren en valt daarmee voor hen ook onder het begrip reproduktieve
gezondheid. In het actieprogramma van Cairo wordt gesteld dat abortus provocatus geen
methode voor gezinsplanning is en wordt de nationale soevereiniteit inzake abortus
benadrukt.151 Er wordt wel gesteld dat in landen waar abortus niet tegen de wet is, er toegang tot
veilige abortus moet zijn. De Comorese overheid is tegen abortus provocatus en veilige abortus
is vooralsnog geen onderdeel van de aangeboden gezondheidsservice.
Onder reproduktieve gezondheid wordt ook verstaan dat mensen in staat zijn een
bevredigend en veilig seksleven te hebben. In dit proefschrift is beschreven dat gesprekspartners
relatief gemakkelijk over seksualiteit praten en hieraan zowel voor vrouwen als voor mannen
grote waarde hechten. Opvallend is dat seksualiteit door de gesprekspartners niet direct
gekoppeld wordt aan voortplanting en vruchtbaarheid maar veeleer aan welbevinden en
gezondheid in het algemeen. Zo is er een verhaal opgetekend van een jonge vrouw die bij
afwezigheid van haar echtgenoot, met medeweten van haar familie en haar arts, een seksuele
relatie onderhoudt om haar gevoelens van lusteloosheid en vermoeidheid te genezen, zij
gebruikt de pil om een zwangerschap te vermijden. Hoewel zij buiten de gebruikelijke
doelgroep valt van getrouwde vrouwen met aanwezige echtgenoot, wordt het gebruik van
voorbehoedmiddelen vanwege gezondheidsredenen geaccepteerd. Deze loskoppeling van
seksualiteit en voortplanting wordt in het actieprogramma van Cairo niet teruggevonden,
seksuele gezondheid is hier ondergeschikt aan voortplanting.152 Het begrip seksuele rechten
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wordt niet gebruikt in het actieprogramma. Gesprekspartners op Ngazidja benadrukken dit recht
wel en geven er gestalte aan.
Afsluiting
De probleemstelling van hoe vruchtbaarheid tot stand komt en seksualiteit wordt beleefd binnen
de islamitische matrilineaire samenleving op Ngazidja is in dit proefschrift behandeld vanuit het
perspectief van betrokkenen. Veronderstellingen over onder andere invloeden van 'de' islam,
'het' verwantschapssysteem of 'de' vrouw-man verhoudingen op reproduktieve beslissingen en
seksualiteit bleken in veel gevallen, vanwege de lokale invulling die aan deze begrippen werd
gegeven, niet te kloppen. Door vanuit verschillende invalshoeken de invloed en wisselwerking
van processen te beschrijven en te analyseren bleek telkens weer dat contextuele en positionele
processen in wisselwerking met elkaar, reproduktief gedrag en seksuele beleving beïnvloeden.
Door deze processen te herleiden tot kleine eenheden is het mogelijk geweest om aan te geven
welke basiselementen van belang zijn voor de totstandkoming van vruchtbaarheid en beleving
van seksualiteit op Ngazidja. Deze basiselementen bleken in veel gevallen af te wijken van
datgene wat over het algemeen als bepalend wordt beschouwd voor de vruchtbaarheid. Of de
bijzondere situatie op Ngazidja hier uitsluitend verantwoordelijk voor is, is niet onderzocht
maar wordt niet waarschijnlijk geacht. De weerbarstige werkelijkheid die niet te vangen lijkt in
correcte groeiprognosen en realistische streefgetallen voor gebruik van voorbehoedmiddelen is
wat dit betreft sprekend genoeg.
Vrouwen op Ngazidja maken steeds opnieuw de balans op. Zij laten door hun actieve opstelling
zien dat er te onderhandelen is over de zeggenschap over vruchtbaarheid en seksualiteit. Zij zijn
voortdurend in onderhandeling met hun families, hun partners en anderen. Zij zoeken naar een
situatie die profijt brengt voor alle betrokkenen. Zo blijkt dat door interactie van processen en
factoren er nauwelijks sprake is van absolute zeggenschap van vrouwen of van mannen. Veeleer
is er sprake van een elkaar versterkend effect. De balans zal steeds opnieuw moeten worden
opgemaakt. In dit proefschrift zijn basiseenheden gegeven die een gewicht in de schaal leggen.
De zwaarte van de gewichten is afhankelijk van lokale omstandigheden. De basiseenheden
kunnen dienen om te komen tot de formulering en uitvoering van een gender gevoelig
bevolkingsbeleid waarin recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen.
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NOTEN BIJ DE HOOFDSTUKKEN
1

In 1986 hadden 32 regeringen in landen ten zuiden van de Sahara geboortenregelingsprogramma's m uitvoering
terwijl 17 regeringen privé organisaties steunden die op dit gebied actief waren (FNUAP 1989 37) In vergelijking
met andere werelddelen is een prevalentie van 11% van anticonceptiegebruik in Afrika in deze periode laag In Latijns
Amerika bedraagt dit 43%, in Oost-Aziê 69% (exclusief Japan) en in Zuid-Aziè 24% (Bongaarts 1984a 344,
gebaseerd op UN-cijfers 1984)

2.

In de penode 1960-1965 was de prevalentie van anticonceptiegebruik 5%, dit was in 1980-1981 gestegen tot 11% in
Afrika. Uitgaande van de VN-prognoses voor gemiddelde bevolkingsgroei zou de prevalentie als volgt moeten
stijgen
Aantallen gebruikers
TFR*
Anticonceptieg
1984
11 miljoen
6,4
12%
1990
15 miljoen
6.2
15%
35 miljoen
2000
5,6
23%
74 miljoen
2010
4.6
38%
2025
3,2
59%
168 miljoen
naar Bongaarts 1984a 347-349
De UNDP (UNDP 1993 181) geeft voor de penode 1985-1990 voor Afnka bezuiden de Sahara een anticonceptie
prevalentie van 15% en een totalfertility rate* (TFR) van 6,5 in 1991

3.

Voor de transcriptie van Comorese woorden en begrippen is gebruik gemaakt van de lijst gehanteerd door het
CNDRS Centre National de Documentation et de Recherches Scientifiques de Comores Deze transcriptie is
geïnspireerd door het Swahili en gebaseerd op de lijst van Lafon en Sibertm-Blanc (1976) Propositions pour une
graphie du Comonen.

4.

Inya betekent in dit geval afstamming via de vrouwelijke lijn Voor de betekenis van Comorese begrippen wordt
verwezen naar de woordenlijst in annex IV

5.

Voor een uitgebreide beschrijving van de anda wordt verwezen naar Abdourahim 1983 en de beschrijving in
hoofdstuk zes van dit proefschrift.

6.

Overzicht van bevolkingstoename in de Comoren sinds 1870 in absolute getallen en jaarlijkse groeipercentages ()
1870 53000 inwoners, 1906 86077 inwoners (1,36%), 1958 159769 inwoners (1,71%), 1966 212298 inwoners
(3,62%), 1980 335156 inwoners (3,32%) (BDPA 1991 VII C2)

7.

Overigens gaat de Economist (1991a 36) uit van een te gebruiken oppervlakte van 48% de bevolkingsdichtheid per
vierkante kilometer te bebouwen land zou dan rond de 500 inwoners liggen in plaats van de ruim 650 inwoners

8.

Bij de onafhankelijkheid woonden er 40 000 tot 50 000 Comoresen in Tanzania, Madagascar en andere Afrikaanse
landen (Newitt 1984) In 1990 woonden er 40 000 Comoresen in Frankrijk (Economist 1991a)

9.

De zuigelingensterfte in Afrika in de penode 1985-90 is gemiddeld 106 per 1000, voor Oost-Afrika 116 per 1000 en
voor de Comoren 80 per 1000 levend geborenen (FNUAP 1989 48-49) De UNDP hanteert hogere getallen namelijk
voor de Comoren in respectievelijk 1960 en 1990 worden getallen van 165 en 92 per 1000 levend geborenen gegeven
(UNDP 1993 143) Het getal van 1990 ligt onder het door het UNDP gegeven gemiddelde voor Sub-Sahara Afrika
van 103

10.

Ini 988-1990 werd volgens de UNDP 3,3% van het BNP besteed aan Volksgezondheid (UNDP 1993 159)

11.

Door afronding is het totaal 101%.
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12.

De total fertility rate daalde in de periode 1960-1980 in Latijns Amerika van ongeveer 5,9 tot 4,3, in Oost-Aziê van
5,7 tot 2,7 en in Zuid-Aziè" van 6,1 tot 5,1 Anticonceptiegebruik nam in dezelfde période in de genoemde gebieden
met respectievelijk 29,56 en 17 percentage punten toe (Bongaarts 1984a 345)

13.

Precieze statistische gegevens zijn niet bekend De meest recente gegevens gehanteerd door officiële instanties worden
hier gegeven Beginjaren 90 heeft er een nieuwe officiële volkstelling plaatsgevonden Het zou kunnen zijn dat de in
dit proefschrift gegeven recente cijfers van de UNDP mede hierop zijn gebaseerd Overigens is er ook in 1995 geen
duidelijk beeld over bijvoorbeeld de prevalentie van anticonceptiegebruik, het percentage vrouwen dat borstvoeding
geeft of andere specifieke gezondheidsstatistieken In het Human Development Report ¡995 van de UNDP staat op
ρ 169 bij de statistieken betreffende overleving van kinderen en ontwikkeling slechts één cijfer voor de Comoren
namelijk de infant mortality rate (89) van 1992, de overige acht cijfers zijn voor de Comoren niet gegeven Dit feit,
gecombineerd met mijn eigen waarnemingen en ervaringen betreffende cijfermateriaal in de Comoren heeft mij doen
besluiten om cijfermateriaal slechts summier weer te geven

14.

Het geboortecijfer op de Comoren zou zich naar schatting als volgt ontwikkelen 1986-1990 46, 1991-1995 47,9,
1996-2000 49,7 (Recensement 19801 120-122) In 1992 bedroeg het geboortecijfer 48,5 (UNDP 1995 187)

15.

De natuurlijke vruchtbaarheid die tot stand komt zonder gebruik van voorbehoedmiddelen verschilt aanzienlijk van
samenleving tot samenleving Zo is bij Hullente vrouwen in Canada het natuurlijke vruchtbaarheidscijfer 9 terwijl dit
bij de 'Kung in de Kalahari woestijn 4,7 bedraagt (MacCormack 1982, Howell 1979)

16.

Deze weergave van de belangrijkste processen en omstandigheden kan een handvat bieden aan demografen om de
vertaalslag te maken naar de directe determinanten van vruchtbaarheid Dit valt buiten het bestek van dit proefschrift

17.

Met vincentnsme wordt bedoeld de theorievorming die gecentreerd is rond het denken en handelen van mannen
(Schrijvers 1975, den Uyl 1992 1)

18.

Volgens de UNDP (1993 169) was in 1989-91 38% van de Comorese bevolking actief waarvan 41% vrouwen De
verdeling over diverse sectoren was als volgt 83% van de beroepsbevolking was werkzaam in de agrarische sector,
6% in de industrie en 11% in de dienstverlening De twee laatstgenoemde sectoren zijn vooral in urbaan gebied te
vinden

19.

De huwelijksleeftijd bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van het percentage vrouwen in de reproduktieve
leeftijd die in een samenlevingsverband leven Vrouwen die onderwijs volgen zouden om hun opleiding te voltooien,
hun huwelijk kunnen uitstellen Ook als zij voor hun huwelijk een seksuele relatie hebben kan het zijn dat zij de
geboorte van kinderen uit wensen te stellen Zo constateerden Feyisetan en Pebley (1989 343-347) dat schoolmeisjes
in urbaan Nigeriarelatiefvaak gebruik maakten van anticonceptiva.

20.

Afrikaanse vrouwen met een monogamerelatiehebben over het algemeen een hogere opleiding dan degenen levende
in een polygame relatie (WFS 1987a) De correlatie tussen relatievorm en onderwijsniveau zou aan een verband
tussen onderwijsniveau en fertiliteit ten grondslag kunnen liggen De vraag of een verandering in fertiliteit het gevolg
is van een verandering in onderwijsniveau of van type relatievorm is met eenduidig te beantwoorden

21.

Vrouwen met opleiding zouden ach meer bewust zijn van hygiëne en juiste kinderverzorging Door een betere
verzorging zouden hun kinderen grotere overlevingskansen hebben waardoor het totale kindertal van vrouwen met
een opleiding toeneemt (WFS 1987a.334) Dit kan het geval zijn in situaties waann geen goede geboortenregeling
voorhanden is In andere situaties kan het zijn dat bij een toenemende overlevingskans van kinderen vrouwen eerder
geneigd zullen zijn geboortenregeling toe te passen Ook hier is er geen sprake van eenduidige verbanden

22.

Dit is het geval in Benin, Kameroen, Ivoorkust, Kenya en Senegal (WFS 1987a.334)
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23.

Ook in Soedan werd een afiiame in vruchtbaarheid bij een toename van onderwijsniveau geconstateerd In
tegenstelling tot Ghana en Lesotho is het onderwijsniveau van vrouwen in Soedan over het algemeen laag (WFS
1987a 334)

24

Door achterstallige salarisbetalingen van onderwijzend personeel waren er begin 1990 vele stakingen Officiële
schattingen over schoolbezoek kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid

25.

In hoeverre dit invloed heeft op de reproduktie is de vraag Zo vond men in Nigeria dat moderne goed opgeleide
vrouwen reproduktie scheiden van seksualiteit Het eerste werd gezien als zijnde het terrein van de echtgenoot en zijn
familie Het gevolg was dat slechts weinig vrouwen, ondanks hun hoge opleiding, het recht op een kleine familie
claimden (Caldwell, Caldwell 1987)

26.

Patriarchaat wordt door Mason et al (1987 614) omschreven als "() a set of social institutions that deny women the
opportunity to be self-supporting, thereby making women dependent on male relatives for their survival (Cain et al
1979) and that otherwise favor men in intrafamilial allocation of resources and power (Caldwell 1982)".

27.

The Economist ( 1991 a 36) zegt over de gevolgen van de anda "Among the traditional practices the Grand Manage
(a sumptuous wedding feast which frequently leaves the bridegroom bankrupt) has been argued to be an obstacle to
capital accumulation and hence to economic development" Newitt (1984 87) benadrukt het sociale aspect
"Comonens found in the ceremonies of the Grand Mortage the fullest expression of their culture" Voor een
uitgebreide beschrijving zie het proefschrift van Abdourahim (1983) getiteld Manage à Ngazidja, fondement d'un
pouvoir Een interessant element in deze vorm van huwelijkssluiting is het feit dal iedereen mits hij of щ over
voldoende geld en contacten beschikt, ongeacht zijn sociale rang de anda kan realiseren en zich dus op deze manier
van een plaats in de klasse van notabelen kan verzekeren Met nadruk wordt verwezen naar de mogelijkheid van
Arabische immigranten die door het huwen van dochters van de lokale elite zich op deze manier een belangrijke plaats
verwierven in de Comorese samenleving Dit zou één van de verklaringen kunnen zijn voor het grote belang dat aan
de anda wordt gehecht

28.

De verschillende voorbereidingsfasen worden duidelijk gemarkeerd door ceremoniën zoals het organiseren van
maaltijden voor dorpsgenoten en het uitwisselen van cadeaus Voor een uitgebreide beschrijving zie Chouzour (1989)
en hoofdstuk zes

29.

De literatuur waarnaar Ottenheimer et al (1979) en Ottenheimer (1984) refereren zijn de etnografische atlas van
Murdock (1967) en een pubhkatie van Hams (1980) Beide auteurs stellen dat poiygyme waarbij de macht bij mannen
ligt, onverenigbaar is met een matnlocale vestigingsvorm waar vrouwen een machtspositie innemen Door de
onverenigbaar van de twee systemen zouden er conflicten ontstaan en zou, door de dominantie van mannen, het
matnlocale vestigingspatroon verdwijnen Op Ngazidja is deze ontwikkeling niet aangetroffen Integendeel, de
invulling die aan poiygyme wordt gegeven, laat zien dat dit systeem aan grote veranderingen onderhevig is terwijl het
vestigingspatroon m ruraal gebied stabiel blijft

30.

McDonald komt tot deze conclusie op basis van gegevens van zes Afrikaanse landen die meededen aan de Wereld
Vruchtbaarheidsstudie Vrouwen getrouwd met polygyne mannen hadden minder kinderen dan щ die leefden in
monogame relaties Er was geen significant verschil ui huwelijksleeftijd en leeftijd bij de geboorte van het eerste kind
tussen beide groepen De lagere vruchtbaarheid wordt door McDonald (1984 52) verklaard door een grotere kans op
onvruchtbaarheid van vrouwen getrouwd met polygyne mannen en door een eerder stoppen met het knjgen van
kinderen

31.

Over het rangnummer van de vrouw en de relatie met de totale fertiliteit zijn de meningen verdeeld Zo heeft men in
Nigeria onder de Yoruba gevonden dat het rangnummer niet gerelateerd is aan de totale vruchtbaarheid (Aborampah
1987) In de Afrikaanse landen die deel uitmaakten van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie is 30 tot 47 procent van de
mannen polygyn (WFS 1987a)
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32.

Van de getrouwde mannen was 80,9% monogaam met een gemiddelde leeftijd van 44,8 jaar. Van de 19.1%polygame
mannen was de gemiddelde leeftijd 50,5 jaar. Deze mannen hadden gemiddeld 2,17 vrouwen (Recensement 1980
1:38).

33.

Soms ziet men dat polygyne gezinnen tot de rijkere behoren en de vrouwen (bij gelijkwaardige verdeling van de
rijkdommen) een minder afhankelijke economische positie innemen dan in monogame relaties. Dit mechanisme lijkt
niet van toepassing op de Comoren, juist bij rijkere families ziet men een afnemende belangstelling voor polygynie
(Chouzour 1989). Op de relatierijkdom-polygynieen vruchtbaarheid zal niet worden ingegaan. Vanwege de relatief
economisch onafhankelijke positie van vrouwen en de invulling die aan polygynie wordt gegeven, wordt er verwacht
dat onderzoek naar deze relatie weinig zal toevoegen aan de probleemstelling.

34.

Resultaten van de Wereld Vruchtbaarheidsstudie laten zien dat het totaal aantal kinderen van gescheiden en niet
gescheiden vrouwen niet veel verschilt Er is een verschil van 5% gevonden (McDonald 1984). Volgens Gille die de
resultaten van 27 Wereld Vruchtbaarheidsstudie landen, waaronder vier Afrikaanse, heeft geanalyseerd zijn de
scheidingspercentages gedurende de eerste vijfjaar van het huwelijk altijd hoger dan ema maar heeft de vrouw, zelfs
in landen met hoge scheidingspercentages, ruim de tijd om haar gezin te voltooien. Hertrouwpercentages zijn hoog
onder jonge vrouwen in landen met een hoog scheidingspercentage. Oudere vrouwen hebben vaak meer kinderen en
hertrouwen minder makkelijk (Gille 1984).

35.

Lesthaeghe (1980) stelt dat het patroon van scheiden en snel hertrouwen in Afrika algemeen is. Dit betekent dat de tijd
die zonder partner wordt doorgebracht niet in belangrijke mate bijdraagt aan de reductie van fertiliteit.
Gebooitenspreiding door post-paitum abstinentie is veeleer het mechanisme voor geboortenregeling in Afrika. Een
verhoging van de huwelijksleeftijd zou in Afrika wel tot een reductie van vruchtbaarheid kunnen leiden, de periode
waarin kinderen worden geboren wordt dan verkleind. Of dit ook werkelijk zo zal zijn, valt niet te voorspellen gezien
het feit dat vrouwen soms stoppen met het krijgen van kinderen als zij grootmoeder worden. Door deze handelwijze
staat de lengte van de periode van kinderen voortbrengen vast en is onafhankelijk van de huwelijksleeftijd.

36.

Theorieën gebaseerd op nationale statistieken kunnen vruchtbaarheid op nationaal niveau verklaren maar geven
onvoldoende inzicht in de processen die hieraan ten grondslag liggen. Dit betekent dat streefcijfers die op basis van
deze statistieken worden geformuleerd en haalbaar lijken, niet worden gerealiseerd. Er is namelijk geen kader om de
cijfers te vertalen naar lokale situaties. Aan de andere kant bieden antropologische en sociologische verklaringen van
vruchtbaarheid soms een onvoldoende basis om nationale tendensen te kunnen verklaren.

37.

Naast de sociaal-culturele stratificatie die de Comorcse samenleving hanteert, kent men ook een godsdienstige
indeling namelijk die van rechtstreekse afstammelingen van de profeet Mohammed, sharif of sharifa, versus degenen
die geen directe afstammelingen van de profeet zijn. Deze afstamming verloopt via de mannelijke lijn wat inhoudt dat
een sharifa bij voorkeur met een sharif'zal trouwen om de titel voor haar nakomelingen veilig te stellen (Mroudjae,
Blanchy 1989).

38.

Het hoogst in aanzien staan degenen die van edele afkomst zijn en dus deel uitmaken van de vroegere regerende
families. Daarna volgen de vrije mensen die oorspronkelijk geen slaaf zijn geweest maar door bijvoorbeeld eigen
grondbezit aan de kost konden komen. Als laatste zijn er de mensen die afstammen van de vroegere slaven. Deze
mensen hebben vaak geen grond en worden bijvoorbeeld onder de vissers aangetroffen.

39.

De vier groepen zijn: washondje. wazuguwa, wafomanamdji en guzi (Chouzour 1989:271).

40.

Cain (1982:169) geeft aan dat vrouwen vooral belang hebben bij het krijgen van veel zonen als ze economisch
afhankelijk zijn van hun echtgenoot Het belang van veel zonen neemt af als vrouwen door eigen arbeid of anderszins
in hun behoeften kunnen voorzien.

31.

Zij toetsen hypothesen over verschillen in mannelijke en vrouwelijke reproduktieve idealen aan de hand van
literatuurstudie. Hiervoor is relevante literatuur vanaf 1960 bekeken. Het betreft hier ongeveer veertig studies naar
verschillen tussen mannen en vrouwen betreffende het reproduktief ideaal, vijfentwintig studies naar de wens om
meer kinderen te willen krijgen en twintig studies naar geslachtspreferenties voor kinderen (Mason, Taj 1987).
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Onder omstandigheden waar een patriarchaal systeem overheerst, zijn er verschillende redenen waarom mannen en
vrouwen verschillende reproduktieve idealen zouden hebben Deze redenen werken niet allen in dezelfde richting
waardoor het netto effect gelijk kan zijn voor mannen en vrouwen Redenen waarom vrouwen hun kindertal willen
reduceren in een patriarchaal systeem is dat ze relatief zwaardere lasten hebben terwijl mannen meer profiteren van de
lusten (Caldwell 1982) Er wordt ook wel gesteld dat mannen een hoge fertiliteit wensen voor hun vrouwen omdat
vrouwen dan continu gebonden zouden zijn wat hen zou verhinderen zich bezig te houden met andere zaken zoals het
streven naar zelfbeschikking (Mason, Taj 1987) Er zijn ook redenen waarom vrouwen in dit systeem juist meer
kinderen wensen, te denken valt aan verhoging van haar status als moeder van vele kinderen (Blake 1965),
verzekering van haar plaats in de clan van haar man en verzekering van de loyaliteit van de man wat kan leiden tot
voorkómen van scheiding en polygynie (Memissi 1975b) Tenslotte kan een verschil in scholing tussen beide partners
leiden tot een verschil in reproduktief ideaal Degene met de hoogste scholing (over het algemeen de man) zou eerder
geneigd zijn het kindertal te reduceren (Caldwell 1980)
Het is wel mogelijk dat andere factoren die gerelateerd zijn aan een islamitische samenleving tot dit beeld bijdragen
Te denken valt aan mannelijke dominantie, economische afhankelijkheid van vrouwen en het belang van
moederschap (Waines 1982)
Fargues (1988 975) beschrijft hoe Arabische samenlevingen tot ver in de jaren tachtig een hoge bevolkingsgroei
kenden Onderlinge vergelijking van de diverse samenlevingen het zien dat deze groei niet alleen toe te schrijven was
aan de islamitische invloed maar veeleer aan sociaal-culturele en economische factoren Van de Walle en Maigra
beschrijven hetzelfde voor Mali Hier bleken er over het algemeen geen barrières op grond van religieuze motieven te
bestaan tegen geboortenspreiding Toch is, door de als negatiefervaren effecten van anticonceptiva op de gezondheid
van vrouwen en door gebrek aan communicatie tussen man en vrouw, de prevalentie van voorbehoedmiddelengebruik
laag in Mali (Van de Walle, Maigra 1991 84-90)
Gebaseerd op onderzoek m 83 landen concludeerde Hernandez dat slechts 3 tot 10% van de variatie in fertiliteitsverandenngen kon worden toegeschreven aan programma activiteiten, dit percentage lag aanaenlijk lager dan de 15 à
20% gevonden in eerdere studies (Hernandez 1981, 1984)
Lapham en Mauldm (1985) hebben een model ontwikkeld waarbij gekeken werd naar de invloed van de sociaaleconomische setting op het geboortenregelingsprogramma of program effort (PE) en op de contraceptieve prevalentie
en op de invloed van PE op de contraceptieve prevalentie in 73 landen ZIJ vonden dat de invloed van
geboortenregelingsprogramma's afhankelijk is van de sociaal-economische ontwikkeling in een land Deze ontwikkeling werd gemeten aan de hand van zeven componenten te weten de levensverwachting bij geboorte, het aantal
mannen werkzaam in de niet-landbouw sector, het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking, alfabetisatie,
deel van de populatie levende in urbane gebieden met meer dan 100 000 inwoners, kindersterfte en het schoolbezoek
Er bleek dat vooral de eerste twee componenten een groot deel van de vanantie in contraceptieve prevalentie
verklaarden Combinatie van sociaal-economische setting en program effort verklaarde 90% van de vanantie in
contraceptieve prevalentie Als belangrijkste conclusie stellen zij dat een combinatie van sociaal-economische
ontwikkeling en een goed geboortenregelingsprogramma efficient is Er mag dus worden verwacht dat het succes van
een geboortenregelingsprogramma in landen met een geringe sociaal-economische ontwikkeling bescheiden zal zijn
Opvallend is dat in de categorie lage sociaal economische ontwikkeling en zeer zwakke of afwezige PE alleen
Afrikaanse landen te vinden waren Overigens wordt er slecht één Afrikaans land gekwalificeerd als hebbende een
goed geboortenregelingsprogramma (Mauritius) en twee landen als hebbende een bescheiden of zwak programma
(Egypte, Kenya), de ovenge zesentwintig Afrikaanse landen bevonden zich allen in de zeer zwakke of afweage
programma categorie Hierbij moet opgemerkt worden dat de PE voor 1972-1982 is genomen, een periode waann
veel Afrikaanse landen startten met geboortenregelingsprogramma's, en dat de sociaal economische setting index op
1970 is gebaseerd De geringe differentiatie naar PE en sociaal-economische setting van de Afrikaanse landen maken
het moeilijk uitspraken over genoemde effecten voor deze landen te accepteren
Tolney en Chnstenson (1984) hebben de relatie tussen de sociaal-economische setting, kwaliteit van het
geboortenregelingsprogramma of program-effort (PE) en fertiliteit onderzocht In tegenstelling tot Lapham en
Mauldm (1985) die zich baseren op de contraceptieve prevalentie (modem en traditioneel) tussen 1977 en 1983
hebben ZIJ als afhankelijke variabele de afname in CBR (crude birth rale) genomen tussen 1965 en 1975 Zij concludeerden dat PE een sterke relatie heeft met een afname in CBR. Een directe causale relatie is niet aantoonbaar, er
blijkt ook hier dat PE voor een groot gedeelte afhankelijk is van sociaal-economische omstandigheden met name van

274

schoolbezoek en van zuigelingensterfte Daar er in de studie van Tolney en Chnstenson alleen gekeken is naar dne
factoren van sociaal economische setting namelijk het percentage urbane bevolking, schoolbezoek en bruto nationaal
inkomen per hoofd van de bevolking is het moeilijk de resultaten te vergelijken met die van Lapham en Mauldin De
conclusie dat sociaal-economische factoren een belangrijke invloed op PE hebben wordt door beide studies gedeeld,
over welke sociaal-economische factoren hierbij van doorslaggevend belang zijn is geen consensus Wel wordt in
beide studies gevonden dat het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking geen belangrijke verklarende
waarde heeft De argumentatie van Tolney en Chnstenson voor de keuze van hun sociaal-economische determinanten
is interessant Zij hebben deze geselecteerd op grond van de demografische transitie theorie waann toenemende
urbanisatie en scholing gepaard zouden gaan met een afname in fertihteiL De keuze van de variabele
zuigelingensterfte waardoor de dne eerder genoemde sociaal-economische vanabelen zouden werken wordt eveneens
met behulp van deze theorie verklaard In een omgeving met een lage zuigelingensterfte zou men eerder geneigd zijn
de fertiliteit te beperken (motivatie), terwijl de zuigelingensterfte met name door het opleidingsniveau van de moeder
bepaald zou worden (Tolney, Chnstenson 1984)
Voortgaande op het werk van Lapham en Mauldin (1985) hebben Bongaarts et al (1990) de demografische invloed
van geboortenregelingsprogramma's geanalyseerd Zij baseren zich op een overall development index (ID) gebaseerd
op vier componenten een economische component (BNP per hoofd van de bevolking), een gezondheidscomponent
(zuigelingensterfte), een onderwijs component (schoolbezoek) en een communicatie component (aantal TVs, radio's
en auto's per capita) Opvallend bij deze index is de gekozen economische variabele die in gelijksoortig onderzoek
weinig verklarend vermogen bleek te hebben (zie Lapham, Mauldin 1985, Tolney, Chnstenson 1984) De toevoeging
van de communicatie component is gedaan in overeenstemming met de richtlijnen van de Verenigde Naties De
indeling van geboortenregelingsprogramma's naar kwaliteit was gedaan zoals beschreven door Lapham en Mauldin
(1985) In tegenstelling tot dit onderzoek keken Bongaarts et al met naar de contraceptieve prevalentie maar naar de
CBR (crude birth rate) tussen 1960-1965 en 1980-1985
Bongaarts (1991 293) omschnjft deze begnppen als volgt "This discrepancy between reproductive preferences and
birth control practices is referred to as the "KAP-gap" or the "unmet need"for contraception" Hij voegt hier aan toe
(Bongaarts 1991 295) "Survey data provide estimates of the KAP-gap, that is, a discrepancy between the practice of
contraception and reproductive intentions This gap is then assumed to be an indication of an unmet need for
contraception "
De WHO (1986) schat dat er 300 miljoen echtparen zijn die geen anticonceptie gebruiken ondanks het feit dat ze geen
kinderen wensen
Bruce (1990) refereert naar studies in Bangladesh en de Fihpijnen waar dit verschijnsel is waargenomen
Bij een vooronderzoek bleek dat de competentie van de meeste gezondheidswerk(st)ers onvoldoende was Niet alleen
het gebrek aan technische kennis maar ook de afwezigheid van communicatieve vaardigheden hadden een negatieve
invloed op de relatie tussen gezondheidswerk(st)er en gebruiksters (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990c).
Fathal la (1987 18) noemt dne aspecten die verschillend worden beoordeeld door samenlevingen en individuen Deze
zijn de betrouwbaarheid van de verschillende soorten anticonceptie, de gezondheisnsico's van voorbehoedmiddelen
en de gezondheidsvoordelen verbonden aan het gebruik van anticonceptie
Chekir (1985) constateert bijvoorbeeld in Tunesië dat vrouwen voor de geboorte van hun eerste kind geen
anticonceptiva gebruiken en Baraket (1985) bevestigt dat Tunesische vrouwen pas na hun vierde kind overgaan tot het
gebruik van moderne anticonceptiva. Er wordt de volgende index gebruikt gebruiksters die anticonceptiva gebruiken
om definitief de geboorten te stoppen/gebruiksters die anticonceptiva gebruiken om de geboorte te spreiden Deze
index is voor Egypte 3,4 en voor Mauretamt! 6,0 (Fargues 1988)
Zie bijvoorbeeld Goldberg et al (1989) die in Chogona (Kenya) constateerden dat vrouwen na gemiddeld vier
kinderen pas overgingen tot het gebruik van anticonceptiva.
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46

In de Wereld Vruchtbaarheidsstudie werd gevonden dat een groot gedeelte van de vrouwen in Afrika (tussen de 70 en
90 %) verklaart meer kinderen te willen krijgen (Frank 1987, McDonald 1984) Dit, in tegenstelling tot andere
werelddelen waar een duidelijke wens bestaat tot het stoppen met het krijgen van kinderen

47.

Het niet gebruiken van anticonceptiva door vrouwen die zeggen geen kinderen meer te willen hebben is een
verschijnsel dat aandacht verdient. In Nepal werd geconstateerd dat slechts 24% van de vrouwen die geen kinderen
meer wensten, anticonceptiva gebruikten Het aantal vrouwen dat verklaarde een abortus te hebben ondergaan
bedroeg 33 tot 50% (Schuier, Goldstein 1986) Mogelijk wordt in Nepal abortus provocatus als een normale methode
beschouwd voor geboortenregeling

48

Het falen van methoden, het verkeerd gebruik, het bewust stoppen en ontevredenheid met de gekozen methoden zijn
voor deze hoge uitvalpercentages verantwoordelijk

49.

Reductie in fertiliteit van de verschillende middelen Orale anticonceptiva 0,90, spiraaltje 0,95, condoom 0,80, douche
0,60, periodieke onthouding 0,60, terugtrekken 0,60, sterilisatie 1,00, prikpil 0,90, ovenge 0,60 (Hobcraft, Little
1984) Bongaarts et al baseren zich op dezelfde cijfers maar nemen als gemiddelde voor ovenge waaronder zij
verstaan condoom, nng, zaaddodende middelen, en periodieke onthouding een factor 0,7 Als gemiddelde voor de
methode mix voor Afnka wordt 0,87 gehanteerd gebaseerd op 8% sterilisaties, 14% spiraaltje, 55% orale
anticonceptiva en prikpil en 22% ovenge (Bongaarts, Potter 1983)

50.

Autonomie kan worden gedefinieerd als "The capacity to manipulate one's personal environment Autonomy indicates
the ability -technical, sociale and psychological- to obtain information and to use it as the basis for mahng decisions
about one's private concerns and those of one's intimates Thus, equality ofautonomy between the sexes in the present
sense implies equal deciston-mabng ability with regard to personal affairs", (Dyson, Moore 1983 45)

51.

De dne belangrijkste punten van kntiek waren het isolerend karakter (het zou vrouwen in een uitzonderingspositie
plaatsen, het zou een te individueel begrip zijn, er zouden te weinig relationele aspecten zijn), de etnocentnciteit (het
zou een westers export produkt zijn) en de toepasbaarheid in relatie tot ontwikkelmgssamenwerkingsbeleid (DGIS
1992)

52.

Vock bekritiseert deze theone op verschillende punten, zo betwijfelt zij het of alleen de patnarch voordeel heeft bij
een hoge vruchtbaarheid van vrouwen Ook vindt zij dat er teveel nadruk op invloed van het westen is gelegd De
vervanging van de familiegenchte produktie door een meer op de arbeidsmarkt gencht systeem valt zij aan Volgens
haar blijven deze twee vormen van produktie gedurende lange tijd naast elkaar bestaan Tenslotte vraagt zij zich af of
een vrouw, levend in nucleair gezinsverband, wel zoveel onafhankelijker is dan zij die leeft m een grootfamilie, vooral
economisch hoeft dit niet het geval te zijn (Vock 1988)

53.

Hoogenboom illustreert dit onder andere met studies van Johann Bachofen en Fredench Engels die beiden een evolutionistische levensopvatting hadden (Hoogenboom 1983)

54.

Genoemde ontwikkeling werd onder andere door Engels (1972) beschreven en werd aangevuld en bekritiseerd door
Yanagisako en Collier (1987) In hoofdstuk zeven van dit proefschnft zal de relatie tussen eigendom en
machtsposities worden uitgewerkt in relatie met een matnlineaire afstamming

55.

Lesthaeghe (1989b 482-484) komt op basis van de beoordeling van de conceptuele kaders ontwikkeld door de
Wereldbank, de US National Academy of Science en de Wereld Vruchtbaarheidsstudie tot deze conclusie De
aandacht voor netwerken heeft zich beperkt tot onderzoek naar de diffusie van opvattingen over vruchtbaarheid in
AZIË (Rogers en Kincaid 1981) Voor Afnka is dit thema nauwelijks uitgewerkt Zelfs in het in 2 3 I genoemde kader
van Bulatao en Lee (1983a en 1983b) wordt geen aandacht gegeven aan groepsvorming in sub-Sahara Afnka en
slechts summier aan de invloed van groepen en netwerken m het algemeen

56.

In Ая£ zijn family planning programma's door regeringen als instrumenten gebruikt om hun greep op de lokale
gemeenschap te vergroten (Lesthaeghe 1989b 487) De gevolgen van deze aanpak in termen van schendingen van
mensenrechten zijn bekend In Afnka is het, gezien de rol van overheden, met waarschijnlijk dat eenzelfde
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ontwikkeling plaats zal vinden Het belang van lokale groepen voor het
geboortenregelingsprogramma moet ш het licht van bovenstaande niet worden onderschat

welslagen

van

een

57

Deze valkuilen zijn vooral evident als het gaat om opvattingen die direct met de islam hebben te maken Te denken
valt aan de discussie die naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer op gang is gekomen over het nut van
ontwikkelingssamenwerking gericht op de ontwikkeling van vrouwen in islamitische landen Het stereotiepe beeld
hierachter was dat vrouwen in islamitische landen onvoldoende kans hebben op ontwikkeling De naar aanleiding van
deze discussie gedane studie heeft laten zien dat er voldoende mogelijkheden zijn voor vrouwen om zich, binnen de
door de islam gestelde grenzen, te ontwikkelen en dat deze mogelijkheden van cultuur tot cultuur verschillen (Jansen
et al 1993)

58.

De onderzoeken die door het onderzoeksteam zijn gerealiseerd zijn veel breder en oppervlakkiger dan het onderzoek
dat gedaan is in het kader van mijn promotieonderzoek De belangrijkste titels van de rapporten van het
onderzoeksteam zoals die in de literatuurlijst zijn weergegeven onder de code FAO/FNUAP COI/jaartal project/fase
project, jaartal publikatie, geven een goed inzicht in de veelheid van onderwerpen Deze onderwerpen vaneerden van
onderzoek onder speciale doelgroepen zoals vroedvrouwen en religieuze leiders tot onderzoek naar speciale
activiteiten zoals het onderzoek naar het effect van trainingen of naar het effect van affiches en radio-uitzendingen

59.

De resultaten zijn weergegeven in een rapport getiteld Bangoi Koum de la reflexion à l'action (FAO/FNUAP
COI/85/P01 1988b)

60.

De resultaten van deze studie zijn te vinden in Les utilisatrices de contraceptifs Qui, Pourquoi, Comment7
(FAO/FNUAP СОІ/88/Ю2 1989b)

61.

Van de geselecteerde onderzoeksdorpen werd een beschrijving gemaakt die te lezen valt in Les zones-pilotes de la
recherche no l Mdjoiézi, no 2 Idjikoundzi, no 3 Mandza (FAO/FNUAP СОІ/89/РОЭ 1990b)

62.

De resultaten van deze studie vormen een gedeelte van het rapport Les causes d'abandon de la contraception aux
Comores (FAO/FNUAP СОІ/89/РОЭ 1991a).

63.

Het rapport L'influence familiale sur l'acceptation ou le refits du planning familial (FAO/FNUAP COI/89/P03
1991b) geeft de resultaten van deze studie weer

64.

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de dne monografieën die van de onderzoeksdorpen zijn
gemaakt (FAO/FNUAP COI/89/P03 1990b)

65.

Deze geschiedenis werd mij verteld door een dorpsoudste en een lokale imam

66.

De zeven doelstellingen van het Comorese bevolkingsbeleid luiden als volgt Het formuleren van een alomvattend
multi-sectoraal bevolkingsbeleid, Het afremmen van de huidige bevolkingsgroei van 3,1% tot een percentage
aangepast aan de sociaal-economische omstandigheden van het land, Bevordering van de gezondheid van moeder en
kind, Het verbeteren van de status en de rol van vrouwen in het ontwikkelingsproces met aandacht voor het reduceren
van zwangerschappen van adolescenten en het voorkómen van vroegtijdige schoolverlaten van vrouwen, Het
versterken van de regenngscapaciteit om bevolkingsvraagstukken aan te pakken en het tegengaan van emigratie van
gekwalificeerd personeel, Het bevorderen van een evenwichtige verdeling van de bevolking over de eilanden rekening
houdende met omgevingsfactoren (UNDP 1990 3) In de periode 1979-1988 heeft het bevolkingsfonds van de VN
$2,74 miljoen bijgedragen, in de penode 1989-1994 is een bedrag van $4 miljoen geraamd (UNDP 1990 1)

67.

Islamitische geleerden gebruikten zowel gezondheidsargumenten als sociaal-economische argumenten om de destijds
bekende methode van coïtus interruptus te rechtvaardigen Dezelfde argumenten worden gebruikt in de discussie over
de legitimiteit van geboortenregeling

68.

Vrouwen pleiten voor een financiële ondersteuning van de echtgenoot voor de opvoeding van de kinderen na een
scheiding overeenkomstig het islamitisch recht Over net voogdijschap van de kinderen, die automatisch volgens
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traditioneel recht bij de moeder blijven, wordt geen discussie gevoerd Overigens moet worden opgemerkt dat hier
eenzijdig gepleit wordt voor toepassing van islamitische regels, andere traditionele gebruiken zoals het erfrecht dat in
Ngazidja gunstig voor vrouwen is, worden buiten beschouwing gelaten In hoofdstuk vijf zal worden beschreven dat
het geheel van traditionele regels en gewoonten een zekere economische bescherming biedt aan vrouwen en dat dit
van belang is bij scheidingen
69

Voor sub-Sahara Afrika gelden de volgende gemiddelden Vaccinatiegraad kinderen tot één jaar 61% (UNDP
1993 157), Kindersterfte per 1000 in 1991 103 (idem 143), Moedersterfte in 1988 per 100 000 bevallingen 690
(idem 151)

70

Cijfers over de prevalentie van voorbehoedmiddelengebruik moeten met voorzichtigheid worden gehanteerd In
Zimbabwe blijkt uit de Reproductive Health Survey dat 66% van de vrouwen anticonceptie gebruiken Andere
onderzoekers komen op een percentage van 35% voor vrouwen die ooit voorbehoedmiddelen hebben gebruikt en
10% voor huidige gebruiksters Deze onderzoeken zijn met representatief maar wel illustratief (Frank 1987)

71.

De cijfers in deze paragraaf zijn gebaseerd op de gegevens zoals deze op de kaarten van (ex)-gebruiksters in de dne
gezondheidscentra in de onderzoeksdorpen zijn aangetroffen In de overige hoofdstukken is alleen gebruik gemaakt
van de gegevens van de vierenzestig vrouwen waarmee gesprekken zijn gevoerd Daarom kunnen de m dit hoofdstuk
gegeven cijfers afwijken

72.

De leeftijd van de kinderen van deze vrouwen wasrespectievelijk13-12-9-7-5-4 jaar en 1 maanden 13-10-7-5-3 jaar
en 4 maanden Gezien het interval tussen het jongste en het één na jongste kind hebben de vrouwen toen anticonceptie
beschikbaar was dit serieus gebruikt

73.

Voor Afrika ten Zuiden van de Sahara worden door de UNDP de volgende sterftecijfers gegeven 1960 165 per 1000
levendgeborenen, 1991 103 per 1000 levendgeborenen De spreiding van cijfers is aanzienlijk Kenya had in 1991
een sterftecijfer van 68 terwijl Madagascar een cijfer van 113 had (UNDP 1993 143)

74

De verhouding van de vruchtbaarheidscijfers van 1991 en 1960 bedraagt op de Comoren 104 (UNDP 1993 181) Dit
betekent dat de vruchtbaarheid de laatste dertig jaar is toegenomen

75

De Karthala is een actieve vulkaan gelegen op 2360 meter hoogte Uitbarstingen komen zowel voor bij de hoofdkrater
als bij de kleinere zijkraters Enkele lavastromen hebben de zee bereikt (Agrar-und Hydrotechnik GMBH 1987 2) De
laatste uitbarsting dateert van 1977 (Vénn, Battistini 1984 26) Aan de hete lava wordt een geneeskrachtige werking
toegeschreven Zo probeerden onvruchtbare vrouwen door op de afgekoelde lava te gaan zitten te genezen

76.

Gezondheidswerkers ontvangen gedurende enkele dagen een training in communicatie technieken verzorgd door de
staf van het project Informatie, Educatie en Communicatie ten aanzien van bevolkingsvraagstukken Na deze training
zetten ze, voorzien van voorlichtingsmateriaal, hun werk in de gezondheidspost voort Hun ervaringen worden op dne
manieren geëvalueerd tijdens terugkom-dagen, tijdens bezoeken aan de gezondheidsposten, door middel van
observatie formulieren ingevuld door de gezondheidswerkers Er bleek dat gezondheidswerkers over het algemeen
voldoende toegerust waren om groepssessies te organiseren gericht op sensibilisatie en informatievoorziening Zoals
gezegd waren ZIJ onvoldoende toegerust om het uitwisseling van ervaringen van gebruiksters te stimuleren en
behandelden zij geen intieme onderwerpen Zo werd er over seksualiteit niet gesproken Dit werd verklaard door de
hiërarchische structuur, de gezondheidswerkers wilden tot elke pnjs de situatie onder controle houden, en hun status
niet ondermijnen door wat zij beschouwden als wanorde Deze houding werd ook aangenomen in individuele
consulten, gezondheidswerkers gingen nauwelijks in op gestelde vragen maar vertelden liever hun verhaal Dit zou
voor een deel kunnen verklaren waarom gebruiksters blijven zitten met bepaalde vragen (FAO/FNUAP COI/89/P03
1990c)

77.

Matrilineair zijn de Tuareg of Hoggar and Air, patrilineair zijn de Tuareg ofUUimmeden and Igellad (Tnmingham
1980 87)

78

Memissi (1975a 35) refereert naar de theorie van Robertson Smith wat betreft de transitie van matnlineainteit naar
patri lineain tei t Of de beschreven transitie werkelijk plaatsgevonden heeft staat overigens nog ter discussie (Jansen
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1995) In de theone van Montgomery (Memissi 1975a 38) worden de beschreven veranderingen die leiden tot
patnlineainteit nader uitgewerkt
79

Het is mogelijk dat islamitische waarden hieraan bij hebben gedragen Tnnginham (1980 90) beschrijft eenzelfde
soort verschijnsel voor enkele Bantoe-stammen in Oost-Afnka. De Zara bijvoorbeeld kennen een matrilineaire
afstamming en een patrilineaire overerving

80.

De macht van het getal geldt niet alleen voor families, ook dorpen hebben hiermee te maken De bestuurders van
Idjikoundzi gebruiken dit argument om hun afwijzende houding ten opzichte van geboortenregeling te verklaren
Rivaliteit tussen diverse groeperingen met een verschillende religieuze of tribale achtergrond wordt wel als factor
genoemd voor hoge bevolkingsgroei (Nar 1987 13) Op Ngazidja is dit vanwege de homogeniteit van de bevolking
minder van belang

81.

Zoals we m hoofdstuk zes zullen zien is de mahan in principe voor de bruid Soms wordt hij gebruikt om de onkosten
van de huwelijken mee te betalen Bij elk volgend huwelijk neemt de waarde van de mahan met ongeveer vijftig
procent af Volgens schattingen van Mroudjae en Blanchy (1989) bedraagt de bruidsprijs tussen de 5000 en 50000
Comorese frank (fl 32,50-fl 325,00) afhankelijk van de sociale status van de familie en het aantal huwelijken van de
bruid

82.

Yanagisako en Collier (1987 20-25) geven een overzicht van de verschillende invullingen van het begnp reproduktie
Zij bespreken met name het onderscheid tussen sociale- arbeid- en biologische reproduktie en de consequenties
hiervan Zij concluderen dat dit een analytisch onderscheid is, meer geïnspireerd op eigen culturele opvattingen dan
op de culturele werkelijkheid ZIJ pleiten ervoor te kijken naar culturele waarden en sociale processen die leiden tot
macht, prestige of privileges en om niet genoemd onderscheid als vanzelfsprekend uitgangspunt te nemen (idem 1987
38-40)

83.

Den Uyl (1992 25-27) beschrijft hoe in verwantschappelijk georganiseerde samenlevingen reproduktie als een
sleutelbegrip werd gezien en dat dit begnp verbonden werd met produktie Hierbij werd vnjwel automatisch een
koppeling gemaakt met produktie en mannenzaken enerzijds en reproduktie en vrouwenzaken anderzijds Door deze
vanzelfsprekende koppeling was er sprake van een beperkende dichotomie Den Uyl pleit ervoor om reproduktie als
een zelfstandig proces te beschouwen In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat bovenstaande indeling en met name de
scheiding tussen mannen- en vrouwenzaken, inderdaad met van toepassing is op de situatie op Ngazidja. In hoofdstuk
zeven kom ik hierop terug als ik het produktieproces beschrijf, hier zal het belang van de inbreng van mannen en
vrouwen worden beschreven en de interactie van reproduktive vrijheden met produktive mogelijkheden

84.

Collier en Yanagisako (1987 3) keuren de evolutionistische benadering in structureel-functionalistische modellen af
In deze modellen worden de functies van verwantschapsgroepen gereduceerd bij de modernisering of ontwikkeling
van een samenleving Een aantal functies worden door wetgever en staat overgenomen en verwantschapsgroepen
verworden tot reproduktieve eenheden, de nucleaire familie Deze reductie is zoals beschreven in 5 7 ook op Ngazidja
met te maken

85.

Een voor de kadi gesloten huwelijk kan snel worden geregeld Festiviteiten zijn niet noodzakelijk maar kunnen wel
plaatsvinden De bruidegom geeft zijn vrouw altijd een bruidegomspnjs, de mahan

86.

Sabena is de naam van een groep vluchtelingen uit Madagascar (Majunga, in het Noord Oosten van Madagascar), zo
genoemd naar de Belgische vliegtuigmaatschappij 'Sabena' die hen terugbracht De Comorese gemeenschap werd daar
in 1977 opgeschrikt door een opstand tegen hen waarbij doden vielen De vluchtelingen, die al hun bezittingen achter
moesten laten, integreerden zich in de Comorese maatschappij waarbij ze tal van economische activiteiten ontplooiden
op het gebied van handel en nijverheid (Mroudjae, Blanchy 1988 47-48) Voor de Comorese vrouwen die zich
traditioneel gezien vooral bezig houden met landbouw vormde deze houding zowel een uitdaging als een bedreiging
De Sabena vervulden een soort voortrekkersrol die de horizon van andere vrouwen hebben vergroot

87.

Het informeel onderwijs en met name alfabetisatie was tot midden jaren tachtig vooral een activiteit van de
beschreven traditionele verenigingen op dorpsniveau Sinds enkele jaren wordt er door de regering aandacht aan
gegeven Zo werden er in 1988 vijftig centra geïnstalleerd voor volwassen educatie en in 1989 tien Deze centra
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bevonden zich grotendeels in dorpsscholen en gemeenschapscentra Gezien de achterstand van meisjes als het gaat om
een formele schoolopleiding worden juist ZIJ gestimuleerd mee te doen
88.

Dit is geen universeel verschijnsel Fluehr-Lobban (1987) beschrijft hoe bijvoorbeeld in Soedan onder de Ottomaanse
overheersing ( 1821 -1884) vrouwen even vaak gebruik maakten van de rechtspraak als mannen

89

De hoogte van het bedrag van de mahari is onderdeel van het legale huwelijkscontract en wordt meestal bij de
huwelijkssluiting voldaan Als dit niet het geval is kunnen er problemen ontstaan bij de ontbinding van het huwelijk
als vrouwen alsnog dit bedrag opeisen In sommige culturen wordt een gedeelte bij de voltrekking van het huwelijk
betaald en een gedeelte bij een eventuele ontbinding (Mir-Hosseim 1993 73) Mir-Hosseim geeft aan dat de mahari
tegenwoordig wel beschouwd wordt door sommige auteurs als zijnde een mogelijkheid voor vrouwen om een
economische veiligheid te bewerkstelligen Dit zal vooral het geval zijn als het bedrag groot genoeg is om in geval
van nood uitkomst te bieden of als het vrouwen m staat stelt investeringen te doen waardoor ze inkomsten
genererende activiteiten kunnen ontplooien Op Ngazidja is de mahari hier niet voor bedoeld Er is geen sprake van
een groot bedrag (5 7) en vrouwen kunnen via andere kanalen economische activiteiten ontplooien (hoofdstuk zeven)
Mir-Hosseim merkt op dat oorspronkelijk de pnjs gerelateerd was aan maagdelijkheid en ontmaagding en dat
vrouwen seksuele diensten kunnen weigeren zolang (een deel) van de pnjs niet is betaald De praktijk op Ngazidja
lijkt daarmee voor wat betreft de anda in overeenstemming Vrouwen die hertrouwen blijven echter recht houden op
een mahari al is deze wel lager dan voor een maagd Volgens Jansen (1994) is de mahari een betaling voor de
seksualiteit en het reproduktief vermogen van de vrouw

90.

Een uitgebreide beschrijving van dit systeem van wederzijdse sociale verplichtingen wordt gegeven in Abdourahim
(1983), Chouzour (1989) en Mroudjae en Blanchy (1989)

91.

Op Ngazidja is het aantal huwelijken per 100 vrouwen 192 Het aantal scheidingen per 100 vrouwen bedraagt 97
(Recensement 19801 43-45)

92

Legale redenen voor een scheiding zijn Ongeneeslijke ziekte van de echtgenoot, tekortkoming in de
onderhoudsplicht, het niet vervullen van seksuele plichten, afwezigheid van zes maanden of langer, mishandeling
(Linant de Bellefonds 1965-1973 454, Fluehr-Lobban 1987 91).

93.

Het anda huwelijk werd in de tijd van president Ah Soili (1975-1978) officieel verboden Daar de ouders van Fatima
hier veel waarde aan hechtten, besloten ze hun dochter juist voordat het verbod van kracht werd uit te huwelijken
Door de in de haast genomen voorbereidingen waren ze niet in staat een goed huis aan te bieden vandaar de wat
ongebruikelijke schamele behuizing

94

Het gebruik van een intermediair is een veel voorkomend verschijnsel Sociaal gezien is het meer acceptabel negatieve
zaken door een intermediair te laten overbrengen dan een directe confrontatie aan te gaan

95

Het gaat hier om de landen Kenya, Lesotho, Senegal en Noord-Soedan

96.

Gegevens verstrekt door de directie van de geboortenregelingskliniek te Moroni, 1991

97.

Het betreft hier de landen Benin, Cameroun, Ivoorkust, Ghana, Kenya, Lesotho, MauretaniE en Senegal

98.

Zowel leviraat als sororaat zijn met verplicht maar worden vaak als praktische oplossing gekozen

99.

Het betreft hier Benin, Cameroun, Ivoorkust, Ghana en Senegal

100.

Zie ook de discussie in Women m Development in Muslim Countries (Jansen et al 1993 13) Hier wordt aangegeven
dat vrouwen in de eerste plaats religie ervaren zoals deze door hun omgeving gevormd wordt Deze omgeving is een
samenspel van culturele en sociale factoren Ook de invloed van lokale religieuze, soms nauwelijks in de theologie
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geschoolde, leiders is belangrijk Dit leidt ertoe dat principes zoals deze in de formele leer voorkomen met altijd op
lokaal niveau worden erkend en toegepast. Dat wil niet zeggen dat deze leer wordt verworpen
101.

Dit onderscheid wordt door Yanagisako en Collier (1987 17) toegeschreven aan een foutieve analytische focus
waarbij aan cultuur en natuur onterechte universele waarden worden toegekend

102.

Het verschil tussen een edele en een notabele is dat iedereen een notabele kan worden door de vienng van een anda
huwelijk ongeacht zijn of haar afkomst De typering edele ligt vast vanaf de geboorte en refereert naar het feit dat de
betreffende persoon afstamt van een belangrijke matnclan, vaak één van de grondleggers van het dorp Dit in
tegenstelling tot ex-slaven of vrijen

103.

Hoewel de verhalen in deze case-study in de ik-vorm zijn geschreven, is het geen letterlijke vertaling van de tekst Dit
was vanwege het verzet tegen het gebruik van een cassette recorder niet mogelijk Wel zijn de interviews meteen na
afname zo letterlijk mogelijk opgeschreven

104

Mayotte is het vierde eiland van de Archipel De bevolking heeft bij de onafhankelijkheid van de Comoren (1975) er
voor gekozen onder Frans bestuur te blijven

105.

Als hij het over de moeder van Samia heeft, duidt hij haar steeds aan als zijn zus, in feite is ZIJ echter zijn nicht

106.

Overmacht is (1) Het bekostigen van de bruiloft van één van de leden van de manyahuh, (2) Het betalen van een
boete om een van de leden uit de gevangenis te houden, (3) Het bekostigen van een pelgrimstocht naar Mecca (Le
Guennec-Coppens 1987 259-260)

107.

Tnmingham (1980 95) beschrijft dit verschil als volgt "the Muslim trader m his cultivation is a pagan just as the
pagan trader is a Muslim" Hij benadrukt dat de bevolking m rurale gebieden die zich voor een groot deel met
landbouw bezig houden vaker heidense of traditionele gewoonten blijven respecteren dan handelsheden

108.

Op de relatie tussen fysieke-, economische-, politieke- en sociaal-culturele autonomie wordt uitgebreid ingegaan in
Women m Development Advancing towards Autonomy (DGIS 1992) In dit proefschrift wordt de nadruk gelegd op
fysieke autonomie waarvan reproduktieve vrijheden een onderdeel vormen en de relatie met bovengenoemde
invalshoeken

109.

In 1960 woonde 10% van de bevolking in urbaan gebied, m 1991 was dit 28%, voor 2000 wordt een percentage van
34 verwacht (UNDP 1993 179)

110.

Beek en Keddie leggen vooral de nadruk op het belang van kinderarbeid tijdens piekperioden in de landbouw in rurale
gebieden in landen in het Midden Oosten (Beek, Keddie 1978 13)

111.

De Population Council concludeert op grond van statistische gegevens uit vijfenzeventig landen dat de mate waann
vrouwen betaalde arbeid verrichten indicatief is voor een laag kindertal In landen met een vruchtbaarheidscijfer van
boven de zeven verrichtte slechts elf procent van de vrouwen betaalde arbeid terwijl dit voor landen met een lager
vruchtbaarheidscijfer dertig procent was (United Nations 1985 9)

112

Oudere vrouwen zonder opleiding beschouwen over het algemeen hun gezin als voltooid, dit geldt niet voor de
jongere vrouwen die over het algemeen enkele jaren basisonderwijs hebben gevolgd Van de elf vrouwen uit deze
laatste groep, geven negen vrouwen aan nog meer kinderen te willen hebben Vergelijking met het gewenst kindertal
van deze groep met het gerealiseerd kindertal van de zevenenveertig vrouwen zonder opleiding laat aen dat er geen
grote verschillen in het totaal kindertal te verwachten zijn

113.

Afonja (1990) illustreert veranderingen van de macht en de positie van vrouwen aan de hand van de situatie van
Yoruba vrouwen in Nigeria. ZIJ laat zien hoe de relatief grote autonomie van vrouwen m een maatschappij waann
overigens wel sprake is van sekse ongelijkheid gereduceerd wordt onder invloed van sociaal, politieke, religieuze,
koloniale en handelsprocessen De sekse ongelijkheid binnen de bestaande structuren neemt door genoemde invloeden
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toe en vrouwen gaan omlaag in de sociale hiërarchie ZIJ laat zien dat sekse ongelijkheid voor een groot deel bepaald
wordt door externe omstandigheden en geen biologische wetmatigheid is
114

Overigens verschillen deze argumenten ook van regering tot regering Zo beschrijft Faour (1989) de motivaties van
een aantal Arabische regeringen om te komen tot een bevolkingsbeleid Een aantal Arabische landen beschouwen een
snelle bevolkingsgroei niet als een probleem en hebben een beleid om de bevolkingsaanwas te stimuleren Enkele
landen zoals Algerije, Egypte, Marokko en Tunesië proberen de bevolkingsgroei te beperken Het recht van
individuen om zelf te bepalen hoeveel kinderen ze willen en wanneer wordt slechts door vier landen onderschreven
(Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië)

115.

Het verband tussen een snelle bevolkingsgroei en een verbeterde voedselvoorziening is niet eenduidig Cohen
(1994 271-283) formuleert op basis van historisch onderzoek de veronderstelling dat het vermogen tot sociale
organisatie en tot het oplossen van conflicten minstens even belangrijk is voor het functioneren van steeds groter
wordende groepen als het voedselaanbod Door vergelijking van jagers- met landbouwgemeenschappen komt hij tot
de conclusie (idem 292) dat de snelheid van de bevolkingsgroei afhangt van economisch en sociale patronen en met
direct van de voedselvoorziening Dit komt overeen met de opinie van bewoners van de onderzoeksdorpen op
Ngazidja als zij aangeven dat de voedselvoorziening nauwelijks van belang is voor hun reproduktieve beslissingen
maar dat dit veeleer afhangt van hun sociaal functioneren en de hieraan gekoppelde verplichtingen

116

Volgens de BDPA ( 1991 VII) zij er 18 ares per inwoner beschikbaar en is het met mogelijk dit uit te breiden

117.

In het Human development report van 1992 zijn geen gegevens beschikbaar van het BNP van de Comoren in 1960 en
1989 (zie blz 135 waar deze vergelijking voor een groot aantal landen wordt gemaakt) Het is, mede door de
afwezigheid van betrouwbare cijfers op nationaal niveau, daarom moeilijk exacte gegevens te verstrekken over de
ontwikkeling van het BNP

118.

Er worden voornamelijk kleine bedrijven ut de Comoren aangetroffen Industrialisatie wordt bemoeilijkt door de
kleine thuismarkt, de hoge transportkosten, de slechte infrastructuur (geen goede haven op Ngazidja) en de slecht
opgeleide bevolking Het zou kunnen zijn dat arbeidsintensieve assemblage bedrijven uitwijken van Mauritius naar de
Comoren als de arbeidskosten op Mauritius te hoog worden (Economist 1991a 42)

119

Vooral voor toerisme is een groot potentieel aanwezig De ontwikkeling van het toerisme werd ernstig verstoord door
de politieke instabiliteit tijdens de onderzoeksperiode

120.

De UNDP schat dat 76% van de bevallingen onder professionele begeleiding plaatsvindt (UNDP 1993 157) In rurale
gebieden ligt dit percentage lager Waarschijnlijk zijn de bevallingen waarbij een lokale vroedvrouw de vrouw thuis
assisteert ook in dit cijfer opgenomen Volgens het Ministerie van Gezondheid vonden er in 1989, 477 bevallingen
plaats m ziekenhuizen of kraamcentra (MSPP 1989 19) op Ngazidja. ZIJ schatte het aantal zwangere vrouwen op
Ngazidja in 1989 op 10 975 (MSPP 1990 8) Dit zou betekenen dat 4,3% van de bevallingen onder begeleiding van
medisch geschoold personeel wordt gedaan

121

Overigens wordt het soms vermeden al voorbereidingen te treffen als het kind nog met is geboren omdat dit onheil
kan veroorzaken

122.

In S2 223 staat Women are your fields go. then, into your fields as you please (vertaling van Dawood N J, 1990
The Koran rev ed London Penguin)

123.

In een ander verband wordt seksualiteit ook wel als pressiemiddel genoemd, namelijk als de eer van de familie ermee
gemoeid is (Beek, Keddie 1978 19) Jonge meisjes, gescheiden vrouwen en weduwe kunnen dan door losbandig
gedrag de eer van hun mannelijke familieleden in gevaar brengen In dit onderzoek is dit gedrag met expliciet
genoemd als pressiemiddel Dit kan samenhangen met het feit dat in de praktijk de controle van vrouwelijke
seksualiteit door mannelijke familieleden genng is
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124

De studie ал Dixon-Mueller naar het verband tussen gezondheid en seksualiteit betren een overzicht van artikelen in
vijf tijdschriften gepubliceerd gedurende twaalf jaar De geanalyseerde thema's zijn (1) frequentie van de
geslachtsgemeenschap (41 artikelen), (2) adolescenten en seksuele activiteit (21 artikelen), (3) seksueel overdraagbare
ziekten, AIDS en seksueel gedrag (11 artikelen) (Dixon-Mueller 1993)
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Onderzoek in Mexico geciteerd door Dixon Mueller ( 1993 270), beschreven door Folch-Lyon et al ( 1981 )

126.

Er wordt ook wel een leeftijdsindicatie van één tot elf jaar gegeven (Abdoulkanm, Taburet 1980 14) In de praktijk
kunnen meerdere zonen van één familie tijdens dezelfde plechtigheid worden besneden Vanwege de financiële
inspanning wordt de plechtigheid bij armere families wel uitgesteld

127.

In het beleidsplan wordt een verhoging van 84% van de vrouwen die borstvoeding geven in 1991 tot 95% van de
vrouwen in 1995 nagestreefd (RFI 1991 71) Op dezelfde pagina wordt een anticonceptie prevalentie van 11%
genoemd, terwijl op pagina 77 een schatting van 4% in 1991 wordt gegeven Deze schatting lijkt gezien de eerder
gegeven cijfers (zie UNDP 1993) reëel Waarschijnlijk zijn de op pagina 71 genoemde getallen streefgetallen en ligt
het werkelijke percentage vrouwen dat borstvoeding geeft lager
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In S 233 en S31 14 is deze aanbeveling terug te vinden

129.

Om welke planten het hier gaat is in het kader van dit onderzoek met uitgewerkt omdat het vaak om geheime recepten
gaat die van generatie op generatie worden doorgegeven De planten monbuzi en n'koba zijn door lokale
vroedvrouwen in ieder geval genoemd als belangrijk (FAO/FNUAP COI/88/P02 1989c 11)
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Er wordt geschat dat er jaarlijks 200 000 vrouwen overlijden ten gevolge van complicaties van abortussen (FNUAP
1990c 14)

131.

Chouzour (1989) geeft een gedetailleerd verslag van islamitische riten in de levenscyclus HIJ beschrijft in een proefschrift getiteld Le pouvoir de l'honneur een aantal belangrijke momenten in het leven van mensen op de Comoren
Genoemd worden onder andere geboorte, besnijdenis, penode van onderwijs, huwelijk en overlijden

132.

Het verschijnsel dat vrouwen macht hebben op grond van hun contact met bovennatuurlijke machten wordt voor
meerdere Afrikaanse samenlevingen beschreven Coulon beschrijft bijvoorbeeld hoe in Senegal de vrouwen binnen de
broederschap Tijaniya hoge functies bekleden (Coulon 1988 117-120) Jansen laat in haar studie over Algerijnse
vrouwen zien dat de invloed van vrouwen m Sufi organisaties veelal onderschat is (Jansen 1987 82)

133.

De mwalimu wordt geconsulteerd bij belangrijke gebeurtenissen te denken valt aan huwelijken, zwangerschap en
geboorte, een reis, een besnijdenis of diefstal Vaak gaat het erom de juiste tijd en plaats vast te stellen voor een
bepaalde handeling Hij of zij bedient zich hierbij van planten, dierenoffers en stukjes kleding van betrokkenen
(Abdoulkanm, Taburet 1980 12) Defondigeeft les in de koranscholen

134.

De mwalimus hebben direct contact met het njk van de geesten Hieraan ontlenen zij macht want geesten zijn een
essentieel onderdeel van het wereldbeeld van de mensen op Ngazidja. Dit beeld wordt ten eerste bepaald door de tegenwoordigheid van Allah, schepper van alle levende wezens en dingen Onder die levende wezens scharen zich ook
de geesten Deze kunnen zowel goed als slecht zijn, maar zijn altijd aanwezig Zij kunnen alle mogelijke gedaanten
aannemen maar zijn ook vaak onzichtbaar ZIJ leven een eigen leven, kunnen trouwen onder elkaar en kinderen
knjgen ZIJ zijn het meest actief in de nacht Deze opvatting hangt samen met één van de verklaringen over het
ontstaan van de Comoren Volgens de verhalen waren de geesten of djmns de eerste bewoners van de Comoren Toen
de mensen voet aan wal zetten, kwamen ze met hen overeen dat de dag voor de mensen zou zijn en de nacht voor de
geesten (Abdourahim 1983) De djinns worden in twee groepen gedeeld goede en slechte De eigenschappen van de
slechte djmns komen overeen met de eigenschappen die worden toegeschreven aan mensen van negroïde afkomst
Goede djinns worden geïdentificeerd met Arabische cultuur (Chouzour 1989 106).
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Het belang van het aansluiten bij de ervaringswereld van vrouwen wordt onderstreept door onderzoeksresultaten in
Bamako Hier blijft, ondanks het feit van goede voorlichting en goede voorzieningen, de vraag naar moderne
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anticonceptie achter. Dit wordt door de onderzoekers onder andere verklaard door de angst voor bijwerkingen van de
aangeboden middelen (van de Walle, Maigra 1991:90).
Doordat bij andb-huwelijken vaak sprake is van jonge vrouwen, hebben zij over het algemeen minder kinderen
dan degenen die volgens ás petit mariage zijn getrouwd. Als er gekeken wordt naar de totale vruchtbaarheid, na
beëindiging van de reproduktieve periode, valt het verschil weg. Dit is onder andere te verklaren doordat er
kinderen geboren worden uit petit-mariage huwelijken die na het ontbinden van anda huwelijken zijn gesloten.
Howell (1986:223) is van mening dat de Wereld Vruchtbaarheidsstudie de beperkingen van een uitsluitend
demografisch gerichte benadering mede duidelijk heeft gemaakt.
Lamur (1987:15) noemt de geringe vaardigheden van antropologen om uit demografisch materiaal juiste
conclusies te trekken als één der oorzaken van de tegenvallende bijdrage van antropologen. Hun analyses
werden hierdoor zwakker waardoor zij niet voldeden aan de vragen van demografen. Hoewel voorbeelden op
dit terrein bekend zijn (Howell 1986:221-222), liggen de oorzaken volgens mij niet zozeer in de onkunde van
antropologen danwei in het fundamentele verschil tussen de uitgangspunten van de demografie en van de
antropologie. Door de belangstelling en beoefening van demografen voor antropologie en vice versa kunnen
deze verschillen verminderd worden en kan er sprake zijn van een vruchtbare kruisbestuiving in uitgangspunten. Een aanzet hiervan wordt gezien bij Caldwell, een demograaf die op grond van antropologische
waarnemingen de wealth-flow theorie heeft ontwikkeld (Lamur 1987:21).
Het genoemde model van Easterlin en het raamwerk van Bulatao en Lee komen al tegemoet aan een aantal
belangrijke kritieken die waren geuit op eerdere theorieën ontwikkeld met betrekking tot het gezin zoals
bijvoorbeeld de in hoofdstuk twee beschreven theorie van Becker (1960). Er werd in latere modellen wel rekening gehouden met de tijdsdimensie zodat zij minder statisch van karakter werden. Ook werd er rekening
gehouden met 'onvoorziene' omstandigheden zoals het falen van anticonceptie. Tenslotte werden tegengestelde
belangen van mannen en vrouwen geanalyseerd. In eerdere theorieën werden huishoudens als eenheden gezien,
iets dat als het gaat om vruchtbaarheid niet aannemelijk is.
Niehof (1985:315-321) gebruikt in haar onderzoek Women and Fertility in Madera de van Lévi-Strauss afkomstige
termen van mechanische en statistische modellen waarbij het eerste model antropologisch en het tweede model
demografisch van aard is. Zij stelt dat het complexe fenomeen van vruchtbaarheid alleen kan worden verklaard als
beide modellen op een complementaire wijze worden gebruikt, waarbij op meerdere momenten bijvoorbeeld bij de
hypothesevorming, de analyse en de interpretatie, een interactie optreedt en waarbij rekening wordt gehouden met
inzichten van betrokkenen (the participants'view). Het onderzoek op Ngazidja onderstreept deze zienswijze,
antropologie en demografie kunnen een vruchtbare kruisbestuiving opleveren.
De wealth-flow theorie is onder andere aan de orde geweest in de volgende paragrafen: 2.3.1,2.3.2, 2.3.6, 3.4,
5.4,7.7.
Gebruiksters van voorbehoedmiddelen geregistreerd bij tien gezondheidscentra, in de tweede fase van het
onderzoek, benadrukken dat geboortenregeling een intiem onderwerp is dat ze desnoods nog wel met de echtgenoot bespreken maar zeker niet met de grootfamilie of met de oudere generatie (5.1). In 6.1 wordt dit beeld
nader ingevuld, hier blijkt dat veertig van de drieënvijftig getrouwde vrouwen de beslissing om een
voorbehoedmiddel te gaan gebruiken in overleg met de partner heeft genomen. Slechts drie van de veertig
vrouwen melden dat de partner tegen het gebruik is. De dertien vrouwen die de mening van hun partner niet
hebben gevraagd, zijn bang voor een weigering. De elf ongetrouwde vrouwen hebben over het algemeen geen
overleg gepleegd met hun losse partners.
In de drie onderzoeksdorpen wordt het beeld uit de eerdere fasen van het onderzoek bevestigd. De nietgebmiksters overleggen over het algemeen niet met hun partners over de 'normale' situatie. Gebruiksters
overleggen meestal wel, al zijn er uitzonderingen zoals bijvoorbeeld Asmin (5.7), Nafous (7.7) en Karima (8.1).
Het beeld onder ex-gebruiksters is anders. Van de tweeënvijftig getrouwde ex-gebruiksters hebben er slechts
tien overleg gepleegd met hun partner gepleegd over het gebruik van anticonceptie (6.1).
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Ezeh (1993:166-167) concludeert op basis van ruim duizend paarsgewijze vergelijkingen tussen echtgenoten in
Ghana, dat mannen invloed hebben op de houding van vrouwen ten aanzien van anticonceptie. Het omgekeerde
is veel minder het geval. Een verklaring hiervoor zoekt hij in een sterke autoriteit van de man deels
samenhangend met een patrilineaire afstamming en virilocale vestigingsvorm. De auteur (idem 1993:172)
concludeert verder op basis van kwalitatief onderzoek gedaan in focus groups dat vrouwen geen reproduktieve
rechten hebben. Deze conclusie lijkt voorbarig. Zo wordt er in het kwalitatief onderzoek niet ingegaan op
andere (traditionele) mogelijkheden die vrouwen hebben om hun vruchtbaarheid te reguleren, ook wordt er niet
gekeken naar het aantal kinderen en reproduktieve achtergronden van vrouwen. De indruk wordt gewekt dat
vrouwen meer reproduktieve zeggenschap kunnen verwerven als hun economische inbreng groter wordt.
Gezien de belangrijke economische inbreng van rurale vrouwen in de huishouding lijkt dit een optimistische
visie.
Freedman en Isaacs (1993:28) geven aan dat het maken van formele wetten die reproduktieve rechten
garanderen een stap is in een proces dat echter nog geen vrijheid garandeert. Het besef van reproduktieve autonomie als een basisrecht voor iedere vrouw moet ook verankerd worden in overheidsdiensten, gezondheidszorg
en man-vrouw relaties.
Wat betreft de reproduktieve rechten is de volgende ontwikkeling te zien. In 1965 werd er in aanvulling op de
vier vrijheden geformuleerd door president Roosevelt in 1940 een vijfde vrijheid geformuleerd namelijk die van
vrijheid van de tirannie van bovenmatige vruchtbaarheid (Potts et al 1990a:1227). In 1966 werd in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin het principe werd erkend dat de "de
omvang van de familie (het gezin) de vrije keus zou moeten zijn van ieder gezin zelf' (Res.2211,XXI). In
verschillende internationale verklaringen is het recht om in vrijheid en verantwoordelijkheid het kindertal te
bepalen opnieuw bevestigd (Nar. 1984:17). Wie de beslissing over de omvang van de familie mag nemen
verandert in de loop der tijd van families, gezinnen, ouders, paren tot individuen. In het verdrag ter Uitbanning
van Elke Vorm van Discriminatie tegen Vrouwen aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1979 wordt in artikel 16 nadrukkelijk de reproduktieve rechten van vrouwen genoemd (idem:18). De Nationale Adviesraad stelde in 1984 dat mensenrecht in het kader van een bevolkingsbeleid
primair moet worden geïnterpreteerd als vrouwenrecht (idem:21,42). Opvallend is dat in het Afrikaans handvest
voor de rechten van de mens en volken de nadruk ligt op peoples en niet op individuen. Onder peoples wordt in
dit geval de natie verstaan, geen etnische groepen (Messer 1993:227).
Tegenstellingen worden in de literatuur wel aangescherpt. Zo verklaart Vriezen (1992:17): "Een actief
bevolkingsbeleid slaat lijnrecht tegenover de opvattingen over autonomie van vrouwen". Vrouwen op Ngazidja
laten zien dat het aanscherpen van tegenstellingen niet altijd juist is en contra-produktief kan werken. Door aan
te geven waar tegenstellingen overbrugd kunnen worden, kan een actief nationaal bevolkingsbeleid tot voordeel
van betrokkenen worden geformuleerd en uitgevoerd.
In een eerder concept van het actieprogramma was de oproep om dwang en discriminatie tegenover "huwelijk,
andere verbanden en het gezin" uit te bannen geformuleerd. Islamitische landen hebben de formulering "andere
verbanden" uit de eindtekst laten halen uit vrees dat hieronder ook homoseksuele relaties zouden worden
verstaan. Op andere plaatsen wordt in het actieprogramma wel gesproken van verschillende gezinsvormen
(Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995:28-29).
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995: Actieprogramma Cairo: hoofdstuk vier.
Onder reproduktieve gezondheid wordt verstaan dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksleven te
hebben en dat zij in staat zijn zich voort te planten en de vrijheid hebben te bepalen of, wanneer en hoe vaak zij
dit doen (Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995:17). Reproduktieve rechten zijn gebaseerd op de erkenning
van het basisrecht van alle paren en individuen om vrij en verantwoord te bepalen hoeveel kinderen zij met
welke tussenpozen krijgen (idem: 17).
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150.

Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995: Actieprogramma Cairo: hoofdstuk zeven.

151.

Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995 : Actieprogramma Cairo: hoofdstuk 8, artikel 25.

152.

Ministerie van Buitenlandse Zaken 1995: Actieprogramma Cairo: hoofdstuk zeven.
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ANNEX I:

BESCHRIJVING VAN ЫЕТ ONDERZOEKSKADER

Het onderzoek is ten dele uitgevoerd binnen het kader van het bevolkingsprogramma:
"Information, Education et Communication (IEC) en matière depopulation. "
Het doel van het programma was de bevolking bewust te maken en te informeren over
bevolkingsvraagstukken. Het programma werd gefinancierd door het United Nations Fund for
Population Activities (UNFPA) en uitgevoerd door de Food and Agriculture Organization
(FAO) van de Verenigde Naties. Gedurende vier jaar (1987-1991) was ik als assistent
deskundige verantwoordelijk voor de afdeling onderzoek. Deze post werd gefinancierd door het
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken te Den Haag. Het Comorese programma omvatte drie afdelingen: Het onderzoek, de
produktie van voorlichtingsmateriaal en de training van kaderleden. Deze drie afdelingen
functioneerden zelfstandig maar hadden regelmatig overleg om de activiteiten op elkaar af te
stemmen.
Gedurende de eerste fase van het programma (1985-87) lag het accent op de
bewustmaking van de politieke en religieuze autoriteiten van bevolkingsvraagstukken. Aan de
hoogste religieuze autoriteit op de Comoren is een studiereis aangeboden naar Marokko waar
hij de gelegenheid heen gehad een soortgelijk programma te observeren in een islamitische
context. Bij terugkeer is een nationaal seminar georganiseerd voor religieuze leiders. Voor de
politieke autoriteiten is een nationaal seminar georganiseerd waaraan vertegenwoordigers van
verschillende ministeries deelnamen.
Met steun van de politieke en religieuze autoriteiten is in de tweede fase van het
programma (1987-1989) een massacampagne georganiseerd gericht op de rurale bevolking met
als doel de bevolking te informeren en bewust te maken ten aanzien van
bevolkingsvraagstukken. Deze campagne maakte gebruik van verschillende media waaronder
radio, affiches, brochures en video's. De diverse produkties werden door de afdeling produktie
gerealiseerd en door de afdeling onderzoek voorbereid en geëvalueerd.
In het kader van de integratie met andere ontwikkelingsprogramma's is er een opleiding
gegeven aan een aantal landbouwvoorlichters/sters. De gedachten hierachter was dat zij het
beste in staat zouden zijn om de relatie tussen de bevolkingstoename en de afname van
beschikbaar land en degradatie van de omgeving over te dragen. Tevens is medisch personeel
opgeleid, met name lokale vroedvrouwen en personeel van gezondheidscentra. De gegeven
cursussen behandelden, afhankelijk van de groep, demografie, technieken van communicatie en
aspecten van geboortenregeling. De opleidingen zijn door de afdeling training verzorgd. De
follow-up is door de afdeling onderzoek begeleid.
Evaluatie van deze inspanningen liet zien dat, hoewel de bewustmaking en acceptatie op
nationaal niveau goed tot stand was gekomen, de resultaten op dorpsniveau soms tegenvielen.
Oorzaken werden gezocht in de relatieve autonomie van de dorpen en er werd besloten de
inspanningen vooral op lokaal niveau te concentreren. Hiertoe werden de formele en informele
leiders op dorpsniveau geïdentificeerd en opgeleid in technieken van communicatie. Een aantal
nieuwe posters zag het licht waarbij het accent werd verschoven van de aanvankelijk afgebeelde
ideale familie van drie kinderen met vader en moeder, die in de ogen van de bevolking niet zo
ideaal was, naar de relatie tussen een beperkt kindertal en de gezondheid van vrouwen of naar
de relatie tussen voedselzekerheid en familieomvang. Omdat er gebleken was dat theater een
geliefd medium is, werden er enkele theatervoorstellingen op video vastgelegd en voor
distributie op dorpsniveau aangeboden. De religieuze lokale autoriteiten werden benaderd in
hun eigen woonomgeving en een aantal regionale gedachtenuitwisselingsdagen werden
gerealiseerd. Bij de evaluatie van deze activiteiten door de afdeling onderzoek bleek dat diverse
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doelgroepen niet werden bereikt. Een belangrijke onbereikte doelgroep waren de jongeren. Het
was door de religieuze autoriteiten verboden om actieve propaganda te maken voor
anticonceptiva bij jongeren maar passieve handelingen als het beantwoorden van vragen was
wel toegestaan. Het was dus onmogelijk scholen te benaderen maar in de gezondheidscentra
werden wel anticonceptiva aan jongeren verstrekt als zij daarom vroegen. Door deze
beperkingen bleef het gedurende de gehele programmaperiode moeilijk om jongeren te
benaderen.
Afsluitend kan gesteld worden dat de afdeling onderzoek van dit programma zich
voornamelijk bezig hield met de bestudering van het bestaan en/of de toepassing van moderne
en traditionele geboortenregeling, het vaststellen van barrières en doelgroepen. Na het op gang
komen van andere programma activiteiten werden deze geëvalueerd. De afdeling onderzoek
kreeg bijzonder veel ruimte binnen het programma omdat er op de Comoren weinig
betrouwbare basisgegevens beschikbaar waren en omdat het onderzoek essentieel werd geacht
voor de twee andere afdelingen.
Het onderzoek voor dit proefschrift is voor een deel uitgevoerd in het kader van de activiteiten
van het bovenbeschreven bevolkingsprogramma. In aanvulling op de onderzoeksopzet, zoals
beschreven in hoofdstuk drie, wordt hier een overzicht gegeven van de deelonderzoeken.
De deelonderzoeken
EffiQik

lass

november 1987 juni 1988

1. Sociaal-economische en culturele analyse van Bangoi Kouni

oktober 1988 •
maart 1989

2. Studie uitgevoerd in een tien dorpen onder gebruiksters van
anticonceptiva.

november 1989 maart 1990

3. Identificatie en sociaal-economische en culturele beschrijving van drie
onderzoeksdorpen.

april 1990november 1990

4. Studie onder ex-gebruiksters van moderne anticonceptiva naar de
redenen van het gebruik of van het stoppen van gebruik van
voorbehoedmiddelen onder 64 vrouwen in de drie onderzoeksdorpen.

januari 1991
maart 1991

5. Studie onder de familieleden en vrienden van (ex) gebruiksters van
anticonceptiva naar externe invloeden op acceptatie en verwerping van
anticonceptiva.

april 1991 oktober 1991

6. Studie onder mannen en vrouwen naar de beeldvorming van moderne
en traditionele anticonceptie in twintig dorpen op Ngazidja.
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Toelichting op de deelonderzoeken
Sociaal-economische en culturele analyse van het dorp Bangoi Kouni
Teneinde de rol van diverse maatschappelijke groeperingen en individuen en hun
verantwoordelijkheden ten opzichte van produktie en vruchtbaarheid beter te kunnen begrijpen
is er een eerste oriënterend onderzoek gedaan in een middelgroot dorp.
Doelen:
*
De omgeving waarin vrouwen op Ngazidja wonen en werken, te analyseren en de
samenhang tussen landbouw, gezondheid, onderwijs en de sociaal-culturele structuur te
beschrijven.
*
Identificatie van opvattingen ten aanzien van rijkdom, armoede, gezondheid, ziekte,
voortplanting, ouderdom, kinderen en autoriteit.
*
Identificatie van de houding ten aanzien van moderne en traditionele geboortenregeling
en de redenen voor het wel of niet toepassen hiervan.
Wijze van onderzoek:
Het onderzoeksteam bestaande uit drie personen heeft gedurende zes weken in het dorp
gewoond. In overeenstemming met de gewoonten in het dorp is er eerst contact opgenomen met
de leiders en notabelen van het dorp. Na toestemming en met ondersteuning van diverse leiders
op religieus en sociaal gebied is er met de bevolking contact opgenomen.
Eenentwintig groepsgesprekken zijn gevoerd, twaalf met groepen vrouwen en negen
met groepen mannen. De groepsgesprekken zijn per wijk georganiseerd en de participanten zijn
ad random uitgenodigd maar kwamen vaak vergezeld van een vriend(in) of familielid.
Tweeënveertig individuele gesprekken zijn er gevoerd waarvan achttien met vrouwen en
vierentwintig met mannen. De helft van deze gesprekken betrof leiders die geselecteerd zijn op
grond van bijzondere activiteiten zoals de presidente van een vrouwengroep en de
landbouwvoorlichter van het dorp. De andere helft betrof dorpsbewoners die ad random zijn
geselecteerd.
Vrouwen zijn geïnterviewd door vrouwen en door de auteur van dit proefschrift,
mannen zijn geïnterviewd door mannen en de auteur van dit proefschrift, dit laatste stuitte niet
op bezwaren.
Studie onder gebruiksters van anticonceptiva
Dit deelonderzoek is gerealiseerd onder vierenzestig vrouwen, gebruiksters van anticonceptiva,
in tien dorpen op Ngazidja. Het was bij deze studie van belang het mechanisme te begrijpen hoe
vrouwen tot acceptatie van anticonceptiva zijn overgegaan. Hoe waren zij op de hoogte, met
wie hebben ze gesproken en wat waren de moeilijkheden die ze ontmoet hebben? De gedachte
hierachter was dat eenmaal op de hoogte van dit mechanisme op individueel niveau het
misschien mogelijk zou zijn om wensen en eisen levende bij de lokale bevolking te integreren
in een nationale strategie ten aanzien van bevolkingsvraagstukken.
Doelen:
*
Identificeren van kenmerken (profiel) van gebruiksters van voorbehoedmiddelen.
*
Uitdiepen van kennis ten aanzien van geboortenregelingsactiviteiten op Ngazidja.
*
Het analyseren van de gevolgen van acceptatie op familie en individueel niveau.
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In tien gezondheidscentra zijn met behulp van het personeel ter plaatse een wisselend aantal
gebruiksters geselecteerd. In vier grote centra zijn gedurende een bepaalde dag alle vrouwen die
op het spreekuur kwamen ondervraagd, in zes kleine centra is met behulp van het kaartsysteem
een aantal vrouwen ad random geselecteerd die vervolgens uitgenodigd zijn voor een gesprek.
Deze laatste procedure was noodzakelijk omdat er tijdens spreekuren vaak niemand aanwezig is
in de kleinere centra.
Alle gesprekken zijn individueel in het gezondheidscentrum gevoerd. Er is gebruik
gemaakt van een gestructureerde vragenlijst waarbij veel ruimte was gelaten voor de eigen
inbreng van de gesprekspartner. De vraaggesprekken zijn uitgevoerd door een vrouwelijk
Comorese sociologe en de auteur van dit proefschrift.
Studie in drie onderzoeksdorpen op Ngazidja
Daar de aard van de onderzoeken steeds vertrouwelijker werd en de noodzaak werd gevoeld
groepen vrouwen systematisch te volgen is er in 1989 besloten dorpen te selecteren waar het
onderzoek voortaan zou worden uitgevoerd. De selectie van deze dorpen heeft vooral plaats
gevonden op grond van hun bereikbaarheid, te weten een goed bereikbaar dorp, een zeer slecht
bereikbaar dorp met weinig contact met de buitenwereld, en een dorp die een tussenpositie
inneemt. Van elk dorp is een monografie gemaakt die de uitgangssituatie beschrijft. Jaarlijks is
deze monografie up to date gemaakt waarbij vooral aandacht werd besteed aan verandering van
gebruiksters statistieken en de service verlening op gezondheidsgebied.
Door de materiële bijdrage van het programma in de onderzoeksdorpen door
bijvoorbeeld hulp bij de totstandkoming van een waterput en het schenken van matrassen voor
een kraamkliniek is de acceptatie van het onderzoeksteam vergroot
Studie onder ex-gebruiksters van anticonceptiva
In de onderzoeksdorpen is geconstateerd dat er vele vrouwen tot gebruik van anticonceptiva
overgaan maar deze korte tijd later niet meer gebruiken. Deze praktijk laat zien dat de
sensibilisatie van de bevolking op gang is gekomen en vrouwen in principe geïnteresseerd zijn
in het gebruik van anticonceptiva. De veronderstelling dat, na acceptatie, vrouwen barrières
kunnen ontmoeten die soms onoverkomelijk zijn waardoor zij voortijdig stoppen met het
gebruik van anticonceptiva is in dit deelonderzoek nader bekeken.
Doelen:
*
Inzicht krijgen in de barrières ten aanzien van het gebruik van anticonceptiva.
*
Inzicht krijgen in bestaande machtsstructuren en machtsprocessen binnen een familie en
dorp en de gevolgen hiervan op het gebruik van anticonceptiva.
Vierenzestig bij de gezondheidscentra bekende ex-gebruiksters van anticonceptiva in de drie
onderzoeksdorpen zijn geïnterviewd. Hierbij is gekozen voor een zeer intensieve methode
namelijk het half-gestructureerde interview waarbij een gesprekspartner verschillende keren
werd benaderd en waarbij gedurende de vraaggesprekken afzonderlijke thema's werden
uitgediept. Alle vraaggesprekken zijn gevoerd door de auteur van dit proefschrift, soms in
samenwerking met een Comorese sociologe, lid van het onderzoeksteam.
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Studie onder de familieleden van (ex) gebruiksters
Dit deelonderzoek, gerealiseerd in de drie onderzoeksdorpen, is uitgevoerd om de als belangrijk
geïdentificeerde invloed van de familieleden nader te onderzoeken en tevens inzicht te krijgen
in de redenen van wel of niet gebruik van anticonceptiva. Hierbij is aan zes vrouwen
toestemming gevraagd vraaggesprekken met familieleden te mogen voeren. Het betrof hier de
echtgenoot, moeders, vaders zussen, broers, neven, nichten, tantes, ooms en eventuele oudere
kinderen of co-vrouwen.
De selectie van de vrouwen is gedaan per onderzoeksdorp, te weten twee in elke dorp,
en per sociaal-economische status te weten in elk dorp een familie in goede doen en een armere
familie. Het onderzoek is uitgevoerd door de auteur van dit proefschrift in samenwerking met
leden van het vaste onderzoeksteam.
Studie onder ruim honderd vrouwen en mannen naar de beeldvorming over anticonceptiva
In twintig dorpen zijn minstens vijf personen ad random geselecteerd. Een gestructureerde
vragenlijst naar opvattingen over moderne en traditionele geboortenbeperking is hen ter
beantwoording voorgelegd. Een analyse van de resultaten is gemaakt teneinde enige verbanden
die in vorige deelonderzoeken gevonden zijn omtrent de invloed van gezondheidsopvattingen
op het gebruik van anticonceptiva te toetsen buiten de onderzoeksdorpen. Het onderzoek is
uitgevoerd door de auteur van dit proefschrift in samenwerking met leden van het vaste
onderzoeksteam.

ANNEX Π:

VRAGENGIDSEN

Qnderwerpenlijst gebruikt tijdens de eerste fase van het onderzoek in Bangoi Kouni
Onderwerp: Land, ontbossing en erosie, voedselvoorziening
Groep
leiders

groep 6- 8 personen

groep 2- 3 personen

individu

Onderwerpen
- overervingssysteem en belang hiervan voor de landbouwwerk-zaamheden
- aan- en verkoop van land; waarom, aan wie, bestemming
- rol van de voorlichtingsdienst, toegang tot krediet en andere diensten
(zaaizaad, kunstmest, bestrijdingsmiddelen)
- handelsgewassen en voedselgewassen
- waarde en waardering voor landbezit
- gebruik van het land, voorkeuren voor teelten
- gebruik van produkten, zelfvoorzienend of verkoop
- opbrengsten uit verkoop; voor wie, hoe besteed
- voedseltekorten
- problemen in de landbouw; watervoorziening, afstand tot velden, dief
stal, inputs
- gevolgen van ontbossing; op huishoud-, dorps en nationaal niveau
- belang van vee; socio- economisch
- Voedselgewoonten; kindervoeding, borstvoeding, taboes
- Borstvoeding en geboortenspreiding- Voeding voor zwangere en zogende vrouwen
- alleen ter aanvulling

Onderwerp: Werkverdeling en sociale organisatie
Groep
leiders

groep 6- 8 personen

groep 2- 3 personen

individu

Onderwerp
- migratie; wie, wanneer, waarom, bestemming, terugkomst, contact
met dorp
- de functie van de anda
- arbeidsmogelijkheden
- werkverdeling ten aanzien van landbouw, veehouderij, handel, kinder
verzorging, huishoudelijk werk, water- en houtvoorziening)
- reizen en migratie
- arbeidsmogelijkheden
- opvattingen over werk, zwaarte, rentabiliteit
- werkkrachten en grootte van de familie
- gevolgen van scheidingen en polygynie op arbeid
- alleen ter aanvulling
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Onderwerp: Visuele percepties, taal en symbolen
Groep
leiders

groep 6- 8 personen
groep 2- 3 personen
individu

Onderwerp
- visuele perceptie, betekenis van afbeeldingen
- taal en bijzondere woorden
- gebruik van symbolen
- symbolen voorrijkdom,armoede, gezondheid, ziekte, vruchtbaarheid,
ouderdom, autoriteit, en familie
- alleen ter aanvulling
- alleen ter aanvulling
- alleen ter aanvulling

Onderwerp: Onderwijs
Groep
leiders

groep 6- 8 personen

groep 2- 3 personen

individu

Onderwerp
- officiële voorzieningen, Arabisch en Frans onderwijs
- alfabetisatie
- gezondheids- en voedingsvoorlichting en opvoeding
- landbouwvoorlichting
- traditionele structuren
- onderwijsniveau's kinderen, adolescenten en volwassenen
- opvattingen over onderwijs
- perspectieven van diverse vormen van onderwijs
- noodzaak voor onderwijs
- opvattingen over onderwijs voor kinderen
- onderwijs en geboortenregeling
- onderwijs en onafhankelijheid
- opvattingen over onderwijs voor kinderen
- onderwijs en oudedagsvoorziening
- onderwijs en geboortenregeling
- voorlichting over geboortenregelingsprogramma's

Onderwerp: Informatie en communicatie
Groep
leiders

groep 6- 8 personen

Onderwerp
- mogelijkheden voor communicatie binnen traditionele structuren
- plaats van communicatie
- toegang tot moderne communicatiemiddelen
- transmissie van informatie via officiële en niet officiële structuren
- gebruik van lettertekens
- recente campagnes en wijze van communicatie
- transmissie van informatie op dorpsniveau
- initiatiefnemers
- uitvoerders
- communicatie tussen officiële structuren
- communicatie tussen traditionele structuren
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groepen 2- 3 personen - informatie over traditionele geboortenregeling
- informatie over moderne geboortenregeling
- samenwerking tussen traditionele en moderne structuren
individu
- communicatie rond geboortenregeling, bronnen van informatie,
invloed van media, invloed religieuze leiders, opinies van leiders,
besluitvorming binnen het huishouden
- communicatie binnen de familie over geboortenregeling
- waardering van en toegang tot diverse media
Onderwerp: Opvattingen over bevolkingsvraagstukken
leider

groep 6- 8 personen

groep 2- 3 personen

individu

- percentage vrouwen die geboortenregeling toepassen
- activiteiten op dorpsniveau betreffende geboortenregeling
- inventarisatie vragen rond bevolkingsvraagstukken
- sociale organisatie, huwelijken, scheidingen
- kinderen en taken van kinderen
- ideale gezinssamenstelling
- polygynie en gevolgen voor geboortenregeling
- rol van ouderen in de samenleving en t.a.v. geboortenregeling
- traditionele geboortenregeling
- redenen voor beperking van het aantal kinderen
- opvattingen over moderne geboortenregeling en eventuele problemen
- levensbeschouwing, kwaliteit van het leven in vergelijking met
vroeger
- gewenste gezinssamenstelling
- kennis over traditionele en moderne geboorteregeling
- abortus provocatus
- geboortenspreiding
- opvattingen over definitief stoppen met geboorten
- opvattingen over vruchtbaarheid
- kindersterfte
- steriliteit
- toepassing van moderne en traditionele geboortenregeling
- houding van echtgenoten ten aanzien van geboortenregeling
- moderne voorbehoedsmiddelen

annex II
Vragenlijst bestemd voor gebruiksters van voorbehoedsmiddelen in tien gezondheidsposten op
Ngazidja gebruikt tijdens de tweede fase van het onderzoek
Persoonlijke gegevens
- woonplaatst
- leeftijd
- burgerlijke staat
- aantal zwangerschappen
- aantal levende kinderen
-beroep
- beroep van de echtgenoot
- opleidingsniveau
Gebruik van anticonceptie
- leeftijd bij aanvang
- aantal kinderen bij aanvang
- hoe is men op de hoogte van de mogelijkheden?
- is er overleg met de echtgenoot geweest? Waarom wel of niet?
- houding van de echtgenoot
- gezamenlijk besluit? Waarom wel, waarom niet?
- is de echtgenoot meegegaan naar gezondheidscentrum?
- is er overleg met derden geweest? Met wie? wanneer?
- houding van derden
- is er overleg geweest met iemand die al voorbehoedsmiddelen gebruikt?
- houding van diegene
- tijd tussen het nemen van de beslissing en het daadwerkelijke gebruik
- redenen voor gebruik
- soort voorbehoedmiddel
- tijdsduur van gebruik
- tevredenheid met middel
- aard van eventuele klachten
- waar is gekozen middel verkregen?
- is de grootfamilie op de hoogte? Waarom wel, waarom niet?
- reaktie grootfamilie
- gevolgen van gebruik voorbehoedmiddel voor het familieleven
- gevolgen van gebruik voorbehoedmiddel voor sociale relaties
- gevolgen van gebruik voorbehoedmiddel voor seksuele relaties
- obstakels voor gebruik van voorbehoedmiddelen van eventuele vrienden
- eventuele overwonnen obstakels voor gebruik van voorbehoedmiddel van gebruikster
- redenen of motivatie voor gebruik
- geboortenspreiding of geboortenbeperking
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Vragengids voor vrouwen die gestopt zjjn met het gebruik van voorbehoedsmiddelen, gebruikt
ttjdens de vierde fase van het onderzoek in de drie onderzoeksdorpen
Persoonlijke gegevens
- woonplaats
- leeftijd
- burgerlijke staat
-beroep
- beroep echtgenoot of partner
- aantal en leeftijd van de kinderen
- periode van gebruik van anticonceptie
- gebruikt(e) middel(en)
- opleidingsniveau
Voorbehoedmiddelen
- redenen om te stoppen
- wens om na het stoppen van gebruik opnieuw zwanger te worden
- opinie over voorbehoedmiddelen
- redenen voor gebruik
- soort voorbehoedsmiddel
- tijdsduur en patroon van gebruik
- tevredenheid met middel
- aard van eventuele klachten
- waar is gekozen middel verkregen?
Man- vrouw relaties
- besluit om anticonceptie te gebruiken gezamenlijk genomen? Waarom?
- echtgenoot of partner aanwezig, op de hoogte?
- echtgenoot of partner accoord, waarom wel, waarom niet?
- houding van gebruikster en invloed van haar partner hierop
- speelt de afwezigheid van een vaste partner een rol? Hoe?
- heeft het gebruik van anticonceptie invloed op de gezondheid gehad?
- heeft het gebruik van anticonceptie invloed op de seksualiteit?
- aantal huwelijken
- motivatie en arrangementen voor huwelijken
Familiesituatie
- wie is op de hoogte van het feit dat betrokkene anticonceptie heeft gebruikt?
- familieïnvloeden, pro- of contranatalistisch. Op welke manier uitgeoefend?
- oplossingen of houdingen om aan familiedruk weerstand te bieden
- aantal kinderen in familie
- woonvorm
- familiesamenstelling
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Sociale en religieuze relaties
- wie is op de hoogte van het gebruik?
- sociale druk op gebruik of stoppen met gebruik?
- sociale problemen?
- religieuze motieven?
- invloed religieuze leiders
Economische situatie
- bezigheden vrouw, echtgenoot, familie
- regelmatige inkomsten
- toegang tot grond
- arbeidskrachten, bijdrage van kinderen, bijdrage diverse familieleden
- bijdrage echtgenoot aan familiebudget, onderhoud kinderen
- alimentatie
- landbouwactiviteiten
- andere economische activiteiten
Gezondheidsvoorzieningen
- toegang tot voorzieningen
- voorlichting en communicatie in gezondheidscentrum
- follow- up
- eventuele problemen
- tevredenheid over begeleiding en personeel van gezondheidscentrum
Vragenlijst over beeldvorming van voorbehoedsmiddelen, gebruikt tijdens de zesde fase van het
onderzoek in twintig dorpen op Ngazidja
Persoonlijke gegevens
- geslacht
- leeftijd
- woonplaats
- burgerlijke status
- opleidingsniveau
-beroep
Geboortenregeling
- kennis over geboortenregeling
- opinie over geboortenregeling
- gebruik van moderne en traditionele methoden
- gezinssamenstelling
- kennis en opinie over diverse methoden
- persoonlijke voorkeur voor methoden
- algemene voorkeur voor methoden
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TABELLEN

INFORMATIE OVER GEBRUIKSTERS VAN ANTICONCEPTIE
ONDERZOEKSDORPEN

IN DE DRIE

Tabel 1 Relatie tussen leeftijd en het aantal kinderen van gebruiksters van anticonceptiva in
Mdjoiézi van 1985 tot 1990

aantal kinderen

20 jaar
en
ouder

geen kinderen

1

l,2of3 kinderen

13

4, 5 of 6 kinderen

2

I

leeftijd

21 t/m
25 jaar

26 t/m
35 jaar

16

Tabel 2

1

totaal

1

2

|

11

10

4

20

3

34
29

J
1

3

3

6

34

6

71

7 of meer kinderen
totaal

36 jaar
en
ouder

15

Relatie tussen de lengte van de laatste gebruiksperiode en de leeftijd bij gebruiksters van anticonceptiva in Mdjoiézi van 1985 tot 1990.

leeftijd

25 jaar of
minder

26 jaar of
meer

totaal

gebruiksduur
22

31

53

7 t/m 12
maanden

3

6

9

13 t/m 18
maanden

2

19mndtot2jaar

1

1

2

2 tot 5 jaar

2

1

3

totaal

30

39

69

minder dan 7
maanden

2

1
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Tabel 3

Π

Relatie tussen leeftijd en het aantal kinderen van gebruiksters van anticonceptiva
in Idjikoundzi tussen 1987 en 1990
leeftijd

aantal kinderen

20 jaar
en
jonger

geen kinderen

1

1,2 of 3 kinderen

6

4,5 of 6 kinderen

21 t/m
25
jaar

26 t/m
35
jaar

7

Tabel 4

leeftijd

totaal

1
1

5

1

13

3

7

1

11

4

4

6

29

7 of meer kinderen
totaal

36 jaar
en
ouder

4

12

Relatie tussen de lengte van de laatste gebruiksperiode en de leeftijd bij gebruik
sters van anticonceptiva in Idjikoundzi tussen 1987 en 1990
25 jaar of
minder

26 jaar of
meer

totaal

gebruiksduur
minder dan 7
maanden

3

6

9

7 t/m 12
maanden

6

10

16

3

3

13 t/m 18
maanden

2

19mndtot
2 jaar

2

2 tot 5 jaar

1

1

2

totaal

12

20

32
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Tabel 5

Relatie tussen leeftijd en het aantal kinderen van gebruiksters van anticonceptiva
in Manza van 1986 tot 1990
leertijd

aantal kinderen

20 jaar
en
jonger

21 t/m
25
jaar

26 t/m
35
jaar

geen kinderen

3

l,2of3 kinderen

15

13

9

4, 5 of 6 kinderen

1

5

7 of meer kinderen
totaal

Tabel 6

leeftijd

19

36 jaar
en
ouder

totaal

3

|

1

38

|

17

1

24

1

1

3

"" 5

19

27

5

70

Relatie tussen de lengte van de laatste gebruiksperiode en de leeftijd bij gebruiksters van anticonceptiva in Mandza van 1986 tot 1990
25 jaar of
minder

26 jaar of
meer

totaal

gebruiksduur
minder dan 7
maanden

21

11

32

7 t/m 12
maanden

6

7

13

13 t/m 18
maanden

5

4

9

19mndtot
2jaar

2

4

6

2 tot 5 jaar

3

6

9

totaal

37

32

69

1

ANNEX IV: LIJSTEN VAN CASE-STUDIES, BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
LIJST VAN CASE-STUDIES
case-study

&

onderwerp

Jaidata
Mina
Farida
familie Said
Abdallah
familie Abdoul
Youssouf
Hamida

4.3.1
4.3.2
4.5
5.2

wijze van gebruik van voorbehoedmiddelen
keuze en wisseling van methoden
gezondheidsvoorzieningen
diverse onderwerpen, hoofdpersoon Echata

5.3

diverse onderwerpen, hoofdpersoon Riama

5.5

Asmine

5.7

familie Ali
Mamout
familie Ali
Bacar
Fatima
Nourou
Zahaiat
familie Ali
Abdallah
familie Moeva
Youssouf
Zalhathy
Nafous
Karima
Hadidja
Bawoi
Ouni
Lailat
Sandia
Amina

6.2

omvang van de grootfamilie en invloed op de
vruchtbaarheid
invloed van de vestigingsvorm op de
vruchtbaarheid van vrouwelijke familieleden
diverse onderwerpen, hoofdpersoon Thoirabou

6.3

diverse onderwerpen, hoofdpersoon Mariama

6.6
6.6
6.6
7.2

stabiliteit van het huwelijk
stabiliteit van het huwelijk
stabiliteit van het huwelijk
diverse onderwerpen, hoofdpersoon Samia

7.3

diverse onderwerpen, hoofdpersoon Zainaba

7.4
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4.2
8.4.5
8.5.1
8.5.4

levensonderhoud, landbezit en vruchtbaarheid
professionele activiteiten
zwangerschap, bevalling en postnatale periode
steriliteit
seksualiteit
de prikpil
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LUST VAN GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN.*
Algemeen vruchtbaarheidscijfer:* het aantal levendgeborenen per 1000 van het gemiddelde
aantal vrouwen van 15-44 jaar (soms 15-49 jaar) in een bepaald kalenderjaar.
Anticonceptie:* al die methoden die tot doel hebben de kans op bevruchting bij
geslachtsgemeenschap zoveel mogelijk te voorkomen.
Anticonceptie gebruite ratio: * het aantal gebruiksters van anticonceptiva per 100 vrouwen in de
reproduktieve leeftijd (engels: contraceptive prevalence rate).
Bevolkingsbeleid:* expliciete of impliciete maatregelen van een overheid om invloed uit te
oefenen op de omvang, de groei, de spreiding en samenstelling van de bevolking. Dit beleid, dat
op centraal niveau wordt geformuleerd, heeft zijn uitwerking op meso- en microniveau.
Contraceptieve prevalentie: het aantal vrouwen dat anticonceptiva gebruikt gedurende een
bepaalde periode (meestal een jaar) in verhouding tot het totaal aantal vrouwen in de
reproduktieve leeftijd.
Crude Birth Rate (CBR): geboortecijfer, aantal levend geboren kinderen in jaar χ gedeeld door
het gemiddeld aantal inwoners in jaar x.
Demografische homostease: periode waarin er geen bevolkingstoename of afname is in een
populatie.
Demografisch momentum: de toename van het aantal vruchtbare mannen en vrouwen als gevolg
van geboortenstijging in de voorgaande generatie (Nar 1994:7).
Demografische overgangstijd of transitie:* de overgang van een situatie met relatief hoge naar
een situatie met relatief lage geboorte- en sterftecijfers als gevolg van sociaal-economische
veranderingen in de maatschappij. Er wordt ook wel gesproken van het demografische
overgangsmodel.
Demografische transitietheorie: een aantal generalisaties die het veranderingsproces in toename
of afname van de bevolking voorspellen of beschrijven.
Fertiliteit: vruchtbaarheid, uit te drukken op verschillende manieren bijvoorbeeld in
geboortecijfers of het totaal aantal kinderen per vrouw na beëindiging van haar reproduktieve
periode. * In de demografie wordt het begrip vruchtbaarheid gebruikt om de statistisch
meetbare, dat wil zeggen werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen,
(echt)paren, bepaalde groepen of de gehele bevolking aan te duiden.
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Geboortecijfer* het aantal levendgeborenen per 1000 van het gemiddelde aantal inwoners in
een bepaalde periode (engels: crude birth rate).
Geboorteninterval:* De tijdsduur tussen twee opeenvolgende geboorten.
Gross national product (GNP) per capita: bruto inkomen per hoofd van de bevolking.
Index of development (ID): waardering voor de ontwikkeling in een bepaald land gebaseerd op
vier componenten te weten een economische-, gezondheids-, opleidings- en
communicatiecomponent.
Kap- (knowledge, attitude, practice) gap: "The discrepancy between reproductive preferences
and birth control practices" (Bongaarts 1991:295).
Kindersterfte:* De sterfte van kinderen voor hun vijfde verjaardag in een periode, per 1000 van
het gemiddelde aantal 0-4 jarigen in die periode (engels: child mortality rate).
Moedersterfie* Aantal sterfgevallen tengevolge van complicaties tijdens de zwangerschap of
geboorte per 100.000 levendgeborenen in de periode van 1 jaar.
Mortaliteit:* De sterfte als component van bevolkingsverandering
Program Effort (PE): kwaliteitsbeoordeling voor geboortenregelingsprogramma's.
Proximate determinants: factoren die directe invloed hebben op de fertiliteit van een populatie.
Reproduktie: biologische reproduktie, het voortbrengen van kinderen.
Reproduktief verhaal: levensverhaal betreffende het aantal geboorten (levend en dood), het
gebruik van anticonceptie, wisselingen hierin en motivatie.
Vruchtbaarheid: zie fertiliteit
Zuigelingensterfte:* Het aantal kinderen dat in een kalenderjaar overlijdt voordat de leeftijd van
1 jaar is bereikt per 1000 levendgeborenen in dat jaar (engels: infant mortality rate)
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SUMMARY
Which processes appear to be of importance for the reproductive behavior of the rural
population of Ngazidja, Comoros? This is the central question in the present dissertation.
Ngazidja, an island belonging to the Comoros Archipelago, is located in the Indian
Ocean to the north of Madagascar. With its approximately 250,000 inhabitants and a surface
area of more than 1000 square kilometers, the island is one of the most densely populated
islands in the world. The inhabitants are Sunni Muslims, and they have a matrilineal kinship
structure and a matrilocal form of residence.
In the 1980s, the national government formulated in collaboration with religious authorities a
population policy in which it is attempted to achieve a balanced population growth in keeping
with the social-economic possibilities of the country. The high birth rate of 7.1 and an annual
population growth of more than 3% in combination with a scarcity of land made it necessary
for the government to establish a satisfactory population program. The important components
in this program were the free distribution of contraceptives in health-care centers and the
development of an information, education, and communication project. The goal of the latter
project was to increase familiarity with modem contraceptives and identify the most
important barriers to the acceptance of birth control among the population.
The Comorian context in which the present research occurred is most interesting from an
anthropological perspective. A matrilineal kinship system and matrilocal form of residence
are often associated with a relatively strong position for women while an Islamic system of
religious beliefs is associated with a strong position for men. This combination appears to be
in conflict at first glance, and the question is just how women and men appear to handle
reproduction and sexuality within this field of tension.
A second field of tension is more theoretical in nature and created by the differences
between the anthropological and demographic approaches. On the basis of demography,
largely quantitative models have been developed to explain reproductive behavior and predict
trends. In anthropology, qualitative research is conducted into reproductive behavior while
the development of models and empirical evaluation of these are given less attention. In the
present dissertation, it is proposed that the fruitful cross-fertilization of anthropology and
demography can lead to useful theory formation. In the theoretical considerations, both
demographic models and anthropological research are therefore examined. On the basis of
this information, the research questions are formulated and the research results are analyzed.
The author suggests that positionality, contextuality, and their mutual interactions
determine reproductive behavior. Under positionality, the entirety of the positions that the
individual occupies in the different life phases is understood. These positions can be fulfilled
in a variety of manners, and one need, for example, think of marital status or the position
within the extended family where less conventional parameters such as birth order are found
to be of importance. The positions of the individual at a particular moment are important for
the choice of reproductive strategies and will be examined. In this examination, contextuality
or the entirety of the contextual factors and processes together with the interactions between
these are also an important fact. The economic, religious and social reality are important to
the possibilities for individuals to realize their reproductive desires. For this reason, just how
the kinship relations, marital relations, social stratifications, and economic cooperations take
shape and how possible self-determination in a particular area can interact with reproductive
self-determination will be worked out.

Given the specificity and complexity of the phenomenon of reproduction, the drawing
of generalizations is a dangerous enterprise. It is nevertheless important for the formation of
theory that anthropological insights be made concrete and in such a manner complement the
information contained in demographically-inspired models. In the present dissertation, those
elements that exerted an important influence on reproductive behavior in virtually all life
stories were selected for consideration. These anthropological elements constitute a dynamic
film, and thus stand in contrast to the static picture produced by demographic models. In the
end, reproductive behavior depends on the interaction between these elements. In this
dissertation, women from Ngazidja tell their life stories and thereby reveal the particular mix
of elements that was important for them and why.
This dissertation is based on a number of sub-studies. To start with, just how the clients often
health-care centers in rural Ngazidja experienced and valued the selection and use of
contraceptives was examined along with what they thought of the service and public
information provided by these centers. The results of this research required further analysis
with greater attention to contextual factors and the influence of marital partners, family
members, and fellow village inhabitants on reproductive decisions. In Bangoi Kouni, this was
done using group discussions in which different themes with a largely indirect connection to
fertility were raised. One can think, for example, of opinions with regard to the availability of
land, deforestation, the distribution of work, social organization, and education. On the basis
of the results of this research, three villages were finally selected for the conduct of
anthropological research for a period of two years. In these villages, women, men, non-users,
users, and ex-users of modern contraceptives were spoken to with regard to their motives for
either using or not using contraceptives and the problems that-they saw themselves to be
confronted with. Their reproductive strategies and the perception of sexuality are analyzed,
and important barriers with regard to birth control are identified. In order to complement this
picture, participatory observational research was undertaken in six families with as many
family members as possible explaining their views on reproduction and the regulation of
such. On the basis of these family case files, an analysis was made of the pro- and anticonception forces within a family. Finally, supplemental research was undertaken into the
images of contraceptives among more than 100 people in twenty villages in Ngazidja.
Patterns of contraceptive use were examined. Despite a low prevalence of no more than 5%
use, many women were found to have tried a contraceptive at one time or another. The period
of use is short; more than half of the women had used a contraceptive for less than six
months. Among those using a contraceptive for more than a year, predominantly older
women who considered their family to be complete and reported a stable marital relation
were encountered. Further examination showed health considerations to be the most
frequently mentioned reasons for stopping contraceptive use. In particular, a destructive effect
on future fertility was attributed to the long-term use of the contraceptive pill and the
contraceptive shot. Women who still desired children often stopped their use within a period
of three months. Another cause for early termination was the unavailability of the
contraceptives during a particular period of time. A greater number of unwanted than wanted
pregnancies also occurred after the termination of contraceptive use under such
circumstances. In response to the question of whether the contraceptive was used to space the
births or put a definite stop to childbearing, two thirds of the women indicated to space the
births. This result does not correspond to the profile of the regular user, however. One half of
the "birth spacing" group showed signs of being quite satisfied with the number of children,

but it was socially undesirable for them to make this known at the time. It is concluded that
opinions with respect to health and quality of health-care services are important for the
manner in which modem contraceptives are used and for the choice of reproductive
strategies. It was also asked whether the degree to which reproductive desires can be
expressed or realized depends on the kinship structure and the extended family of the woman
in particular.
The examination of the influence of the extended family on the reproductive behavior of the
female family members showed a clear connection between kinship and reproductive
behavior. The extended family consists of all the female members of the family and those
male members of the family still living at home, lives in one or more houses, and shares a
courtyard. The size of the extended family appeared in particular to determine the degree of
reproductive freedom. A small extended family almost automatically meant a large degree of
pro-birth pressure on the female members of the family in order to realize the survival of the
matriarchal clan. Women from larger families had relatively more reproductive freedom.
When the influence of the head of the family on the fertility of the family members is
examined, the lack of a clear family head at first stands out. The oldest male is considered the
religious head of the family while the oldest female is the practical head of the family.
Neither exerts direct pro- or anti-conception pressure on the other members of the family.
There is no communication between the generations with regard to reproduction. An indirect,
generally pro-birth, influence can be detected particularly when the oldest female member of
the family still makes an active economic contribution to the family and shares in the task of
caring for her grandchildren.
The influence of the male family members on the reproductive behavior of their
sisters or nieces does not generally exist as long as the sisters are married and can take care of
themselves. This changes after a divorce or when the sisters must frequently make use of the
support of their brothers for subsistence. In this case, and in part because the brothers are
responsible for the welfare of the children of their sisters, anti-conception pressure may be
exerted.
The male family members are responsible for the building and furnishing of the
houses for the female family members
on the extended family's territory. A matrilocal pattern of residence is respected in which
particularly the oldest sisters who enter a prestigious anda marriage are entitled to a good
house. This obligation constitutes a heavy burden for the men and may constitute a major
barrier to providing for their partner(s) and any possible children. In order to reduce this
situation of conflict between traditional obligations with respect to the extended family and
religious obligations with respect to the partners) and children, a symbolic breadwinner's
position exists: a minimum package that the male partners must meet in order to maintain
their right to a position within the house(s) of their partner(s).
The influence of the matrilocal form of residence on the reproductive behavior of the
various members of the extended family is double. By sharing child-care and child-raising
tasks, the women place themselves in a position to bear many children. With the widely
available care for their children, however, the women are also seen to decide to undertake
activities elsewhere with a desire for less children as a result. The distribution of the childcare tasks within the family stands out along with the fact that one cannot speak of a close
mother-child bond as a result. The prestige of the woman stems not only from motherhood
but also from the type of marriage that she enters and for which the entire family and social
network must work.

The marriages can be divided into prestigious anda marriages where one can speak of village
endogamy and petit marriages. The niece-nephew marriage where the daughter of the mother
marries the son of the mother's brother or the opposite is preferred. Marriages between the
children of two sisters are considered too close. For anda marriages, in principle intended for
the oldest daughters, a long period of preparation is required in which gifts, food, and labor
are exchanged. In order to meet the requirements for the anda marriage, certain tasks must be
performed and capital must be invested on a group basis — for example, via age groups or
hirimus. The anda marriage provides the families involved with the status of dignitaries and
also, thus, the associated material and immaterial advantages.
A harmonious mixture of religious customs and traditional habits can be seen when
we examine the ceremonies around the marriage. A good example is the existence of different
types of payments or transfer of goods on the occasion of a marriage. There is the Islamic
price, the mahari, which is given to the bride, or her representant, by the bridegroom and
constitutes part of the marriage contract. There is also talk of a traditional bride's price and a
dowry, which are exchanged during the ceremonies and serve to emphasize the prestige and
wealth of the families involved.
Polygyny is accepted: One in five of the women in the villages examined indicated
that she lived with a polygynous man. Given the matrilocal partem of residence, the different
wives do not live with each other; the partner, in principle, distributes his time across more
than one household. The majority of the women are dissatisfied with polygyny, and polygyny
can be the reason for demanding a divorce. The men sometimes take a second wife without
informing the first wife or ever visiting the first wife again. Although the man is registered as
polygynous as a result of his two marriages, he in fact lives with one woman. The woman left
behind can also look for a new partner then. In this form, one cannot speak of actual
polygyny but consecutive sexual relationships for both men as well as women. Older women
with a complete family also sometimes show a preference to maintain their married status
without any of the advantages or disadvantages of actually living together.
The stability of the marriages is limited. More than one half of the marriages ends in
divorce. While mainly men can give a divorce, under Islamic law, we see women to take the
initiative for a divorce as well and this initiative to be honored by the kadi in actual practice.
Given the matrilocal form of residence, the women can stay in their own houses with the
children after a divorce. This means that the biological father is alienated from the procreative
unit after a divorce, which is a practice in conflict with the sharia where the accent lies on the
authority of the men, patrilinearity, and the breadwinner's position. As the child continues to
carry the biological father's surname, the situation is perceived to be in agreement with the
religious beliefs of those involved. The fathers can also emphasize this connection by sending
clothing to their children on religious holidays.
The independent economic position of the women stands out. Agriculture and trade in
agricultural products are the most important source of income on Ngazidja. Almost all of the
women have access to agricultural grounds and the yields of such. As a result of the system of
manyahuli in which land is inherited by the matriarchal clan, women are guaranteed their
own income possibly in the form of agricultural yields. As the women prefer to not exert
themselves physically during pregnancy, we see that in practice the older women are
responsible for the working of the family grounds, assisted by their sons and brothers. In
addition to the manyahuli grounds, there are also village grounds and state grounds.

The economic independence of the women paired with the matrilocal form of
residence provides them with a certain degree of social-economic stability following the
dissolution of a marriage. The women stay in the same house and have their own income. It is
nevertheless observed that women still attempt to quickly re-marry under such circumstances.
An explanation for this may be that the status of an unmarried woman still at a reproductive
age is low. Quick re-marriage has important consequences for reproductive behavior because
the childbearing capacity must be demonstrated in the new relationship once again. When
women consider their family to be complete, they need — in addition to economic
independence — a stable marital relation with a partner who shares the same opinions. This is
the case for regular contraceptive users.
Young women generally attach little value to the importance of children in providing
for their old age; with increasing emigration, they observe, one cannot count on the support of
children. Older women nevertheless emphasize the importance of daughters in order to insure
themselves of a residence and adequate care in their old age. The older women sometimes
appear to regret the fact that their daughters are so nonchalant with regard to this matter. The
importance of children for the work force is not mentioned by the inhabitants of the research
villages as a motive for having many children. The decreasing interest of the youth in
agricultural activities is continually pointed out.
The importance of emigration comes into consideration when the flow of financial
help sent by family members who have emigrated is examined. This help puts those
remaining behind in a position to continue their traditional way of life, to celebrate costly
wedding ceremonies, and to build houses. In addition to financial help, one can speak of help
in the form of goods including the sending of oral contraceptives and help in the form of
knowledge transfer. Particularly with regard to reproductive questions, the insights of family
members abroad are often called up as an explanation for a pro- or anti-conception attitude.
The influence of education on reproductive behavior is not examined because of the
lack of variability in the educational level of the women in the villages. The few women who
have received further education outside the villages emphasized the predominant influence of
the new insights that they gained during this period on their generally modest desire for
children.
The influence of economic independence on reproductive freedom runs as a major
theme through the life stories of women. Various strategies are described for the acquisition
and maintenance of economic independence. Women from poorer families without a partner
see themselves as having to offer sexual services for money or some other form of payment.
The relatively large degree of sexual freedom in this Islamic society is striking. This can be
explained by the importance attached to sexuality for the physical welfare of those involved,
on the one hand, and the patterns of residence and kinship structure, on the other hand.
Effective mechanisms for the control of sexuality have not been developed and are, because
of the matrilineal form of descent, also not viewed as particularly necessary. The interaction
between the possibilities provided by kinship, marital situation, and economic position
determines the reproductive behavior and sexual freedom for many women.
A few health attitudes should be considered as they directly influence the reproductive
behavior of those involved. The opinions with regard to the functioning of modem
contraceptives are described in this dissertation and are found to partially explain why these
young women do not use the contraceptives for an extended period of time. Rumors about the
side effects of the various contraceptives exist in the form of beliefs that, for example, oral

contraceptives only function adequately in combination with a rich diet; in the absence of
such a diet, fertility can be damaged. Public education should be attuned to this type of belief.
The opinions with regard to pregnancy termination (or induced abortion), which is
prohibited in Ngazidja, are striking. Despite the prohibition, a number of women show a
preference for this method of "birth control". They point to the advantage of an abortion —
their fertility has been demonstrated — and also ask for better facilities at the same time.
It can be concluded that a broad package of services should initially be offered as part
of a good birth control program. Attention should be paid to the side effects of the various
contraceptives, to the infertility problems associated with the various means of birth control,
and to traditional birth control measures. Birth control should also not be approached as only
a technical problem but placed within the social reality as well. There is a need for the
exchange of experiences with respect to sexuality, sexually transmitted conditions, child care,
and male-female relations. With respect to the actual conduct of the programs, more attention
to those women who stop after a short period of contraceptive use, better follow-up work, and
increased public information directed at this particular group should make the use of
contraceptives more effective. A need for the differentiation of the information and
distribution channels is particularly present among the non-traditional target groups such as
adolescents and unmarried men and women. They often seek specific information and
discretion.
In the closing chapter, it is concluded that the basic elements with an explanatory value for
reproductive behavior are kinship relations and health. In almost every life story, the
importance of these two elements is indicated. The kinship element can be divided into the
size of the extended family, the birth order number that is jointly responsible for the type of
marriage, the distribution of work within the family, and the activities of the family head. The
health elements can be divided into the availability of contraceptives, the degree of guidance
and public information, and the various workings attributed to the different means of birth
control. The kinship element is primarily responsible for the decision to either use or not use
contraceptives. The health element influences the realization of this plan and, in particular,
the manner and length of use. The weighting of these elements by the women depends on
positional and contextual factors and processes. In this anthropological study, a number of
unconventional processes found to have an explanatory value for understanding the
demographic facts were described. The explanatory value of these processes was not
quantified, and further methodological research should therefore be welcomed in order to
optimalize the anthropological contribution of the present research to demographic models.
The question of how reproductive behavior and sexuality are experienced within the Islamic
matrilineal society on Ngazidja is considered from the perspective of those involved.
Assumptions with regard to the influence of, for example, "the" Islam, "the" kinship system,
or "the" male-female relation on reproductive decisions and sexuality appear to be incorrect
in many cases because of the local meanings associated with these notions. Similarly, the
field of tension implied by the co-occurrence of a matrilineal kinship structure with an
Islamic belief system is simply not experienced as such by those involved. In contrast, both
components appear to be harmoniously incorporated into the social rules. Examples of this
are the symbolic bread winner role, the different systems of inheritance, the particular form
given to polygyny, the function of the family head, and the ceremonies associated with the
anda celebrations. By describing and analyzing the influence and interaction of processes
from a number of different perspectives, contextual and positional factors continually appear

to interact with each other in influencing reproductive behavior and sexual experience.
Because the basic elements identified here appear to deviate from those that are generally
assumed to be responsible for reproductive behavior, it is critical that the local significance of
these elements be carefully considered along with the necessary supplemental information for
the development of a population policy and program. In the present dissertation, this
information was found to be translated by those actually involved into the desired policy and
conduct.
Whether the special situation on Ngazidja is solely responsible for the unconventional
processes observed to influence the reproductive behavior of the inhabitants was not
explicitly examined in the present study but is nevertheless considered unlikely. The stubborn
reality that does not appear to be captured by correct growth prognoses and realistic target
numbers for the use of birth control says enough in this light.
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STELLINGEN

1.

Het gegeven dat 'de' islam niet bestaat maar in een lokale context gestalte krijgt is
bemoedigend voor vrouwen. Door hun actieve inbreng in de lokale vormgeving van
islamitische leefregels hoeven zij niet te voldoen aan verwachtingen gebaseerd op
stereotypen omtrent de islam.

2.

De tendens om het woord 'vrouwen' automatisch te vervangen door 'gender' in
beleidsdocumenten baart zorgen en laat zien dat de totstandkoming van gender
constructies een onbegrepen gebied is.

3.

De naam 'Centrum voor Vrouwenstudies' zou veranderd moeten worden in 'Centrum
voor Gender Studies'.

4.

Moederemancipatie in Nederland staat nog in de kinderschoenen.

5.

Het vermogen van Comoresen om uit de systeem tegenstelling godsdienst-verwantschap
één harmonieus systeem te ontwikkelen dat voor alle betrokkenen acceptabel is en meer
biedt dan de afzonderlijke systemen is opmerkelijk.

6.

Actieve inbreng van direct belanghebbenden is noodzakelijk voor de formulering en
uitvoering van een goed bevolkingsbeleid.

7.

Een integrale aanpak van bevolkingsbeleid vraagt een flexibele opstelling.

8.

De hernieuwde aandacht in de Nederlandse politiek voor het 'gezin', mits breed
opgevat, kan stimulerend werken om vrouwen- en mannenrollen en verwachtingen
omtrent moederschap en kostwinnerschap te herzien. Dit is voordelig voor alle
betrokkenen.

9.

De kruisbestuiving tussen antropologie en demografie is vruchtbaar.

10. Cijfers kunnen alles aantonen maar niets zeggen.

