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De betekenis van schuldverhoudingen voor sociale relaties: een studie van het
systeem van huwe[iksuitwisseling bii de Anufom (Togo, lVest Afrika).
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Schuldverhoudingen vormen een integraal onderdeel van sociale relaties in een
systeemvan uitwisseling waarbij de norm van wederkerigheidgeldt en uitstel van
de vereiste tegenprestatiegebruikelijk is.
Deze studie richt zich op de betekenisvan schuldverhoudingenvoor sociale relaties
aan de hand van empirisch onderzoek van een specifiek voorbeeld: de
schuldverhoudingendie een essentieelonderdeel voÍïnen van het systeem van
huwelijlsuitwisseling in de samenlevingvan de Anufom in het noorden van de
republiek Togo. In het systeemvan huwelijlsuitwisselingvan de Anufom wordt de
schuld van de bruidnemers jegens hun bruidgevers, verwoord in een spreekwoord
dat zegt: wanneer jij van je naasteeen kippepoot ts eten hebt gekregen, dan loopt
jouw kip verder op één poot. De manke kip wordt gezienals het vleselijke symbool
van een relatie waaroverde schaduwvan de uitstaandeschuldhangt.
De gegevens waarop deze studie is gebaseerd, zijn verzameld tijdens rechtsanthropologischveldonderzoekbij de Anufom, van juli 1969 tot okÍober l97L en
later nog eens van mei 1977 tot mei 1978. Dit onderzoek was in opzet gericht op
het bestuderenvan het ongeschrevenrecht in de meestruime zin binnen de context
van de Anufà samenlevingen de interalÍie van dit Anufó recht met het Togolese
overheidsrecht.
De schuldverhoudingen v/aar het in de onderhavige studie om gaat zijn
onlosmakelijk verbonden met uitwisselingsprocessen.Deze bestaan in allerlei
vormen, al of niet geïnstitutionaliseerd,in alle samenlevingen.In de grote
verscheidenheid van uitwisselingsgedrag zijn een aantal basisprincipes te
onderkennendie als universeelbeschouwdkunnen worden. Zo geldt bijvoorbeeld
in alle uitwisselingssystementussen gelijkwaardig geachtepartijen de norm van
wederkerigheid, die stelt dat voor iedere ontvangen prestatie een gelijkwaardige
tegenprestatie moet worden geleverd. Naast deze universele noÍïn van
wederkerigheid bestaat overal de norm van vrijgevigheid zonder beding van
tegenprestatie. Deze norm van vrijgevigheid is evenwel slechts ten dele in
overeenstemming met feitelijk gedrag, aangeziende begunstigde meestal toch een
tegenprestatielevert.
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Uitstel van de tegenprestatieis vaak gewenst of zelfs vereist. De norm van
wederkerigheiddie de ontvangerverplicht tot een tegenprestatieen het uitstel van
deze tegenprestatiedoen een situatie ontstaan waarin de ontvanger gedurende
kortere of langere tijd in de schuld staat bij de gever. De meeste langlopende
relaties worden dan ook gekenmerktdoor uitstaandeschulden.De situatie waarin
een evenwicht bereilÍ is tussengegevenen ontvangenprestaties,komt zelden voor
en is meestalniet van lange duur. Een dergelijk momentwordt gezien als een dood
punt, waarop de relatie eenvoudigkan ophoudente bestaan.In vele gevallen wordt
daarom een tegenprestatiegegevendie de eerste prestatie in omvang overtreft,
zodat opnieuw een schuld ontstaaten de uitwisselingsrelatiewordt gecontinueerd.
In egalitaire uitwisselingsrelatiesligt de schuld nu eensbij de een dan weer bij de
ander en zijn de uitgewisseldeprestatiesgelijk of gelijkwaardig. In niet-egalitaire
relaties is de schuldverhoudingvaak permanenteenzijdig en zljn de uitgewisselde
prestatiesniet gelijk, ofschoon ze meestalwel als equivalent worden beschouwd
binnen de ongelijke verhouding.
Het is opvallenddat in veel uitwisselingenniet alleende 'schuldenaar'maar ook de
'schuldeiser' er de voorkeur aan geven
de schuldte laten voortbestaanin plaats van
deze zo snel mogelijk af te doen. De uitstaandeschuld biedt de schuldeiserde
mogelijkheid een beroep te doen op de loyaliteit en hulp van degene die hij aan
zich heeft verplicht. Aan deze mogelijkheid tot het mobiliseren van
schuldverhoudingenvoor politieke en economischeondersteuning wordt veelal
meer waarde gehechtdan aan het op korte termijn afbetalenvan de schulden.
Vele sociale velden, groepen en netwerken hangen bij nadere beschouwing van
schuldverhoudingenaaneen.Inzicht in de betekenisvan uitstaandeschulden voor
sociale relaties is van groot belang om te begrijpen waarom mensenin een sociaal
veld al of niet geneigd zijn tot verschillende vormen van samenwerking of
hulpverlening en ook voor het begrijpen van de effektiviteit van bepaaldevormen
van informele sociale controle. Dit geldt niet alleen voor kleinschalige en
'traditionele' samenlevingenmaar
ook voor semi-autonomesociale velden die deel
uitmaken van meer complexe samenlevingen.De westersevisie volgens welke uitstaandeschulden een slechte zaak zijn, een visie die wellicht opgaat voor vele
relaties waarin een grote machtsongelijkheidbestaat, belemmert als algemeen
vooroordeelhet zicht op de positieve aspectenvan schuldverhoudingentussenmin
of meer gelijkwaardigepaÍijen.
Hoewel in vele ethnografischebeschrijvingenverwijzingen te vinden zijn naar
schuldverhoudingenen de betekenishiervan voor sociale relaties, is er tot dusver
weinig systematischaandachtbesteed aan de wijze waarop schuldverhoudingen
ontstaanen worden onderhoudenen de invloed van deze schuldverhoudingenop
sociale relaties. Beschrijvingen van in de praktijk functionerendesystemen van
uitwisseling van vrouwen zijn eveneenszeldzaamin de ethnografischeliteratuur.
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De aandacht voor huwelijkssystemenop basis van vrouwenuitwisseling in de
anthropologie lieeft zich, in navolging van de bcfaamde studie van Lévi-Strauss,
voornamelijk gericht op de normatieveen structureleaspecten.en in het bijzonder
op de stmcturen die het gevolg zijn van voorkeurshuwelijken tussen bepaaldc
categorieën verwanten. Anderzijds is de inforrnatie over de praktijk van
huwelijksuitrvisselingvaak beperkt gebleven tot geschillen over vrouwsnuitwisseling. vooral die geschillen die onder de aandachtkornen rran functionarissenen
rechtbanken van de koloniale en later nationale overheid. Hierdoor is de indruk
gewekt dat huwelijkssystemengetraseerdop uitwisseling van vrouwen veelvuldig
aanleiding geven tot conflicten. Het is begrijpelijk dat in een samenleving waar
vrouwen gelden als de meest waardevolle objecten van uitwisseling en als zeer
gezochte, schaarse'goederen', een aanzienlijkdeel van alle 'juridische' conflicten
te maken heeft rnet onenigheid tussen mannen aangaanderechten met betrekking tot
vrouwen. Dit betekent evenwel niet dat de Lritwisselinsvan vrouwen oo zich in
hoge rnate aanleidinggeeft tot geschillen.
Dit boek is onderverdeeldin drie delen. In het eerste deel wordt een overzicht
gegevenvan de verschillendebenaderingenvan het verschijnsel'uitwisseling' in de
gedragswetenschappen.Ik besteed hier aandacht aan de ideeën en inzichten uit
verschillendeuitwisselingstheorieën
die ik het meest relevant acht voor een studie
van schuldverhoudingenen uitwisseling,namelijk: het normatievewederkerigheidsbeginsel, het onderscheidtussensociale en economischeuitwisselingdat een grote
rol speelt in het denken van participantenen ook in de uitwisselingstheorie,de
structuur van het uitwisselingsproces
bestaandeuit geven, aannemenen teruggeven
en de benaderingvan uitwisselingdoor kosten-batenanalysevan gegevenen terugontvangenprestaties.
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Naast de gebruikelijke normatieve, structuralistischeen (micro)-economische
benaderingenkunnen vooral ook de inzichten uit de sociobiologieen ethologie een
belangrijke bijdrage leveren aan de analyse van uitwisselingsgedrag, in het
bijzonder doordat zij een perspectief bieden voor het met elkaar in
overeenstemmingbrengen van enkele als tegengesteldbeschouwde standpunten
omtrent verklaringen voor (uitwisselingsgedrag)met betrekking tot bewust en
onbewust handelenen kosten-batenanalyse.Voor een benaderingvan de universele
structurendie aan rnenselijkgedrag ten grondslagliggen bieden de sociobiologische
en ethologischebenaderingzeer bruikbare rnodellen.
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In het tweede, centrale deel wordt een beschrijving en analyse gegeven van het
systeem van uitwisseling van vrouwen tussen exogame patrilineaire
afstamrningsgroepen
in de samenlevingvan de Anuforir. Er wordt aandachtbesteed
aan de wijze waarop schuldverhoudingenontstaan, worden onderhouden en worden
tritgebaatin het Anufo systeemvan huwelijksuitwisselingzoals dit in de praktijk
functioneert. Het systeenrvan huwelijksuitwisselingis niet slechts een constructie
in de analytischevisie van de onderzoeker,het staatcentraal in het denken van de
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Anufom zelf en beïnvloedt hun doen en laten in belangrijke mate. Het
uitwisselings-huwelijkwas in ieder geval ten tijde van het onderzoekverreweg de
meest gangbare huwelijksvorm in de Anufo samenleving. Meer dan negentig
procent van de onderzochte huwelijken werd gesloten als deel van een
uitwisselingsovereenkomst. Slechts een gering aantal van deze
uitrvisselingsovereenkomsten
werd verbroken. In die gevallen waarin een vrouw
weigert de voor haar bestemdeechtgenootte huwen of haar man na het huwelijk
verlaat, wordt meestal de relatie tussenbeide families voortgezet en naderhand
door een ander huwelijk opnieuwbevestigd.
In het systeem van huwelijlsuitwisseling van de Anufom moet voor een ten
huwelijk ontvangen vrouw altijd een vrouw weerom gegeven worden aan de
patrilineaire afstammingsgroepwaartoede eerst gegevenvrouw behoort. Op grond
van deze uitwisseling van vrouwen verwerven mannenen hun patrilineaire afstammingsgroepen rechten op het procreatief vermogen van hun echtgenotes- het
eigenlijke object van de uitwisseling - en wordt de positie van kinderen in hun
vaderspatrilineagebevestigd.
De uitwisseling van vrouwen behoort niet tegelijkertijd plaats te vinden, want de
indruk dat het een 'gelijk oversteken'betreft - een transalÍie in de sfeer van koop
en verkoop - dient zoveelmogelijk vermedente worden. Na verloop van een aantal
jaren, meestal pas als de eerste vrouw al één of meer kinderen heeft gekregen,
wordt door de ontvangendepatij een vrouw teruggegeven.Niet zelden vindt de
tegenprestatiezelfs pas in de volgende generatieplaats.
Als gevolg van de uitwisseling van vrouwen volgens de norm van wederkerigheid
en het uitstel van de tegenprestatie ontstaan schuldverhoudingen. Deze
schuldverhoudingenontstaanzowel tussende exogamepatrilineaire afstammingsgroepen die als eenhedenbij huwelijksuitwisselingoptredenals tussen individuele
leden van deze afstammingsgroepen
in de relatie van schoonvaderen schoonzoon
of in de relatie tussenwarme zwagers(de relatie tusseneen man en de broer van
zijn echtgenote).Elke exogamepatrilineage onderhoudtverschillende connubiale
relaties met een aantal anderepatrilineagesop basisvan strikte wederkerigheid.De
uitstaandeschuld tussen twee patrilineagesis nooit meer dan één vrouw. Als de
schuld tussen de patrilineagesis afgedaanblijft evenwel de schuld in de relatie
tussenindividuele bruidnemeren bruidgeverbestaan.
Rechtstreekseuitwisseling waarbij twee mannenelkaar over en weer hun zusters
ten huwelijk geven is niet toegestaan.Evenmin is het mogelijk als tegenprestatie
voor een vrouw haar eigen dochter terug te geven. Als gevolg van deze regels is
een man genoodzaalt voor het terugbetalenvan de schuld voor zijn vrouw een
beroep te doen op een broer of een anderepatrilineaireverwant om een dochter ter
beschikking te stellen. Op deze manier ontstaanvrouwen-schuldentussenlineagegenoten.
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De vrouwenschuldendie ontstaantussenleden van dezelfdepatrilineagedie elkaar
over en weer hun dochters ter beschikking stellen voor het afbetalen van externe
schulden,worden niet als schulden,maar als wederkerighu$betoon aangeduid.In
de praktijk blijkt echter dat ook tussencollateralepatrilineaire verwanten en zelfs
tussenvolle broers voor iedere onwangenvrou\il een vrou\Mwordt teruggegevenen
dit meestal binnen afzienbare tijd. Hierbij speelt de invloed van de aangetrouwde
vrouwen, de moeders van de huwbare dochters, en hun patrilineages een
belangrijke rol.
Hoewel in de visie van participanten een fundamenteelonderscheidwordt gemaakt
tussen enerzijds uitwisseling van vrouwen als echtgenotesmet leden van andere
patrilineages en anderzijds het over en weer ter beschikking stellen van dochters
voor externe uitrvisseling tussen leden van dezplfdelineage, blijkt dat in beide
gevallende norm van wederkerigheidstrikt wordt nageleefd.
Koloniale en postkoloniale overheden hebben zich fel gekant tegen systemen van
huwelijken op basis van uitwisseling van vrouwen. Een dergdk systeembij de
Tiv in Nigeria werd door de Britse koloniale overheid afgeschaft,met ingrijpende
gevolgenvoor de sociale organisatievan de Tiv samenleving,die ten nauwstewas
verweven met dit systeem. De koloniale en laler de nationale overheid van Togo
heeft daarentegen weinig directe invloed uitgeoefend op het systeem van huwelijksuitrvisselingbij de Anufom. De rechtsinstantiedie door de Togoleseoverheid is
ingesteld om recht te spreken volgens het lokaal geldende vollsrecht biedt de
mogelijkheid een huwelijlsovereenkomst op basis van uitwisseling ontbinden door
te verklaren dat dit gebruik in strijd is met de goedezeden('l'ordre public'). Van
deze mogelijkheid wordt echter maar op beperkteschaalgebruik gemaakt.
De bezwaren van overheidsfunctionarissenen feministisch antropologen tegen
systemen van uitwisseling van vrouwen als bij uitstek vrouw-onvriendelijke
instituties kan ik niet onderschrijvenaan de hand van de door mij bestudeerde
situatie bij de Anufom. Op de keper beschouwdbiedt het Anufó systeem van
huwelijksuitwisselingvrouwen een goede mogelijkheid van sociale zekerheidvoor
haarzelf en haar kinderen en geeft haar een relatief sterke positie. De vrouw die
door haar huwelijk een naastepatrilineaire verwant in de gelegenheidstelt een
vrouw te trouwen en rechten te verwerven op haar procreatief verïnogen verplicht
deze man aan zich voor het leven. In feite kan zij altijd een beroep op hem doen
voor materiëleondersteuningen bemiddelingin conflictenmet haar echtgenoot.
Het is opvallend dat er in de praktijk van de Anufo huwelijlsuitwisseling een
duidelijke voorkeur bestaat een vrouw uit te huwen ten behoeve van haar broer.
Aan de hand van de verzameldegenealogischegegevensvan 345 huwelijken over
vijf generaties, kon worden vastgestelddat in een groot aantal gevallen de
huwelijken van vrouwen aan hun eigen broers ten goede kwamen. De bezwaren
van vrouwen tegen voor hen gearrangeerdehuwelijken betreffen vaak niet zoz,eeÍ
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de persoon van de echtgenootals wel de structuur van het arrangement:vrouwen
willen door hun huwelijk liever een broer dan een verre patrilineaire verwant aan
een echtgenotehelpen.
Veranderingenin het systeembegonnenzich ten tijde van het onderzoek voor te
doen in de provinciale hoofdstadSansanne-Mango,
vooral door het feit dat meisjes
onderwijs krijgen en mede daardoor op lalere leeftijd trouwen en meer inspraak
willen in de voor hen gearrangeerdehuwelijken. Op het plattelandwas in de jaren
znventtghet systeemnog niet ondermijnd, noch door massaalverzet van vrouwen
en meisjes, noch door invloed van wetgeving door de Togolese overheid. De
socialezekerheiddie gebodenwordt door de huwelijks - en venvantschapsstructuur
wordt hier uiteindelijk in de meestegevallenverkozen boven de onzekere situatie
die vaak het gevolg is van het huwen naar eigen inzicht en tegen de wil van de
ouders. Niettemin hebbenverstandigeouderszich ook in het verleden wel degelijk
rekenschapgegeven van het feit dat voor het sluiten van stabiele huwelijken waarop het uitwisselingssysteem
gebaseerdis - de nodige aandachtgegeven moet
worden aan de voorkeur en instemmingvan de beide huwelijkspartners.
De uitwisseling van vrouwen is nauw verweven met de uitwisseling van diverse
andere prestaties. De schuldverhoudingendie ontstaan tengevolge van de
uitwisseling van vrouwen vormen een belangrijke basis voor sociale relaties in de
Anufó samenleving, voor 'solidariteit' en hulpverlening tussen patrilineaire
verwanten enerzijds en voor ondersteunings-netwerken
die zich uitstrekken over
verschillende patrilineages en over een geografischegebied van enige omvang
anderzijds.
Het derde en laatstedeel van het boek bevat een aantaluitgebreidecase-studiester
illustratie van de beschrijving en analysein het tweede deel. De hier beschreven
gevallen staan niet op zíchzelf, maar zljn representatiefvoor een groot aantal
onderzochtegevallen. Het voor dezestudiegebruiktemateriaalbetreft voornamelijk
overeenkomstenvan huwelijksuitwisselingdie niet of nauwelijks aanleiding zijn
(geweest) tot geschillen. Daarnaastis ook een aantal geschillen over huwelijksuitwisseling uiWoerig bestudeerdin een zo volledig mogelijke context en in hun
verloop in de tijd. Een voordeel van het bestuderen van geschillen is, dat
informanten met betrekking tot een concreetgeschil vaak veel duidelijker zijn in
hun uitspraken over wat wel en niet is toegestaandan wanneer zrj in algemene
termen worden ondervraagdover de dagelijksegang van zaken buiten geschil. De
onderlingediscussiestussenparticipantenover de betamelijkheiden de redelijkheid
van het gedrag van partijen in een conflict kunnen voor de onderzoeker die
vertrouwd is met de normale situatie zeer verhelderendwerken. Het op de voet
volgen van de behandelingvan geschillenop diverse niveausgeeft tevensinzicht in
de manier waarop oplossingenworden gezocht.
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Op grond van deze diepgaandestudie van uitwisselingen schuld bij de Anufom is
het mogelijk een aantal bestaandeideeënin uitwisselingstheorieën
te bevestigenen
aan te vullen en bovendien nieuwe en betere onderzoeksvragente formuleren.
Geconcludeerdkan worden dat de in de biologischegedragswetenschappen
ontdekte
principes van 'kin selection', het bevoordelenvan naasteverwantenen daarmeevan
de eigen genen en 'reciprocal altruism', het leveren van een prestatiejegens een
ander ten koste van het eigen voordeel met daarbij een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheiddat een gelijkwaardigetegenprestatie
in de toekomstgeleverd zal
worden, een niet te verwaarlozenrol in het uitwisselingsgedrag
van de Anufom.
Het onderscheid tussen een sfeer van belangelozeprestaties en een sfeer van
zakelijke berekeningis universeelin de visie van paÍicipanten en dit onderscheid
wordt tevens overal normatief verbondenmet een onderscheidtussen intieme en
meer afstandelijke,maar goederelaties.Echter ook in de meer afstandelijkerelaties
worden vaak schijnbaarbelangelozeprestatiesin de vorm van giften geleverd. In
deze situatiesbestaatwel de stilzwijgendeaannamedat de ontvangerverplicht is tot
een gelijkwaardigetegenprestatie.
In het algemeenen ook bij de Anufom, ligt het grootstevoordeelbij uitwisseling in
het leveren van prestatiesdie de gever weinig kosten, maar vooÍ de ontvanger een
grote waarde hebben,zoals bij het weggevenvan goederen(oogstprodukt,jachtbuit
e.d.) waarvan de gever op een bepaaldmoment teveel heeft voor eigen gebruik.
Het feit dat een zelfde of gelijkwaardigetegenprestatie
verlangdkan worden op een
later tijdstip wanneer hieraan grote behoefte bestaat, is van grote waarde. Een
dergelijk 'verplichte' herverdeling van een surplus draagt bij aan de sociale
zekerheiden voedselveiligheiden werkt vooral goed in situatieswaarin grote lokale
variatiein oogstopbrengst
bestaat.
Belangelozeprestatiesvan grote waarde (en grote kosten voor de gever) worden
eigenlijk alleen gegeven in de relatie tussen ouders en kinderen en ook - maar
veelalin iets minderemate - in de relatietusseneen man enzijn zuster'skinderen.
Belangeloze prestaties die voor de gever slechts geringe kosten met zich
meebrengenworden geleverd in allerlei relaties waaraanmen een intieme waarde
wil toekennenvolgens het gedragspatroontussennaasteverwanten,ook al beseffen
beide partijen dat er van naasteverwantschapgeen sprakeis. Prestatiesdie voor de
gever aanzienlijke kosten met zich meebrengenworden alleen geleverd tussen niet
verwante individuen, als de zekerheid dat een gelijkwaardige tegenprestatie
geleverdzal worden in hoge mategegarandeerd
is.
Aangenomen mag worden op basis van voorlopige vergelijkingen met andere
studiesvan uitwisseling dat de principes van uitwisselingsprocessen
en de hiermee
verbonden schuldverhoudingenzoals die naar voren komen uit de analyse van dit
bijzondere geval, de huwelijksuitwisselingbij de Anufom, een meer algemene
geldigheidhebben.
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Een systematischvergelijkendestudie van uitwisseling, schuldverhoudingen
en
sociale relaties, om te beginnenin een enigszinsbeperkt ethnografischestudieveld
zoals bijvoorbeeld dat van een aantal vergelijkbare Westafrikaansesamenlevingen
(de Tiv, de Gonja, de Tallensi,de Nyende,de Moose etc.), valt buiten het bestek
van dit boek. Bij een dergelijke vergelijking zal al gauw blijken dat de bestaande
gegevensontoereikendzijn en dat er groot gebrek is aan gegevensover feitelijk
uirwisselingsgedrag.Meer en meer gericht onderzoek naar de betekenis van
schuldverhoudingenis gewenstom beter inzicht te krijgen in dit fenomeen,hetgeen
zowel van theoretischals praktischbelangis.
Het integrereren van deze socio-biologischeinzichten in gedragswetenschappelijk
onderzoeknaar uitwisselingen schuldlijkt mij noodzakelijkom te komen tot betere
vraagstellingen die meer inzicht kunnen verschaffen dan de huidige
in de socialewetenschappen.
uitwisselingstheorieen

