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STELLEVGEN 

1 Omdat tegen huwelijksbetalingen geen doorslaggevende bezwaren kunnen worden 
aangevoerd, is de Sumbanese kerk — zeker op dit moment — niet gebaat bij het afschaf
fen van de huwelijksbetalingen, maar wel bij het vereenvoudigen ervan 

2 De grondrechten van de vrouw worden in de Oost-Sumbanese samenleving in vol
doende mate erkend, de grondrechten van het individu (mannen en vrouwen) te weinig 

3. De meest aannemelijke interpretatie van de mohar is die van 'indirecte bruidsgift' 

4 Wanneer contextualisering en kerstening van elkaar onderscheiden worden, komt de 
plaats van de Heilige Schrift tot zijn recht, omdat het inzicht in de context dan eerst kan 
bijdragen aan de scherpstelling van Schriftuitleg, die vervolgens de samenleving in 
christelijke zin bemvloeden kan 

5 In de opvatting van Norman Anderson is de Oud-Testamentische periode van Israël 
een voorbereiding op de geschiedenis van de kerk van Christus en niet een deel ervan 
Bij deze opvatting wordt het gesprek met islamieten bemoeilijkt, omdat er geen oog is 
voor de eenheid in het werk van de Zoon van God en de leer van de triniteit onder druk 
komt te staan, die toch al voor de islamieten - ook volgens Anderson zelf— het meest 
aanstootgevende element van de christelijke leer is 

Contra N Anderson, Islam m the modem world, 1990, 29, 115, 176w 

6 In plaats van met N H Gootjes verschil te maken tussen de — volgens hem af te 
wijzen — opvatting dat op grond van Js 28 23-29 ontdekkingen van de wetenschap als 
bewijs van 'scheppingsopenbaring' kunnen worden gezien, èn de - door hem verdedig
de - gedachte dat de tekst spreekt over praktische wijsheid die God aan de mens geeft, 
is het beter al zulke resultaten van menselijke ervaring en denkarbeid te zien als blijken 
van de in deze tekst aangewezen zorg van God voor de mens via de schepping 

Vgl N H Gootjes, Boerenwerk volgens algemene openbaring'^ in R ter Beek e a , Een sprekend 
begin. 1993 

7 Hnd 14 15-17 werd in een crisissituatie gesproken, en is niet Paulus' eerste toespraak 
te Lystra, het is niet een poging tot het openen van een gesprek, met een beroep op 
algemeen aanwezige kennis van God, maar een waarschuwing Hem niet te beledigen 

Contra JH Bd.\iack, Inleiding m de zielkunde, \')'ii,'iO^,i Verkuyl, Inleiding m de nieuwere 
zendingswelenschap, 1975, 480 

8 In het licht van Heb 4 14, 8 1,2, 9 11,12, 24 is het te overwegen om 'het voorhang
sel' in Heb 6 19 en 10 20, 21 te verstaan als de wolkenhemel die hemel en aarde scheidt 
en waardoor Christus is opgevaren naar het hemels heiligdom 

Vgl P Andnessen, A Lenglet, De brief aan de Hebreeen, 1971, 174v, voor de uitleg die "dat is, zi|n 
vlees' (Heb 10 20) niet met 'voorhangsel' verbindt maar met 'de weg' , contra a w dat 'voorhangsel' 
zou betekenen 'het geloot" 

9 De wijze waarop J G Woelderink over 'de belofte' spreekt, is eenzijdig, omdat hij de 
belofte van het verbond boven het verbond zelfstelt 

Contra J G Woeldermk, m Verbond en bevinding, 1974,46, 149 



10 Wie meent dat K Schilder in 'al zijn betogen over gehoorzaamheid aan het absolute 
gebod' te weinig rekening hield met de doorwerking van de zonde, veronachtzaamt dat 
in zijn debat met O Noordmans in 1935/36 tot uitdrukking kwam dat hij zich voor dit 
gebod gesteld wist vanwege zijn geloof in de historische betrouwbaarheid van Gn 1-3 

Contra H J D Smit, Gehoorzamen achter Christus aan', in J Douma ea , K Schilder Aspecten van 
zijn K^ri' ,1990, 83, vgl Toekomst voorgerefonneerde organisaties, G S E V -31, 1994, 94, 95, 99 

11 Inzake de 'mondigheid' en 'verantwoordelijkheid' die ieder mens van zijn Schepper 
heeft gekregen, biedt de theologie van J. Calvijn een bredere basis dan de theologie van 
A. Kuyper of K Schilder 

Vgl JA Boersema, (C/e « mottf//^', in MJ AiXnzene i , Bezield verband, 1984 

12 Ten onrechte wijst W F Dankbaar bij Calvijn deze inconsistentie aan "dat Calvijn 
ontegenzeggelijk oog had voor de universaliteit van het christelijk geloof en de christelij
ke verkondiging, maar dat hij, gedwongen door zijn begrensde opvatting van het aposto
laat, dit, om zo te zeggen tussen de mazen van zijn theologisch net door, óf op bepaalde 
predikers en vooral op christelijke overheden liet overgaan, óf er een uitweg voor zocht 
in de particuliere naastenliefde en het gebed der christenen". Dankbaars opvatting is te 
verklaren uit zijn visie op het 'apostolaat van de kerk' 

N a v WF Dankbaar, Het apostolaat hij Calvijn, m Nederlands Theologisch Tijdschrift, 1949/50,187 

13 Als de term 'zending' alleen gebruikt wordt voor het werk van kerkplanting, zal 
deze term op den duur verdwijnen en wordt noch aan bijbelse gegevens — zoals Mt 
28 19c en Joh 20 21 — noch aan de kerkgeschiedenis recht gedaan 

Nav Zending m beweging Bundel ter voorbereiding op het congres, 1995, 42, 43, 115 
Vgl William Carey, An enquiry into the obligation of Christians to use means for the conversion of 
the heathen, 1792,34,35 

14 Omdat A Kuyper en F L Rutgers een organisatorisch evenwicht wisten te bewerken 
tussen centralisatie en decentralisatie, zijn 'zendingsdeputaten' zoals zij in 1896 voor
stelden, goed te verdedigen 

Contra ActaGKN, 1990, art 79, vgl D Deddensea, Vereniging in wederkeer, 1992, I56w 

15 In het dringend noodzakelijke oecumenische proces van de Christelijke Gerefor
meerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) moeten de GKN laten zien dat hun hanteren van de kerkorde in de jaren 
zestig niet ingegeven werd door 'tirannieke eenheidsdwang', om zo eraan mee te werken 
dat de NGK de schrikreactie laten varen, die zij vertonen in het vrijblijvende 'Akkoord 
van Kerkelijk Samenleven' (1982), m n in de inleidende verklaring 

16 Het is terecht dat het kerkverband in liturgische zaken een kader vaststelt, waarbin
nen ruimte wordt geboden aan de voorkeuren van de plaatselijke kerk 

Vgl Acta GKN, 1996, art 54,63,64, 67, maar ook art 51 

17 De afwisseling die aan het predikantswerk eigen is, geeft geestelijke ruimte om vrij 
lange werkweken te maken 

18 In de wereld van fax, e-mail en mobiele telefoon krijgt Spr 24'6b een nieuwe dimen
sie "de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers"; hetzelfde geldt echter van Spr 
29:20 "Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop 
dan voor hem". 
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1 DOEL EN INDELING 

1.1 Doel van het onderzoek 

In de jaren 1979-1988 werkte ik als zendeling-docent voor de 'Gereja-gereja Reformasi 
di Indonesia, Nusa Tenggara Timur' (Gereformeerde Kerken in Indonesië Nusa Teng-
gara Timur)' We vinden deze kerken met name op Oost-Sumba maar ook op twee 
andere van de kleine Sunda-eilanden, namelijk Sabu en Timur Ze maken deel uit van 
een kerkgemeenschap in Indonesië, waartoe ook kerken op Kalimantan Barat en Inan 
Jaya behoren 
De G G RI -N T T is voortgekomen uit de zendmg van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland Dat geldt ook van twee andere kerkgemeenschappen op Sumba, namelijk de 
'Gereja Kristen Sumba' (Chnstelijke Kerk van Sumba) en de 'Gereja-gereja Bebas 
Sumba-Timur' (Vrijgemaakte kerken van Oost-Sumba) De G K S zou ik willen typeren 
als de grote volkskerk, zij heeft bijna 175 000 leden, hetgeen betekent dat een derde deel 
van de bewoners van het gehele eiland opgeeft tot deze kerk te behoren De G G R I 
tellen nog geen 4 000 en de Gereja-gereja Bebas nog geen 2000 leden De drie kerkge
meenschappen hebben officieel geen contact met elkaar Wel zijn er tussen de twee 
kleine kerken pogingen tot toenadering^ 
De G K S heeft een relatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Neder
landse Hervormde kerk, in Indonesië heeft ze nauwe banden met de 'Gereja Masehi Injili 
Timor', ook is zij lid van de Gemeenschap van Kerken in Indonesië (P G I ) en de 
Wereldraad van Kerken De Gereja-gereja Bebas onderhouden een relatie met de Neder
lands Gereformeerde kerken De G G R I -N T T zijn zusterkerken van de Gerefor
meerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en van de Free Reformed Churches of 
Australia en hebben in Indonesië behalve met de twee andere G G R I -gemeenschappen 
ook een relatie met de 'Gereja-gereja Masehi Musyafir' op Timor De G G RI -N T T 
maken deel uit van de International Council of Reformed Churches (I C R C ) 
Ik beschrijf een ethische casus - de zaak van de huwelijksbetalingen - vanuit mijn erva
ringen binnen de G G R I Daarom blijven de andere Sumbanese kerken grotendeels 
buiten het blikveld Maar in deze kwestie verschillen de G G R I niet zoveel van de 
G K S Het onderscheid met de Gereja-gereja Bebas is juist op dit punt wel groot 

Mijn studie richt zich op een problematiek, waarmee de kerk in Oost-Sumba worstelt 
vanaf het begin van haar werkzaamheden, namelijk hoe met traditionele gewoonten als 
huwelijksbetaling, wegloophuwelijk en voorhuwelijkse samenwoning moet worden 
omgegaan Huwelij ksbetalingen betreffen de uitwisseling van goederen en diensten 
tussen de families van de huwelijkspartners, die nodig is om een huwelijk ordelijk te 
constitueren en te helpen continueren Wegloophuwelijken worden door de twee part-

De woorden 'Nusa Tenggara Timur' vormen een aanduidmg die zegt m welke provincie de kerken zich 
bevinden, namelijk in de provincie van de ooslelijke kleme Sunda-eilanden, tegenwoordig N T T geheten 
^ Statistische gegevens over de G K S in F D Wellem, Injil dan Marapu, 1995, 511 in 1990 telde de 
G K S 146 551 leden, volgens de Almanak PGI 1997 in 1996 173 000 leden, over de G G R I in P 
Hawu, Self-portrait of the Gereja-gereja Reformasi di Indonesia (NTT), in Lux Mundi, 1992/4, 11 in 
1992 ongeveer 3700 leden, over de Gereja-gereia Bebas, MeuwiArie/176 (dec 1996), 8 per 1 jan 1996 
1672 leden 
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ners afgedwongen zij lopen samen weg en beginnen een voorhuwelijkse samenleving 
Om te voorkomen dat de betrokkenen buiten de samenleving worden gesteld, moeten de 
families onderhandelingen over de huwelijksbetalingen openen 
De houding van de kerk was met duidelijk Zij probeerde het huwelijksformulier, dat 
ook in de Gereformeerde Kerken in Nederland geldt, toe te passen Dit was slechts in 
enkele gevallen mogelijk In veel andere gevallen functioneerde een huwelijksformulier 
dat slechts bestond uit een schuldbelijdenis achteraf, en dat gaandeweg tot een soort 
ritueel was uitgegroeid De vraag die daarbij njst is, of deze formulieren rekemng hiel
den met de maatschappelijke context van het huwelijk in Oost-Sumba en zijn sociale en 
verwantschappelijke functies Tegenover de bruidspnjs nam de kerk een halfslachtige 
houding in Diepgaande problemen, zoals de vraag welke houding aan te nemen tegen
over voorouderverering en berekening en vereffening van de huwelijksbetalingen, 
konden niet worden opgelost Dit had weer tot gevolg dat de kerk niet echt in de samen
leving kon functioneren 
Het was deze problematiek die mij ervan overtuigde dat een grondige verkenning van de 
samenleving en tradities van Oost-Sumba noodzakelijk was om tot een beter inzicht in 
de werking van het kerkelijk huwelijk en eventuele verbetenng hiervan te komen 
Eenmaal terug in Nederland besloot ik werk te maken van deze overtuiging en begon ik 
met de verwerking van mijn ervanngen en een grondige studie van de beschikbare 
antropologische en kerkelijke bronnen Dit leidde geleidelijk tot een beter inzicht in het 
proces van kerstening dat zich in Oost-Sumba heeft afgespeeld en tot aanbevelingen 
voor verbetering van de bijdrage van de Oost-Sumbanese kerk daaraan Dit proefschrift 
heeft de bedoeling om rekenschap van mijn onderzoek en van mijn aanbevelingen af te 
leggen 
Mijn studie bestaat uit dne delen Het eerste deel bevat een vergelijkende antropologi
sche analyse van de aard en functie van huwelijksbetalingen in de Oost-Sumbanese 
samenleving Het tweede deel bestaat uit een onderzoek naar de bijbelse, met name 
Oud-Testamentische, gegevens over huwelijksbetalingen Het derde deel is ethisch van 
aard en gaat over de vraag hoe de lokale Oost-Sumbanese kerk met de bestaande prak
tijk van huwelijksbetalingen zou moeten omgaan Het antropologische en het exegeti
sche deel van deze studie vormen de opstap naar het derde, doordat ze het antropologi
sche en theologische inzicht verschaffen dat nodig is om de ethische discussie over de 
relatie tussen de Gereformeerde Kerken op Sumba en de lokale traditie inzake huwe
lijksbetalingen te kunnen voeren Zoals vaker het geval is, o a bij medisch-ethische 
studies, draagt ook deze ethische studie een multidisciplinair karakter 

1.2 Indeling van het onderzoek 

Hoewel huwelijksbetalingen in onze moderne Westerse wereld geen rol meer spelen, 
doen ze dat nog wel in de vele tribale samenlevingen die onze wereld rijk is Wil ik dan 
ook recht doen aan het fenomeen van de huwelijksbetalingen in Oost-Sumba, dan zal ik 
dit in een vergelijkend antropologisch perspectief moeten plaatsen Mijn vergelijkende 
verkenning van de huwelijksbetalingen elders in de wereld en in het verleden, zal daarom 
met een algemeen antropologisch overzicht van inzichten en theoneen over huwelijksbe
talingen beginnen, om zich vervolgens op Indonesië en tenslotte op Oost-Sumba toe te 
spitsen Vandaar dat ik m hoofdstuk 2 inga op het uraversele karakter van de huwelijks
betalingen In hoofdstuk 3 beschnjf ik aard en functie van de bruidspnjs op Oost-Sumba 
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tegen de achtergrond van de plaatselijke samenleving 
In hoofdstuk 4 komt de vraag aan de orde hoe over huwelijksbetalmgen m bijbels per
spectief geoordeeld moet worden Het verschijnsel komt in de Heilige Schrift zelf aan de 
orde Mede met behulp van de in hoofdstuk 2 aangedragen inzichten zullen de bijbelse 
gegevens aan een nader onderzoek worden onderworpen Uit de inventarisatie, exegese 
en antropologische analyse van Schriftgegevens over huwelijksbetalmgen vloeit niet 
rechtstreeks een beoordeling voort Het feit dat in de bijbel over huwelijksbetalmgen 
wordt gesproken, beslist nog met over de vraag of een huwelijkssluiting altijd gepaard 
moet gaan met gebruiken die vroeger ook in Israel voorkwamen Uit de exegese van de 
betreffende bijbelteksten zal naar voren komen dat mededelingen in de Schnft over 
huwelijksbetalmgen slechts illustratieve en geen constituerende betekems kunnen 
hebben Ze zijn met bepalend voor de hedendaagse kerkelijke huwehjkspraktijk in het 
Westen en al evenmin voor die in Oost-Sumba Voor deze conclusie heb ik echter wel 
het gehele onderzoek nodig Want als uit de Schriftgegevens gebleken zou zijn dat ze 
een meer dan illustratieve betekenis hebben, zou de ethische beoordeling anders uitge
vallen zijn 
Tegelijk ga ik in hoofdstuk 4 na wat op grond van de Schnft als normatief voor het 
huwelijk kan gelden en wat daarom ook van betekenis kan zijn voor kwesties die met de 
bruidspnjs samenhangen Het zal blijken dat we met tot een verplichting tot huwelijksbe
talmgen en evenmin tot veroordeling ervan kunnen komen, maar dat hetgeen de bijbel 
zegt over de betekenis en functies van het duurzame samenlevingsverband tussen man en 
vrouw, kinderen en ouders etc van betekenis is voor ons onderwerp 
In hoofdstuk 5 kom ik tot mijn eigen ethische beoordeling Ik ga daarvoor eerst terug 
naar de zendings- en kerkgeschiedenis van Sumba, een geschiedenis waann de proble
matiek van de huwelijksbetalmgen zo'n belangrijke rol heeft gespeeld Daarbij komt de 
vraag aan de orde of de gereformeerde zending oog heeft gehad voor oplossingen van 
deze problematiek binnen de Sumbanese context Om een verantwoorde beoordeling 
hiervan te kunnen geven zal enerzijds aandacht moeten worden besteed aan de theologi
sche problematiek van contextualisering en kerstemng in het algemeen, en anderzijds 
aan die problematiek in de Oost-Sumbanese kerk 
In hoofdstuk 6 geef ik tenslotte mijn conclusies en aanbevelingen 

1.3 Probleemstelling: contextualisering en kerstening 

Onder contextualisering versta ik dat de context van invloed is bij de verkondiging van 
het evangelie en bij de vorming van de kerk, en onder kerstening de volgende fase, dat 
de kerk vanuit haar opdracht een vormende invloed op de samenleving probeert uit te 
oefenen Met het evangelie, vanuit het Westen in andere culturen gebracht, botsen we op 
gebruiken, die wij met (meer) kennen, maar die daar (nog) diep in de cultuur verankerd 
liggen Wat moet er dan gebeuren'̂  Hoe moest op Sumba over de bruidspnjs geoordeeld 
worden'' Speelde bij de zendelingen dogmatisme een rol, of dacht men na over verant
woorde contextualisenng'' 
Er was vanuit mijn Sumbanese ervanngen zoals gezegd een rechtstreekse aanleiding om 
een nader onderzoek in te stellen, namelijk het fungeren van twee huwelijksformulieren 
Het ene formulier is een vertaling van het huwelijksformulier van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland Maar in negen van de tien gevallen wordt het andere formulier 
gebruikt, dat officieel heet 'Formulier van schuldbelijderas voor hen die hebben samen 
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gewoond'' Wat was en is de reden dat velen ongehuwd samenwonen, of anders gezegd, 
dat zo vaak een wegloophuwelijk gesloten wordt"̂  Want de twee formulieren horen 
eigenlijk bij twee huwelijksvormen in de Oost-Sumbanese samenleving, een gewettigde 
en een niet gewettigde 
Het gaat bij dit laatste om een vorm die bepaald met te vergelijken is met het ongehuwd 
samenwonen in de westerse maatschappij aan het einde van de twintigste eeuw Sumba-
nese bruidsparen vinden goedkeuring van de familie en samenleving heel belangnjk, en 
hebben ruet de individuele motieven die tot het modern-westerse samenwonen leiden 
Omdat hun familie bepaalde, nog moeilijk te realiseren eisen aan de jongen en het meisje 
stelt, beginnen deze het huwelijk eerst op een met-officiele manier Aan een aantal 
verplichtingen van het oude gewoonterecht, de adat, is nog niet voldaan De adat is 
'nog met geregeld', de helis de bruidsprijs zal eerst moeten zijn betaald Is dat gebeurd 
en IS de toestemming van de wederzijdse families verkregen, dan volgt na de kerkelijke 
schuldbelijdenis het huwelijk 
Beide formulieren hebben een Nederlandse achtergrond De Nederlandse zendelingen 
riepen op tot openbare schuldbelijdenis, met alleen als een jongen en meisje in het 
verborgen seksuele gemeenschap hadden gehad, maar ook wanneer zij voor het huwelijk 
reeds openlijk hadden samengeleefd als man en vrouw In het eerste geval vroeg men 
een halve eeuw geleden ook in Nederland om een openbare schuldbelijdenis Maar het 
tweede geval deed zich zo in Nederland met voor, terwijl het op Sumba aan de orde van 
de dag was Bij de invoering van het formulier van schuldbelijdenis letten de zendelingen 
niet op de samenlevingsverbanden Het effect was dat het ongehuwd samenleven door 
dit formulier kerkelijk geïnstitutionaliseerd werd' Een veel beter antwoord zou geweest 
zijn, dat de kerk op een evenwichtige manier misbruik van de bruidspnjs had bestreden 
Want daar lag de oorzaak 
Het formulier van schuldbelijdenis kreeg, veelzeggend genoeg, een populaire naam 
'Verbetenng van het huwelijk' Het 'samenwonen' nam een eind om plaats te maken 
voor een 'gewoon' huwelijk Het normale huwelijksformulier werd in de gevallen van 
schuldbelijdenis na beëindiging van het samenwonen met meer gebruikt Het was het ene 
formulier of het andere 
Toch was en is dat normale formulier met zo ongeschikt, tenminste niet bij een billijke 
hantering van de bruidsprijs Het is in pnncipe mogelijk dat families toestemming voor 
het huwelijk geven, ook al moeten de jonge mensen nog aan een aantal adatverplichting-
en voldoen Bij welwillende families is het niet nodig zich een tijd aan de greep van de 
families te onttrekken en eerst te gaan samenwonen 
Het formulier 'Verbetenng van het huwelijk' functioneert met zoals het bedoeld was 
Het IS iets heel anders geworden dan een schuldbelijdenis Het formulier is gaandeweg 
'gecontextualiseerd', maar diende daarbij met de kerstening En daarop zou contextuali-
sering uit moeten lopen Zendelingen hebben het formulier ingevoerd (zie par 3 10) Zij 
wilden de samenleving door het formulier veranderen en kerstenen, maar de samenleving 
heeft de bedoeling van het formulier veranderd en het gecontextualiseerd Het blijkt uit 
de twee namen Wat bedoeld was als een 'schuldbelijdenis voor hen die hebben samen 
gewoond', werd een 'verbetering van het huwelijk' Het formulier werd ingekapseld in 

' Het fomiulier slaat afgedrukt in het Buku gereja, 1990, 93,94 De Indonesische titel luidt 'Poraiulir 
pengakuan dosa orang yang kawin duduk 
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het proces van gefaseerde totstandkoming van het huwehjk, zoals de Sumbanese samen
leving die kent Aan het eind van deze studie (par 6 10) zal ik de aanbeveling doen dit 
formulier af te schaffen Hiermee hoop ik het steeds voortgaande proces van kerstening 
te stimuleren 
Voortgaand onderwijs over de betekenis van het huwelijk zal in de Sumbanese kerk 
nodig zijn Wellicht behoort daartoe ook een herschnjving van het 'gewone' huwelijks-
formulier door de Sumbanese kerk, waarbij ingegaan wordt op het verschil tussen 
bijbelse en traditioneel-Sumbanese opvattingen over het huwelijk Maar de eerste stap 
zou moeten zijn dat overeenstemming bereikt wordt over huwelijksbetalingen en over 
afschaffing van het tweede formulier Mijn studie is niet een missiologisch onderzoek 
naar de plaats van het huwelijk in de Sumbanese kerk, maar een praktisch, ethisch 
onderzoek naar de bruidspnjs Het is mijn overtuiging dat hulp bij de oplossing van dit 
praktische probleem pnonteit verdient Pas daarna kan verder aandacht geschonken 
worden aan het denken over huwelijk en gezin en over de houding tegenover de adat 

1.4 Bronnen 

Ik heb kerkelijke en theologische bronnen en daarnaast antropologische uiteenzettingen 
gebruikt Want, al gaat het mij uiteindelijk om een beoordeling van de bruidspnjs vanuit 
het gezichtspunt van de christelijke ethiek, het huwelijk is allereerst een maatschappelijk 
gegeven Daarom is een antropologische analyse van de betreffende samenleving nood
zakelijk om tot verantwoorde conclusies te komen Daartoe doe ik een poging in mijn 
beschnjving de oude samenleving te reconstrueren en te tekenen welke verandenngen in 
de moderne tijd hebben plaatsgevonden Wie verandenngen in culturen wil verklaren of 
bepleiten, moet proberen door te dnngen tot de kern ervan Deze activiteiten behoren 
tot het arbeidsterrein van de culturele antropologie 
Verreweg de meeste informatie kreeg ik uit geschreven bronnen Ik heb zelf geen antro
pologisch veldwerk verricht, maar in de loop van mijn arbeid op Sumba veel gesprekken 
kunnen voeren om mij in te leven in de situatie zoals die op Oost-Sumba was en is Veel 
wat door anderen in hun antropologische studies geschreven is, heb ik met behulp van 
mijn ervanng ter plaatse kunnen toetsen 
Onder de schnftelijke bronnen die ik raadpleegde, zijn er ook die met publiek zijn uitge
geven en evenmin te raadplegen zijn in een archief Het betreft dan bijna altijd gestencil
de rapporten en notulen die verschenen zijn in de 'Gereformeerde Kerken in Indonesië 
Nusa Tenggara Timur' Waar ik gesprekken en besluiten op conferenties en kerkenraden 
m de G G RI weergeef, berust dit soms ook op mijn eigen aantekeningen Deze zijn 
dan op dezelfde wijze verantwoord als andere gesprekken, namelijk met een verwijzing 
in de voetnoot, meestal met de naam van de informant en een jaartal Het betreft ge
sprekken en vergadenngen in de penode 1980-1988 en in 1991 
Geraadpleegde boeken, tijdschnftartikelen en scnpties heb ik vollediger omschreven in 
de literatuurlijst Bij de literatuurverwijzingen in de voetnoten vermeld ik slechts de 
schnjver, de (verkorte) titel en het jaar van verschijnen Wanneer ik in de tekst een 
kleiner lettertype gebruik, betreft dit geen literatuurverwijzingen maar excursen, uiteen
zettingen van details 
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2 HUWELIJKSBETALINGEN 

2.1 Doel en indeling van dit hoofdstuk 

Zoals in de inleiding reeds werd aangekondigd, zal ik dit hoofdstuk gebruiken om 
aandacht te besteden aan het universele karakter van de huwelijksbetalingen Overal in 
(oude) samenlevingsverbanden treffen we zulke betalingen aan Wat moet daaronder 
precies verstaan worden'' Om te beginnen wijd ik een paragraaf aan de terminologie 
(2 1 1) 
Daarna volgt een eerste oriëntatie, die om verschillende redenen noodzakelijk is (2 1 2). 
1 Ik werk eerst het belangrijke verschil tussen bruidsgifl en bruidsprijs nader uit 
2 Bij een ethische beoordeling kan een onderzoek naar gedeelten in de bijbel, die over 
huwelijksbetalingen gaan, niet achterwege blijven Daarom is een oriëntatie nodig, 
waarin gekeken wordt naar de huwelijksgebruiken in het Midden-Oosten, waaronder het 
oude Israel, en de huwelijksgebruiken in Europa, ons eigen werelddeel waar de christe
lijke kerk zo'n grote bloei heeft doorgemaakt 
3 Omdat veel gebruik gemaakt wordt van antropologisch onderzoek is het van belang 
zich te oriënteren in de verschillende stromingen, die er binnen deze wetenschap zijn 
Voorbeelden van de bruidsgift en de bruidsprijs volgen in par 2 2 1 en par 2 2 2 
Vervolgens bezien we de situatie in Indonesië in par 2 3 - 2 6 
Vanzelfsprekend stuiten we weer op de vraag naar contextualisering en kerstening en de 
effecten hiervan voor huwelijksbetalingen Daarover gaat par 2 7 

2.1.1 Terminologie 

Het onderwerp van de studie is huwelijksbetalingen De term huwelijksbetalingen is niet 
zo gangbaar, maar ik wil er gebruik van maken om zowel over bruidsgift als over 
bruidsprijs te kunnen handelen 
In deze paragraaf zullen de voornaamste termen waarmee we in onze studie te maken 
krijgen, gemtroduceerd en uitgelegd worden Ze zijn ontleend aan de wetenschap van de 
culturele antropologie 

De hruidsgift wordt door de familie van de bruid aan haar zelf meegegeven en is niet 
bestemd voor de echtgenoot of voor zijn familie Er is ook zeker sprake van een te-
gengave van de kant van de familie van de bruidegom, maar die maakt niet de hoofdzaak 
uit 
Van een indirecte bruidsgift wordt gesproken als de betaling afkomstig is van de echtge
noot of diens familie, en gegeven wordt aan de familie van de bruid, maar met de bedoe
ling dat deze haar ten goede zal doen komen aan de bruid zelf 
De bruidsprijs is niet voor de bruid bestemd en komt ook niet van de aanstaande echtge
noot Zijn familie betaalt deze prijs aan de familie van de vrouw Ook hier is sprake van 
een tegengave, nu van de kant van de familie van de vrouw 
De bruidsprijs is niet de tegengave van de bruidsgift of omgekeerd Het gaat om twee 
typen van huwelijksbetalingen Er zijn culturen met een bruidsgiftsysteem en culturen 
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met een bruidsprijs-systeem' Bij beide typen zijn er de voorgeschreven tegengaven 

In de Engelse taai wordt gesprolcen over 'marriage payments', te onderscheiden in 
'dowry' (bruidsgift) en 'brideweahh' of 'brideprice' (bruidsschat of bruidsprijs) 
In het Indonesisch wordt gesprolcen over 'mas kawin' (bruidsgift) en 'belis' (bruids
prijs) Dit laatste woord is vooral in Oost-Indonesie in zwang 
Het woord bruidsschat gebruik ik liever niet Want deze term is vaak gelijkwaardig aan 
bruidsgift, maar soms wordt ze ook (evenals het Engelse bridewealth en het Indonesi
sche mas kawin) gebruikt voor de bruidsprijs 

De termen bruidsdienst en het rmlhiiwehjk spreken voor zich Bruidsdienst is eigenlijk 
een stuk bruidsprijs De man moet voor, maar misschien ook nog na de huwelijksdag, 
diensten bewijzen aan de familie van de huwelijkspartner Het ruilhuwelijk is een vorm 
van huwelijkssluiting, waarbij uit twee familiegroepen twee echtparen worden gevormd 
Beide partijen leveren een bruid en een bruidegom Maar de huwelijkssluitingen behoe
ven niet tegelijkertijd plaats te vinden 

Als het over familiegroepen gaat, worden vaak de termen clan en lineage gebruikt 
Beide woorden wijzen op een umlmeaire afstammingsgroep, dat wil zeggen een afstam
mingsgroep waarbij óf de afstamming via de mannen {patrilineaire afstamming) óf de 
afstamming via de vrouwen {matrilineaire afstamming) de doorslag geeft bij het indelen 
van individuen in groepen 
Een lineage is nog weer kleiner dan een clan Als verschilpunt houd ik aan dat de leden 
van een clan hun onderlinge relatie niet kunnen traceren en de leden van een lineage 
weP 

Met agnaten worden aangeduid de afstammelingen in mannelijke lijn Eenvoudiger 
gezegd de afstammelingen die tot de clan blijven behoren Bij een patrilineaire clan zijn 
dit de gehuwde mannen en de kinderen, en ook de ongehuwden Met cognaten worden 
alle afstammelingen van een ouderpaar bedoeld, ook de vrouwen die door huwelijk lid 
geworden zijn van een andere clan 
Met verwanten (in het Engels affines) worden aangeduid de leden van de clans waaruit 
de eigen clan vrouwen genomen heeft of waaraan de eigen clan vrouwen gegeven heeft 

Er zal in deze studie vaak sprake zijn van voorkeurshuwelijken oiprescriptieve huwelij
ken Dan gaat het om een relatie tussen een man en een vrouw, die voorgeschreven 
wordt door het gewoonterecht van de bevolkingsgroep waarvan men deel uitmaakt 
Men is niet vrij in het kiezen van de partner 
Cross-cousm huwelijk is een voorkeurshuwelijk tussen een neef en nicht, die kinderen 
zijn van een broer en zus Gaat het om kinderen van twee broers of twee zusters dan is 
sprake van een parallel-cousin huwelijk 
In dit verband moet ook de term sibling genoemd worden Siblings zijn volle broers of 
zusters van elkaar Ze zijn kinderen van hetzelfde ouderpaar 

Voor dit onderscheid zie men Jack Goody en S J Tambiah, Bridewealth and Dowry, 1973, 1,61, John 
ComaroS, Introduction, m The meaning of marriage payments, 1980, 1-47 
^ Hienn volg ik Peter Kloos, Culturele antropologie, 1976, 203-207 
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Het cross-cousin huwelijk betreft een huwelijk tussen kinderen van siblings van ongelijke 
sekse Parallel-cousin wil zeggen dat het gaat om kinderen van siblings van gelijke sekse 
Bij voorkeurshuwelijken moet onderscheiden worden tussen exogamie en endogamie 
Bij exogamie is men verplicht de huwelijkspartner te zoeken buiten de eigen clan Bij 
beide typen van voorkeurshuwelijk zijn er incestregels, die aangeven wie men wel en wie 
niet als huwelijkspartner mag kiezen Deze regels kunnen van cultuur tot cultuur heel 
verschillend zijn 

De termen patrilineair en matrilineair zien op de afstamming en niet op de clan, waaruit 
de huwelijkspartner gekozen moet worden Bij patrilineaire afstamming wordt een kind 
lid van de clan van zijn vader en bij het matrilineaire systeem van de clan van moeder 
Om de clan, waaruit men kiezen moet, aan te duiden worden de termen matrilateraal en 
patrilateraal gebruikt Bij een matrilateraal cross-cousin huwelijk wordt gekozen voor 
een partner uit de familie van moederskant, bij voorkeur de dochter van moeders broer 
Dit laatste wordt kortweg aangegeven met 'MBD-huwelijk' 

Tenslotte vraag ik aandacht voor hypergamie en hypogamie Hypergamie wil zeggen dat 
de vrouw trouwt met een man van een hogere stand en daardoor zelf in een hogere 
klasse komt Hypogamie betekent dat ze met een man van lagere stand trouwt en in 
klasse daalt In een standenmaatschappij speelt de erfelijk bepaalde stand bij de huwe-
lijkskeuze een belangrijke rol 

2.1.2 Eerste oriëntatie 

Bruidsprijs en bruidsgift 
Bij de bruidsprijs wordt voor de bruid betaald, de bruidsgift wordt aan de bruid meege
geven Waar bruidsprijshuwelijken worden gesloten, hecht men veel waarde aan het 
smeden van familiebanden De bruidsgift heeft een andere bedoeling Ze wordt soms 
geïnterpreteerd als een vooruitbetaling op de erfenis' 
De vorm van de bruidsprijs vinden we o a in Afi-ika ten zuiden van de Sahara en in 
Indonesië De cultuurvorm van de bruidsgift wordt o a gevonden in het Midden-Oosten 
en in India en vroeger kwam ze ook in Europa voor 

In geen van beide gevallen is het zo dat de betalingen van één kant komen Als er voor 
de bruid moet worden betaald, zullen er ook altijd tegengeschenken zijn Deze kunnen 
soms de bruidsprijs in waarde overtreffen En als er sprake is van een bruidsgift-systeem, 
betekent dit allerminst dat van de kant van de familie van de man geen prestaties worden 
verwacht Enkele overgangen tussen beide typen van huwelijksbetaling wil ik noemen 
bij de voorbeelden die in par 2 2 1 en 2 2 2 worden beschreven 
Er kunnen zich bij beide typen misstanden voordoen Er moet van misbruik van de 
bruidsprijs gesproken worden, als de bruid zich verkocht voeh als koopwaar In gebie
den waar de bruidsgift het normale patroon vormt, komt het voor dat de bruid mishan
deld wordt wanneer de meegebrachte bruidsgift tegenvalt 
In beide gevallen is de vorm van huwelijkssluiting, evenals het gehele gewoonterecht, 
nauw verweven met de godsdienst Betekent dit dat christenen daarom bij voorbaat al 

Goodv m Goody en Tambiah, aw., \ 
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van deze vormen afscheid moeten nemen'' Of kunnen de vormen ook zonder de religieu
ze elementen van de oude godsdienst gehanteerd worden'' Soms voeren christenen ais 
argument tegen de betalingen aan, dat volgens de bijbel de vrouw niet als bezit mag 
worden verhandeld Zij is, evenals de man, beeld van God Maar er zijn ook christenen 
die de stelling verdedigen, dat de betalingen nuttig zijn omdat ze stabiliserend werken en 
chaos voorkomen 

Hel Midden-Oosten en Europa 
Bijna overal in het oude Middellandse Zeegebied en in bijna alle oude stammensamenle-
vmgen van Europa was de bruidsgift het kenmerkende huwelijksgebruik Hiermee 
onderscheidde dit gebied zich vanouds van de Afrikaanse samenlevingen ten zuiden van 
de Sahara^ Ook het patroon dat bij de aartsvaders en in het oude Israel voorkwam, is 
dat van de bruidsgift Veel exegeten houden met dit resultaat van antropologische studie 
echter geen rekening De bijbelse mohar wordt vaak een bruidsprijs genoemd' 

Door de Islam is de huwelijkszede van het Midden-Oosten verbreid over een groot deel 
van Afrika en Azië Daardoor is deze gewoonte erg invloedrijk gevonden en wordt zij 
bij voorbeeld ook in het islamitische Indonesië gevonden De islamitische mahr, die 
dezelfde oorsprong heeft als de mohar, is een bruidsgift en niet de bruidsprijs die 
Indonesië van oudsher kent Het is een indirecte bruidsgift, die door de bruidegom of 
door zijn ouders aan de ouders van de bruid gegeven wordt Zij geven de mahr door aan 
hun dochter'' 

Jack Goodv, The development of the family and marriage in Europe, 1983, 19,20 
Over de bruidsgift schnift Goody dat deze veel problemen met zich meebrengt Grond en vee moeten 
worden verdeeld want een deel wordt aan de vertrekkende dochter meegegeven Nu zullen we bii de 
voorbeelden van bruidsgiftculturen, die in par 2 2 2 worden genoemd, zien dat men dit soms ondervangt 
d(Kir het grondgebied met tot de erfenis te rekenen Een andere 'oplossing' is die van de indirecte bruidsgift 
De bruid knjgt de bruidsgift uiteindelijk van de schoonouders Zodoende zijn er geen problemen met 
herverdeling van de grond van haar eigen familie 

B V in A van ieTi'Bom(\eé), Bijbels Woordenboek, 1966,215 EnbijB MaaTsmg):\, Het huwelijk in het 
Oude Testament, 1963, 23 Weliswaar wordt het woord bruidspnjs heel genuanceerd gebruikt, maar men 
houdt zeker geen rekening met de mogeliikheid dat de mohar eerder een bruidsgift dan een bruidspnis is 

Met het overhandigen van de mahr zi|n de huweli)ksgebruiken nog niet afgesloten Zo is er bij de Bedoeïe
nen van Cyrenaica (Noord-Aihka) sprake van grote geschenken van familie tot familie Daann li)ken de 
huweli|ksgebruiken op die van de bruidspnjs-gevende volken Een bedoeienen-s)eik die grote geschenken 
ontvangt, komt feitelijk in de schuld te staan Hii zal later de gever van die geschenken moeten helpen Zie 
hiervoor Emrvs Peters, Aspects of Bedouin Bndewealth among Camel Herders in Cyrenaica, 1980, 125-
160 
Voor Indonesië kan gesteld worden dat het islamitische huwelijk zich bij de bestaande adat-huwelijken 
aanpast De Islam kent geen verlovingstijd, maar de Indonesische Islam wel Die begint met het eerste 
officiële verzoek van de partij van de man Van een islamitisch huwelijk kan precies worden aangegeven 
wanneer het begonnen is, namelijk bij de plechügheid in de moskee Van het adat-huwelijk is dat heel 
moeilijk te zeggen Er moeten zoveel stappen worden gezet Het voordeel van het christelijke huwelijk is, dat 
dit officieel pas begint in de kerk, aldus Soekanto, Meninjau hukum adat Indonesia, 1981, 112-116 Hel 
huweli|k in de moskee gaat altijd van een wall, een plaatsvervanger uit Dat kan een voogd maar ook de 
vader van de bruid zi|n Deze vraagt de moskeebeambte om als huwelijkssluiter op te treden Dan speelt de 
mahr een rol, want op dat moment moet de huwelijksgift vermeld worden, die men zal ontvangen Dit is 
echter vaak een kleine, vastgestelde, geldsom die door de bruid vervolgens weer aan de moskeebeambte 
wordt afgestaan, zie R A Kern, De Islam in Indonesië, 1947, 65 
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Al komt de mahr wel overal in de islamitische wereld voor, de betekenis ervan is vaak 
gering Ze speelt voornamelijk een rol bij de huwelijkssluiting in de moskee, en dat is 
meestal slechts een klein onderdeel van de bruiloft De islamitische gebruiken zijn voort
gekomen uit de gewoonten, die er in Arabic voor de opkomst van de Islam al waren Ze 
hebben zich overal vermengd met de reeds bestaande, plaatselijke huwelijksgebruiken' 

Bij huwelijkssluitingen in West-Europa zijn over het algemeen huwelijksbetalingen niet 
meer aan de orde Toch is het goed om te bedenken dat ook in Europa vroeger de 
bruidsgift het voornaamste huwelijksgebruik was In afgelegen gebieden met gesloten 
samenlevingen kan dit nog het geval zijn (zie par 2 2 1) Nu is het zo dat Europa, en 
zeker West-Europa, niet meer gekenmerkt wordt door een stammensamenleving Is dat 
de reden dat de oude huwelijksgebruiken verdwenen zijn of speelt er nog iets anders'' 
Jack Goody heeft een studie gemaakt over de ontwikkeling van familie en huwelijk in 
Europa Daarin wordt aan de kerk, in dit geval de Rooms-Katholieke Kerk, een grote 
rol toegekend Zijn verklaring is voor mijn onderzoek van belang, omdat het terrein van 
de kerstening van de samenleving hier betreden wordt 
In Europa is er ca 300 n Chr een ommekeer gekomen Eerst was het zo dat men in 
Europa met bloedverwanten huwde Maar dit werd taboe Het christelijke Europa brak 
radicaal met het verleden en vestigde een praktijk die sterk ging verschillen van het 
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië Dit kwam doordat de kerk grondbezit kreeg De 
kerk moest zorgen voor de mensen, die de familie verlieten om zich aan de kerk te 
wijden De kerk regelde het zo dat bezittingen van de families aan de kerk kwamen De 
samenleving veranderde ook Er kwam aandacht voor de individuele mens De kerk 
legde meer nadruk op geestelijke dan op natuurlijke afstamming* 

Goodv zegt dat de oorsprong van de Europese beschaving in het gebied van de Middellandse Zee hgt 
Dat gebied vormde in de Romeinse tijd een eenheid Maar aan het einde van die Romeinse penode gaan 
zich belangnike verschillen aftekenen op het punt van huwelijk en erfenis Waarom'' Vooral West-
Europa onderscheidt zich van de andere gebieden Komt het vanwege de gewoonte steeds later te huwen 
en eerst geld te verdienen'' Spelen er andere economische motieven'' Goody zoekt hier de verklanng met 
(6-9) 
Frappant is dat er verschillen zi)n te zien tussen de gebieden die na de Romemse penode geïslamiseerd 
zi|n en de gebieden die in en na de Romeinse tijd christelijk geworden ziin In het Middeleeuwse Spanje 
loopt zon scheidslijn Het gedeelte dat op het zuiden geonenteerd is kent endogamie, zoals het Midden-
Oosten Het gedeelte dat bij West-Europa hoort kent exogamie (11,12) 
De sehnjver waarschuwt ervoor om de oorzaak van de verschillen te zoeken bii verwantschapssvstemen 
Daarin waren wel verschillen destijds In een stammensamenlevmg gingen de bezittingen m mannelijke 
lijn over Bi] gevestigde agrarische samenlevingen kregen, zeker bij de adel, ook de dochters veel mee 
Maar deze verschillen moeten met overdreven worden, aldus Goody Hij stelt zelfs dat geen enkel 
verwantschapssysteem uitsluitend aandacht heeft voor de manneliike lijn Het kan zi|n dat de afstamming 
en de incorporatie in clans patrilineair geregeld is, maar verwantschap zelf is altijd en overal bilateraal 
(16) 

De Koran zegt van de mahr De man moet deze m haar geheel aan de VTOUW schenken en in haar beheer 
laten, tenzij ze een deel afstaat aan de man. De Koran, soera 4,4 De man mag geen pressie op de vrouw 
uitoefenen, zodat zij wil vluchten en hij de huwelijksgift kan houden Hi| heeft namelijk recht op de mahr in 
het geval de scheiding van de vrouw uitgaat, soera 4,19 Maar als de man de vrouw verstoot, behoudt zi| 
recht op de bruidsgift, die bij het sluiten van het huwelijkscontract bedongen werd, soera 2,229, vgl J H 
Kramers, De Islam. 1955, 200 
g 

Goody, a w., tekst op de achterflap 
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Er zijn twee andere zaken die belangnjker zijn Daartoe tekent Goodv Europa in contrast met zuidelijk 
Afrika In Europa had je de bruidsgift, evenals in het Middellandse Zeegebied, tenvijl in het Afrika ten 
zuiden van de Sahara vrouwen mets ontvangen Zij zijn volgens Goody alleen maar het voorwerp van 
bezitsoverdracht tussen mannen (19,20)' Vervolgens Afrika is stnkt exogaam, terwijl m Europa en in 
het Midden-Oosten er een tendens tot endogarme is Arabieren kiezen nog steeds het liefst voor het 
huwelijk van hun zoon met de dochter van vaders broer Zo blijft het gehele voorvaderlijke erfdeel in de 
clan 
Het Middeleeuwse West-Eitfopa is exogaam geworden, toen het Chnstendom er kwam En waarom 
(31,32)? 
De stellmg van Goodv is, dat de Rooms-Katholieke Kerk hienn de beslissende rol heeft gespeeld Zij 
heeft exogaime tot regel gemaakt, o a met behulp van een bepaalde exegese van de huwelijkswetten van 
het Oude Testament, waaronder Leviticus 18 een eerste plaats inneemt (48-50) Maar het is duidelijk dat 
het nooit een goede uitleg kan zi|n, want de samenleving in Israel wees endogamie helemaal met af (39) 
De kerk deed dit om bezit te verwerven De regel van exogamie maakte de familiebanden losser Daar
door werd het familiebezit minder beschermd en de kerk kon daarvan gebruik maken (59,81,89) Tegen 
dezelfde achtergrond tekent Goodv ook het verzet van de kerk tegen het hertrouwen van weduwen en 
weduwnaars, tegen scheiding en tegen adoptie en de inzet van de kerk voor de invoering van het celibaat 
In het kerkelijk recht werd de exogamie via allerlei regels over verboden graden van bloedverwantschap 
veilig gesteld Uiteraard vonden er vele overtredingen plaats Er kon van de kerk dispensatie worden 
verkregen, maar daar stonden wel geschenken aan de kerk tegenover (134) 
De kerk gebruikte ovengens haar vele bezittingen met alleen voor gebouwen en voor de geesteliike 
stand Ook de armen moesten onderhouden worden (166) 

Antropologische stromingen 
In de literatuur worden vaak drie stromingen in de antropologie genoemd"' Omdat het 
m mijn studie over de bruidsprijs gaat, worden deze stromingen nu aangeduid aan de 
hand van de interpretaties die zij van de bniidsprijs geven Julia Ballot rubriceert ze als 
volgt 
1 De functionalisten hebben het unilineaire afstammingsprincipe en de positie van de 
kinderen in het middelpunt van hun analyses staan Zij zien de bruidsprijs als legitimatie 
van het huwelijk en als overdracht van rechten en plichten ten aanzien van eventuele 
kinderen Deze rechten komen bij de famihe van de man Kort gezegd de bruidsprijs is 
feitelijk een kinderprijs 
Ballot relativeert deze visie door er op te wijzen dat in Afrikaanse samenlevingen er ook 
betrekkingen tussen man en vrouw zijn, die niet door bruidsprijstransacties tot stand 
gekomen zijn 
2 De structuralisten letten vooral op het smeden van allianties tussen niet-verwante 
groepen Het huwelijk is een middel in alliantiepolitiek Omdat een directe ruil tussen 
vrouwen niet mogelijk is vanwege de maatschappelijke complexiteit, is de bruidsprijs 
ontwikkeld Vrouwen spelen in deze visie geen rol en worden slechts door de mannen in 
hun schaakspel ingezet Ballot acht dit niet in overeenstemming met de realiteit van de 
Afrikaanse samenleving, waarin de vrouw een belangrijke rol speelt 
3 Een derde school wordt gevormd door de marxisten Zij stellen de machtsverhouding-

Hierbij plaats ik de kanttekening dat Goody zich aanvankelijk sterk op Afhka concentreerde, a w 3 Kan 
het zi|n dat de visie, die hi| op een gegeven moment over Alhka ontwikkeld had, het contrastbeeld is geweest 
aan de hand waarvan hij zijn oordeel over Europa is gaan vormen'' Zijn visie op Afhka wordt met door 
iedereen gedeeld (zie 2 2 2) 

Comarofif, a w , 3, onderscheidt tussen de benadenngen van de structurele fimctionahst, de marxist en de 
structuralist Ballot schnjft over de functionalistische, structuralistische en marxistische verklanng van de 
bruidsprijs in Afhka Zelf kiest ze voor een femmistische verklanng Julia Ballot, Heiratsiransaktionen m 
Afrika sudlich der Sahara, 1985, 528-535 
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en binnen economisch zelfstandige gemeenschappen centraal De bruidsprijs wordt door 
de oudere generatie gebruikt om de macht van de jongeren binnen de perken te houden 
Immers, als de vader en de familie niet het vee voor de bruidsprijs verschaffen, kan de 
jonge man zich nooit ontplooien De oudere generatie kan zo, tot op de dag van het 
huwelijk, de arbeid van de jongeren gebruiken Binnen bruidsprijsculturen trouwen de 
jonge mannen meestal op latere leeftijd, de meisjes daarentegen al vroeg Ballot meent 
echter, dat van een cirkelredenering sprake is De macht van de ouderen - wie zijn dat 
trouwens, vraagt ze - berust op hun controle over de bruidsprijsgoederen en hun zeg
genschap over de huwbare meisjes, maar de basis van die controle bestaat juist uit die 
machtspositie In werkelijkheid is het veeleer zo, dat de vaders belang hebben bij het 
huwelijk van hun zonen en niet bij het uitstel ervan Want juist door huwelijken wordt 
hun machtsbereik vergroot 
Zelf beklemtoont Ballot de rol van de vrouw in Afiika Haar benaderingswijze kan de 
feministische worden genoemd 

De bruidsgift is nu even uit het beeld verdwenen Maar deze stromingen hebben ook 
voor de bruidsprijs meer aandacht gehad dan voor de bruidsgift Dat geldt zeker voor 
het structuralisme Aan deze laatste stroming in de antropologie is o a de naam verbon
den van C Lévi-Strauss Voor bruidsgift en endogamie heeft deze antropoloog niet veel 
interesse getoond Het ging hem om de bruidsprijs en de alliantie tussen groepen" 
Levi-Strauss had een heel hoog doel voor ogen met zijn antropologische studies Zoals 
een linguïst taalkundige structuren bestudeert, doet een antropoloog dat met de maat
schappelijke structuren Beiden kunnen op die manier iiusicht krijgen in de structuur van 
het menselijk denken'̂  Er is bij de mensen op aarde een gemeenschappelijk fonds aan 
denkstructuren aanwezig" Denken bestaat altijd hieruit dat men een zaak uiteensplitst in 
binaire opposities en van de wederkerigheid (reciprociteit) van deze opposities uitgaat'* 
Het menselijk denkpatroon is weerspiegeld in de maatschappelijke structuur Hierbij zijn 

A de Ruiiter, Een speurtocht naar hel denken, 1979, 62 Waar Lévi-Strauss steeds het belang van 
dualisme en reciprociteit beklemtoont, wijSt De Ruijter er op dat in de Arabische wereld het huwelijk met de 
dochter van vaders broer regel is Dit is een huwelijk dat plaats vindt binnen de bevolkingsgroep en deze 
groep fiinctioneert met als een huweliikseenheid tegenover een andere Naast reciprociteit zi)n er meer 
factoren, die belangn)k zi)n, aldus De Rui|ter B v het erfrecht, de wens om bezit in de groep te houden, hel 
verlangen om solidariteit te verhogen 

Het woord structuur heeft bij Lévi-Strauss een diepe zin 1 ordening, 2 transformatiesysteem, 3 pnncipe 
van denken Er zijn minder ordeningen dan er empinsche vormen zi)n, maar de ordeningen zijn tegeliik 
reeier dan die vormen Er kan alleen van ordening sprake zijn, als er een systeem is met mteme samenhang 
Dat systeem vind je als ie overeenkomst tussen verschijnselen ziet, dat wil zeggen dat er transformaties zijn 
Als ie de regel, de syntaxis, van deze transformaties gevonden hebt, ben je bii de pnncipes van het denken, 
De Ruijter, aw ,20 

De Ruijter, a w , 8,9 Dit gemeenschappelijke, dat onbewust in de denkstructtffen aanwezig is, zet het 
onderbewuste van de mens aan, 24 Het onbewuste, met deze structuren, behoort tot de natuur van de mens, 
en met natuur doelt Levi-Strauss op alles wat uit biologische overervmg komt, m tegenstelling tot cultuur, 
d w z alles wat verkregen is via traditie of toevallig, 8 De denkstructuren staan in relaUe tot de neurolVsiolo-
gische structuur van de hersenen en die zijn een integraal onderdeel van de lysisch-chemische condities van 
het menselijk leven zelf, en dat laatste gehoorzaamt aan dezelfde wetten als andere levensvormen, 22 

De Ruijter, aw ,22 Belangnike denkpnncipes ziin bipolanteit en reciprociteit En vervolgens worden 
combinaties van twee- en dnedelingen gemaakt om aan deze pnncipes recht te doen Hierdoor ontstaat 
dynamiek Alleen door mvoermg van een derde term kan een meuwe binaire oppositie worden gevormd, 23 
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dualisme en reciprociteit heel belangrijk Reciprociteit krijgt zijn maatschappelijke vorm 
bij voorbeeld in de bereidheid tot delen en in de geschenkenruil Dat laatste is de basis 
van de vriendschap tussen twee kinderen maar vormt tevens de grondslag van alle 
sociale verkeer" 
Bij de antropologie is het belangrijkste bewijs voor de juistheid van een interpretatie niet 
de grote hoeveelheid gegevens maar de coherentie Wanneer een structuur als een 
logisch geheel kan worden uitgelegd, is het waarschijnlijk dat men de juiste uitleg gevon
den heeft Antropologie is antropologica"" 
Antropologie is de studie van interculturele communicatie Ze vertaalt de ene cultuur in 
de termen van de andere, zo zei iemand" Wie de juiste vergelijkingen tussen de ene 
cultuur en de andere weet te maken, is doorgedrongen tot de kern ervan 
Het huwelijk wordt in deze denktrant gezien als een heel belangrijk communicatiemiddel 
tussen mensen En dan gaat het niet om de communicatie tussen man en vrouw in het 
huwelijk, maar om de communicatie tussen groepen die aan elkaar vrouwen geven'* 

De stroming van het structuralisme is ook bij de antropologische bestudering van 
Indonesië nadrukkelijk aanwezig 
De Nederlandse antropoloog F A E van Wouden heeft de stelling verdedigd, dat de 
culturen van OostIndonesie gekenmerkt worden door het feit dat alle activiteiten van de 
clans draaien om de spil van het matrilaterale crosscousin huwelijk" Het is daarbij niet 
van belang of deze clans matrilineair of patrilineair georganiseerd zijn™ Patrilineaire 
organisatie komt wel het meest voor 
Van Wouden was een leerling van de Leidse hoogleraar J P B de Josselin de Jong Deze 

" DeRuijter OM ,21 
"̂  De Ruiiler, a »■, 44 

De Ruijter, Breakdown or breakthrough, 1987, 86 
De Rui|ter, Een speurtocht naar het denken, 1979, 4954 Volgens LeviStrauss hebben laai en exogamie 

hetzelfde doel ze voorzien in de behoefte tot communicatie 
!• A E van Wouden, Sociale itructuurtypen in de Groote Oost, 1915 In 1968 verscheen een Engelse 

vertaling Deze vertaling werd door mi] geraadpleegd Van belang is de term asvmmetnsch connubium, want 
daarvan is sprake in OostIndonesie Onder connubium wordt een vaste verwantschapsrelatie verstaan 
tussen twee of meer afstammingsgroepen Men spreekt van svmmetnsch als twee groepen verbonden ?ijn 
door zich steeds herhalende huweliiken broeizuster ruil is toegestaan Men spreekt van asvmmetnsch, als 
de relatie unilateraal is de ene groep geeft vrouwen aan de ander maar kan van die groep geen vrouwen 
teioig ontvangen Broerzuster ruil is hier niet toegestaan Van Wouden, a » , 7 LeviStrauss spreekt in deze 
gevallen van beperkte ruil bi] svmmetrie, en algemene of gegeneraliseerde ruil bij asymmetne van dne of 
meer groepen, zie De Ruijter, a w , 55 
De Ruijter merkt op dat Van Wouden, 14 laar voor LeviStrauss, al wees op de logische samenhang tussen 
een MBDhuweli|k en een circulerend (of as\inmetrisch) connubium Want het MBDhuwehjk vraagt om 
een unilaterale betrekking en daarvoor zi|n altijd minstens drie groepen nodig, aw ,\2\ Ook Rodnev 
Needham vraagt hiervoor aandacht, in zijn voonvoord op Van Woudens studie Bij het andersoortige cross

cousin huweli]k het patnlaterale, met de dochter van vaders zuster (FSD), zou er een voortdurende omme

keer zi]n in de richting waann vrouwen worden overgedragen en kan er geen vaste orde in verwantschapsre

laties komen. Van Wouden, a w , XII 
™ Van Wouden, aw. 90 Zie ook Kloos, au ,12 Voor patnlineair resp matnlmeair geeft Van Wouden de 
volgende omschnjvingen Bij een patnlmeair s\steem gaan de huwelijksrechten over van vader op zoon en 
bil een matnlmeair svsteem van de man naar de zoon van de zuster, aw, 86 Dit houdt mi in dat bij dit 
laatste systeem de mannen wel de beslissingen nemen en de hoofdrol spelen, maar de afstamming gerekend 
wordt van moeder naar dochter 
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Leidse wetenschappers begonnen eerder te publiceren dan Lévi-Strauss'̂ ', maar hij was 
aanvankelijk niet op de hoogte van hun werk̂ ^ Oost-Indonesie is nog steeds een zeer 
gezocht onderzoeksveld voor cultureel-antropologen De stelling van Van Wouden 
wordt tot op de dag van vandaag door cultureel-antropologen getoetst^' Men gaat er 
steeds kritischer tegenover staan, maar het is vaak de confrontatie met zijn stelling die 
tot dieper nadenken over de Indonesische culturen voert Het structuralisme draagt wel 
het gevaar in zich, dat de theorie gaat heersen over de werkelijkheid^\ maar het ver
schaft ook een hanteerbaar model, dat de studie van culturen aanzienlijk heeft bevor
derd 
De Leidse sociologen hebben op onderdelen kritiek op Lévi-Strauss, maar zij willen bij 
hun onderzoek even diep boren "Object of structuralism is systems of thought and 
representations ('denksystemen, voorsteUingen')", aldus eens P E de Josseiin de Jong, 
de opvolger van J P B de Josseün de Jong '̂ 
In navolging van laatstgenoemde gaat men al sinds de verschijning van de studie van 
Van Wouden uit van het concept dat niet alleen Oost-Indonesie één veld van antropolo
gische studie is, zoals Van Wouden dacht, maar geheel Indonesië Deze stroming wordt 
tegenwoordig genoemd de benadering van het A S V (Antropologisch Studieveld)''' 
Men spreekt ook wel over de Leidse School of Leidse traditie Voor Indonesië noemde 
deze school vier basis-elementen 
a het matrilaterale cross-cousin huwelijk tussen exogame lineaire eenheden en hun 
matrilaterale cross-cousin, 
b een dubbel unilineair afstammingssysteem, waarbij afstamming zowel van de vader als 
van de moeder wordt gerekend, 
c een socio-kosmisch dualisme met seksuele karakteristieken, 
d selectieve incorporatie van externe invloeden zoals van het Hindoeïsme en de Islam 
Kenmerkend is daarbij dat deze bemvloeding nergens de inheemse culturen fiandamen-

Zii waren beïnvloed door de franse sociologen E Durkheim en M Mauss, die laler ook voor Lévi-
Strauss' ontwikkeling van betekenis geweest zijn Zij publiceerden een studie over 'pnmitieve" classificatie
principes, dat wil zeggen over de manier waarop etnische groepen hun leefwereld indeelden in specifieke 
categorieën Volgens Geimaert waren er voor hen al andere Nederlandse sociologen zoals F D E van 
Ossenbruggen, Th G Th Pigeaud en J L Swellengrebel, die net als Durkheim en Mauss de classificatie met 
alleen baseerden op het principe van binaire oppositie, D Geimaert-Martin, The woven tand of Lahova 
1992, XXII 

In 1953 schreel Levi-Strauss aan J P B de Josseiin de Jong, toen deze in zijn Lévi-Strauss's Theory on 
Kinship and Marriage een kntische uiteenzetting had gegeven, dat een van de grootste omissies in zi|n 
kennis van de literatuur van dit ondenverp zijn onbekendheid met het werk van Van Wouden was geweest 
Aldus G W Locher in het voorwoord op Van Wouden, a w , Vil 
^' Zie James J Fox (ed ), The flow ofhfe, 1980 

Dat IS bij voorbeeld de kntiek van de zogenaamde Amsterdamse School van sociologen zoals P KIoos, 
die een functionalistische benadenng voorstaan, zie De Rui)ter, Een speurtocht naar het denken, 1979, 122 
vv. De Rui)ter, Breakdown or breakthrough, 1987, 88, H F Vermeulen, P.E. de Josseiin de Jong and the 
Leiden tradition, 1987, 26 

Vermeulen, a w., 33 
PE de Josselm de Jong,//er éegn/) 'Anthropologisch Sludieveld', 1985, 1-21 In Engelslahge publica

ties spreekt men over het concept van 'Field of Anthropological Study', bij voorbeeld in S A Niessen, 
Moiifs ofhfe in Toba-Batak texts and textiles, 1985, 1,3 
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teel heeft veranderd^' 
Het laatste element heeft men losgelaten, omdat het niets zegt over de karakteristieken 
van de oorspronkelijke Indonesische cultuur̂ * 
In de laatste jaren komt er ook weer meer aandacht voor de 'dingen' uit een cultuur, die 
als visualisatie van de classificatieprincipes beschreven worden Hierbij worden de 
namen genoemd van A A Gerbrands en R Schefoid '̂ Eén van de belangrijkste'dingen' 
zijn de beroemde geweven doeken 

2.2.1 Voorbeelden van bruidsgift (India, Macedonië) 

India 
In India worden meisjes-baby's soms gedood, omdat de ouders vrezen te zijner tijd nooit 
een goede bruidsgift te kurmen meegeven aan hun dochter Tegenwoordig wordt ge
bruik gemaakt van de mogelijkheid om voor de geboorte het geslacht van de foetus te 
bepalen Blijkt het om een meisje te gaan, dan volgt abortus Soms worden bruiden 
verbrand Het kan gebeuren dat een bruid zichzelf in brand steekt, omdat het leven haar 
te zwaar wordt in de familiekring van haar echtgenoot Het kan ook zo zijn dat haar 
zwagers het ongeluk ensceneren, omdat de meegenomen bruidsgift hun tegenvalt'" Het 
zijn deze feiten, die in het oog vallen en de aandacht op India richten In onze studie 
geven we aandacht aan India om een duidelijk voorbeeld van een bruidsgift-cultuur te 
hebben Het is echter tevens een voorbeeld dat ons leert, dat bruidsgift ook op een 
goede manier een centrale plaats in de cultuur van een samenleving kan innemen Meest
al hebben beide families belang bij het huwelijk van de kinderen Er zijn ook overgangen 
tussen bruidsgift en bruidsprijs waar te nemen We baseren ons op een artikel van S J 
Tambiah" 
Hij laat zien dat bruidsprijs en bruidsgift twee totaal verschillende benaderingen zijn In 
Afrika schenkt de familie van de bruidegom een bruidsprijs aan de familie van de bruid. 
Het jonge paar krijgt hiervan niets te zien De bruidsprijs is bestemd voor de vader van 
de bruid en eigenlijk voor haar broers, die er hun vrouw mee moeten verwerven De 
bruidsgift, zoals die in India gegeven wordt, gaat met de vrouw mee en blijft in haar 
bezit Als haar eigendom maakt het deel uit van het gemeenschappelijk bezit van het 
echtpaar, en zo kan het later aan de kinderen ten goede komen De man neemt ook wel 
iets mee in het huwelijk, maar niet zo veel 
De man krijgt pas zijn deel, als zijn vader sterft en hij zelf gaat erven Bij het sluiten van 
het huwelijk houdt de partij van de vrouw al rekening met de te verwachten erfenis van 

Zie hiervoor Niessen, aw , 1,3 De Ruijtcr zegt dat J P B de Josselin de Jong de volgende vier kenmerken 
voor Indonesië beslissend achtte bilineahteit, asymmetrische alliantie, huwelijk als 'prestation totale', socio-
kosmisch dualisme, Breakdown or breakthrough, 1987, 88 Schefold vestigt er de aandacht op dat het 
clement van socio-kosmisch dualisme in de plaats gekomen is van de typenng van De Josselin de Jong dat 
de maatschappij was verdeeld in twee exogame moieties, Cultural anthropology, future tasks for Bijdragen, 
1994, 809 
*̂ Reimar Schefold, The unequal brothers-in-law, 1986, 69-86 

^' Geimaert, a H'. ,XXVI 
Paul Vreuls, Vrouwen en ontwikkeling, 1991, 38-41, Inger Bierman, Geweld tegen vrouwen begint al 

voor de geboorte, 1993, 36-38 
" SJ Jasnhiah, Dowry and Bridewealth and the Property Rights of Women in South Asia, 1973,59-169 
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de schoonzoon Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de bruidsgift vastgesteld 
De bedenkeüjke ontwikkeling dat de bruidsgift een keiharde bruidegomsprijs wordt, 
roert Tambiah maar even aan'̂  De ouders van de bruidegom hebben in zijn opleiding 
gemvesteerd en zien dat graag gehonoreerd op zijn trouwdag De familie van het meisje 
moet dan in de buidel tasten 
In India bestaat de bruidsgift alleen uit roerende goederen Ze is volgens sommigen te 
beschouwen als een deel van de erfenis Vrouwen erven alleen maar roerende goederen 
De bruidsgift is zeker geen vooruitbetaling op te erven grond Het vrouwelijk erfdeel 
heet stridhanam 
Na het huwelijk worden door de families wederzijds wel geschenken gegeven, om de 
relatie te verstevigen Maar de band is gelegd door de bruidsgift, die met de dochter 
wordt meegegeven als ze binnentreedt in de familie van de man 
Er is geen sprake van een voorkeurshuwelijk Bij het bruidsgift-systeem in India wordt 
er aan de bruidegom een eigen keuze gelaten Maar de familie probeert wel door huwe-
lijkspolitiek in een hogere stand te komen Het is de vrouwelijke partij die hierin actiefis 
Zij bedrijft hypergamie 
Waar het bruidsgift-systeem tot de grootste bloei is gekomen (Noord-India, Punjab) is 
de tendens tot hypergamie het meest duidelijk De vader van de bruid verheugt zich over 
de glorie van de schoonfamilie van zijn dochter, en heeft daar veel voor over Vroeger 
aten de familieleden van de bruid niet eens in het huis, waarheen ze het meisje hadden 
gebracht en ze dronken zelfs niet uit de bron in dat dorp" 
Er komen in India ook bruidsprijs-huwelijken voor Zo'n huwelijk is echter minderwaar
dig en, naar de volksmond zegt, alleen geschikt voor weduwnaars en oude vrijgezellen 
Zij hebben toch geen kans meer op een geëerd bruidsgift-huwelijk Daarnaast zijn er veel 
ruilhuwelijken, tussen families of dorpen Een dergelijk huwelijk zou gezien kunnen 
worden als een betalingsvorm met gesloten beurs Ook al valt er een periode tussen het 
ene huwelijk en het andere, men heeft over het tweede huwelijk al wel afspraken ge
maakt en daarom vindt er geen betaling plaats 
Omdat het bruidsgift-huwelijk als het meest eervol wordt beschouwd, handelt men soms 
tegemoetkomend Er wordt een bruidsprijs betaald, opdat er later een goede bruidsgift 
kan komen Dit komt vooral voor, als het meisje eigenlijk van hogere stand is maar de 
partij van de jongen rijker is Een meisje van hoge stand behoort met een mooie bruids
gift het huwelijk in te gaan De financieel sterke mannelijke partij kan daarbij helpen 
Er is eigenlijk geen bijzonder woord voor bruidsgift Het gaat om zoveel onderdelen 
Maar de term stridhanam kan toch wel gebruikt worden, ook al slaat deze allereerst op 
het vrouwelijk erfdeel Het essentiële onderdeel van de stridhanam is de sulkam Dit is 
de eigenlijke bruidsgift en bestaat uit de geërfde waardegoederen van de voorouders, 
voornamelijk uit juwelen Als de vrouw overiijdt gaat dit deel van de stridhanam niet 
naar haar kinderen Deze sulkam gaat dan naar haar broers En dat is opmerkelijk 
Tambiah zegt ter verklaring hiervan, dat de sulkam oorspronkelijk bruidsprijs is geweest, 
die door de ouders aan de zonen moest worden overgedragen Als een gehuwde vrouw 
sterft komt de sulkam dus eigenlijk bij de rechtmatige eigenaar terug 
Tambiah verbindt hier ook de conclusie aan, dat er vroeger in India bruidsprijs werd 
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betaald en dat de overgang naar de bruidsgift later is gekomen''' 
De andere onderdelen van de stridhanam lijken veel op onderdelen van de erfenis, die bij 
de gelegenheid van het huwelijk al vast aan de dochter worden overgedragen Ze wor
den onderscheiden in gaven voor, op en na de trouwdag Elk van deze onderdelen heeft 
weer een eigen betekenis Dat blijkt vooral als de vrouw sterft Dan gaat wel het meeste 
van wat ze nalaat naar de kinderen, maar er zijn toch ook andere bestemmingen In het 
algemeen gesproken kan gezegd worden dat de dochters meer erven dan de zonen Maar 
grondbezit wordt in India nooit door dochters geërfd 
Een bruidsprijs-systeem kent volgens Tambiah vaak gevallen van polygamie, concubi
naat en hypogamie Maar waar een bruidsgift-systeem is, kiest men voor monogamie en 
hypergamie 
Een bruidsprijs moet in geval van scheiding teruggegeven worden aan de familie van de 
man Dit belemmert het weglopen van de vrouw Haar eigen familie staat het niet toe 
Maar een bruidsgift blijft in bezit van de vrouw, ook na de scheiding En dat maakt dat 
ze niet gemakkelijk heengezonden kan worden 

Macedonië 
Ook in het vroegere Joegoslavische Macedonië, in het bijzonder de streek rond Skopje, 
is onderzoek gedaan naar de gewoonten rond de huwelijksbetalingen'' 
Het gaat hier over een stukje Europa, waar oude gebruiken nog intact zijn Dat is de 
reden om aan dit gebied aandacht te schenken We komen de bruidsgift tegen, die 
volgens Goody eens kenmerkend was voor Europa Maar het beschrevene past niet 
geheel in het verhaal dat Goody geeft Evenals in India bestaat ook in Macedonië het 
vrouwelijk erfdeel slechts uit roerende goederen, niet uit grondbezit Maar in West-
Europa wilde, volgens de theorie van Goody, de kerk zich juist deze grond toeeigenen 
door de huwelijkswetten te veranderen Is er in Macedonië van een latere ontwikkeling 
sprake geweest, zodat het grondbezit daarom buiten bruidsgift en erfenis blijft'̂  
Tijdens de bruiloftsfestiviteiten worden belangrijke delen van de bruidsgift gepresen
teerd Er bestaat geen woord voor de totale bruidsgift, omdat het geschenk uit verschil
lende onderdelen bestaat Zo worden de geschonken familiekostbaarheden en handge
maakte kleden in de kamer te pronk gezet De waarde ervan is moeilijk te schatten Dat 
is een zaak voor de deskundigen van het dorp Maar daarnaast worden kleren gegeven, 
die in de winkel zijn gekocht en waarvan de prijs bekend kan zijn Men wil laten zien dat 
de dochter een volledige uitzet meekrijgt en voor haar hele leven toegerust is Ze krijgt 
ook een bedrag in contanten mee, waarvan de hoogte alleen aan haarzelf en haar familie 
bekend is De bruidegom wordt pas later hierover ingelicht De vrouw bewaart dit geld 
in een kist, die ze op de trouwdag uit haar ouderlijk huis heeft meegenomen De sleutel 
ervan draagt ze altijd bij zich 
Een rekensom leert dat de vrouwelijke partij de meeste kosten maakt Wel moet de 
mannelijke partij voor het feest zorgen Dit begint na de huwelijksinzegening in de kerk 
en duurt voort tot na de huwelijksnacht Deze partij moet ook afscheidsgeschenken aan 
de gasten meegeven De schoonmoeder reikt ze de bruid aan, en zij overhandigt ze 
Maar de kosten van dit alles wegen niet op tegen de driedelige bruidsgift, bestaande uit 
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de waardegoederen, de kleren en het geld Het feest in het huis van de bruidegom wordt 
door de familie van de bruid met eens bijgewoond en de plechtigheid in de kerk soms 
evenmin Hun rol is uitgespeeld als de familie van de bruidegom het meisje komt halen 
en de bruidsgift meegegeven is 
De partij van de bruidegom moet alleen op de verlovingsdag, bij het officiële huwelijks
aanzoek, geschenken geven Zij brengen dan geschenken van vooral symbolische waarde 
mee, namelijk lingerie 
De familie van de man beschouwt het als een erezaak dat het meisje bij hen wil horen 
Maar zij wordt zonder veel egards binnengehaald en heeft het in de eerste tijd soms 
uitgesproken moeilijk De familie van het meisje moet goed op haar tellen passen Elke 
dochter moet evenveel meeknjgen Teveel geven is ook niet goed Dan zou het praatje 
kunnen gaan dat het meisje een verborgen gebrek heeft, en de familie blij is haar kwijt te 
zijn 
Wil een meisje trouwen, maar verzet haar familie zich, dan kan het gebeuren dat ze 
geschaakt wordt De familie van de jongen viert dan groot feest Ook al komt er geen 
bruidsgift mee, men vindt het een grote eer dat het meisje bij hen de toevlucht heeft 
gezocht Dit is voor de familie van het meisje smadelijk Daarom zullen ouders goed 
opletten en met de wensen van de dochters zoveel mogelijk rekening houden Liever een 
grote bruidsgift betalen zelfs aan een dochter die naar een met-gewenste partij gaat, dan 
smaad verduren omdat een dochter weggelopen is 
Rheubottom concludeert dat de bruidsgift geen stuk van de erfenis is, maar uitgesteld 
loon Het meisje heeft lange tijd onbezoldigd in het huishouden en familiebedrijf gear
beid Dat wordt vergoed op haar huwelijksdag In de landstreek rond Skopje wonen de 
families op ommuurde erven en vormen zelfstandige bednjQes onder eenhoofdige lei
ding Ieder lid van het gezin heeft zijn eigen plaats in de zaak Ieder werkt mee zonder 
loon te ontvangen Ieder ontvangt levensonderhoud De zonen erven het grondbezit en 
het vee De dochters worden via de bruidsgift geholpen, op de dag dat ze overgaan tot 
de familie van de huwelijkspartner Een meisje, dat gestudeerd heeft of al buitenshuis 
heeft gewerkt krijgt minder mee In haar is al geïnvesteerd en ze zal haar waarde gaan 
opbrengen in de familie van haar man, waarin ze wordt opgenomen 
De bruidsgift markeert het moment van de overdracht van de bruid Niet alleen wordt 
het hoofdstuk van de dienst in haar eigen familie afgesloten Ze wordt ook afgestaan als 
echtgenote en aanstaande moeder Door de uitzet en de contanten, die ze meekrijgt, is 
ze volledig toegerust voor haar nieuwe bestaan 

Conclusie 
De bruidsgift wordt soms geïnterpreteerd als vooruitbetaling op de erfenis (Tambiah) en 
soms als uitgesteld loon (Rheubottom) 
Op het moment van overhandiging van de bruidsgift gaat het meisje definitief over naar 
de familie van haar echtgenoot Het hoogtepunt van het feest vindt plaats in het huis van 
de bruidegom 

2.2.2 Voorbeelden van bruidsprijs (Bantoevolken) 

Over zuidelijk Afhka verscheen een boek van Adam Kuper met de veelzeggende titel 
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'Wives for cattle'" Dit bespreekt het /oèo/o-systeem Loboio is de bruidsprijs bij de 
Bantoes De titel van het boek gaat terug op een Bantoe-gezegde, dat Kuper vertaalt 
met "cattle beget children"" 
Adam Kuper wil zich niet wagen aan verstrekkende conclusies over huwelijksbetalingen 
Hij vraagt zich af of zulke conclusies ooit getrokken kunnen worden Hij buigt zich over 
de cultuur van de Zuid-Bantoes en laat de centrale betekenis van de bruidsprijs in die 
cultuur zien Er zijn verschillende uitwerkingen, maar het zijn toch allemaal vormen van 
het thema 'Wives for cattle' Kuper bedoelt hier niet mee dat vrouwen gekocht worden 
voor vee Hij geeft er mee aan dat een huwelijk slechts tot stand kan komen en de vrouw 
slechts kan overgaan tot de familie van de man, als deze familie vee schenkt aan de 
familie van de vrouw 
Kuper noemt de bruidspijs een koopprijs voor de kinderen die geboren zullen worden 
Als er geen bruidsprijs is betaald, zijn kinderen onwettig Hij wijst op de gevolgen bij 
echtscheiding Scheiding is alleen mogelijk, als er kinderen geboren zijn Deze blijven bij 
de man Als een vrouw kinderloos sterft, dan moet de bruidsprijs worden teruggegeven, 
of de familie van de overleden vrouw moet voor een andere echtgenote zorgen Als de 
man sterft, is de vrouw verplicht in zijn naam kinderen te baren die door een andere man 
verwekt zijn 
Dit alles versterkt Kupers stelling dat loboio in hoge mate een kinderprijs is'* Hij geeft 
toe dat de betekenis van de bruidsprijs in moderne samenlevingen kan veranderen De 
bruidsprijs blijft echter wel bestaan Ook na jarenlange missionaire activiteit Voorbeel
den zijn Lesotho en Botswana" 
Goody daarentegen""' ziet de bruidsprijs in Afrika als een fonds, dat een onderdeel vormt 
in een ruilsysteem Door dit gemeenschappelijke fonds kan binnen een afgesloten maat
schappij rijkdom worden verdeeld in ruil voor erfelijke rechten en plichten Het verschil 
tussen Goody en Kuper kan verband houden met het feit dat Goody over geheel zwart 
Afrika schrijft (Afrika ten zuiden van de Sahara) en Kuper alleen over de Zuid-Bantoes 
Maar waarschijnlijker is de verklaring dat de verschillen in interpretatie voortkomen uit 
het verschil in uitgangspunt De opvatting van Kuper is fimctionalistisch te noemen en 
die van Goody structuralistisch 

Stedelijke Bantoes 
Dat het eigen uitgangspunt zeer bepalend is voor de conclusies, blijkt ook bij studies 
over de plaats van de bruidsprijs bij Bantoes in de Zuid-Airikaanse steden 
In 1985 bestudeerde een Zuid-Afrikaanse rechtscommissie'" het huwelijk van de Bantoes 
en kwam tot de slotsom dat de loboio wettigheid geeft aan het huwelijk De machtsver
houdingen tussen families worden geregeld en vast komt te staan bij wie de rechten op 
de vrouw en de rechten op de kinderen berusten Vanuit zo'n ftinctionalistisch gezichts
punt ziet men de oude waarden van de Bantoe-samenleving gehandhaafd tot in de 

' Adam Kuper, Wives for cattle, 1982 
Kuper, a »•, 3 
Hierop IS ook gewezen door T de Boer, Trouwen in de township, 1990 Hij wijst op literatuur over de 
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moderne tijd Het rapport van de ZuidAfnkaanse rechtscommissie vermeldt dat maar 
een betrekkelijk klein deel van de bevolking voor afschaffing van het gewoonterecht
huwelijk IS Zelfs als de oude regels niet precies worden gevolgd, worden toch wel 
huwelijksgoederen gegeven Wel is er soms verzet tegen loboio, omdat de vrouw als 
businessobject wordt gezien De waardenng van Julia Ballot voor de loboio, die de 
positie van de vrouw kan verstevigen, wordt met overal gevonden' Volgens haar doen 
zich de problemen dan pas voor, als betalingen worden uitgesteld en de schuld op de 
volgende generatie wordt overgedragen^' 
Mary de Haas, die ook in een stedelijk gebied onderzoek deed, namelijk rond Durban, 
ziet de loboio op een nieuwe wijze functioneren De loboio wordt volgens haar juist 
symbool van Afrikaans zelfbewustzijn Veel Bantoes denken totaal anders over het 
huwelijk en de huwelijksgebruiken dan de voorouders Enerzijds zien ze in de loboio een 
onderdrukkend en vernederend element voor de vrouw Maar vanwege de versterkende 
functie voor het zelfbewustzijn, pleit toch bijna iedereen voor handhaving"^ De Haas 
wijst de functionalistische opvatting van kinderpnjs af In de steden zijn de mannen met 
geïnteresseerd in rechten op kinderen De loboio is volgens De Haas een van de consti
tuerende elementen van een huwelijk, maar met het enige Voor mannen en vrouwen 
heeft de loboio vooral deze betekenis dal zij erkend worden als volwassenen De ge
meenschap aanvaardt hen pas als er voor hen loboio is betaald Te midden van trek
arbeiders regeh de bruidsprijs met meer de kwesties van erfenis en opvolging Soms 
echter betaalt men loboio om zichzelf min of meer terug te kopen in een rurale samenle
ving, na jarenlang trekarbeider te zijn geweest Ook De Haas wijst op het kwaad van 
commercialisering, maar zegt dat dit er vroeger ook was'*'' 
T de Boer zegt eveneens dat moderne' echtparen op de traditionele manier trouwen 
Het kwaad van commercialisering heeft ook hij waargenomen De loboio is een materia
listisch instrument geworden"' 
In Mozambique, bij de Tsjonga's, gaf de loboio al in het begin van deze eeuw grote 
problemen*^ Maar juist bij deze Tsjonga's was er ook meer dan elders sprake van 
schulden, die werden overgedragen op het nageslacht En dat kon daar gemakkelijk 
gebeuren, omdat reeds vroeger het vee bij de loboio vervangen was door geld Als de 
geldeconomie is binnengedrongen in het bruidspnjssysteem, nemen de risico's van 
commercialisering en schulden toe 

Polygyne huishoudens 
In Afrika dragen alleen de naaste familieleden bij aan de bruidspnjs en niet de gehele 
clan"' Dit houdt verband met de structuur van de polygyne huishoudens in een kraal 
Elk huis heeft een betrekkelijke zelfstandigheid Zo'n huis staat onder leiding van de 
vrouw en staat in hiërarchische verhouding tot de huizen van de andere vrouwen van het 
kraalhoofd Elk huis moet zorgen voor de bruidsprijs van de eigen zonen Alleen voor de 
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betaling ten behoeve van de eerste zoon van de hoofdvrouw is de vader van het kraal-
hoofd verantwoordelijk Hij mag op zijn beurt ook de bruidspnjs claimen, die ontvangen 
wordt voor haar eerste dochter Als een andere dochter uit een polygyn huishouden ten 
huwelijk wordt gegeven, dan is het haar huis dat als handelende partij optreedt Dit huis 
ontvangt de bruidspnjs 
Als Ballot schrijft over de polygyne huishoudens, doet ze dat om haar stelling te verdedi
gen dat de vrouw in Afrika allerminst een onderdrukte figuur is Ze heeft haar eigen 
kudden Ballot beweert zelfs dat de vrouw ook altijd verbonden blijft met haar eigen 
lineage'" 
Het verschilt van stam tot stam hoeveel bezittingen de hoofdman zelf heeft en hoeveel 
bij de respectievelijke huizen in zijn kraal berust Er zijn stammen waarbij haast alles in 
het bezit van de huizen is Alleen het kembestanddeel aan vee is dan eigendom van de 
hoofdman Hij heeft dit van de voorouders ontvangen en moet, door het vee als bruids
prijs weg te geven zorgen voor de vruchtbaarheid van de stam Hij is dit aan het voor
geslacht verplicht Anders zullen de voorouders van de vrouw de vruchtbaarheid van de 
vrouw verhinderen en hun zegen inhouden 

Caltle-linkcd siblings 
In de traditionele samenlevingen is van belang de relatie tussen de 'cattle-linked sib
lings Er blijft steeds een schuld bestaan tussen de broer en de zus van hetzelfde huis 
Want door het vee dat ontvangen wordt voor de dochter, kan het huis de bruidspnjs 
voor de zoon betalen Hij blijft steeds aan zijn zuster ondergeschikt en zij heeft het recht 
zijn dochter als bruid voor haar zoon te vragen Zo komt het MBD-huwelijk tot stand 
het matnlaterale cross-cousin huwelijk met de dochter van moeders broer*' 
Als de zuster geen zoon heeft, dan geeft ze de dochter van haar broer aan haar dochter, 
en zo kan het in Afrika bekende huwelijk met een vrouwelijke echtgenoot tot stand 
komen'" Hierbij is er geen sprake van een homoseksuele verhouding, zoals de naam zou 
kunnen doen vermoeden Er is een man die bij de jonge vrouw kinderen verwekt die 
dan geiden als de kinderen van de vrouwelijke echtgenoot 
Deze oplossingen worden gebruikt door sommige stammen die het MBD huwelijk hoog 
achten om de schuld tussen de cattle-linked siblings te vereffenen Bij stammen die dit 
soort huwelijk met een vrouwelijke echtgenoot niet kennen, wordt de schuld vereffend 
doordat de zuster van haar broer een vrouw vraagt als hulp in de huishouding of om 
voor haarzelf kinderen te baren 
Zowel Goody als Kuper vinden dat de relatie tussen de cattle-linked siblings een conti-
nuenng van de sibling-relatie voor de volgende generatie beoogt Dat is belangrijker dan 
het smeden van affinale relaties tussen lineages Kuper is bovendien van memng dat in de 
Afnkaanse antropologie helemaal niet over clans en lineages gesproken dient te worden 
ZIJ bepalen de structuur van de Aft-ikaanse samenleving niet, zegt hij Die structuur 
wordt bepaald door de polygyne huishoudens En op stam-niveau gaat het om de positie 
van de vorstenhuizen, die boven de andere kraal-huishoudens uitsteken Na elk huwelijk, 
dat in een Afnkaans vorstenhuis gesloten wordt, moet de hiërarchie der families op-
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nieuw bekeken en opnieuw gerangschikt worden Is er geen oplossing tot aller tevreden
heid, dan scheiden stammen zich af. 

De koningin als vrouwelijke echtgenoot 
Vee! Bantoe-stammen hebben een uitgesproken voorkeur voor een koningin Deze koningin vervult 
vaak de rol van vrouwelijke echtgenoot In dit geval gaat het echter met om plaatsvervanging van een 
niet aanwezige bnx;r, met als doel de dochter \an de cattle-linked sibling van moeder te verknigen 
Hier is sprake van een autonome vrouwelijke echtgenoot" 
Er zijn wouwelijke echtgenoten die zelf, in een ander huweli)k, echtgenote van een man zijn De rol 
van vrouwelijke echtgenoot hebben ze op zich genomen, omdat er nog een vordenng op een cattle-
linked siblmg IS Maar koninginnen hebben geen huwelijk met een man Zij functioneren uitsluitend 
als \Touweliike echtgenoot Ze moeten, met het oog op haar taakvervullmg, als man kunnen optreden 
Vrouwen ziin aan de macht gekomen in plaats van mannen, vanwege de tactiek van de ruling line' 
om dicht bil huis een betrouwbare bondgenoot te zoeken Gaat men ver weg, dan zou er weer een 
nieuwe hiërarchie tot stand moeten komen Men bliift dicht bij huis en bednjft endogamie De 
familierelaties ziin heel nauw geworden Dit leidt tot het uitsterven van het koningshuis Maar de 
oplossing IS dan dat de dochter uit het regerend geslacht niet uitgehuwelijkt wordt, maar zelf als 
vrouweli|ke echtgenoot op gaat treden Dit voldoet ook aan de regel van hypergamie Een meisje 
moet altiid met iemand van hogere stand trouwen Voor de koningsdochter is er zo n echtgenoot niet 
te vinden Daarom is het beter dat ze zeil echtgenoot wordt De mannen die bij haar vrouwen kinde
ren verwekken, worden met zorg uitgezocht De gezondheid van de regerende lijn moet op hoog peil 
bliiven maar de n|kdom er '̂an wordt niet pnis gegeven aan de macht van een bruidegom en ziin 
famihe 
De koningm, als vrouwelijke echtgenoot, betaalt geen bruidspnis voor haar vrouwen Meestal 
worden die haar gegeven door de voornamen uit het volk die bij haar in de schuld staan 

Bruid of bruidsprijs centraaP 
Er zijn stammen, zoals de Nguni-volken, bij wie de overhandiging van de bruid centraal 
staat Bij anderen, zoals de Sotho's en de Tswana's, is de overhandiging van de bruids
prijs het middelpunt van de plechtigheden" 
In het eerste geval vindt het feest plaats in het huis van de bruidegom Het meisje zelf 
heeft ook een belangrijke stem gehad in de keuze van haar echtgenoot Maar als ze 
eenmaal het huis van de bruidegom is binnengegaan heeft ze niets meer te zeggen Dit 
lijkt op dat wat bruiden ondervinden, die met een bruidsgift worden overhandigd aan de 
familie van de bruidegom" 
In het tweede geval vindt het feest plaats in het huis van het meisje Dat is ook de plaats 
waar de bruidsprijs wordt overhandigd Het is hier de man - of zijn vader - geweest, die 
de bruid heeft gezocht Als zij eenmaal het huis van haar echtgenoot is binnengegaan, 
wordt zij direct goed behandeld 
Hetzelfde onderscheid kan ook anders getypeerd worden Bij de Nguni's wordt de bruid 
als een vreemdelinge gezien, die wordt binnengehaald Bij de Sotho-Tswana's is zij een 
verwante, door het huwelijk met haar worden bestaande familierelaties gecontinueerd 
Nog weer anders gezegd bij de Nguni's wordt het huwelijk gezien als een ruil binnen 
éen generatie Het huwelijk wordt geritualiseerd als een op zichzelf staande zaak Bij de 
Sotho-Tswana's wordt het huwelijk geritualiseerd als het vervolg op de bestaande 

Het onderscheid tussen de plaatsvervangende en de autonome vrouwelijke echtgenoot wordt gemaakt door 
O'Bnen 
' Kuper, a w , hoofdstuk 9 
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huwelijken Het gaat hier om een ruil, die zich over generaties uitstrekt 
Dit kan samenhangen met het feit dat vee bij Nguni-volken als de Zulu's een commerci
ële waarde heeft, maar bij Sotho-volken ais de Lovedu uitsluitend voor bruidsprijs wordt 
gebruikt''' 
Ballot merkt op dat de hoogte van de bruidsprijs omgekeerd evenredig is aan de grootte 
van het veebestand In de samenleving waar de nadruk op de landbouw valt en weinig 
vee is, is de arbeidskracht van de vrouw een factor van grote betekenis Haar familie 
moet compensatie voor haar ontvangen De Lovedu-maatschappij bij voorbeeld is op 
landbouw gericht 
Bij de veehoudende volken, zoals de Zulu's, komt de nadruk minder op de overdracht 
van het vee en meer op de overdracht van de vrouw zelf te liggen" 

Conclusie 
Verklaringen hebben veel te maken met de visie die men op de bruidsprijs heeft Is deze 
functionalistisch, dan wordt de bruidsprijs als kinderprijs gezien Is de visie structuralis
tisch, dan ziet men de bruidsprijs ais het cement tussen affinale verwantschappen 
Maar het is niet alleen het verschil in visie dat tot verschillende conclusies leidt De 
bruidsprijs kan in de ene samenleving weer anders fiinctioneren dan elders Leeft men in 
een rurale samenleving of in een industriële omgeving bij een stad'' Bestaat een volk 
vooral uit landbouwers en bezit men vee, uitsluitend voor de bruidsprijs, of is men 
veehouder en veehandelaar'' 
In Afrika is heel belangrijk de relatie tussen de 'cattle-linked siblings' In de polygyne 
huishoudens is ieder huis behooriijk zelfstandig De bruidsprijs die een moeder voor haar 
dochter ontvangt, moet ze gebruiken voor het huwelijk van haar zoon Deze twee 
kinderen zijn door vee aan elkaar verbonden De vrouw mag voor haar zoon rekenen op 
de dochter van haar broer De voorkeur voor het huwelijk met de dochter van moeders 
broer (MBD-huwelijk) kan hieruit verklaard worden De rol van de zogenaamde vrou
welijke echtgenoot eveneens 
De grenzen tussen bruidsprijs-en bruidsgifthuwelijken blijken vloeiend te zijn Tal van 
elementen, die zijn opgesomd bij het bruidsprijs-huwelijk van de Nguni's, komen over
een met bruidsgifthuwelijken Terwijl het bruidsprijshuwelijk zoals het bij de Sotho's en 
Tswana's functioneert, lijkt op de bruidsprijs-huwelijken van Oost-Indonesië Ook hier 
is veel aandacht voor affmale verwantschappen 
In het moderne Afrika heeft de loboio hier en daar verandering in waardering ondergaan, 
met name bij trek-arbeiders en andere Bantoes in stedelijke gebieden Bij de christenen is 
de loboio blijven bestaan en dat veroorzaakt, gezien het gevaar van commercialisering 
van de loboio, problemen 
De relatie tussen loboio en stamgodsdienst is evident Wie geen loboio betaalt roept de 
vloek van de voorouders op 

2.3 Indonesië I (algemeen, Mentawai, Irian Jaya) 

Zowel in zuidelijk Afrika als in Indonesië is er een voorkeur voor een huwelijk met de 

' Zie Goody, aw ,5 
Voor de stelling van Ballot a.w., 530 
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dochter van moeders broer (MBD), het matrilaterale cross-cousin huwelijk Maar de 
reden tot deze voorkeur behoeft niet dezelfde te zijn 
Er wordt wel gezegd dat huwelijksbetalingen in Oost-lndonesie naar hun aard betalingen 
vormen tussen clans*̂  Dat is er op den duur op veel plaatsen wel van gekomen, maar zo 
hoeft het niet begonnen te zijn 
Als het huwelijk oorspronkelijk bedoeld was om verwantschappen te leggen tussen 
exogame clans, is de voorkeur voor het MBD-huwelijk verklaarbaar Door zo'n huwe
lijk kan die verwantschap het best tot stand komen Dat is aangetoond door Lévi-
Strauss en Van Wouden Toch is het is zeer de vraag, of dit de oorspronkelijke bedoe
ling was Het gaat ook nu niet overal in Indonesië om een relatie tussen clans 
Onze aandacht zal uitgaan naar tribale Indonesische samenlevingen, die door de Islam 
niet zijn beïnvloed en door het Hindoeïsme misschien wel zijn geraakt, maar niet wezen
lijk zijn veranderd Dus geen aandacht voor het islamitische Java en het hindoeistisch-
boeddhistische Bali Want we willen straks immers ons concentreren op Sumba, en de 
samenleving daar behoorde tot de preislamitische tribale culturen 
Hierbij realiseren we ons dat 'tribe' geen vastomlijnd begrip is" 

Soms wordt hel gebruikt m een evolutionistische betekenis Dan gaat het over een samenleving waann 
nog geen staatvonning heeft plaatsgevonden Soms betekent het ongeveer hetzelfde als inheems Ik sluit 
me aan bi] de omschniving van G Persoon een relatief geïsoleerde, zelfvoorzienende samenlevmg, met 
een margmale positie t o v de nationale maatschappij' (5) In de statistieken van het Indonesische 
Departement van Sociale zaken worden veel stammen van Inan .lava nog tot de Inbale bevolking 
gerekend De Mentawaiers niet meer Een klein gedeelte van Sumba ook nog, namelijk Karera (74, 416) 

Indonesië als veld voor antropologische studie 
In de paragraaf met eerste oriëntatie is reeds gesproken over de Leidse School die 
geheel Indonesië als eén veld van antropologisch onderzoek (A S V ) ziet en een aantal 
basis-elementen (feitelijk drie) formuleerde Het onderzoek vanuit die school staat 
bepaald niet stil Er wordt bij de laatste onderzoeken nog meer dan vroeger gevraagd 
naar de visie van de participanten van een cultuur op hun eigen cultuur Er worden 
vergelijkingen gemaakt tussen de visies van vrouwen en van mannen op de eigen 
cultuur'* en tussen dat wat bekend is van de visie vroeger en de visie nu" Juist door te 
vergelijken probeert men het wezenlijke van een cultuur op het spoor te komen 
Reimar Schefold vindt dat de onderlinge afhankelijkheid tussen de punten van het 
A S V -concept bekeken moet worden, dat ze verbonden moeten worden met alle 
elementen van een cultuur en dat ze meer moeten functioneren als een programma dan 

Dit IS bi) voorbeeld de stelling van R H Barnes, Marriage. Exchange and the Meaning of Corporations 
m Eastern Indonesia, 1980 

Het hiernavolgende is ontleend aan Gerard A Persoon, Vluchten of veranderen, 1994 
Reimar Schefold, The meaningful transformation, 1989 

Schefold hoorde op Siberut in de Mentawai-eilandengroep (ten Westen van Sumatra) een maiineliike en een 
vrouwelijke versie van een mythe Interpretatie daarvan leverde op dat voor de vrouw twee groepen van 
belang zijn de groep van de man, waartoe ze door haar huwelijk is gaan behoren en haar eigen groep Zij 
houdt graag de deur naar de oude groep open Mannen beklemtonen de afkomst en hebben dus de neiging de 
groep, uma, als een palnlmeaire clan te zien Vrouwen benadrukken de verwantschap tussen groepen en 
hebben dus de neiging bilaterale betrekkingen te accentueren De uma op Siberut is dan ook meer een lokale 
groep dan een clan Op Sumba betekent hetzelfde woord een deel van een patnlineaire clan 

B V m de studie van J D M Platenkamp Toheh, 1989 
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als een strak schema Alleen dan kan men voldoende oog hebben voor aanpassingen en 
transformaties"' 

Soms wordt in literatuur over Indonesië gesproken over het bilaterale, het patriarchale en het matnarcha-
le systeem" Maar met die laatste term is met goed te werken Matnarchaat komt eigenlijk nergens voor 
Ook daar waar een matnlineaire afstammmg geldt, b v bij de Mmangkabau, berust toch de macht bi] de 
mannen en is bo\endien het patnlineaire element niet vergeten" Levi-Strauss wees op de sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen Biina alti|d is de vestigingsplaats patnlokaal, ook bij matnlinea-
hteit" 
Bovendien worden met deze termen afstammmg en verwantschap niet onderscheiden, wat toch wel de 
voorkeur verdient Bii de afstamming (en het erfrecht) kan men dan indelen naar bilineaire, patnlineaire 
of matnlmeaire systemen Verwantschapsbetrekkingen vormen een andere aangelegenheid Bij dezen 
kan men onderscheiden tussen bilateraal, patrilateraal en matnlateraal 
In de basiselementen van de Leidse School komen ze ook afzonderlijk naar voren In punt 2 de afstam
ming en punt 1 de verwantschap 
In dezelfde literatuur wordt ook aandacht geschonken aan de vraag of rechtsgemeenschappen door 
afstamming worden bepaald, door lokale factoren of door een combinatie van beiden Het antwoord luidt 
dal ze nergens uitsluitend door afstamrmng worden bepaald Soms wel alleen door lokale factoren, zoals 
op Bah en Java en soms door een combmaüe van beiden, zoals in de N T T-provincie of op Sumatra bi] 
de Balak en de Mmangkabau" 
In de basiselementen van de Leidse School kwam de lokale factor met voor Bij recent onderzoek is dit 
echter veranderd Men gaat minder uit van modellen en meer van de feitelijke situatie in eenvoudige 
maatschappiivormen" En als men antwoord zou moeten geven op de vraag of deze maatschappijvor-
men rudimenten zijn van wat oorspronkeli|k in Indonesië aanwezig is geweest, of luist de oorspronkeli|ke 
vorm aanwiizen, zal men voor het laatste kiezen" 
Komen daarmee de oorspronkeli|ke uitgangspunten van de Leidse School op de helling te staan"? Want m 
die eenvoudige samenlevingen zijn de dne basiselementen die de Leidse School ziet, met altijd aanwezig 

Recent onderzoek is verricht op de Mentawai-eilanden, m n Siberut, door Schefold en 
anderen De eilanden liggen voor de kust van Sumatra, in het uiterste westen van 
Indonesië Aan de cultuur van deze eilanden wil ik aandacht schenken'"' Daarna willen 
we letten op Irian-Jaya, in het uiterste oosten van Indonesië Niet omdat met deze twee 
geografische uitersten het gehele culturele scala is omvat Maar het gaat in beide geval
len om culturen van oerwoud-volken die, hoe ver verwijderd ook van elkaar, in tal van 

Schefold, The meaningful transformation, 95, Cultural anthropology, future tasks for Bijdragen, 808 
"After all, the Field of Study was not launched as a dogma Its real concern was to design an areal research 
programme, one that was to be continually reassessed and redefined and to prove its worth m the process" 
Er waren vanaf het begin onduideli|kheden Het model was gepresenteerd als een geïntegreerd systeem, 
maar de aard van de relatie tussen de basiselementen bleef onzeker Was er slechts histonsche coïncidentie 
of ook een intnnsieke verbintenis'' 810 

Zo L B van Straten, De Indonesische bruidsschat, 1927, J Pnns, De Indonesische huwelijkswet van 
1974, 1977, Soekanto, aw 

Vermeulen, o w., 14 
De Ruijter, Een speurtocht naar hel denken, 54 
Soekanto, a w , 83 Wat de N T T betreft vei gist Soekanto zich, in ieder geval wat Sumba aangaat Hij 

stelt dat een clan in eigen gebied woont en dat zo de genealogisch-termtonale rechtsgemeenschap tot stand 
komt Een clan kan echter in verschillende gebieden wonen 

Bv Platenkamp, a.w , Schefold,/.(a, 1988 en Geimaert, a w 
" Vergelijk Schefold, a w . 647 

Gebruikte literatuur de reeds geciteerde publicaties van Schefold, voorts zijn Der Segen der Braut, 
\9S5, Me niawai. kosmos als netwerk van de zielen, 1988, Persoon, ave,, 207-310 
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opzichten op elkaar gelijken, ook op het punt van de huwelijksbetalingen 
Uitvoeriger aandacht geef ik vervolgens aan de Toba-Batak op Sumatra, in paragraaf 
2 4, de Tobelo op Halmaheira in paragraaf 2 5 en de Sabunezen in paragraaf 2 6 

Mentawaï 
De samenlevingsvorm op Siberut is die van de uma, de lokale groep die vrijwel zelfvoor
zienend is Zo'n groep wordt omringd door andere uma's in hetzelfde rivierdal Met 
deze groepen moet men goede relaties hebben en door huwelijken komen deze tot stand 
Met groepen in andere dalen leefde men tot het begin van de eeuw op voet van vijand
schap Koppensnellerij kwam voor'* Een voorschrift om een vrouw te zoeken bij een 
bepaalde uma, is er echter niet ledere groep zal proberen zoveel mogelijk relaties aan te 
gaan 
Overspel met iemand uit eigen uma wordt op Mentawai veel erger geacht dan met 
iemand daarbuiten 
Als de man een vrouw ontvangt, is daarmee het belangrijkste doel bereikt om zich op 
aarde te handhaven Want in het huwelijk verwacht men kinderen te krijgen De vrouw 
krijgt bovendien van haar familie varkens mee als huwelijksgeschenk, en ook deze zijn 
erg belangrijk voor de man en zijn uma Zij behoren tot de zegen die zij ontvangen 
Schefold spreekt vaak over de zegen die met de vrouw mee komt Hij gebruikt graag het 
Batak-woord sahala. Voor die zegen moeten de man en de zijnen betalen Wie de bruid 
ontvangt, is afhankelijk van degene die de bruid geeft en staat lager Er is asymmetrie 
En de oudste broer van de bruid blijft altijd verantwoordelijk voor het nageslacht dat bij 
haar verwekt is Dat laatste element wordt in geheel Indonesië aangetroffen de grote rol 
van de oom van moederszijde Zijn rol is van belang, ook als het in een bepaalde cultuur, 
zoals op Mentawai, niet gekomen is tot een voorkeurshuwelijk met de dochter van deze 
oom (het MBD-huwelijk) 
De ondergeschiktheid van de man aan zijn zwager accentueert Schefold door er op te 
wijzen dat de man de 'mannelijke zuster' van deze geworden is Het meisje moet haar 
broer helpen Als zij getrouwd is moet haar man zijn zwager helpen Schefold attendeert 
op de Batak-term voor bruidnemer boru. De betekenis is eigenlijk dochter'' 
Er zijn twee stappen nodig om van de ondergeschiktheid van de man aan zijn zwager te 
komen tot een voorgeschreven cross-cousin huwelijk De eerste is dat niet alleen de man 
afhankelijk wordt geacht van zijn zwager, maar ook zijn familie De volgende stap is dat 
deze band in de volgende generaties wordt gecontinueerd Deze stappen zijn in de 
Mentawai-cultuur niet gemaakt, elders wel Het blijkt o a hieruit dat op Siberut het 
huwelijk met iedere nicht verboden is In alle gevallen, of het nu een nicht van vaderszij
de of van moederszijde is, wordt het incest genoemd Bij andere culturen, waar de 
ondergeschiktheid in de volgende generaties wordt gecontinueerd, is er geen verbod om 
te trouwen met de matrilaterale cross-cousin Zij moet juist tot bruid genomen worden, 
opdat de clan aan haar groep ondergeschikt zal blijven 
De vele alliantie-mogelijkheden die er voor de Mentawai-uma's zijn, bieden hun de kans 
om een stabiele positie te verkrijgen in de streek waar de uma's samen wonen Maar het 

Over de vijandige relatie met de uma in het andere dal Persoon, o w ,218 
Ook op Sumba wordt de ondergeschiklheid van bruidnemers aan bruidgevers vergeleken met de onderge

schiktheid van kinderen aan hun ouders De Oost-Sumbanese temi voor de bruidnemer ana kawini (een veel 
gebruikt woord naast de term layia) betekent ook 'dochter'' 



35 

asymmetrische cross-cousin huwelijk bereikt hetzelfde doel, alleen op grotere schaal 
Over dit huwelijk zal in het vervolg vaak worden gesproken, met name als het over 
Sumba gaat Het betekent dat minstens drie clans huwelijksrelaties met elkaar hebben en 
er geen ruilhuwelijken plaatsvinden We zullen dit huwelijk het eerst bij de Batak tegen 
komen 

Inan Jaya 
In sommige opzichten lijkt de Mentawai-samenleving op die van de laaggelegen oer
woudgebieden in Irian Jaya Ook daar is de sociale structuur vaak eenvoudig, maar is er 
wel de sterke rol van de schoonvader en de zwager Misschien hangt een eenvoudige 
organisatievorm samen met het leven in een dun bevolkt gebied, waar overvloed aan 
voedsel is Sago, bananen, knollen, het gehele jaar door vormen ze voedselbronnen, 
zowel op Mentawai als in grote delen van Irian Jaya Zodra de voedselsituatie schaarser 
is en meer nauwgezette landbouw-methoden vereist, verandert de cultuur en stelt men 
meer eisen aan de samenleving Dat beschrijft Schefold als hij over een dichter bevolkt 
Mentawai-eiland spreekt, Pagai Hetzelfde blijkt op Irian-Jaya bij bergstammen zoals de 
Jali's en bij eilandvolken zoals de Biakkers 
Inan is zo groot als een klein continent en door hoge bergen en uitgestrekte moerassen 
zeer ontoegankelijk Het spreekt vanzelf dat op zo'n eiland niet éen uniforme cultuur 
gevonden wordt De volken van de Geelvinkbaai (Celuk Cendrawasih) en het Biaks-
Noemfoorse gebied kennen een clanstructuur Het daarachter gelegen bergachtige 
binnenland kent deze niet Men weet daar ook hooguit de namen van twee voorgaande 
generaties te noemen™ Maar komt men in het veel zuidelijker gelegen Digul-Mappige-
bied, dan hoort men wel van goed bekende familieverhoudingen" De Jali's van de 
Pasvallei bezitten een sociale structuur, waarbij de stam in twee exogame stamhelften is 
verdeeld^^ 
Punt van overeenkomst is, dat overal huwelijksbetalingen geëist worden van de bruidne-
mende partij Er zijn wel verschillen wat betreft de geëiste waardegoederen Zo wordt 
aan de Noordkust verlangd dat de bruidegom en zijn familie voor de dag komen met 
zeldzaam Chinees porselein In een grijs verleden is dit in omloop gebracht door Portu
gese handelaren'' Het porselein wordt alleen gebruikt in het gesloten circuit van de 
huwelijksbetalingen In de binnenlanden echter maken schelpen, die daar door ruilhandel 
eens gekomen zijn, de hoofdzaak van de bruidsprijs uit 
In de niet meer gesloten gebieden is een vermenging van culturen ontstaan Er ontstond 
vooral vermenging met de vooruitgangs-cultuur van het moderne Indonesië In zo'n 
situatie gaat de bruidsprijs langzamerhand uit keiharde rupiah's bestaan Maar commer-

™ F C Kamma, "Dn wonderlijke werk". 1. 1976, 68 
C J Haak, Het evangelie van Wofiya 
Chr Fahner, Jali 's van de Pasvallei, 75, 89 Zulke stamhelften worden moieties genoemd Het is een 

begrip dat in de antropologie veel aandacht heeft ontvangen W Rassers meende dat het ten grondslag lag 
aan sociale structuren op Java en misschien wel op veel plaatsen Hij verbond het ook met kosmisch 
dualisme Dit alles is echter met aangetoond, slechts verondersteld, zie De Ruijter, Een speurlochi naar het 
denken, 110 v\', Schefold, Cultural anthropolog\ future tash for Bijdragen, 810v Waar moieties voorko
men, zoals bi| de Jali's, is sprake van een s\-mmetrisch ruilhuweli]k Ook al is er steeds, bij een huwehjks-
sluitmg, even van asvmmetne sprake, bij een volgend huwelijk is die er in omgekeerde nchtmg Ook bij 
huwelijkssluitmgen tussen moieties worden betalingen gedaan 

Kamma, De Messiaanse Koréri-bewegingen, 65 
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cialisering deed zich ook vroeger voor In de mythe van Koréri, de bekendste uit Irians 
heilsbewegingen, is er het motief dat al het kostbare porselein aan stukken wordt gesla
gen'" In deze mythe schuilt een stuk maatschappijkritiek Duidelijk wordt hieruit hoe 
groot de druk van de huwelij ksbetalingen was 
De bruidsprijs-zeden zijn verweven met de heidense godsdienst Dat blijkt uit de 
mythen^' F C Kamma vertelt dat in een bepaalde mythe de schoonvader een dreigend 
slangerunonster is Hij verschijnt pas in menselijke gedaante als hij erkend wordt als 
schoonvader en als feestgever, dat wil zeggen nadat de bruidsprijs aan hem is betaald"" 
Op Biak is het varken het symbool van de vrouwengevende clan, de kerel geheten Deze 
partij moet het varken voor het feest geven, als een tegengave voor de bruidsprijs In de 
mythe is het varken zelfs symbool voor de vrouw en er wordt wel gezegd dat de vrouw 
in het zielenland voortleeft als een varken" 
De mens ontvangt deel aan de levenscyclus, als er verzoening heeft plaatsgevonden 
tussen de vrouwengevende en de vrouwennemende partij Bij de Biakkers is er sprake 
van een huwelijksprijs, de ararem, die aan de vrouwengevende clan geschonken wordt, 
en er is een tegengift voor de mannelijke partij, de har hekaber. Deze laatste heeft 
slechts een kwart van de waarde van de bruidsprijs De partij van de man levert de 
symbolische waardegoederen De partij van de vrouw komt met het varken voor het 
feest'" 
Bij alle gewichtige momenten in de levenscyclus van de mens vinden er feesten plaats 
Deze feesten worden gezien als realisatie van de mythische oerverzoening tussen een 
actieve, beweeglijke partij en de passieve, rustende en tegelijk levenschenkende partij 
Bij deze partijen behoren de vergoddelijkte voorouders" Er is sprake van een socio-
kosmisch dualisme, met seksuele karakteristieken 

Conclusie 
In Afi"ika vindt het MBD-huwelijk plaats vanwege de relatie tussen de 'cattle-linked 
siblings' en de claim die de zuster op de dochter van haar broer legt Broer en zus 
behoren tot hetzelfde huis van de polygyne huishouding 
Het MBD-huwelijk is ook in Indonesië op veel plaatsen wel hoog in aanzien, maar niet 
overal In de Mentawai-eilanden en Irian Jaya b v niet Daarom moeten we voor 
Indonesië niet zozeer aan de 'cattle-linked'- relatie denken als verklaring voor maat
schappelijke structuren Er is iets anders De broer heeft namelijk altijd een blijvende 
relatie met zijn zuster, ook daar waar geen MBD-huwelijken gesloten worden Hij staat 
boven haar en ook boven haar man en kinderen In Indonesië staat de vrouwengevende 
partij altijd hoger dan de partij van de bruidegom, omdat door de vruchtbaarheid van de 

Kamma, a w, 160 
Zo ook Juslm Pannan, The influence of customs (adal) concerning bndeprice 1984, 16 
Kamma, "Dit wonderlijke werk", II, 654 
Kamma, De Messiaanse Koren-bewegingen, 83 
Ook op dil punt IS er overeenkomst tussen Mentawaï en Inan Jaya Toen de overheid de bniidspnis op 

Mentawaï probeerde te beperken ging men nadrukkelijk onderscheiden tussen deze pnjs zelf, als compensa
tie voor de vrouw, en voor al het andere dat gegeven moest worden als vergoeding voor het voedsel , 
namelijk de geleverde varkens. Persoon, a.w , 238 Vergelijkmg van pag 276 met 238 leert dat ten onrechte 
op 238 gesproken wordt over de bruidontvangende partij Bedoeld zal zijn de bruidgevende 

Kamma, De Messiaanse Koréri-bewegingen, 13 
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vrouw het leven van zijn afstammingsgroep wordt gecontinueerd 
De vrouwengever geeft zegen aan de andere partij Dat is hier het uitgangspunt om 
maatschappehjke structuren te begnjpen 
Overeenkomst tussen Mentawaï en Inan Jaya is er in de opvatting dat bij een huwehjks-
sluiting van de kant van de vrouw varkens moeten worden geschonken'" Overeenkomst 
IS er in de verplichting van de bruidsprijs, die voor de vrouw betaald moet worden 
Over de basiselementen, die door de Leidse School zijn geformuleerd, merken we het 
volgende op 
Het matnlaterale cross-cousin huwelijk is op Mentawaï niet voorgeschreven Het eerste 
punt van het A S V -concept blijkt dus voor Mentawaï niet op te gaan Voor veel delen 
van Inan evenmin Wat het tweede betreft van dubbel unihneaire afstamming is op 
Mentawaï ook geen sprake Alleen de zonen erven*' Er is geen bezitsoverdracht van 
moeder naar dochter De vrouw gaat bij de man en zijn groep horen en komt meestal 
niet meer in de eigen uma Maar bij slechte behandeling door haar man en de zijnen kan 
ze terugkeren Ze probeert de deur naar haar groep open te houden 
Het derde punt van de basis-elementen is het socio-kosmisch dualisme, waarin bij 
voorbeeld de tegenstellingen hemel-aarde en mannelijk-vrouwelijk met elkaar in verband 
worden gebracht Daarover wordt in bijna alle beschrijvingen van Indonesische culturen 
gesproken Op Inan Jaya is het duidelijk aanwijsbaar 

2.4 Indonesië II ( Toba-Batak). 

Marga 
Het belang van de Toba-Batak-cultuur'^ m deze studie over Oost-Sumba is dat er grote 
overeenkomsten zijn tussen de beide volken, al wonen ze ver bij elkaar vandaan " 
Beide samenlevingen zijn gestructureerd in patrilineaire clans In Toba-Batak heten ze 
marga Het woord is zelfs overgenomen in de bahasa Indonesia Op Sumba gebruikt 
men het ook wel eens 
Als Batak, waar dan ook, elkaar ontmoeten zullen ze eerst naar de marga van de ander 
vragen Dan weten ze, hoe ze zich tegenover elkaar behoren te gedragen Want iedereen 
Uit een vrouwengevende marga wordt als meerdere beschouwd en iedereen uit de 
vrouwennemende marga is de mindere 
Als families door huwelijken met elkaar verbonden zijn, geldt deze asymmetrie geduren
de drie generaties Daarna vervaagt de band, tenzij er opnieuw een huwelijk tot stand 
komt tussen leden van deze families 
In geheel Indonesië heeft de jongere diep respect voor de ouderen Bij de Batak is dit 
ook zeker het geval De saurmatua staat in hoog aanzien Dat is de oude man, die 
kinderen en kleinkinderen heeft De man dus, die de drie generaties, waarvan zojuist 

Opvallend is dal bi) de Jali s luisl de familie \ an de man varkens geeft aan die van de vrouw, Fahner, a H 
89 Is dit vanwege het asvmmetnsche niilhuwehjk tussen de moieties'' 
*' Schetold,Z.ia,218 219 

De studie waaruit we veel materiaal weergeven is Niessen a B 
L Onvlee Cultuur ah antwoord 1973 138 Zelf heb ik meermalen gehoord dat Batak zich kntisch 

uitlieten over de Sumbanezen Maar dat betrof het Sumbanese standsverschil Een Batakse legerofficier 
sprak op een Sumbanese volksvergadenng waarschuwende woorden in verband met de veel voorkomende 
diefstal Op Sumba wordt altijd de kleine man bestolen, zei hij Die heeft op Sumba kermeli|k geen rechten 
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sprake was, kan overzien Hoe meer kinderen en kleinkinderen hem op aarde vereren, 
des te hoger stijgt zijn ziel in de geestenwereld, als hij eeiunaal gestorven is 
Er is een sterk verlangen bij de Batak, om ompu genoemd te worden, dat wil zeggen 
grootvader Niet alleen je eigen kleinkinderen zullen je met die erenaam aanspreken, 
maar andere mensen ook 

Dalihan nan lolu 
De Batak zelf vergelijken de structuur van hun samenleving met de dalihan nan lolu 
Dat zijn de drie stenen waartussen het houtvuur brandt en waarop de kookpot wordt 
geplaatst 
Ieder Batak leeft in het krachtenveld van drie partijen. Hij heeft te rekenen met de hula-
hiila, de clan waaruit zijn clan de vrouwen ontvangt, met zijn eigen stam, de dongan 
sabutuha, en tenslotte met de horu, de clan die vrouwen van zijn clan krijgt 
Het is verboden om te trouwen met een meisje uit de eigen clan en met een meisje uit de 
boru Maar eveneens om een vrouw te nemen uit de hula-hula van de hula-hula. 
Van de hula-hula worden vrouwen genomen, daaraan mag je geen vrouwen geven Dan 
zou je het water weer naar zijn oorsprong willen terugleiden, zeggen de Batak Je kunt 
dan nooit bepalen, wie de meerdere is en er is een haard van onrust ontstaan De clan is 
a h w tegelijk boru en hula-hula van een andere clan 
Dezelfde onduidelijkheid zal ook ontstaan bij het huwelijk met een meisje uit de hula-
hula van de hula-hula Het probleem is duidelijk te maken door uit te gaan van de een
voudige vorm dat er slechts drie clans zijn, die aan elkaar vrouwen geven A geeft aan B, 
B geeft aan C, C geeft aan A Dan is A de hula-hula van B, B de hula-hula van C, en C 
de hula-hula van A A mag niet nemen van de hula-hula van zijn hula-hula want dat is B 
En B kan A's eigen boru zijn 
Ook de Batakse vrouw moet altijd rekening houden met de drie groepen Voor haar ligt 
de situatie nog ingewikkelder dan voor de man Bij haar huwelijk is ze overgegaan naar 
de clan van haar man, maar ze mag ook haar eigen afkomst niet vergeten Ze verkeert 
eigenlijk in een dubbelrol, tussen twee clans in Toch is de taxatie van dit punt bij de 
onderzoekers verschillend Volgens Niessen wordt zowel de patrilineaire als de matrili
neaire afstammingslijn erkend Alleen aan de patrilineaire afstamming wordt echter reëel 
vorm geven, omdat de zonen erven en de dochters niet Het belang van de matrilineaire 
afstamming blijkt evenwel hieruit, dat vrouwen van hun moeder haar weefgamituur 
erven** Toch wordt in andere literatuur aan het matrilineaire principe weinig waarde 
toegekend*' Het is m i moeilijk te verdedigen dat het schenken van weefgerei meer is, 
dan dat de moeder aan haar dochter een huwelijkscadeau geeft 
Aan deze dalihan nan tolu-structuur wordt vorm gegeven door het matrilaterale cross-
cousin huwelijk Dit huwelijk heeft zo'n sterke voorkeur, dat moeders broer altijd zijn 
toestemming moet geven voor het huwelijk van zijn neef Ook als hij zelf geen dochter 
heeft met wie zijn neef trouwen kan Het meisje dat wel diens vrouw wordt, zal hij als 

Niessen, aw, 109 Dat Niessen naast de patnlineaire afstamming ook aandacht vraagt voor de matnline-
aire, past in het kader van de beschnjving die de Leidse School geeft van Indonesië, als veld van antropolo
gische studie (punt 2) Niessen ontkent dat er aan het begin van de Batak-geschiedenis een matnarchale 
penode geweest moet zijn, zoals wel beweerd is Een pogmg tot harmomsatie van de Batak-cultuur met die 
van de matnlineair geordende Mmangkabauers op hetzelfde eiland, wijst ze af 
*' Sludt Kasus PastoralX 1985, 28-30 
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zijn dochter beschouwen Met de dochter van moeders broer wordt overigens niet alleen 
de eigen dochter van deze man bedoeld, maar elk meisje van de marga waaruit moeder 
afkomstig is De namen voor broer en zuster zijn aanduidingen van alle generatiegenoten 
binnen de clan"'. 

Piso en ulos 
Voor de zegen (sahala), van de vrouwengevende partij ontvangen, moet de partij van de 
man een stevige bruidsprijs betalen de piso Komt er aan het huwelijk een einde door 
een scheiding, dan zal, als de schuld bij de man ligt, van de bruidsprijs niets worden 
teruggegeven Indien de vrouw schuldig is, dan wel Sterft de vrouw, dan is haar familie 
verplicht een andere vrouw te geven, omdat er bruidsprijs is betaald 
Er vindt bij de huwelijkssluiting een geschenkenuitwisseling plaats De piso is een 
versierde kris die tot de familie-erfstukken behoort Deze symboliseert de bescherming, 
die de partij van de man aan de nieuwe verwante biedt De gehele bruidsprijs wordt 
echter zo genoemd ook het vee dat geschonken wordt en het vlees en het goud Het 
vlees dient voor de maaltijden bij de onderhandelingen, die aan het huwelijk voorafgaan, 
en voor de maaltijden op de bruiloftsdag zelf Alle genodigden eten van het vlees van 
hetzelfde geslachte dier, om de tot stand gekomen eenheid te symboliseren 
De partij van de vrouw geeft de ulos, kunstig geweven doeken Deze partij geeft ook 
sawahs, als een tweede bron van vruchtbaarheid, naast de vruchtbaarheid van de vrouw 
De term ulos wordt soms ook gebruikt voor de vrouw zelf en voor de met haar ge
schonken sawahs 
Het is deze ulos, de tegengave van de vrouwengevende partij, die het huwelijk wettigt 
Niet de bruidsprijs van de vrouwennemende partij, die elders de beslissende factor is 
Hangt dit samen met de plaats van de huwelijksplechtigheid'̂  Dat is bij de Batak het 
dorp van de man Daar wordt vlees geserveerd en de piso overhandigd Daar wordt 
tenslotte de ulos gegeven aan de partij van de man Maar in andere culturen vindt de 
grote plechtigheid in het dorp van de vrouw plaats Daar geldt dat er eerst betaald moet 
zijn, voordat de bruid mag worden meegenomen*' 

Interpretatie van de ulos 
Niessen heeft niet alleen de doeken bekeken vanuit hun rol in de verwantschapsverhou
dingen en bij de huwelijksbetalingen, maar ook omgekeerd dit alles geïnterpreteerd 
vanuit de doeken** Dat deed ze bovendien met de motieven van vruchtbaarheid, tijd en 
ruimte Ook deze kunnen volgens haar vanuit de rol, de vorm en de betekenis van de 
doeken worden geïnterpreteerd "̂  
Zij meent dat je, mits met enige reserve, kunt spreken over het intrinsiek vrouwelijk 
karakter van de doeken Dat verklaart ook de zelfstandige betekenis die ze aan de 

Schefold, DerSegen derBraul, 494,496 
*' We zagen in Afrika dat het verschil maakt of het de gewoonte is om het feest bij de bruid of bij de 
bruidegom te vieren 
** Hetzelfde doel beoogde Geimaert, a w, XXII Studie van de doeken is belangn]k om de visie op de 
maatschappij te leren kennen, aldus Geinaerl 
*' Niessen verwijst naar M Adams, die de Oost-Sumbanese weefloinst onderzocht en tot de conclusie kwam 
dat het weven van een doek vergeleken wordt met de levenstijd van een mens, Niessen, a w, l'il Geimaert 
kwam in Laboya (West-Sumba) dezelfde typermg tegen, a.w.,23 
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doeken toekent, evenals aan zaken als vruchtbaarheid, verwantschap, ruimtelijke inde
ling en tijd'° 
Toch rijzen bij mij hier wel vragen Vruchtbaarheid, ruimte en tijd zijn met de schepping 
aan de mens gegeven en over verwantschapsverhoudingen gaat de mens ais vanzelf 
nadenken en regels stellen Maar met de doeken ligt het anders Kleding behoort nog tot 
de eerste noodzakelijkheden, maar kunstig geweven doeken zijn pas later door menselij
ke creativiteit voortgebracht Nog weer later hebben ze van de mens een plaats gekregen 
in de huwelijksbetalingen 
Dit neemt niet weg dat in het hele Batak-denken de doeken een belangrijke rol vervullen 
Maar dat kan verklaard worden uit het feit dat denkresultaten - evenals de mythologie 
van de stamgodsdienst - altijd in verband staat met de bezigheden van de mens Hij 
projecteert veel van zijn leven op de godenwereld en de vooruitgang die de mens boekt, 
wordt in de mythologie verwerkt" 
Vanuit de gedachte dat de mens en zijn stam niet kunnen blijven bestaan zonder de 
vrouwelijke vruchtbaarheid, wordt de vrouw en haar stam als de schenker van het leven 
gezien Wat ligt meer voor de hand dan dat deze sahala bij uitstek aanwezig geacht 
wordt in het doek, dat de vrouw gemaakt heeft en dat haar scheppingskracht laat zien'' 
Als de partij van de man de piso geeft, om de kracht te laten zien die ze zal inzetten ten 
behoeve van de hulahula, beantwoordt deze partij de bruidsprijs met de ulos, om haar 
zegen toe te zeggen en te garanderen Een stap verder nog gaat de bewering, dat de ulos 
het middel is waardoor de geestenwereld de zegen laat zien Achter de hulahula staan 
immers de vooroudergeesten van deze stam en zij zijn het, die de zegen verschaffen 
Wellicht houdt het met dit vrouwelijk karakter van de zegen verband, dat bij de Batak 
vooral vrouwen contact met de geestenwereld hebben en als waarzegster optreden'̂  
De motieven op de ulos laten altijd de driedeling van de dalihan nan tolu zien De open 
einden van het doek, daar waar het doorgesneden is, symboliseren de verwantschapsver
houdingen die ook open zijn ze vragen altijd weer om een vervolg door een nieuw 
huwelijk 

Conclusie 
Bij de Toba-Batak treffen we voor het eerst het huwelijk aan als een zaak tussen exoga-
me clans Er vindt geschenkenuitwisseling plaats Het huwelijk is pas wettig, als het 
tegengeschenk overhandigd is Het feest vindt plaats in het dorp van de man 
Benadrukt wordt de zegen van de vrouw De toekomst van de marga is afhankelijk van 
haar Daarom staat de marga, waaruit ze afkomstig is, boven die van de bruidnemer Het 

Ze verwi)!>t naar een discussie tussen C Levi-Strauss en .1 P B de Josselm de Jong over het vrouwcli|k 
karakter van de doeken Eerstgenoemde verklaart dit karakter vanuit het feit dat de doeken door de partij van 
de vrouw gegeven worden Laatstgenoemde spreekt over het intnnsieke karakter van de doeken zelf Haai 
bedenking is dat De Jossehn de Jong over het mtnnsiek vrouwehjke van de ulos en het intrinsiek mannelijke 
van de piso spreekt Maar beiden worden volgens Niessen beheerst door het centrale gegeven van de 
vruchtbaarheid, a w, 115 

Zo IS in de Batak-mvthe de schepster van hemel en aarde een spinnende vrouw Si Bom Deak Parujar 
Haar verblijfplaats is de maan Het toe- en aftiemen van de maan wordt vergeleken met de spinklos die (X)k 
m omvang toeneemt en dan weer door een kleme vervangen wordt 

Opmerkelijk vind ik de ontdekkmg die Geimaert bij de Laboya deed, dat direct contact met de geestenwe
reld voor de vrouwen gevaarlijk zou zi]n de geesten zouden de voortplantingskrachten van de vrouwen 
kunnen verstoren, a w., XXIV 
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krijgen van kinderen is voor man en vrouw een grote eer 
Wat de drie punten van het A S V -concept betreft, in de Toba-Batak cultuur worden ze 
allemaal gevonden. Het is een cultuur, die complexer is dan die van Mentawai en grote 
delen van Irian Jaya 

2.5 Indonesië III (Tobelo) 

De Tobelo's nemen, met de andere volken van Noord-Halmaheira (op de Noord-Moluk-
ken) een bijzondere positie in onder de volken van Oost-Indonesie Hun taal verschilt 
van die van Zuid-Halmaheira en heeft geen nauwe verwantschap met de talen van de 
oostelijke kleine Sunda-eilanden Qua taal staan ze dichter bij Irian Jaya" Het onder
zoek van de Tobelo-cuhuur is o a vanwege deze taalkwestie belangrijk Als namelijk 
blijkt dat de culturen van volken die Austronesische talen spreken, tezamen met de 
culturen van volken met een niet-Austronesische taal, teruggaan op één gemeenschappe
lijk model, dan bewijst dit dat de taal terecht niet opgenomen is in het A S V -concept 
voor Indonesië'"* 
Er is nog een reden Van Wouden nam de Tobelo's niet op in zijn studie over Oost-
Indonesie Het voorkeurshuwelijk tussen minimaal drie clans, dat volgens Van Wouden 
kenmerkend was voor Oost-Indonesie, is bij de Tobelo's niet te vinden Er zijn helemaal 
geen patrilineaire clans Maar vandaag zegt men dat de stammen van Noord-Halmaheira 
ook tot het Indonesische antropologische studieveld gerekend moeten worden En dat 
niet het criterium van het voorkeurshuwelijk bepaalt of men wel of niet tot de Indonesi
sche cultuurwereld behoort 

Ma dutii, gikiri, giirumim 
In de studie van J D M Platenkamp over Tobelo worden eerst drie grondbegrippen in 
het Tobelorese denken gemtroduceerd" 
Allereerst noemt hij het begrip ma dutu, dat wil zeggen 'de eigenaar van' Alles en 
iedereen in de kosmos staat in een hiërarchische verhouding onder zijn ma dutu. Het is 
voor het welzijn van het grootste belang deze relatie te respecteren De hoogste ma dutu 
is de hoogste godheid 'Jou ma dutu' Deze godheid wordt overigens niet vereerd, in 
tegenstelling tot de vooroudergeesten en de geesten van land en water, die wel verering 

Wal de talen betreft, is er misschien alleen in ruimere zin taaiverwantschap aan te geven Maar dan 
spreken we over de zogenaamde 'Austnsche talen" en het bestaan van deze grote taalgroep wordt door velen 
betwi|feld Schefold, The unequal hrothers-m-law, 83 wijsl met zekere scepsis op de opvattingen van W 
Schmidt, die de hypothese van deze grote taalgroep geïntroduceerd heeft Anders ligt het met de Austronesi
sche taalgroep, waartoe de Maleise talen van Indonesië en ook de talen van Polynesie in de Stille Oceaan en 
Madagascar bij Aihka gerekend worden Binnen die groep zijn er overigens wel grote verschillen Sumatra, 
Madagascar en Palau, hoc ver ook onderling verwilderd, zijn linguïstisch meer verwant aan elkaar, dan aan 
de kleuie Sunda-eilanden De Papua-talen van Inan behoren echter niet tot deze Austronesische talen en de 
taal van Tobelo wordt aan deze Papua-talen verwant geacht, zie Robert A Blust, De taalkundige bestude
ring van Indonesië, 1985,21-49 

Platenkamp, a w ,5-7 Ook Geimaert is van menmg dat het Indonesische A S V histonsch en Imguistisch 
niet homogeen is, a tv , XXVII Schefold, Cultural anthropology, future tasks for Bijdragen, 822, zegt niet 
alleen van volken met Papuase talen maar ook van volken in continentaal Azie, met Austroasiatische talen, 
dat ze vanwege overeenkomsten met en variaties op de Austronesische samenlevmgen, m de research 
opgenomen moeten worden 
' In deze paragraaf wordt veel weergegeven uit Platenkamp, a w 
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ontvangen 
Vervolgens is er het begnp gikiri, dat wil zeggen 'leven' Het woord kan gebruikt 
worden om bij voorbeeld het gekrioel van wespen in hun nest aan te duiden Deze 
betekenis van het bruisende leven heeft het woord gikiri altijd De connotatie 'vrucht
baarheid' IS er nauw mee verbonden De gikiri wordt verschaft in de 'ma dutu-relatie' 
Het derde grondbegnp is de gurumini, de 'geest' of de 'naam' Het woord 'beeld' 
(image) komt nog dichter bij de betekenis van gunimini Zaken als eer en reputatie zijn 
er nauw mee verbonden Alleen door een 'ma dutu'-relatie met een voorouder-gurumini 
kan iemand zijn eigen gurumini sterk laten worden 
Zowel gikiri als gurumini behoren met 'roehe' (lichaam) tot de constituerende elementen 
van een persoon Deze elementen worden beschouwd als ruilobjecten, die steeds door de 
maatschappij circuleren, zowel door de wereld der levenden als door de wereld der 
doden Deze twee werelden vormen feitelijk de ene Tobelorese samenleving'' 

Huwelijk en voorouderverering 
De Tobelo's leven voor de doden Hun zorg voor de stoffelijke resten van de overlede
nen lijkt op de eer die de Toraja's van Centraal-Sulawesi aan hun doden bewijzen Ook 
in Zuid-Oost-Indonesie komt deze zorg naar voren Maar daar is het einde van, soms 
jarenlange zorg voor de stoffelijke resten van een familielid toch altijd de begrafenis 
Dat is trouwens ook het geval bij de Galela-stam, die eveneens op Noord-Halmaheira is 
te vinden'* Maar bij de Tobelo's kwam het begraven pas op onder christelijke invloed 
Men had daar vroeger zijn eigen dodenrituelen De christelijke begrafenis is m de plaats 
gekomen van het zogenaamde eerste dodenntueel 
Bij dit ritueel werd de dode betreurd en het lichaam werd, door doeken omwonden, in 
een open kist gelegd Deze stond op een stellage, soms in een speciaal lijkenhuis, soms 
m het eigen huis" In dezelfde periode dat het lichaam op aarde vergaat, gebeurt dit ook 
met de geest Deze gurumini ondergaat eveneens een rottingsproces Aan de stank die 
het lichaam, in staat van ontbinding, verspreidt is te ruiken hoever de gurumini reeds 
vergaan is Als de stank opgehouden is, kan van de gurumini geweten worden dat deze 
voorouder is geworden Daarom was er vroeger het zogenaamde tweede 
dodenceremonieel, om dit laatste feit te vieren 
Het tweede dodenceremonieel was een vijf-jaarlijkse gebeurtenis'"" De datum werd 
bepaald door de stand van de sterren en viel in het jaargetijde waarin de verschillende 
lineages na de oogst weer teruggekeerd waren uit de tuinen naar de dorpen De vrucht
baarheid van de families waar een dode te betreuren was, moest door dit tweede ritueel 
weer terugkomen De beenderen van de gestorvenen werden schoongewassen en in de 
dorpstempel bewaard Bijzondere zorg werd gegeven aan de stoffelijke resten van 
belangrijke dorpsbewoners, en vooral van hen die 'sterke voorouder' geworden zijn Dat 
zijn degenen, die met ten gevolge van een ziekte gestorven zijn, maar door andere 

Hier trekt de overeenkomst met de Sumbanese godsdienst de aandacht Ook daar worden wel de voorou
dergeesten (marapu) vereerd maar de schepper god niet hoewel de mythe wel van hem spreekt 

Platenkamp a w , 8 
98 

A Huetmg Geschiedenis dei zending op hei eiland Halmaheira 21 
"Huetmg üM 21 22 
"* Huetmg aw 21 22 
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oorzaak Zij hebben hun levenskracht meegenomen"" Zij worden door de nabestaanden 
goed verzorgd, want dezen vrezen hun boze invloed als ze vertoornd worden 
Tijdens dit tweede dodenfeest werd er uitbundig gedanst, in de laatste nacht mochten 
meisjes jongens vangen De vrouwen, die door het huwelijk bij de lineage zijn gaan 
behoren, bieden tijdens het feest het voedsel aan De menselijke vruchtbaarheid wordt 
afhankelijk geacht van de gestorven voorouders De vrouwen vormen de bron van 
vruchtbaarheid van de familie, en deze vrouwen zijn verkregen door de bruidsprijs, die 
de gestorven voorvader heeft betaald Platenkamp heeft weinig gegevens over dit 
vroegere ritueel kunnen verkrijgen De zendelingen hadden het verboden De zelfstandig 
geworden kerk heeft het naderhand niet meer toegestaan 
De bespreking van deze dodenceremonien lijkt ons van het onderwerp van de huwelijks-
betalingen af te voeren, maar toch is dit allerminst het geval De huwelijksbetalingen 
worden namelijk voor een belangrijk deel aan de voorouders gegeven En voor de 
mensen op aarde geldt, dat zij zelf ook geëerde voorouders zullen worden als zij aan de 
adat van de huwelijksbetalingen voldoen 

Hiwelijkshetalingeri 
Er zijn drie belangrijke onderdelen in de betalingen Allereerst de gave die de familie van 
de jonge man aanbiedt, als hij zijn bruid komt vragen Deze gave heet 'de bedekking van 
de schande' Het heet een vergoeding te zijn voor beledigingen, in het verleden de 
familie van de bruid aangedaan Ook al is dit nooit voorgevallen, de gift is verplicht en 
geeft de minderwaardigheid van de bruidnemer ten opzichte van de bruidgever aan 
Is het huwelijksaanzoek toegestemd, dan komt de trouwdag zelf Hierop wordt het 
grootste geschenk gegeven, dat vertaald heet 'uitwisseling van het vat' Het is een 
geschenk van de bruidnemer aan de bruidgever Het gaat om wapens, die alleen aan een 
bruidgever geschonken mogen worden De bruidgever ontvangt de kracht van de voor
ouders van de bruidnemer De wapens bevatten deze kracht en die wordt overgedragen 
Daarentegen is de vrouw het 'vat' dat de gikiri, de levenskracht, van haar voorouders 
bezit en deze kracht wordt nu overgedragen aan de bruidnemer 
Dit blijkt ook uit de naam van het volgende geschenk van de bruidnemer Dat heet 
'levend geld' Het is eigenlijk een prijs voor de kinderen die hopelijk geboren zullen 
worden Het is een vastgesteld bedrag Er wordt voor een meisje evenveel betaald als 
destijds voor haar moeder Maar dit wordt voor iedere dochter betaald In die vaste prijs 
wordt zichtbaar gemaakt de reproductieve kracht van de moeder Eén moeder kan vele 
dochters voortbrengen 
Van de zijde van de bruidgever zijn er bij elke fase tegengiften, veelal voedselgiften 
Deze bruidgever wordt daarbij weer geholpen door de lineage waar de moeder van de 
bruid vandaan gekomen is De bruidnemer krijgt ook steun, namelijk van de lineage 
waar de moeder van de bruidegom vandaan kwam Dit alles overziende lijkt de familie
structuur toch wel enigszins op de asymmetrische alliantie, die men elders in Oost-
Indonesie vindt 

Aanverwant wordl bloedverwant 
Dat de Tobelo-cultuur heel bijzonder is, blijkt vooral uit dit derde huwelijksgeschenk, dit 

Hueting, a w , 19 
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zogenaamde 'levende geld' 
Deze derde gave geeft aan dat er sprake is van een verwantschapsrelatie Er wordt 
gesproken over 'levend geld', zo lang als de verwantschapsrelatie levend is Sterft de 
man dan wordt hij door de familie, waaruit zijn vrouw gekomen is, in doeken gewikkeld 
Dit is de laatste taak in een 'levende relatie' Daarna geldt van de volgende generatie 
niet meer, dat zij verwanten zijn Zij zijn familie geworden, bloedverwanten En zij 
mogen met meer huwen met elkaar Tenminste, in de volgende dne generaties met In 
eenzelfde generatie mag wel dochterruil plaatsvinden Want m die generatie is men 
immers slechts eikaars verwanten Men zou kunnen zeggen dan is men nog eikaars 
aanverwant en nog niet eikaars bloedverwant 
Een famihe moet dus in drie opeenvolgende generaties telkens vrouwen aan andere 
families geven Zo komt er een eenheid van vier lineages 
Hier ligt het verschil met veel andere Oost-Indonesische culturen De afhankelijkheid 
wordt beperkt tot een generatie Die afhankelijkheid is er alleen, zolang er sprake is van 
een levende relatie van verwantschap 
Deze afhankelijkheid kan zelfs door de bruidgevende partij worden afgekocht Als een 
vrouw al volwassen kinderen heeft, kan haar familie door een afkoopsom haar geheel 
van zich vervreemden en dan is er ook een einde gekomen aan de verwantschapsrelatie 
Bij de begrafenis van haar echtgenoot behoeft haar familie dus geen kosten meer te 
maken Deze afkoopsom wordt genoemd 'doder van het levende geld' 
Er IS ook 'dood geld' Dat zijn voornamelijk boeten die betaald worden om familierela
ties goed te houden Elke overtreding van de adat - bij voorbeeld alleen al het praten met 
de vrouw van je buurman - moet afgekocht worden 'Dood geld' wordt gegeven als de 
reputatie in geding is 'Levend geld' tussen bmidgever en bruidnemer, waar het om 
leven en vruchtbaarheid gaat 

De 'heer van de grond' en de 'heer van het water' 
BIJ de Tobelo is er geen sprake van exogame patnlineaire clans, waarvan men de genea
logie door de eeuwen heen kent Maar om de cultuur van Tobelo te verstaan moet men 
weten, dat er naast de familie ook de sociale eenheid van 'het huis' is, o tau geheten 
Daarmee wordt een groep mensen in een bepaalde kampong bedoeld, uit verschillende 
lineages, die samen dezelfde stichter van de kampong vereren Een huis is dus meer dan 
een patnlineaire lineage Het is verboden m de eigen "o tau' te trouwen want dat zou de 
eenheid en de rust van het huis in gevaar brengen Je hebt dan binnen de 'o tau' een 
bruidgever en een bruidnemer 
BIJ een patrilineaire lineage eert men de gikiri, de levenskracht, in een huis de gurumini, 
de geest, de naam Deze begrippen hebben allen dus zowel een psychische als een 
sociale betekenis 
Als iemand toch wil trouwen binnen het huis, dan is een ceremonie nodig die de 'verbre
king van de oorsprong' heet Dit betekent, dat men van de 'o tau'- banden afziet en 
terugvalt op de lineages binnen het huis Je zou ook kunnen zeggen dat hierbij een huis 
in tweeen uiteenvalt Want als eenmaal voor een bepaald bruidspaar deze opsplitsing is 
doorgevoerd, geldt het ook voor hen die daarna willen trouwen Ook die mogen dan 
partners binnen de voormalige eenheid van 'o tau' zoeken 
Tot de belangnjke ma dutu-relaties behoren de verhoudingen tot de 'heer van de grond' 
en de 'heer van het water' 
Eerstgenoemde is de geest die aan een lineage en haar stamgebied vruchtbaarheid 
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verschaft Zijn eer wordt gehandhaafd als bij huwehjkssluiting en in de verwantschapsre
latie de adatregels precies in acht genomen worden Een belangrijk deel van de bruids
prijs is voor hem Vruchtbaarheid in het huwelijk én opbrengst van het land, zijn gaven 
die van hem komen 
Het gaat in deze relatie om de verhouding mannelijk-vrouwelijk De spanning tussen 
bruidnemer en bruidgever heeft hier alles mee te maken 
De dorpsstructuur die nagestreefd wordt is er één van vier voorouders en vier familie
hoofden Elke familie heeft een eigen ma dutu-relatie met zijn heer van de grond maar 
gezamenlijk hebben ze één heer van het water De heer van het water geeft bescherming 
aan een bepaalde kampong of streek Deze werden van oudsher door een rivier of een 
meer gedomineerd Oorspronkelijk lagen de Tobelo-nederzettingen in het binnenland, 
behalve de hoofdplaats Tobelo aan de kust ledere plaats voor een nederzetting was 
gekozen op een plek waar goed water aanwezig was De geest van dat water werd 
vereerd vanaf het moment van eerste bewoning Zijn straf werd gevreesd in de vorm van 
springvloeden aan de kust en banjirs in de rivieren De relatie tot hem is als die van 
oudere broer tot jongere broer (kakak-adik) en niet als die van man en vrouw De 
stichter van een dorp is voor de (vier) verschillende lineages die er wonen de oudere 
broer, die met de bewoning van de streek een begin heeft gemaakt 
Bij de 'verbreking van de oorsprong' behoort een geldoffer aan de heer van het water 
gegeven te worden Dit geld wordt in het water geworpen en zinkt naar de bodem Zo 
vergaat de naam want de eenheid van de kampong wordt immers aangetast op het 
moment dat men in de eigen kampong een huwelijkspartner gaat zoeken en als bruidge
ver en bruidnemer tegenover elkaar komt te staan. 

Conclusie 
In 1935, toen Van Woudens studie over Oost-Indonesie verscheen, heeft J P B de 
Josselin de Jong al gezegd dat dit model van toepassing is voor geheel Indonesië Recen
te studies zoals die van Platenkamp over Tobelo en die van Niessen over Toba-Batak 
willen de juistheid van de stelling van De Josselin de Jong verifiëren 
Er zijn onderzoekers die erop wijzen, dat het element van de socio-kosmische classifica
tie tussen mannelijk en vrouwelijk (het derde punt van het A S V -concept) samengaat 
met de asymmetrische huwelijksalliantie (het eerste punt hiervan)'"^ Maar Platenkamp 
zegt dat er ook culturen zijn waar wel de classificatie gehandhaafd wordt, maar van een 
asymmetrische huwelijksalliantie geen sprake is Als voorbeeld daarvan geldt de Tobelo-
cuituur 
Van de drie punten van het AS. V-concept geldt bij de Tobelo eigenlijk alleen het derde 
voluit, die van het socio-kosmische dualisme De andere twee gelden slechts in beperkte 
mate 
Er is geen matrilateraal cross-cousin huwelijk, maar wel zijn er andere regels voor 
verwantschap Er zijn bij de Tobelo geen exogame clans. Maar gedurende drie genera-

Platenkamp noemt de naam van Geimaert In haar The woven land ofLaboya, 409 stelt zij deze zaak 
voorzichtig aan de orde, maar doet geen vergaande uitspraken Schefold zegt in 1994, m zijn Cultural 
anthropology, future tasks for Bijdragen, 812, dat er puur cognitief geen mtrmsieke relatie tussen de dne 
basiselementen is, maar veronderstelt dat deze relatie er juist gekomen is bij de asymmetrische huwelijksalli
antie De laatste zou tot stand gekomen zijn vanwege de mtegrerende werkmg op de samenlevmg, de andere 
elementen vloeiden er uit voort 
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ties staat iedere patrilineaire lineage wel in vaste relatie tot zijn bruidgever en zijn bruid
nemer Verder is er een tussenvorm tussen een cultuur als op Mentawaï, waar de bevol
king gegroepeerd is in zelfstandig wonende 'huizen', en de vele culturen met de struc
tuur van de exogame clans, zoals Toba-Batak, Sabu en Sumba Een 'huis' bij de Tobelo 
bestaat uit een aantal samenwonende lineages, die niet eikaars bruidgever of bruidnemer 
mogen zijn 
Het punt waarin Tobelo vooral met Mentawaï en Toba-Batak overeenkomst vertoont, is 
de waardering voor de vrouw en haar familie als de schenker van het leven 
Wat de afstamming betreft, de lineages zijn patrilineair 
Bij de Tobelo is er een bepaald geschenk dat dient om de 'schande te bedekken' Al dan 
niet serieuze beledigingen, de bruidgever aangedaan, moeten worden verzoend Een 
soortgelijk ntueel zullen we op Sabu tegenkomen Dan gaat het om werkelijke misstap
pen Toch kan ook daar, evenals bij het ritueel op Tobelo, meespelen dat de meerder
waardigheid van de bruidgever benadrukt moet worden 

2.6 Indonesië IV (Sabu) 

We willen, voordat we aan Oost-Sumba toekomen, tenslotte nog letten op de Sabunese 
cultuur Het eiland Sabu ligt dicht bij Sumba en de bewoners zijn aan de Sumbanezen 
verwant (zie pag 61) Op Sabu is standsverschil, dat ook op Sumba zich zo krachtig laat 
gelden, sterk aanwezig 
Er zijn bovendien argumenten aan te voeren vanuit de kerkelijke situatie om dit volk in 
de studie te betrekken Tot het kerkverband van de G G RI (N T T ) behoren ook 
gemeenten op Sabu 

De vrouwelijke lijn 
Op Sabu wordt het tweede basiskenmerk van het A S V -concept volledig aangetroffen 
het dubbel unilineaire afstammingssysteem Mannen erven van de mannen en vrouwen 
van de vrouwen Omdat we dit element nu voor het eerst ontmoeten en bij de beschrij
ving van Oost-Sumba het zullen missen, geef ik er hier aandacht aan In dat kader is ook 
een vergelijking met het West-Sumbanese Kodi opgenomen Daar zijn namelijk, evenals 
op Sabu, vrouwelijke afstammingsgroepen, in Oost-Sumba niet'°' In het West-Sumba-

Van Wouden, Locale groepen en dubbele afstamming m Kodi, 1956, wi]st op de overeenkomst tussen 
Kodi en Sabu mannelijke goederen" worden m mannelijke liin geërfd, 'vrouwelijke goederen" in vrouwelij
ke lijn Van Wouden verklaart de zeldzaamheid van de dubbele afstamimng uit het feit dat er zo weinig 
geheel gesloten gemeenschappen zijn Verder is het volgens Van Wouden zo dat er even veel mannelijke 
afstammingsgroepen moeten ziin als vrouwelijke Dat is op Sabu in ieder geval niet zo, er zijn maar een paar 
vrouwelijke groepen Voorts is de Sabunese gemeenschap al lange tijd niet meer een afgesloten gemeen
schap 
Van Wouden merkt inzake Kodi op dat zowel de parona (de mannelijke afstammmgsgroep) als de vala {de 
vrouwelijke) een exogame knng is Voor de vala geldt dit nog sterker als voor de parona De parona (en de 
kabihu een aantal parona s samen) is vooral een verenngsgemeenschap Hier gaat het om de voorvader, de 
marapu, en het temtonum Bii de vala gaat het vooral om de bloedband De vrouwelijke groepen op Sabu 
ziin echter juist endogaam Zowel in Kodi als op Sabu is er volgens hem eigenlijk geen voorkeurshuwelijk 
M 1 IS dat voor Sabu met ]uist getypeerd Er is wel voorkeurshuwelijk, en wel met de MBD, maar de regels 
worden met zo strak gehanteerd Het is van betekenis dat Van Wouden, voor wat Kodi betreft, de (exogame) 
vala onderscheidt van de (endogame) 'stand' Ook op Sabu moeten deze twee onderscheiden worden, al zijn 
hier beiden endogaam 
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nese Laboya vinden we ze ook (zie pag 75) Niessen vond de dubbele afstamming bij de 
Toba-Batak, maar daar plaatsten we een vraagteken bij (zie pag 38) 
Nico Kana, zelf van Sabunese afkomst, zei van de Sabunese cultuur 
"Derhalve, op grond van de aanwezigheid van de mannelijke én de vrouwelijke afstam-
mingslijn, die ook de basis vormen van de diversificatie, kunnen we een conclusie trek
ken die mogelijk ook aantrekkelijk is voor andere volken in Indonesië Terwijl namelijk 
de Sabunezen van elkaar onderscheiden worden op grond van hun lidmaatschap in de 
patrilineaire groep, die udu, dara amu of amu heet en gescheiden van elkaar wonen 
(localized patrilineal group), worden deze gescheiden groepen weer aan elkaar verbon
den door hun lidmaatschap volgens de vrouwelijke afstammingslijn, namelijk huhi en 
wini, die theoretisch niet aan een bepaalde woonplaats gebonden zijn (nonlocalized 
matrilineal group) Zodat wat door de mannen gescheiden wordt, door de vrouwen 
'weer' verenigd wordt, bij voorbeeld bij de ceremoniën die in verband staan met de 
levenscyclus van een lid van de groep, zoals bij geboorte, rituele wassing tot en met bij 
iemands dood"'"'' 
Volgens de matrilineaire afstamming behoort men tot één van de twee hubi's die er op 
Sabu zijn en in die hubi's wordt men weer onderverdeeld naar wini's De hubi's stam
men af van twee mythische moederfiguren Deze vrouwelijke afstamming heeft volgens 
sommigen iets te maken met het standsverschil in de Sabunese maatschappij Waar
schijnlijk lijkt me dit niet Standsverschil heeft eerder een historische achtergrond en 
heeft te maken met een oude behoefte aan een overheid Straks bij de bespreking van 
Sumba zal er verder op worden ingegaan (zie pag 77) Kana merkt op dat onderscheid 
in hubi niet leidt tot kasteverschil zoals op Bali"" 
Het onderscheid in wini kan bij de vrouwen waargenomen worden als zij traditionele 
kleding dragen Er zijn 5 wini's Allen hebben eigen motieven in de sarongs geweven 
Bij een begrafenis moet de familie van de vrouw voor de doeken zorgen Elke man 
behoort via zijn moeder tot een bepaalde wini De doeken daarvan moeten bij de begra
fenis geleverd worden En bij een huwelijksaanzoek moet de familie van de man goed 
weten tot welke wini het meisje behoort Ze moet namelijk doeken met het motief van 
de wini van het meisje overhandigen 
Bij voorkeur zoekt de man een echtgenote van dezelfde wini Deze is dus tot op zekere 
hoogte endogaam"" Uiteindelijk gaat het dus bij de afstamming op Sabu in de eerste 
plaats om de exogame patrilineage In Kodi is juist de 'vala' (de matrilineaire groep) 
exogaam Het is kennelijk het één of het ander Exogamie, zowel in patrilineaire als in 
matrilineaire lijn komt eigenlijk niet voor'"^ 
Het clanlidmaatschap en de plaats van vestiging zijn patrilineair bepaald De vrouw gaat 
over tot de lineage van de man Maar bij belangrijke gebeurtenissen, in het bijzonder bij 
een begrafenis, wordt de genealogie opgehaald en dan wordt de afstamming over beide 
linies gememoreerd Dit gebeurt niet alleen om de blijvende relatie tussen bruidgevers en 
bruidnemers te schetsen, maar ook om eerbied te bewijzen aan de vrouwelijke lijn Men 

NICO Kana, Z)Hn/o ora«^ Saw», 1983, 127,128 Aan dit boek heb ik veel ontleend 
'°'Kana, a w , 123 
'"^Kana.aw. 124,140 

Van Wouden meende in 1935 van wel, tenminste bij een umlineair cross-cousin huwelijk, J P B de 
Josselin de Jong ontkende het toen al, zie Onvlee, Mannelijk en vrouwelijk m de sociale organisatie van 
Soemba, 1980 
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eert de moeders, die het leven hebben geschonken aan het Sabunese volk 
Er is in de Sabunese cultuur grote eerbied voor de 'flow of life'"". 

Huwelijk en vruchtbaarheid 
De huwelijkskeuze is niet dwingend door de adat voorgeschreven, al is er wel sprake 
van voorkeur voor de MBD Bij de regelingen, die aan een huwelijk voorafgaan, be
moeit de clan zich pas in een laat stadium met de zaken Het huwelijksaanzoek wordt in 
eerste instantie tot de ouders van het meisje gericht Zij zelf is door de ouders in belang
rijke mate vrij gelaten in haar keuze Kana meent dat de openheid tussen de seksen vrij 
uniek is in Indonesië De gezinnen geven aan huwbare meisjes zelfs alle gelegenheid tot 
seksuele contacten"" 
D H Doko zegt dat het bij het huwelijksritueel om de vruchtbaarheid gaat en niet om de 
relatie tussen families en clans'"' Doko meent overigens, dat de openheid tussen jongens 
en meisjes in de landstreek Mesara en op het eilandje Raijua, beiden in het Zuid-Westen 
gelegen, groter is dan in het noorden en oosten Kana komt oorspronkelijk uit Mesara, 
Doko komt uit het noorden, uit de landstreek rond de hoofdplaats Seba 
Volgens de Sabunese adat mag een vrouw, die weduwe geworden is, teruggaan naar 
haar eigen lineage Maar deze moet dat wel komen vragen aan de familie van de man Er 
is ook een ritueel nodig Men zal het bij jonge weduwen eerder doen dan bij oudere 
Jonge weduwen kunnen opnieuw uitgehuwelijkt worden en een bruidsprijs opleveren 
De kinderen blijven behoren tot de lineage van de overleden man, ook al zal de vrouw 
voor ze blijven zorgen zolang ze nog klem zijn 
De familie van de vrouw mag haar zelfs terughalen, als ze in het huwelijk door haar man 
slecht behandeld wordt Dat is al afgesproken op de dag van de huwelijkssluiting 
Als een vrouw teruggaat naar eigen lineage om één van de genoemde redenen, wordt de 
voor haar ontvangen bruidsprijs niet teruggegeven 
Voor een meisje dat weggelopen is naar haar partner, heeft men weinig waardering 
Daar is niet veel begrip voor omdat zij thuis genoeg vrijheden geniet Op Sumba wordt 
veel vaker een wegloophuwelijk gesloten Daar zijn de meisjes dan ook meer gebonden 
Tegen deze achtergrond valt het te begrijpen dat Sumbanezen aan Sabunezen nogal eens 
verwijten maken over een losse seksuele moraal 
Uit dit alles blijkt dat de vrouw op Sabu een voorname positie heeft'" Er wordt soms 
veel voor haar betaald Maar ze wordt nooit als koopwaar behandeld 

Kenoto 
Het eerste officiële huwelijksaanzoek, dat in het Indonesisch menghadap (zich presente
ren) heet, oï masuk minla ( binnenkomen om te vragen) oï peminangan (sirih-pinang 

Vergelijk de bundel van James J Fox (ed ), The flow of life, 1980 Fox wil met de weg van hel structura
lisme inslaan en hi) wil ook met volgens éen paü^oon de verschillende culturen m Oost- Indonesië verklaren 
Maar bi] alle onderscheid gaat het steeds om 'the flow of life' Hierbij denkt hij met aan een 'levensstof die 
voor deze stroom van leven zorgt Dat deden vroegere onderzoekers wel, zie b v AC Kruyt, Hei animisme 
m den Indischen Archipel, 1906 Op de hypothese van zielestof en levenselixer is kntiek geoefend door J 
van Baal, Symbols for communication, 1971, 71 -75 
"" Yi3na,DuniaorangSawu, 1983,23,24,51-56 

D H Doko m zijn rapport aan de adat-studiecomrmssie in 1989, 5 
Kana, aw ,23 
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aanbieden), gaat op Sabu zonder veel geschenken gepaard Alleen geven de ouders van 
de jongen sirih-pinang aan de ouders van het meisje"^ 
Na het eerste aanzoek, dat ook het begin van de verlovingstijd genoemd zou kunnen 
worden, gaan vertegenwoordigers van beide families met elkaar praten Onderwerp van 
gesprek is het ritueel dat kenoto wordt genoemd Het gaat over de datum van het ritueel 
en over de grootte van een geschenk, dat ook kenoto genoemd wordt Dit woord wijst 
eigenlijk op een dichtgebonden doek, gevuld met sirih-pinang en geld Deze wordt 
plechtig overhandigd aan de vrouwengevende partij op de afgesproken dag 
Deze kenoto vormt het eerste stuk van de bruidsprijs en ook het belangrijkste onderdeel 
ervan De kenoto is de vervanging van de bruid De bruid mag daarom ook niet genieten 
van de inhoud ervan De kenoto vergoedt de schade, die de bruidgevende partij lijdt 
door het vedies van hun dochter 
Bij binnenkomst in het huis van de bruid geeft de partij van de man de gesloten kenoto 
Ze wordt opgehangen aan een van de dakpalen van het traditioneel gebouwde huis De 
partij van de bruidegom mag niet te dicht bij deze paal zitten Men vreest dat zij dan de 
huisgoden zullen proberen te beïnvloeden om hen gunstig te zijn bij de onderhandelingen 
die nog zullen volgen Soms wordt de kenoto ook op schoot gehouden door de moeder 
van de bruid 
Na overhandiging begint het loven en bieden over de bruidsprijs Hierin is duidelijk een 
spel-element aanwezig'" Maar het kan heftig toegaan, want uiteindelijk gaat het ook 
om materiele belangen 
Als er geen overeenstemming wordt bereikt, heet het dat de sirih-pinang in de kenoto 
'dood' is De kenoto wordt dan ongeopend teruggegeven Dit komt zelden voor Als het 
wel gebeurt, is de praktijk dat de jongen en het meisje ongehuwd gaan samenleven en 
dat de huwelijksregeling later op een geschikter moment plaatsvindt 
Doko onderscheidt tussen de kenoto en de bruidspnjs, die uit vee bestaat Het kenoto-
ritueel is bij alle soorten van huwelijkssluiting nodig, ook ais bij eenvoudige huwelijken 
het vee voor bruidsprijs achterwege blijft Indien er bij grote bruiloften wel veel vee 
gegeven wordt, is er één element waarover niet getwist mag worden de vrouwelijke 
karbouw, die in ontvangst genomen wordt door de oom van het meisje (de broer van 
haar moeder)"'' Dit is de karbouw voor de goden En deze oom is in de Indonesische 
huwelijksceremonien steeds weer een belangrijke figuur 
De familie van de jongeman zit bij de onderhandelingen op de rechterzijde van het huis, 
dat is meestal het westelijk gelegen gedeelte van de voorgalerij Dit is de mannelijke 
zijde De linkerzijde vormt de achterkant, de vrouwelijke zijde van het huis en ligt 
meestal naar het oosten Op die kant van de voorgalerij zit de ontvangende familie, die 
van het meisje. 

Het kan ook precies andersom zi|n, nameliik in de oude stamkampongs, waar de huizen aan weerszijde 
van het centrale plein in evenwiidige n|en gebouwd zijn De huizen kijken dan allen met de ene lange 

Op Sumba wordt bi] deze gelegenheid al vee gegeven, minimaal twee paarden, en worden doeken als 
tegengave aangeboden Dat wiist er op dat op Sumba de relatie tussen de clans belangnjker is dan op Sabu 

Over het spelelement rond huweliiksbetalingcn Andrew Strathem, The Central and the Contingent, 
1980 Op pag 49 wijst Strathem op de 'game-theor\' , waarover Fortes geschreven heeft in M Fortes (ed ), 
Marriage m Tribal Societies, Londen 1962 
"" Doko, a w, 5 



50 

zijde, waar de deuren zijn, uit op het plein In ieder geval staan de huizen van oost naar west of van west 
naar oost gericht Dat is ook gunstig ten opzichte van de winden die uit deze nchtingen komen en dan 
altijd een korte ziide van het huis trefl'en'" De huizen worden vergeleken met een schip er is een boeg 
en een achterschip'" De vorm van het huis is aan voor en achterzijde gelijk Het eiland Sabu zclt wordt 
ook met een schip vergeleken En zowel van het huis als van het eiland geldt, dat de voorkant manneli)k 
geacht wordt en de achterzijde vrouwelijk De voorkant' van het eiland wijst ook naar het westen 

De familie van de jongeman moet zich voorkomend en bescheiden gedragen, ook wan
neer geen eten en drinken aangeboden wordt en de eisen hoog zijn Voortijdig weglopen 
of protesteren kan vechtpartijen opleveren Wel is tegenwoordig de plaatselijke overheid 
aanwezig, maar niet alleen om de vrede te bewaren en de weg te effenen tot burgerlijke 
registratie van het huwelijk Het desahoofd en andere gezagsdragers willen ook betaling 
ontvangen"' 
Bijna altijd zijn de eisen hoog Dit vermeerdert het aanzien van de huwelijkskandidate 
De eis mag eigenlijk niet lager zijn, dan wat vroeger voor de moeder van het meisje is 
betaald 
Toch wordt zelden gegeven wat geëist wordt. 

Na de kenolo 
Bij de belangrijke huwelijkssluitingen is het verloop verder als volgt De dag na het 
kenoto-ritueel komt de familie van de man samen in diens huis Zijn clan gaat dan na of 
men draagkrachtig genoeg is om het gevraagde te geven Een ieder probeert bij te 
dragen naar vermogen en vergeet daarbij niet wat de bruidegom en diens ouders vroeger 
voor hem hebben gedaan Dat geschenk gaan ze de daaropvolgende dag bij de familie 
van het meisje brengen en dan wordt er nog eens onderhandeld Na de overhandiging 
van het vee wordt het meisje meegenomen naar het huis van de man Deze vorm heet 
hoda (gezang) en ontleent de naam aan het gezang tijdens het thuisbrengen van het 
meisje 
In de dagen daarna gaat het bruidspaar, zo spoedig mogelijk, weer uit eten bij de ouders, 
eerst bij de hare en daarna bij de zijne 
De verplichting van geschenk en tegengeschenk is er wel, maar staat niet centraal Ook 
hieruit blijkt dat het niet zozeer om alliantie tussen clans gaat De familie van de man 
betaalt aan de familie van de vrouw de bruidsprijs In de literatuur wordt deze vaak 

Vergelijk Doko, a w , Kana, a w, 20 en Kana, The order and significance of the Savunese house, 1980 
Deze typering heb ik zeil' op Sumba niet gehoord, maar Geimaert wel, zowel in Oost-Sumba als in het 

uiterste Westen, Kodi, üeimaert, a w , 166,167 De svmboliek wordt uitvoeng beschreven dcx)r M J Adams, 
Symbols of the organized community in East Sumba. 1974, maar met voor een huis dt)ch voor het stamdorp 
Bi] een laarhiks feest vertelt de priester (ratu) over een scheepsreis van de voorvader, die vanuit de onderwe
reld naar Sumba kwam Het dorp wordt als een schip gezien vanuit oogjiunt van organisatie het is een 
afgesloten eenheid, onder leidmg van de pnester, zoals een scheepsbemanning onder leiding van de kapitein 
staat Adams verzamelde haar gegevens voomameliik in Kapunduk, het Ncxjrden van Midden-Sumba Hel 
beeld van een schip ü"effen we heel duideli|k bij een begrafenis aan De grote dekstenen van een grat worden 
met een prauw vergeleken Bi) het transport naar het graf wordt er een doek op gespannen als een zeil Daar 
refereert Adams aan, a w, 343, en üeimaert, a w ,248, en het is op Oost-Sumba nog steeds de prakUik 
De Labova van West-Sumba zien hun huis als een karbouw, compleet met ingewanden daarmee doelen ze 
op de plek waar gekookt wordt en afval wordt neergeworpen, de plek waar ook de dode lichamen een tijd 
lang neergelegd worden en hun vocht wegloopt, tevens de plek waar de vrouwen kinderen knjgen Het leven 
in zo n huis wordt met spijsvertermg vergeleken, Geimaert, av , 188 

Kana, a w., 54 



51 

kebne genoemd, dat wil zeggen 'prijs' Maar algemener is de term hada walli, dat wil 
zeggen 'vee, waarmee je iets koopt' 
De exogamiteit is er niet zozeer tussen de clans, udu, maar de lineages, kerogo of dara 
amu 
Voorechtelijke kinderen behoren tot de familie van de vrouw Nu moet na de geboorte 
van ieder kind een ceremonie plaatsvinden, die genoemd wordt 'het begroeten van het 
kind' Pas na deze plechtigheid behoort het kind tot de clan In het geval van een on
gehuwde moeder draagt haar vader of haar oom zorg voor de ceremonie Langs deze 
weg gaat het kind wettig behoren tot de familie van de vrouw 
Het komt zelden voor dat bij een later huwelijk van de vrouw de kinderen, samen met de 
moeder, overgaan tot de clan van de man Daarvoor is namelijk eerst een ceremonie 
nodig om het kind uit de clan van de moeder los te maken en een andere om het in de 
clan van de nieuwe vader op te nemen Dit wordt te kostbaar geacht"* 
Bij sluiting van een huwelijk waar al voorechtelijke kinderen zijn, moet de partij van de 
bruidegom eerst een varken geven Dit wordt geslacht om de schande te bedekken, die 
over de familie van de vrouw is gebracht'" Bij heel veel huwelijkssluitingen is er eerst 
dit ritueel omdat er zo vaak al seksueel contact is geweest en al kinderen geboren zijn 
Het lijkt me niet onmogelijk dat het, evenals bij de Tobelo op Halmaheira, ook een 
onderstreping is van de meerderwaardigheid van de bruidgever'̂ " 

Conchisie 
Sabunezen zullen, evenals de Batak, altijd vragen naar de clan van elkaar Toch zijn de 
banden met de clan ondergeschikt aan de banden met de eigen familie Om allianties 
bekommert men zich niet zo veel De positie van de vrouw is belangrijk en haar vrucht
baarheid Zij is de schenker van het leven 
De drie punten van het A S V -concept komen alle drie voor Naast de mannelijke 
afstammingslijn wordt de vrouwelijke lijn op Sabu heel goed gekend Er is een socio-
kosmisch dualisme dat volgens de gedachtenwereld van de Sabunezen seksueel bepaald 
is Dit laatste kwamen we op Irian en bij de Tobelo ook tegen, en zullen we op Oost-
Sumba eveneens aantreffen 

2.7 Contextualisering en kerstening: effecten voor huwelij ksbetalingen 

In deze paragraaf wil ik een aantal gevallen van contextualisering en kerstening aanstip
pen, ter voorbereiding op de straks m hoofdstuk 3 en 6 breder te beschrijven problema
tiek op Sumba 
Ik begin opnieuw bij Europa Bekend zijn de adviezen die paus Gregorius I (590-614) 
gegeven heeft aan zijn zendeling in West-Europa, de monnik Augustinus Zijn waarde
ring voor de context ging erg ver De paus gaf daarbij ook adviezen inzake huwelijks-
ethiek, en schreef daarbij over de regel van exogamie In de eerste periode van kerste
ning moest deze mild worden gehanteerd Opvallend is dat vier van de negen adviezen 

Mondelinge infonnatie van D H Doko 
"''Kana, a n , 49,51 

Toch IS dit ntueel er alleen als er voorechtelijke kinderen ziin Hier ligt een verschil met de Tobelo-
cultuur, waar bij elke huwelijkssluiting er een ntueel is dat "bedekking van de schande' heet 
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van de paus kwesties van huwelijk en seksualiteit raakten'^' 
Ook in Indonesië hebben de huwelijkszaken overal in de jonge kerken voor hoofdbre
kens gezorgd Ik geef een aantal voorbeelden en alleen uit de tot nu toe beschreven 
gebieden 

Irian Jaya 
In de begintijd van de evangelieverkondiging verzetten de zendelingen zich meteen al 
tegen de huwelijksbetalingen De vrouw is geen koopwaar, zeiden ze Hun verzet ging 
gepaard met weerstand tegen het collectivistisch levensgevoel, dat in de stamreligie en 
stamcultuur zo overheersend is Zij onderschatten de kracht daarvan en verloren zo de 
context uit het oog 
Zij letten vooral op incidentele uitingen De zendelingen zagen bij voorbeeld de bundel 
stokjes, die de Arfakkers bij de Geelvinkbaai voor hun huis ophingen Daarmee werd 
aangegeven dat er een huwbare dochter in huis was en hoe hoog de bruidsprijs was'̂ ^ 
Het was ook onvermijdelijk dat de zendelingen in aanraking kwamen met de problema
tiek van de bruidsprijs, want één van de eerste handelingen van de zendelingen aan de 
Geelvinkbaai was het loskopen van slavenkinderen Deze waren in slavernij geraakt, 
doordat zij of hun ouders eens waren geroofd Vaak werden ze verhandeld of behoorden 
ze tot een bruidsprijs'̂ ^ Deze slavenkinderen werden de eerste zendingscontacten Ze 
woonden bij het gezin van de zendeling m huis Het gebeurde wel dat deze wilde bemid
delen bij het huwelijk van een meisje, dat bij hem in huis was Maar hij moest dan goed 
beseffen wat hij deed Want als een jongen uit het dorp op zo'n meisje verliefd was 
geraakt en de zendeling had meegewerkt aan het huwelijk, kon het daarna gebeuren dat 
ze mishandeld werd omdat ze gratis was verkregen Ze bezat voor haar man geen enkele 
waarde'̂ " 
Toen de eerste Papua's christen geworden waren, bleek het noodzakelijk dat ze hun 
huwelijkspartner gingen zoeken onder de medechristenen Dit was niet alleen geboden 
om de reden van geloofseenheid, maar ook praktisch gezien Want het aangaan van een 
huwelijk met een heiden kon zulke verplichtingen op de christelijke familie leggen, dat 
terugval in het heidendom gemakkelijk kon plaatsvinden Zowel de huwelijkskandidaat 
als zijn familie kon door de andere partij tot bijgelovig ceremonieel worden gedwongen 
en ook tot de kosten daarvan Het gewoonterecht eiste dat aan zulke eisen werd vol
daan Voor kerstening van de samenleving was het toen nog te vroeg 
De kerk heeft de bruidsprijs niet verboden maar zich wel gekeerd tegen excessen Op de 
Vogelkop, aan de oevers van de Geelvinkbaai, heeft de zending en later de Evangelisch 
Christelijke Kerk, een halt toegeroepen aan het ruilhuwelijk Dat was daar een transactie 
met gesloten beurzen die veel misstanden veroorzaakte Ontving de ene partij een 
vrouw, die ooit mishandeld was, dan werden aan de vrouw die naar de andere partij 
ging, dezelfde wonden toegebracht Ook overspel, eens door een huwelijkskandidaat 
begaan, werd goedgemaakt door eenzelfde daad van de andere partij'^'. 

Goody, The development of the family and marriage m Europe, 1983, 35,36 
Kamma, "Dit wonderlijke werk", \\, 1976,469 
Kamma, De Messiaanse Koréri-bewegmgen ,281 
Kamma, "Dit wonderlijke werk", I, 401 
Kamma, "Du wonderlijke werk" ,11, 748 
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In de G G RI -kerken van het Digul- en Mappigebied is een uitgesproken stellingname 
achterwege gebleven Wanneer de kerk van Kawagit op een classisvergadering in 1978 
een algemeen maximum voor de bruidsprijs wil vaststellen, blijven positieve reacties van 
de andere kerken uit ledere kerk stelt zijn eigen maximum vast en daar blijft het bij Op 
een classisvergadering in 1984 merken de afgevaardigden van Butiptiri op, dat de 
besluiten over het maximum niet nageleefd worden De classis Digul overweegt dan, dat 
de overheid maar de grens van de bruidsprijs moet vaststellen en dat de kerken moeten 
volstaan met het geven van pastorale begeleiding Wel is men het er over eens, dat een 
schuld aan bruidsprijs nooit mag worden afgelost door het uithuwelijken van een doch
ter Tegenover haar moet men de doopbelofte van de opvoeding nakomen Men moet 
om dit gedwongen uithuwelijken te voorkomen juist zorgen dat er geen schuld blijft 
uitstaan'̂ '' 
De zendelingen van de Gereformeerde Kerken hebben in de jaren tachtig, zowel onder
ling als met het thuisfront in Nederland, een discussie gevoerd over de kerkelijke huwe
lijksbevestiging De meeste zendelingen vonden dat in de kerk door bruidegom en bruid 
geen beloften gedaan behoefden te worden Dat moesten ze in de familiekring en tegen
over de overheid doen De zondag na de huwelijkssluiting zou de gemeente voorbede 
voor het bruidspaar kunnen doen De reactie vanuit Nederiand luidde, dat het goed zou 
zijn wanneer de Irianese kerken er naar toegroeien dat bruidsparen ook in de eredienst 
beloften afleggen In de eredienst wordt de naam van de Here uitgeroepen over ons 
leven en daar leren we ons leven aan de Here te wijden Daarom is kerkelijke huwelijks
bevestiging passend, ook in de Irianese cultuur Uiteindelijk hebben de Irianese 
G G R I -kerken deze adviezen voor kerkelijke huwelijksbevestiging niet aanvaard Als 
uitvloeisel van de discussie is een handleiding over het huwelijk ontworpen en aangeno
men De bruidsprijs wordt daarin niet mtegraal afgewezen maar alleen het verkeerde 
gebruik ervan De mogelijkheid van een goed gebruik binnen het huwelijksceremonieel 
wordt niet genoemd'^' Zou dat te maken hebben met het feit, dat in de handleiding heel 
sterk wordt uitgegaan van het ideaal van het gezin, dat los staat van de grootfamilie'̂ *'̂  
Een passende aandacht voor die grootfamilie opent echter de weg tot goede contextuali-
sering Daarbij kan kerkelijke bevestiging van het huwelijk ertoe bijdragen dat de invloed 
van de familie in juiste proporties blijft en zo kerstening van de samenleving bevorderen 

Toha-Batak 
In een pastorale studie over de Batak-kerk wordt een geval beschreven van een kinder
loos echtpaar van middelbare leeftijd, dat onenigheid krijgt met zijn ouders Zowel in de 
kerk als in de maatschappij staat het echtpaar in hoog aanzien Ze behoren tot een 
vooraanstaande familie Het echtpaar zelf heeft de kinderloosheid gelovig verwerkt, 
maar de ouders van de man niet Door de onvruchtbaarheid van hun kinderen missen zij 
de kans om ompu te worden De zoon zei eens tegen zijn ouders "Niet u, mijn ouders, 
bent onvruchtbaar, maar mijn gezin is het" Het mocht niet baten De ouders probeer
den, hoewel zelf ook christen, hun zoon te bewegen tot het nemen van een tweede 
vrouw Ze probeerden vervolgens via een adatplechtigheid toestemming voor een 

'̂ * Laporan- laporan klams Digul. 15, 20, 22, 29, 34, 39, 57, 78, 84, 92, 107 
Zowel de discussie als de inhoud van de handleiding zi|n besproken door Roel Kuipers, Huwelijk in 

Melane.iie, \99'i Dehandleidmgheel Pedoman ajaran Atkilah lentangperkawman G G R I (lr|a) 
Deze signalenng is ook van Kuipers 
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scheiding te verkrijgen Ze probeerden tenslotte een nichtje in het huis van hun kinderen 
onder te brengen Dat was een meisje, dat volgens het gewoonterecht zeer geschikt zou 
zijn om met hun zoon te trouwen Het was de dochter van moeders broer Hun hoop 
was dat er zoveel onenigheid in het gezin van hun zoon zou losbarsten, dat zijn vrouw 
ten einde raad zou weglopen Al hun pogingen mislukten 
Deze pastorale studie geeft brede aandacht aan de achtergronden om te laten zien hoe 
moeilijk de positie van zo'n christelijk echtpaar kan worden en hoeveel steun er vanuit 
de gemeente dan nodig is'^' 

Tohelo 
De zending heeft op een aantal punten een zware strijd gevoerd tegen de Tobelo-adat 
Vooral inzake het tweede dodenceremonieel, vanwege de voorouderverering en de 
seksuele losbandigheid op dit feest Toch rekent James Haire Tobelo tot de streken waar 
van oudsher een strenge moraal bestaat"" In andere gebieden op Halmaheira is dit 
volgens hem anders In Tobelo heeft de piëtistische en calvinistische zending goede 
aansluiting bij de bevolking kunnen vinden, zegt hij Dit zal betekenen, dat het tweede 
dodenritueel metterdaad verdwenen is Hier heeft de christelijke kerk op een belangrijk 
punt de strijd gewonnen 
Haire vindt dat de kerk van Halmaheira na haar zelfstandigheid méér met de oude adat 
geworsteld heeft, dan de zending in vroeger jaren deed Die had alles heel netjes gere
geld en verschillende soorten kerkelijke huwelijkssluitingen vastgesteld Voor hen, die 
onbesproken het huwelijk ingingen, was er een andere vorm dan voor hen die al seksuele 
omgang hadden gehad Maar er is toen geen goede confrontatie met de adat geweest 
Het was pas de zelfstandig geworden kerk, die een reëel debat ging voeren, aldus 
Haire'" Opmerkelijk is, dat Haire over de bruidsprijs niet spreekt Ze bestaat gewoon 
nog en vormt volgens Haire kennelijk geen probleem 
Zendeling A Hueting meende dat de bruidsprijs gehandhaafd moest blijven, maar hij 
denkt aan een lage, uit eigen middelen betaalde bruidsprijs Bij het totaal ontbreken van 
een bruidsprijs wordt het huwelijk niet geldig geacht, en dat werkt ongebondenheid in de 
hand Hueting koos voor handhaving van een bruidsprijs, die in tegenwoordigheid van 
de zendeling overhandigd moest worden Met de koloniale overheid waren hierover 
afspraken gemaakt De eerste christenen hebben zelf wel om totale afschaffing van de 
bruidsprijs gevraagd Maar de meeste zendelingen waren er niet voor Men heeft in 
latere jaren het niveau van de bruidsprijs weer verhoogd tot de oude adathoogte De 
bedoeling was, de bruidsprijs als koopsom kwijt te raken, maar haar te behouden als een 
waarborg, dat de man zich goed zou gedragen tegenover zijn vrouw'" 
Dit onderwijs van de vroegere zending heeft, hoe weloverwogen ook, toch niet echt 
wortel geschoten in de Tobelorese samenleving Ook Platenkamp memoreert dat in 1911 
de zending weer teruggekomen is op eerdere besluiten"' 
Je zou de vraag kunnen stellen of juist kerstening niet tot gevolg heeft, dat de bruidsprijs 

'^' Studi Kasus Pastoral, 52-69 
James Haire, The character and theological struggle of the church in Halmaheira 1981, 228 
Haire, a.w, 62,63 
Hueting, a w , 282-291 Zie over het werk van Hueting in Tobelo ook S Coolsma, De zendingseeuw, 

1901,752-756 
' " Platenkamp, a w , 252, vgl ook 223,224. 
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commercialiseert Zo lang deze nog in de oude kaders van voorouderverering staat'^'' en 
men omzichtig naar een evenwicht in de maatschappelijke verhoudingen zoekt, kan de 
bruidsprijs op dit laatste punt een goede zaak dienen Zijn die oude kaders eenmaal 
losgelaten en vreest men de vloek van voorouders niet meer, dan dreigt het risico van 
uitbuiting'" Het is om meer dan een reden dringend nodig dat er dan nieuwe kaders 
komen Je kunt niet halverwege blijven staan op de weg van de vernieuwing van de 
levenswandel Zeker niet, als de kerstening dorpsgewijs heeft plaatsgevonden, zoals in 
Tobelo, en er dus voor de gehele kampong een nieuwe situatie is ontstaan '"■ 

Sahii 
Over de geschiedenis van de christelijke kerk op Sabu heeft F.D Wellem veel geschre
ven"' De G G R I gemeente op Sabu noemt hij niet Deze kerk is onder leiding van ds 
D D Rihibiha zeer kritisch tegenover de adat geweest Ze heeft het kenotoritueel niet 
verboden, maar het stellen van eisen wel De kenoto mag niet meer zijn dan een blijk van 
waardering en daarover mag niet onderhandeld worden Wat gegeven wordt, dient te 
worden aanvaard Men beweert dat dit standpunt in overeenstemming is met de oor
spronkelijke betekenis van de kenoto Zelfs zegt Rihibiha, dat er lang geleden helemaal 
geen bruidsprijs op Sabu was, maar dat die gewoonte is ontstaan toen vreemdelingen 
zich vestigden en via bruidsprijs vrouwen verwierven'̂ " 
De kerk acht het niet juist, dat eerst de gehele familie van de man bijeenkomt om te 
bespreken wat ieder zal bijdragen Het is evenmin juist, dat alle familieleden van het 
meisje delen in de bruidsprijs Het is voldoende als het een geschenk van ouders tot 
ouders is 
Liet men de kenoto intact, de bruidsprijs, het vee, werd verboden Zo bestreed men ook 
de voorouderverering in de vorm van de karbouw, die gold als het geschenk voor de 
goden Want deze karbouw, aan moeders broer gegeven, diende om de zegen van de 

"* Platenkamp komt aan het einde van 7iin boek tot indnngende typeringen over de bruidgever en de 
bruidnemer Hl] heelt geconcludeerd dat het bii de bruidnemer eigenhik om alle mensen van de patnhneage 
van de bruidegom gaat Zi] spelen allen een rol bi| de ceremontólen Bij de bruidgever daarentegen gaal het 
vooral om de rol van de vrouwen In plaats van bruidgever zou Platenkamp liever zeggen 'levengcver' en 
in plaats van bruidnemer 'beeldgever', nameliik schenker van 'image' 
'^' We lazen m een rondzendbnef van een Amenkaansc zendeling over een scriptie van ds Eddi Sumtaki 
aan de Christeli|ke Universiteit Satva Wacana in Salaliga over Halmaheira "As in manv places throughout 
the world, men muM "buv' wives ihrough the pavmenl of marriage gold' If the woman's famil\ does nol 
tavor the suitor the price is purposely NCI impossibly high Occasionally a family may demand something 
completely ndiculous like a Boeing 747 or a space shuttle This forces the couple to elope, for which they 
must pay a fine under traditional law and also must sutler church sanction The moral question is whether the 
church should simply become a representative of traditional law under these circumstances or whether the 
church might offer an ethical and pastoral alternative to the system of bndepnce" 
'""' Haire wijst op de volksbekenng en verbindt die met het begnp van 'lotsverbondenheid', dat vanouds de 
Tobelorese samenleving typeert, a w ,173,180 Haire spreekt zijn waardermg uit voor de zerdmg, omdat die 
daai oog voor had Met name noemt hij Hueting en hi] is ook positief over de zendingsmethode van Van 
Dijken, door deze zelf getypeerd als "van het zichtbare naar hel Onzichtbare" Door landbouwonderwijs met 
praktijk gaf hij een nieuwe visie op de natuur en dat was effectief voor de natuurvolken van Halmaheira, 
aw, 170,171 
' " F D Wellem, Injil dan Marapu. 1995 
' " Gehoord via D H Doko Dit is met in tegenspraak met de beschnjving van de geschiedenis van de 
bevolkmg van OostSumba en Sabu op pag 61 
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voorouders van haar clan in te roepen Overdreven eerbied voor de kenoto heeft de kerk 
echter wei verboden Deze eerbied bleek bv uit het voorschrift, dat de kenoto de 
huisvloer niet mocht raken, en eigenlijk door de moeder van het meisje op schoot moest 
worden gehouden, tot het moment was aangebroken om de kenoto open te maken 
Bezwaar was er ook tegen de eis van het verzoeningsoffer aan de partij van de bruide
gom, in het geval dat er al seksuele contacten geweest waren"' 

Ds D Dida van Waingapu (Sumba), uit de Gereia-gereja Bebas, noemde m een gesprek m 1983 twee 
strijdpunten Bij de Sumbanese kerkleden moet de bruidsprijs (belis) steeds weer verboden worden, bij de 
Sabimese kerkleden op Sumba gaat het steeds weer tegen het ntueel van de 'bedekking van de schande' 
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3 BRUroSPRIJS OP OOST-SUMBA 

3.1 Doel en indeling van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de bruidsprijs op Oost-Sumba tegen de achtergrond van de 
plaatselijke samenleving, want huwelijksbetalingen zijn nauw verweven met de andere 
aspecten van het maatschappelijk leven Zo wil ik voorbereidend werk verrichten voor 
een verantwoorde beoordeling In de conclusies en aanbevelingen van hoofdstuk 6 keren 
de beschreven facetten van de Oost-Sumbanese samenleving in dezelfde volgorde terug 
Het eerste wat aan de orde moet komen is een tekening van het landschap, de bevolking 
en de woonwijze van Oost-Sumba (3 11) Op één woongebied, Umalulu (3 1.2) ga ik 
afzonderiijk in Deze onderdelen keren in hoofdstuk 6 niet meer terug Speciale aan
dacht wijd ik in par 3 1 1 aan de vraag of Oost-Sumba als een afzonderlijk studieveld 
mag worden beschouwd 
De nu volgende beschrijving geeft een reconstructie van hoe het vroeger was Daarbij 
moet bedacht worden dat op sommige plaatsen vroeger en nu nog dicht bij elkaar liggen 
Maar de tijd staat niet stil, zeden veranderen, en er rijzen nieuwe problemen Was 
vroeger evenwicht tussen clans, gerealiseerd door geschenkenuitwisseling, van groot 
belang in politiek en sociaal opzicht, naarmate de overheid voor stabiliteit in de samenle-
vmg zorgt verdwijnt deze noodzaak In zo'n situatie kan de bruidsprijs van vooral 
commerciële waarde worden en daarom een probleem gaan vormen (zie par 3 9) Ook 
de kerk, sinds eind negentiende eeuw in Sumba aanwezig, stelt vragen bij huwelijksbeta
lingen Zij keurt het niet goed als kleine kinderen al worden uitgehuwelijkt, ze wijst het 
ook af wanneer jonge mensen tegen hun wil tot een huwelijk gedwongen worden, ze 
verzet zich tegen huwelijksbetalingen die voorechtelijk geslachtsverkeer in de hand 
werken en ze heeft bezwaar tegen de plaats van de stamgodsdienst bij de huwelijksrege-
lingen (zie par 3 10) Contextualisering en kerstening komen in par 3 9 en 3 10 sum
mier aan de orde en uitvoeriger in de beoordeling van hoofdstuk 5 en 6 

3.1.1 Landschap, bevolking en woonwijze van Oost-Sumba 

Er zijn een aantal argumenten om Oost-Sumba binnen het geheel van de Sumbanese 
maatschappij als een apart gebied te beschouwen' Toch is hiermee de eenheid tussen 
Oost en West niet ontkend Al spreekt men b v eikaars taal niet, men begrijpt eikaars 
cultuur heel goed^ 
1 Oost-Sumba kent slechts één stamtaal, het Kamberaas In het westen van Sumba zijn 
daarentegen verschillende talen te vinden, voor ieder landschap een eigen taal̂  

Contra Peter van Riel, l'an Pythons en Ikat-doeken, 1993, 6-8 Hij zegt "In de literatuur is veel aandacht 
aan Oost-Sumba geschonken, naar verluidt omdat dit deel een meer homogene cultuur zou hebben Een 
stellmg die nergens wordt bewezen" 

Needham, Principles and Variations m the Structure of Sumbanese Society, 1980, 23 
Manan Klamer, Kambera, 1994, 3, beschn)fl het Kamberaas als de enige taal van Oost-Sumba In Mangili 

en Waielu spreekt men dialecten hiervan In West-Sumba kunnen de sprekers van de dialecten van Anaka-
lang, Mamboru en Wanukaka de sprekers van het Kamberaas verstaan, en omgekeerd Met de West-
Sumbanese talen van Wewewa en Kodi is er groot verschil L Onvlee, Enige opmerkingen aangaande 
Sumbase taal en literatuur, 1936, 165 
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2 OostSumba kent slechts één vorm van voorkeurshuwelijk, namelijk het matrilaterale 
crosscousin huwelijk, terwijl WestSumba ook andere vormen kent Naarmate men 
verder naar het westen reist, wordt het verschil met OostSumba op dit punt steeds 
groter" 
3 Grote delen van het Westen zijn van oudsher rijker en welvarender dan het Oosten 
Het Westen is vruchtbaarder en iets dichter bevolkt OostSumba heeft veel grasland en 
vooral ladanglandbouw, in WestSumba zijn vanouds meer sawahs Daarom is in het 
Oosten het paard het belangrijkste adatgeschenk en in het Westen de waterbuffel, de 
karbouw Dit dier is onmisbaar bij de grondbewerking van de sawah' 
4 In de beleving van alle OostSumbanezen is het zo, dat zij afstammen van één van de 
voorouders, die als eersten het eiland betraden, namelijk van Umbu Walu Mandoko De 
WestSumbanezen hebben volgens sommigen meer voorouders De mythe zegt dat de 
voorouders geland zijn op kaap Sasar, de meest noordelijke punt van het eiland Van
daar is Umbu Walu Mandoko oostwaarts gevaren om weer aan land te gaan in de baai 
van Wamgapu*" 

In 1937 en 1938 deed de antropoloog W Keers onderzoek naar de bevolking van de oosleliike kleine 
Sundaeilanden Zi)n conclusie is dat de OostSumbanezen een afzonderliike bevolkingsgroep vormen' 
Over een oud koninknjkie in OostSumba, Rende, is een studie verschenen van Gregory L Forth' 
Veel kennis over OostSumba is te putten uit de boeken van umbu Hina Kapita Hij schreef bi] voorbeeld 
gedetailleerd over het oude n|k van Umalulu, dat is het aan Rende grenzende Melolo Hij was eens de 
medewerker van zendelingtaalgeleerde L Onvlee en heeft later ook zelf veel gepubliceerd' Kapita 
kreeg in 1985 een eredoctoraat van de Vn|c Universiteit in Amsterdam Onvlee en Kapita zi)n de auteurs 
van een groot KamberaasNederlands woordenboek'" Kapita komt zelf uit het OostSumbanese Mangili 
Over Mamboru, dat cultureel een overgang vormt tussen Oost en WestSumba, verscheen een studie 
van Rodney Needham" Danielle Geimaert publiceerde over het WestSumbanese Laboya'" Janet 
Hoskins over hel WestSumbanese Kcxli" 

■* Rüdnev Needham, aw. \980, 35 
D üeimaert Martin, The woven land o/Lahoya, 1992, 13 
Umbu Hina Kapita, Sumba di dalam jangkauanjaman, 1976, 14, dezelfde, Masyarakal Sumha dan adat-

isliadalnya, 1976, 14 
W Keers, An anthropological survey of the Eastern little Sunda islands, 1948 

' Gregory L Forth,/Jm^;, 1981 
Kapita, Sumba di dalam jangkauan jaman, 1976, 83174 handelt over Umalulu Naast de geciteerde 

werken publiceerde Kapita ook Pamangu ndewaperjamuan dewa, 1986 Hi| werkte mee aan de uitgaven 
van O T en N '1' in het Sumbaas en een psalmen en gezangenbundel Verder verscheen van hem een 
grammatica SumbaasIndonesisch 

Onvlee, Kamberaas(Oost-Soembaas)- Xederlands woordenboek, 1984 
Needham, Mamboru, 1987 Dat Mamboru een overgangsgebied vormt had Needham in aw .] 980, 22,23 

reeds gezegd en Onvlee had dit aangegeven in aw. 1936, 165 
Taalkundig vormt Laboya m het Westen een uitzondenng, Onvlee, aw,\936, 165, Geimaert, aw, 2 

Ook cultureel gezien is Labova anders dan de omnngende landschappen Dat hangt er mee samen dat het 
zowel bergland als kustvlakte bezit, Geimaert, aw ,4 In Laboya is de gave van welsprekendheid mmder 
ontwikkeld dan bij de buren Het accent valt in Laboya meer op de actie, b v het geven van geschenken, 
Geimaert, a w . xxxiii 

ianelHoskms, The play of time. 1993 
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Een bibliografie is gemaakt door Taro Goh en uitgegeven door J J Fox''' 

Landschap 
Sumba is een droog, onvruchtbaar eiland Voor het oostelijke gedeelte van het eiland 
geldt dit in nog sterkere mate dan voor het Westen Het is 12 297 km2 groot'^ waarvan 
meer dan de helft - 7000 km2 - tot het oostelijke gedeelte behoort Daar woonden in 
1982 127 900 mensen", maar daartoe behoorden ook de inwoners van de hoofdstad 
Waingapu Oost-Sumba is dus dun bevolkt Intensieve landbouw, zoals op Java en Bali, 
is slechts in kleine gebieden mogelijk Het areaal kan alleen worden uitgebreid als door 
grote inspanningen van de nationale overheid het water uit de diep gelegen rivieren kan 
worden opgestuwd en via irrigatie-kanalen naar vlakke gebieden aan de kust wordt 
geleid" Dit zal alleen succes hebben in gebieden, waar de bodem een redelijke vrucht
baarheid bezit, want bedacht moet worden dat Sumba niet tot de vruchtbare vulkanische 
eilanden behoort Het ligt, tezamen met eilandjes als Sabu en Rote en het veel grotere 
Timor, op de zuidelijkste, niet vulkanische eilandenboog van Indonesië Grote delen 
bestaan uit kalk- en koraalrotsen 
Vroeger was er in ieder geval geen sprake van irrigatie op grote schaal Er was ook geen 
reden toe, want de bevolkingsdruk was gering Slechts de adel bezat sawahs Deze lagen 
in de kustvlakten en daar waar rivierdalen zich verbreden, of bij een bron De adel had 
slaven om de sawahs te bewerken 
De armere bevolking leefde van jagen en verzamelen Landbouw vond plaats in de 
bosgebieden, waar steeds een stukje werd platgebrand en dan voor twee a drie jaar 
gebruikt kon worden Hevige erosie is hier het gevolg van geweest 
De rijkdom van de bevolking lag in haar veebezit en in haar weidegronden Het vee heeft 
geen intensieve verzorging nodig Op de grote vlakten en m de met gras begroeide 
heuvels kan het vee zich uitstekend redden Het leeft daar in grote kudden, soms met en 
vaker zonder herder 
Paarden en karbouwen worden in beperkte mate gedomesticeerd Slechts een klein 
aantal paarden wordt voor rijdier gebruikt De anderen leven, net als karbouwen, in 
kudden en worden slechts opgedreven als ze nodig zijn voor verkoop of voor bruids
prijs Opmerkelijk en veelzeggend is, dat het later vanuit India ingevoerde zebu-rund niet 
als hoofdgeschenk bij de bruidsprijs mag ftinctioneren'* Want het is een dier, dat oor
spronkelijk niet bij het eiland hoort 

Het belang van de karbouwen ligt verder in de grondbewerking die rencah sawah heet Een kudde 
karbouwen wordt rond gedreven op de drassige percelen waar men rijst wil inplanten De scherpe 

* Taro Goh, Sumha bibliography, 1991 Goh deed veldonderzoek in Kapunduk, N W -Sumba en overleed 
in 1988 
"Forth, a w, 3 

Sumba-Timur dalam angka 1982, Waingapu 1981, bi|lage bi| P R Boersema, Ontwikkelingswerk in 
Oost-Sumba gedurende de periode 1978-1984 FD '•NeWem, Injil dan Marapu, 1995,511 Heel Sumba 
had m 1990 450 000 inwoners 

In 1990 IS de stuwdam in de Melolo-nvier klaargekomen en vanaf 1991 is de vruchtbare grond verdeeld 
In 1995 en 1996 gebeurde hetzelfde met de grote Kambanini-rivier 

Onvlee heeft gehoord dat het toch voorkwam, maar hii wilde dit nog venfieren De betekenis van vee en 
veebezit. 1952, 16 Het gebeurt nu vri] vaak, vooral bi) een huwelijk met een niet-Sumbanese partner, en het 
heeft te maken met commercialisermg van de bruidspnjs 
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hoeven vernietigen het onkruid en geven de grond een goede, waterhoudende structuur" 
Paarden en karbouwen worden bovendien bij begrafenissen geslacht om de overledene te dienen in het 
hiernamaals 
Het varken is ook inheems leder huisgezin bezit er enkele Ze worden door de vrouwen verzorgd Bii 
adatregelmgen leveren de bruidgevende families de varkens 

Komst van de vooroudere 
De bevolking van Sumba spreekt er in de mythische verhalen over dat de voorouders 
van overzee gekomen zijn Dan worden plaatsen genoemd als Malaka (in Maleisië), 
Java, Bali, Makassar (op Sulawesi), Bima (op Sumbawa), Ende (op Flores), Sabu en 
Rote Er was, aldus de mythe, een brug tussen Flores en kaap Sasar, die als gevolg van 
magisch ingrijpen van de voorouders, door de bliksem vernietigd is Zij waren het er niet 
mee eens, dat de contacten met de vroegere woonplaatsen te intensief bleven "̂ De 
route, in de mythe genoemd, geeft steun aan de algemeen heersende opvatting, dat in het 
begin van onze jaartelling Aziatische volken via het schiereiland van Maleisië naar 
Indonesië zijn gegaan en daar een oudere bevolking hebben verdrongen^'. 

Kecrs (zie pap 58) spreekt over vier groepen die in de loop van de eeuwen vanuit 7uid-Oost Azié de 
aichipel bevolkt hebben de Weddas, de Negritos, de Proto-Maleiers en de Deutero-Maleiers Ze 
kwamen echter niet allemaal even ver Misschien is er m de oosteh|ke Sunda-eilanden ergens een oude 
groep niet door een longere overspoeld en in oorspronkeli|ke staat achtergebleven De Wedda's is hi) 
neigens tegengekomen, misschien zi|n er trekken van hen aanwijsbaar bii de bevolking van de bergen 
van Midden-Sumba, ten Noorden van Lewa (22,23,143,144) De Negnto's vormden de oorspronkelijke 
bevolkingslaag van de huidige bevolking, maar worden nergens meer m zuivere vorm aangetroffen In 
West-Sumba ziin ze vermengd met de Proto-Maleiers. aldus Keers De Deutero-Maleiers bereikten deze 
eilanden niet (144) De bevolking van Üost-Sumba rekent Keers tot twee groepen De ene noemt hi| de 
Oost-Sumbanezen, die voor een deel, met anderen vermengd, ook in West-Sumba voorkomen De andere 

Dit gaat met verzoeningsntuelen gepaard Na de rencah moet de band tussen vee en grond worden 
losgemaakt en de band tussen mens en vee worden hersteld, Onvlee, a w , 18 

Ka\)üa, Sumba dl (ialamjangkauanjaman, 13, Masyarakal Sumba, 12,13 
Kapita, Masvarakal Sumba, 21 Er zi|n opgravingen in Melolo, Oost-Sumba, vemcht en men vond 

menseli|ke beenderen en schedels, waarvan een groot aantal wi]st op een bevolkingsgroep die een vermeng
ing IS van 'Palae-melanesische' en 'Maleise' rassen Soortgeli|ke groepen leven nu nog, zo zegt Van 
Heekeren, meer oostwaarts in de Indonesische archipel, en ook o a in Nieuw Caledonie Begrafenisge-
schenken wezen uit dat de graven behoorden tot de vroege bronstiid, ook al zagen ze er door de stenen bi|len 
uit als afkomstig uit het stenen ti)dperk H R van Heekeren, The urn cemetery at Melolo. 1956 In 1972 
dateert Van Heekeren de urnen echter uit de steentiid, ca 1 ()()() voor Chr. en niet meer uit hel bronzen 
tildperk, ca 500 voor Chr - 1000 na Chr, aldus een mededelmg van Hoskins, aw, \H De beenderen 
moeten zijn herbegraven en toen pas in de hoge, vri] smalle urnen zijn gedaan Stenen bijlen zijn volgens 
Van Heekeren kenmerkend voor de Dongson-cultuur (zie pag 77) uit het Bronzen Tijdperk Het umenveld 
lag in Melolo, vlak bi| de kust, op de plaats waar nu het dorp zelf ligt Die plek is in de laatste eeuwen door 
Sabunezen bewoond Het Sumbanese stamdorp Umalulu lag aan de andere kant van de nvier, verder 
landinwaarts De begraafplaats kan van geen van deze beiden geweest zijn Van Heekeren concludeert met 
C A R D Snell, die de schedels onderzocht, dat we naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met 
overblijfselen van een volk, dat afstamde uit een intensieve vermenging van negroïde en Maleise elementen 
Onder de negroïden rekent hi| dan de "Palae-melanesiers' (of 'Au.stro-melanesiers') H J T Bijlmer, Een 
anthropologische exphratietocht naar Insulmde's zuidoosthoek, 1930, concludeert na onderzoek op 
Flores, Sumba en Timor dat de (twmtigste-eeuwse) Sumbanees gekarakteriseerd wordt door Maleise (proto-
maleise of oer-maleise) elementen en dat hier weinig Melanesische inslag is, anders dan bij sommige 
groepen op Flores en Timor Hij onderzocht huidskleur, haannplant, schedelvorm Op Sumba onderzocht 
hii mensen in de gevangenis van Wamgapu Hi| meent dat de gehele Sumbanese bevolking uit een groep 
bestaat 
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groep noemt hi| de Sabunezen Daarmee bedoelt hij niet de Sabunese immigranten die vanaf de achttien

de eeuw naar Sumba kwamen en daar veelal in aparte gemeenschappen bleven wonen Hii doelt op een 
oorspronkehike bevolkmg, die eerst naar Sumba kwam en toen deels naar Sabu verder trok Men 
realiseert zich op Sumba deze histonsche band veelal niet Op Sumba is deze bevolking met de oor

spronkelijke vermengd en men noemt zich crak Sumbanees Op Sabu heeft deze bevolking de onginele 
trekken behouden, al sluit Keers met uit dat ze ook DeuteroMaleise elementen in zich heeft opgenomen 
Daar spreekt men over kaap Sasar op Sumba als landingsplaats van de voorouders en als zielenkampong 
(29,30,144,145) Dat laatste kan ik uit eigen gesprekken met Sabunezen op Sabu bevestigen Keers 
noemt geen datenng voor de komst van deze Sabunezen Onduidelijk is, of volgens hem de OostSumba

nese adel, die naar zijn mening wel eens van beambten van Mo|opait af kan stanmien, ook tot deze 
Sabunese" laag behoort (3545) Keers signaleert  terecht  fhndoestaanse trekken zowel bi] de 

Sumbanese adel als bii Sabtmezen op Sabu 
Beuii/.en voor dezelfde herkomst van Sabunezen en Sumbanezen worden ook gegeven door !• D 
Wellem"" 

De geschiedenis herleeft in oude gebruiken en uitdrukkingen Alleen de adel mag zijde 
dragen, in overeenstemming met de hofcultuur van het Javaanse rijk van Mojopait De 
voornaamste clans van een landschap worden aangeduid met 'hanggulahhangaji', 
letterlijk vertaald de troon van Mojopait en de vorst van Bima Deze beide rijken 
hebben achtereenvolgens hun invloed op Sumba gehad, in de veertiende en vijftiende 
eeuw"' De termen worden gebruikt om de familie van de ratu (priester) en van de 
maramba (vorst) in de respectievelijke landschappen van Sumba aan te duiden De 
gedachte leeft dat in het landschap de ratu de vroegere heerser was die vervangen is 
door de vorst̂ * 

■'■ FD VieWem.InjildanMarapti, 1995, 166,167 
" Zie Needham, a » , 1987, 20,21. Kapita, Sumha di dalam jayigkauan jaman, 16,17 Over Mojopait 
D K Kolit, Penganih Majapahit ata.i kehudayaan Vw.sa Tenggara Timur, z p z j , (sen IPS, Kupang) 

Die gedachte wordt ook geuit door B ter Haar, Adal-law m Indonesia, 1948, 55, 92 Op Sabu is het ook 
/o verlopen, volgens Ter Haar Op Rote is er een clowneske figuur, die als representant van vroegere 
bewoners wordt gezien terwi)l ziin tegen.speler, de vorst, uit een familie komt die later op hel eiland ging 
wonen, zie Fox, Obligation and Alliance.\9S0. 109 R Schefold schnift over de veel voorkomende 
tegenstelling tussen de 'wildernis (en autochthone groepen) en het gecultiveerde gebied (met allochthone 
immigranten), die soms leidt tot een dualisme tussen de geestelijke leider (tuan tanah) en de politieke leider, 
Cultural anthropology, future tasks for Bijdragen, 1994, 819 Op Sumba echter komen de ratu en de raja 
elk uit een kabihu, die een centrale plaats heeft in de samenleving En Gerard A Persoon meent dat. in 
tegenstelling tot b v de Filippijnen, het voor Indonesië niet hard te maken is dat tnbalc stammen de oor

spronkelijke bevolking ziin, Persoon, I 'luchten of veranderen, 1994 5 
Zendeling P .1 Lambooy schreef Sporen van oudere bevolking op Soemba, 1927 Er is volgens hem een 
oudere bevolking die met via kaap Sasar is gekomen maar uit het oosten Ze hebben ook een andere zielen

kampong De priester (ratu) is een heerser van deze oudere populatie in tegenstelling tot de vorst (raia), die 
van de latere immigranten afstamt In het artikel van Lamboov wordt ook melding gemaakt van de opgra

vingen in Melolo Lamboovs artikel is echter niet overtuigend Inderdaad is het zo, dat OostSumbanezen 
spreken over een eigen zielenkampong m de bergen van Massoe, vlak bij het huidige Tana Rara Daar slaat 
de gong, zo zeggen ze, waimeer ergens op OostSumba iemand overleden is Maar tegelijkertijd spreken ze 
over de landing van de voorouders op kaap Sasar Het is met zo, dat volgens de Sumbanees de dodenkam

pong daar is waar de voorouders ziin geland 
Lamboov hoorde verhalen dat de eerste voorouders al een bevolking met ratu's aantroffen O a in Rende en 
Umalulu In die streken komt men volgens Lambooy met van Sasar Maar de verhalen uit die gebieden 
vertellen juist het tegendeel Volgens Lamboov trouwen de ratufamihes met elkaar, maar ook dat is met 
juist 
Het IS mogelijk dat Lambooy wel steun vmdt bij verhalen uit West en MiddenSumba over een oudere 
bevolking, die verdreven is In Lewa (MiddenSumba) spreekt men b v met over een afkomst van Bima en 
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Volgens de mythe kwamen de voorouders al clansgewijs van overzee" Direct na 
aankomst hebben de clans overlegd hoe ze het maatschappelijk leven zouden inrichten, 
zo zeggen de verhalen De grond werd verdeeld, de taken ook, de godsdienstige regels 
werden vastgesteld Dit overleg vond op kaap Sasar plaats, en voor wat Oost-Sumba 
betreft ook aan de oever van de baai van Waingapû *" Het laat zich echter moeilijk 
indenken dat de immigratie op Sumba zo harmonieus verlopen is Wel leert deze mythe 
ons, dat de Sumbanese clans zich op eikaar betrokken wisten Dat komt ook uit in de 
voorliefde voor de getallen vier en acht Deze kunnen er op wijzen dat de stammen 
steeds verder uitgesplitst zijn De clans worden vaak twee aan twee genoemd Maar dit 
kan ook een stijlfiguur zijn In dichterlijke taal werken Sumbanezen voortdurend met 
parallellismen" Soms horen clans in groepen van vier bij elkaar, dat geldt in ieder geval 
voor de reeds genoemde ratu's ieder landschap heeft er eigenlijk vier 
In de mythe wordt gezegd dat de voorouders nog zeilen konden^* Later hebben de 
Sumbanezen dat verleerd In vroeger eeuwen werden vaak huwelijken gesloten met 
mensen van b v Ende (Flores) en Sabu '̂ Dat is in later eeuwen veranderd Toen in de 
achttiende en negentiende eeuw bewoners van die eilanden zich op Sumba vestigden, 
bouwden ze eigen nederzettingen aan de kust Zij zorgden voor de visvangst en de 
overzeese handel Sandelhout en paarden werden in grote getale uitgevoerd Vooral de 
Endenezen werden berucht door slavenhandel 

Slamdorp en clan 
Vroeger woonde men met een aantal clans (kabthu) tegelijk in een stamdorp (paraingu) 
De clans hadden eigen taken'" en waren onderverdeeld in huizen (uma), die ook weer 
eigen taken moesten volbrengen Het woord uma staat niet alleen voor het 'huisgezin' 
zelf, maar ook voor zijn woonhuis, op palen gebouwd Tot de clan behoorden ook 

Makassar Daar heeft men ook andere grondbewerkmg en kent men de weeftcunst niel, wat ovengens van 
meer streken m het binnenland geldt Lamboov meent dal deze oudste bevolking misschien uit het oosten 
gekomen is Een Sumbanese vrouw in barensnood vraagt soms of de ziel van haar kind uit Endi Hambarai 
mag komen (Ende, Manggarai. uit Flores) Sabunese vrouwen doen dit ook Maar kan dit niet wi|zen op de 
vele contacten die er met deze eilanden geweest zi|n na de vestiging van de voorouders op Sumba'' En 
oniuist IS het wanneer Lamboov Sabunezen donkerder en meer Negnto-achtig dan de Sumbanezen noemt 
Sabunezen lijken meer op Hindoes en zeggen zelf ook uit Hindustan gekomen te zijn, Kcers, aw . 135 
ben belangmk argument tegen de gedachte dat de ratu afstamt van een vroegere overwonnen bevolking, is 
dat de ratu tot de Sumbanese adel gerekend wordt en bi] de taakverdeling in de oude stamdorpen een zeer 
belangn)ke functie kieeg toegewezen De ratu-families hebben van oudsher slaven onder zich staan Deze 
slaven zouden m i eerder tot afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking gerekend kunnen worden 

Kapila, Masyarakal Sumba, 14 
Kapila, Suniha di dalam jangkauan jaman, 14 In Penang, van Waingapu 25 km landinwaarts, vertelden 

Sumbanezen me in 1987 dat de voorouders zich hier voor het eerst in het binnenland gevestigd hadden Het 
heette toen Massoebokoel Van daaruit ging men later nog verder naar Tana Rara en Kananggar, het hart van 
het bmnenland 

In Fox, To speak m pairs, 1988, zijn vi|f van de tien artikelen aan Sumbanese talen gewijd 
Kapita, Sumha di dalam jangkauan jaman, 16 

29 
In Seba (Sabu) vertelden leden van vooraanstaande families over familiebanden met Sumba en zelfs met 

Bima In Bima werd me dat ook verteld, althans wat Sabu betreft 
Zo is er m de paramgu een aparte pnesterclan, de kabihu van de ratu De opvatting van Wellem dat 

ledere clan een eigen pnester heeft, li]kt me oniuist Injil dan Marapu, 1995, 64, 65 Wel zijn er binnen de 
clans mannen, die de gebeden en bezwenngen doen die voor de clan zelf gedaan moeten worden 
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slaven 
Needham omschrijft de betekenis van het dorp in drie punten 1 Het dorp is verbonden 
aan één of meer clans 2 Het dorp bezit een 'uma bokulu' ( het grote huis), de plaats 
van de directe politieke macht 3 Het dorp bezit een 'uma ratu' (priesteriijk huis)" 
Zo'n stamdorp bevond zich op een heuvel die gemakkelijk te verdedigen was In Oost-
Sumba lagen een aantal van deze dorpen op heuvels aan riviermondingen Ook in het 
bergachtige binnenland waren er te vinden Om de paraingu lag het landschap dat tot de 
clan behoorde met tuinhuizen en soms dorpen (kotakn) 
Het grasland tussen de kustvlakte en het echte binnenland werd aanvankelijk niet be
woond Daar was het te onveilig voor, vooral omdat na de zestiende eeuw het wapen-
gebruik toenam en daarmee de burgerooriogen 
De Oost-Sumbanese mythen vertellen niet veel over heldendaden van koppensnellende 
voorouders Al had de paraingu een dodenboom {andungaf^ en is het bewijs van kop
pensnellen daarmee geleverd, het is te betwijfelen of het een elementair deel van de 
cultuur heeft uitgemaakt Zendeling D K Wielenga beschrijft de dodenboom ook" Hij 
vertelt eveneens over sneltochten "̂* maar toch hoorde ik ook dat een gevecht tussen 
paraingu's veelal bestond uit slechts verbaal geweld tussen de twee kampen 

Cjcimaerl zegt dat voor de Labnva (West-Sumba) de lacht op wilde varkens voorwaarde is voor succes 
in de landbouw Deze facht zou, bliikenh de mvthe, in verband kunnen staan met het oude contrast tussen 
de oorspronkehike bevolking, de mensen van de bossen, en de van elders gekomen immigranlen Hier 
legt Geimaerl een relatie met het onderwerp van de mythische koning van buiten, die een inheemse 
vrouu ü-ouwt, een element dat in veel zogenaamde politieke mythen in Indonesië voorkomt en bestu
deerd is door P E de .losselin de .long 
Geimaert wijst er op, dat in Oost-Indonesie vaak onderscheid gemaakt wordt tussen de dingen en de 
mensen 'van birmen en 'van buiten' De binnenwereld' vinden we in het huis, het dorp, de maatschap-
pi] als geheel Tot de 'buitenwereld behoren de bossen en ook een groot deel van de geestenwereld, met 
uitzondenng van de eigen vooroudergeesten" 
Zelf «il ik hierbij verwiizen naar de Oost-Sumbanese term lau jawa voor iedereen die niet van het 
eiland afkomstig is Letterli)k vertaald betekent het Javaan Maar de Chinese handelaar, de Arabier en de 
Europeaan ontvangen dezelfde naam" De term zou kunnen verwijzen naar een vroegere immigratie 
vanuit Java 
Geimaert schenkt ook veel aandacht aan koppensnellenj" Maar op welke schaal kwam het voor'' Het 
lijkt me verstandig te bli|ven bi) de waarschuwing die Geimaert zelfheeft geuit Het gebrek aan histon-
sche verslagen - zii spreekt dan over Labova - staat geen enkele serieuze beoordeling toe over de 
vcrandenngen die de traditionele gezichtspunten gewijzigd zouden kunnen hebben, zelfs niet in de laatste 

" Needham, a «', 1987,62 
Soms zelfs twee, zoals in Umalulu een korte, de 'manneli|ke' en een langere boom met zijtakken, de 

'vrouweliike', waarbij overigens alleen aan de laatste gesnelde koppen werden gehangen, Kapita, Sumha di 
dalam jangkauanjaman, 9'? 
" D K VJiden^a. De zending op Soemha. 1949, 81, 126 

B V in Oemhoe Dongga, 1928, 56-71 Hl] maakt in datzelfde boek ook meldmg van een andere gruwel, 
het vnichtbaarheidsoffer, 46-55 Hij romantiseert gebeurtenissen, die in Wesl-Sumba plaatsvonden Van 
Oosl-Sumba ziin mi| zulke verhalen niet bekend 

Geimaert, a w , 407-410, zie ook Schefold. a u ,816 
Vergeliikook Onv\ee, Tana mema, Tana daua. 1969 
Geimaert, a w . 30,48, 142, 169, 263 Zo schnift ze dat bij feesten dezelfde regels van uitnodigen worden 

gehanteerd als vroeger, wanneer het er om ging uit te nodigen tot een sneltocht Ze verbmdt ook de besmide-
nis en het recht om een biizondere kam (kalibura) Ie dragen, aan het oorspronkelijke recht om aan koppen
snellersfeesten mee te doen 
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honderd laar Zoals bijna overal, waar geschreven histone ontbreekt, wordt aan de antropologen keer op 
keer verteld, dat biina alle mensen, die kennis bezitten, reeds gestorven zijn'* 
Over Oost-Sumba zijn wel geschreven bronnen van meer dan honderd jaar oud, namelijk van controleurs 
van de kolomale overheid en van zendelingen Daaruit blijkt dat koppensnelleni voorkwam Maar zelf 
heb ik over dat verleden de mensen nooit horen spreken Dit zou kimnen betekenen dat men in de 
(christeli)ke) samenleving zich voor dat vroegere verleden schaamt, of het gewoon met weet Daar staat 
tegenover dat men oude mythen wel kent en niet vergeten is Men vertelt ook over het gewelddadige 
optreden van de VToegeie heren tegenover slaven Sommigen zijn nog steeds bang om door handlangers 
van adellijke heren gekidnapt te worden om op geheime mamer als dodenoffer bij een begrafenis te 
dienen Forth spreekt met over koppensnellenj in Rende Maar m het landschap Melolo, waar wij 
woonden, vertelde men dat bi| een grote begrafenis in Rende in de dertiger jaren een ongeluk geënsce
neerd is, waarbii een grafsteen een aantal mensen verpletterde Zo werd een dodenoffer gebracht Gedode 
slaven ot gevangenen zouden de gestorven heer in het hiernamaals kunnen dienen 
Het li|kt mi| waarschi|nli)k, dat in de vroegere samenleving met de sneltochten een centraal element van 
de cultuur vormden maar oratorische gaven, onderhandelingen, huwehjksallianties en rooftochten 
Is het met aannemelijk dat de West-Sumbanese bevolking grotendeels van oudere bevolkingslagen 
afstamt dan de Oost-Sumbanese en dat daarom het koppensnellen op West-Sumba tot het begin van deze 
eeuw in veel grotere mate voorkwam dan in het Oosten'' Hoskins wi|st op een verschil tussen het Oost-
Sumbanese en West-Sumbanese koppensnellen In West-Sumba was het tot het begin van deze eeuw een 
ntueel gebruik tussen de kust-stammen, w o Kodi en de bergstammen " 

Jacht op slaven was in Indie van oudsher gewoon Ook de V O C heeft er aan mee 
gedaan"*" Het werd intensiever in de achttiende en negentiende eeuw Toen werd m n 
Sumba's Noordkust vaak geplunderd Endenezen en Makassaren speelden nogal eens 
een dubieuze rol Zij opereerden zelf of ze zetten de clans tegen elkaar op en kochten de 
slaven In deze tijd gebeurde het ook, dat sommige paraingu's samen onder één Sumba-
nese vorst een groter landschap vormden De Nederlanders behandelden deze vorsten als 
zelfbestuurders Na de pacificatie (1906) is langzamerhand het gehele eiland bewoond 
Clans worden steeds meer verspreid over verschillende dorpen aangetroffen'" 

3.1.2 Het landschap Umalulu (Melolo) 

Een belangrijk deel van het kerkelijk leven van de G G R I -kerken op Oost-Sumba 
speelt zich afin de sfeer van het oude landschap Umalulu (Melolo) De oude stamkam-
pong is in het begin van de twintigste eeuw afgebrand en sindsdien wonen de clans 
voorgoed in de gebieden die hen ook vroeger al bij onderling overleg waren toegewe
zen De stamkampong bestond uit vier delen, elk bewoond door een aantal clans Het 
woord voor 'clan', kahihii, kan ook vertaald worden met 'hoek', of 'kwartier' 
De vier priesterclans, met als voornaamste Watuwaya, bewoonden een eigen gedeelte 
van het dorp, de koningsclan Palai Malamba met zijn ondergeschikte clans had ook een 
eigen hoek, de later in het landschap gekomen koningsclan Watu Pelitu bewoonde de 
andere kant, en dan was er nog een vierde groep stammen die tussen de twee koningsfa
milies in woonde en bemiddelde Er zijn twee koningsclans, omdat de eerste voorouders 

Geimaert, a.w., 7 
Hoskms, a w , 309, noot 3 Ze verwijst naar twee artikelen van haar hand m de bimdel Headhunting and 

the Social Imagination Ritual Warfare m Southeast Asia 
Wielenga, Soemba Slavenhandel, 1909 
Overigens kwam het ook vroeger al voor, dat een clan verspreid over hel eiland woonde Dat had te 

maken met de vroegere verhuizingen van de clan Op veel woonplaatsen bleef een deel achter, Kapita, 
Masyarakat Sumha, 16 
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met allerlei listen gestreden hebben voor de oudste rechten en de verliezer de sterke 
stam Watu Pelitu uitnodigde om ook in Umalulu te komen wonen Van de overwinnaar 
stamt de koningsclan Palai Malamba af en de priesterclan Watuwaya Deze overwinnaar 
heet de tuan tanah, in het Sumbanees 'mangu tanangu', de 'heer van de grond' De titel 
is in het bezit van de priesterclan gebleven, terwijl de heerschappij berustte bij de ko
ningsclan Palai Malamba moest deze heerschappij al gauw delen met de van buiten 
gekomen clan Watu Pelitu Deze beschouwde de priesterclan Watuwaya ook als zijn 
priesterclan''̂  
Watuwaya kreeg, samen met de andere priesterclans, een smalle strook grond door het 
hele landschap heen tot zijn beschikking, van de kust tot aan de rand van de bergen'" De 
twee komngsclans verdeelden met ondergeschikte clans de overige grond Pas in de 
koloniale tijd werd het één koninkrijk onder Watu Pelitu De koning heette sindsdien 'de 
raja van Pau', één van de vroegere tumdorpen dat is uitgebouwd tot het koningsdorp 
Ook in Umalulu is voor alle taken en verplichtingen in het landschap een aparte kabihu 
of een onderafdeling ervan aangewezen Vaak wordt het woonhuis van de kabihu 
hiernaar genoemd b v Uma Andungu, het huis waarvoor de dodenbomen staan De 
kabihu die hier woont heeft als speciale taak de oorlogvoering Een andere kabihu heeft 
tot taak de 'verzoening' Als een man en een vrouw uit dezelfde kabihu een relatie 
aangaan, is men bevreesd dat dit een ramp zal brengen over het landschap De 
verzoener-kabihu moet optreden als zo'n ramp dreigt te geschieden 
Kabihu's kunnen zich splitsen en delen ervan kunnen verhuizen Een kabihu kan ver
spreid over geheel Sumba wonen Watu Pelitu b v kwam van Kanatang De kabihu Ana 
Mburungu in Rende, oostwaarts van Melolo, is ook te vinden m Kanatang in Midden-
Sumba Maar de eenheid van de kabihu blijft gelden Men kent de kabihu-gegevens van 
het gehele eiland Voorname en rijke families proberen dit uit te buiten Zij zoeken 
vrouwen uit de voorgeschreven kabihu's, maar liefst van buiten het eigen landschap. 
Palai Malamba neemt vrouwen uit Massu en Tabundung in het centrale berggebied van 
Oost-Sumba en uit Wajelu, de kustvlakte in Zuid-Oost Sumba Palai Malamba geeft 
vrouwen aan Kambera, Kanatang en Lewa"*"* 
Watu Pelitu bedrijft dezelfde politiek Zij nemen o a vrouwen uit Wajelu, uit een clan 
die vanouds bruidgever is Het argument voor deze keuze is, dat dit de minste spanning 
geeft en het meeste voordeel Een oude, beproefde, relatie verdient het om telkens weer 
versterkt te worden"" 
De clan Watuwaya neemt vrouwen uit Massu, uit Anawaru, de kabihu die vroeger de 
koningen leverde in Kananggar""̂  

Kapita, Sumba di dalam jangkauan jaman, 107,109,118 
Kapita, Sumba di dalam jangkauan jaman, 148 De plaats Wai Marangu, waar m de jaren tachtig een 

kerkelijk centrum van de G G R 1 is gebouwd, ligt in dit gebied Vanouds werden de gronden hier beheerd 
en bewoond door een ondergeschikte clan, Pananabakalu Watuwaya heette dus de 'heer van de grond", 
maar dit recht was niet aan een persoon voorbehouden maar berustte bij de vier pnesterclans samen, vgl 
Kapita, Masyarakal Sumba, 25 

Kapita, Sumba di dalam jangkauan jaman, 167 
* Uit deze clan Watu Pelitu stamt behalve de huidige 'komng' van Umalulu, ook een predikant van de 
G G RI -kerken, U Nggandi Rawambaku, af De informatie over het voordeel van de genoemde huwelijks
relatie IS van hem 

Ook uit deze clan komen predikanten van de G G RI, L Kondamara en zijn zoon Mk Ndj Watuwaya (m 
1993 overleden) De predikant uit de konmgsclan Watu Pelitu vond het oudtestamentische gegeven, dat de 
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Heel belangrijk is het huwelijk met de dochter van moeders broer Een maramba - de 
hoogste adellijke titel - is geen maramba meer als zijn huwelijk niet aan die eis voldoet 
Als zo'n meisje te vinden is ver buiten de eigen landstreek, is men te feliciteren Want als 
je trouwt met iemand van buiten het landschap, wordt je naam groot'" Dit was vooral 
vroeger zo Maar de sympathie, waarmee de christen Kapita over deze adat-zaken 
schrijft en die bij velen merkbaar is, maakt duidelijk hoe men er over denkt Christenen 
benadrukken vaak dat ze uit liefde een huwelijk zijn aangegaan Maar ze voelen zich zo 
verbonden met de eigen kabihu, dat in veel gevallen de liefde voor een meisje en de 
liefde voor de kabihu, samen op gaat 

3.2. Godsdienst 

De Sumbanese godsdienst wordt marop/v-godsdienst genoemd''* Ze behoort in het 
huidige Indonesië niet tot de erkende godsdiensten Het is een godsdienst van 
voorouderverering, maar er is in de beleving van de Sumbanezen ook een schepper-god, 
die boven de voorouders staat Daarom concludeert men soms, dat het voor kerstening 
voldoende is, wanneer de verering van de voorouders vervangen wordt door geloof in 
Christus, terwijl de houding tegenover de schepper-god kan blijven bestaan 
Sumbanezen komen tegenwoordig openlijk voor de marapu-godsdienst uit en vrezen 
niet meer met het communisme vereenzelvigd te worden, of uitgescholden te worden 
voor achterlijk, zoals in vroeger jaren wel het geval was Om erkend te worden is ver
ering van één god vereist, en ook het bezitten van heilige boeken De marapu-godsdienst 
is dan wel voorouderverering, maar op vernuftige wijze hebben ook de Batak-, Dayak-
en Torajavolken hun godsdienst erkend gekregen als een zekere vorm van monotheïsme 
Daarom is het denkbaar dat na verloop van tijd ook de marapu-godsdienst zo zal wor
den gezien^' 

God en de ziel 
De hoogste god heeft verschillende namen Zij kunnen ons inzicht geven in het denken 
van de Sumbanezen over deze god 
1 De ene naam is' 'Ina Pakawurungu-Ama Pakawurungu', 'Moeder en vader, van wie 
de naam alleen fluisterend wordt genoemd''" Deze god maakte de eerste mensen " 

De naam wil met zeggen, dat de godheid half mannelijk, half vrouweli|k gedacht wordt Dit parallellisme 
IS een stijlfiguur, tegelijk laat deze manier van spreken zien dat in het Sumbanese denken het dualisme 

koning geen pnester mocht zijn, maar dat er verdeling van ftincties was, heel waardevol De pnesterclan 
Watuwaya moest wel in grondtransacties in het landschap gekend worden, maar had geen beslissende macht 
Zie ook Forth, a.w, 5,238,239 
" Kap\la, Masyarakal Sumba, 122,123 

Het woord marapu kan volgens Onvlee en Kapita als volgt geanalyseerd worden 'ma' en ook 'ra' zijn 
voorvoegsels, die elkaar versterken en 'pu' betekent verheven Betekems van 'marapu' 'de zeer verheve
ne, de zeer vereerde" Het woord ratu vertoont trouwens dezelfde opbouw en heeft bijna dezelfde betekenis 
het voorvoegsel'ra'met het kernwoord 'tu' heerlijk 'de heerlijke, de vorst' Kiipili,MasyarakalSumba, 
87 

Over de godsdienstpohtiek, in relatie tot hel besef van ontwikkeling. Persoon, a.w., 115-120,384-386. 
Onvlee, Kamberaas- Nederlands woordenboek, 205 
Kapita, Masyarakal Sumba, 11 
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van man een vrouw een belangnjke rol speelt" Dat blijkt ook uit de naam van de kabihu die tot taak 
heeft zonden te verzoenen Het zijn er eigenlijk twee, maar ze worden alti)d samen genoemd en ze 
functioneren als een eenheid Ze heten 'Ina Tolumata  Ama Wai Manngi", 'Moeder rauw vlees, vader 
koel water De eerste clan draagt de stral', de tweede brengt het heil Samen zijn ze bemiddelaar tussen 
god en de mensen'' 

2 Een andere naam luidt 'Ndewa mbulunguPahomba mbulungu', 'enige dewa en 
somba' of 'Ndewa luripahomba luri', 'levende dewa en somba' Met dewa en somha 
wordt de ziel bedoeld in bijzondere mate zijn deze dus aanwezig bij de hoogste god, 
maar ze zijn ook in ieder mens te vinden De ziel valt namelijk in twee delen te onder
scheiden 'Homba' of 'somba' is moeilijk te definiëren Er wordt ook schaduw mee 
aangeduid In WestSumba, Laboya b v, zegt men niet somba maar 'mawo'''' Wat met 
'dewa' bedoeld wordt is het meest grijpbaar Het is de ziel van de levende mens Somba 
is de schaduw van de al lang geleden gestorven voorouder, die soms niet eens meer bij 
name gekend wordt De voorouder is al weer verenigd met de hoogste god" Maar de 
somba is kennelijk ook in de levenden aanwezig als een onpersoonlijke levenskracht 

C Nooteboom typeerde de dewa als de moederziidige ziel Hiermee is de Sumbanees verbonden met zijn 
roemruchte voorouders, van wie de namen nog gekend worden zoals b v Umbu Walu Mandoko 
Andcicn /eggen door deze ziel behoort hu tot het landschap Deze ziel woont na het sterven in de 
dodensteden Met het andere deel van de ziel. 'hamaiigu' geheten is de Sumbanees aan ziin clan gebon

den  die door vaderzijdige afstamming is bepaald en dit deel van de ziel woont na het sterven boven m 
het huî  en verenigt zich met de voorouder van de kabihu /elf' 
Homba en hamangu zi|n m i hetzelfde De hoogste god heeft een naam die aangeeft dat de zielen van 

^'hoTth, Fashioned speech, full communicalion. 1988, 130 " ntual language provides a nch source of 
material for the studv of eastern Sumbanesc svmbolic thought, not least of all because parallellistic  or, more 
generalK, dvadic  language coexists in this society with an elaborate system of dual symbolic cla.ssification 
which incorporates a dualistic cosmology" 
Fo\ spreekt lie\er \an "an analogical concordance of elements within pairs according to some cntenon that 
establishes an asymmetry between them In other words, one term of a pair has to be 'marked' or designated 
as somehow different from the other ( ) 'Right', for example, might be distinguished as superior to 'left', 
'wifegiver as supenor to wifetaker' '" Maar in ntucle taal is deze ordening met vereist De kwestie is hoe 
de ongeordende paren van de ntuele taal geordende paren worden in de systemen van duale classificatie 
Voor dit laatste zijn maar een beperkt aantal paren m gebruik, voor ntuele taal wordt de gehele woorden

schat benut Dat beperkte aantal is in OostIndonesie biina overal hetzelfde Deze culturele concepties 
"figure promincntlv not lust in the ordening of linguistic categories but in the basic organisation of ntual 
Itself' in Fo\, Introduction, in To ipeak in pairs, 26,27 

Kapita, Painangii ndewa, 138 
^^ Geimaert, a w , 60, 64, 7072, 85, 104 Hier wordt het volgende beeld geschetst de mens bestaat uit het 
lichaam (tau), de geest (dewa) en de schaduw, de adem (mawo) Doden van lagere status heten alleen maar 
dewa, doden van hogere status heten in Labova soms ook marapu De tekemng door Geimaert van het 
mensbeeld van de Labova vertoont overeenkomst met de tekening van de Tobelo door Platenkamp De dewa 
li|kt op de Tobelorese gurummi, de mawo op de Tobelorese gikin Ook is er overeenkomst in het denken 
over de docxl Gedurende de penode dat het dode lichaam ontbindt en een stank verspreidt, is de mawo bezig 
met dit rottmgsproces Als de stank beëindigd is kunnen mawo en dewa scheiden Dan is de dewa voorouder 
geworden en de mawo gaat op in de collectieve mawo die overal in de levende wezens aanwezig is Op die 
collectieve mawo legt üeimaert nogal de nadruk Dewa differenUeert en personaliseert mawo Aan dewa zelf 
is het begnp naam (ngara) verbonden Een naam is belangnik voor sociale relaties, ook mssen levenden en 
doden De naam maakt de doden specifiek |e kunt |e tot een particuliere voorouder wenden En zijn naam is 
dezelfde als de naam die zijn nageslacht op aarde draagt de naam van het huis (uma) a.H'.,85 

Kapita, Pamangu ndewa, 132 
"■ C Nooteboom, Oost- Soemha, 1940, hoofdstuk XVI 
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hem komen en naar hem terugkeren Dat gebeurt dan in feite op twee manieren via de eerste voorouders 
van heel het eiland, die destijds door de hoogste god zijn gemaakt om naar Sumba te worden gestuurd en 
via de voorouders van de clans 

De hoogste god wordt nooit rechtstreeks aangesproken Gebeden wordt tot de mara-
pu's, de bemiddelaars tussen god en mensen" Voor de Sumbanees, die christen werd, 
was het duidelijk dat deze dienst aan de marapu's afgeschaft moest worden Zij waren 
afgoden, die God van de plaats verdrongen Maar wat de hoogste god betreft, van hem 
hebben veel christenen gedacht dat hij de God is die zich in de Bijbel openbaart Feitelijk 
vereren de christenen en de Sumbanezen dus dezelfde God, zo stelden zij De christenen 
geven God weer zijn rechten terug, die door de voorouderverering Hem ontnomen zijn 
Veel is hierover gedebatteerd, o a op een kerkelijke conferentie in de G G RI in 1987 
Uiteindelijk luidde het standpunt, dat het niet verantwoord is over dezelfde God te 
spreken Want het is duidelijk dat het wemige dat de mythe over deze god vertelt, met 
overeenstemt met wat de Bijbel leert 
Er is in de mythe een scheppingsverhaal en er wordt gesproken over de eerste twee 
mensen Ook wordt verteld van acht mensenparen, met wie weer een nieuw begin is 
gemaakt De eerste plaats van bewoning was te nauw geworden en vanuit de hemel 
werden de eilanden uitgestrooid, waarop de mensen konden wonen'* Maar God is de 
Vader van Jezus Christus Dat betekent dat wie over god spreekt maar de Zoon 
loochent, over een afgod spreekt" 
Tegelijkertijd kan niet ontkend worden dat het mythische beeld dat de Sumbanezen van 
god hebben, op de genoemde punten overeenkomst met bijbelse gegevens heeft Het is 
aannemelijk dat de eerste Sumbanezen deze kennis uit hun land van herkomst hebben 
meegenomen, evenals in de eeuwen daarvoor deze kennis vanuit de plaats waar de 
eerste mensen hebben gewoond, over de wereld is verspreid 

De eerste voorouders, zoals Umbu Walu Mandoko en andere mythische figuren, worden 
als goden vereerd Zij heten marapu ratu vorstelijke marapu's Deze hoogste marapu's 
zijn de voornaamste bemiddelaars tussen god en mensen Toch worden velen van hen 
niet bij name gekend Verering ontvangen zij in rechtstreekse zin eigenlijk alleen van de 
vorsten en bij zelden gehouden feesten voor het hele landschap*"" Veel meer aandacht 
en offers ontvangen de lagere marapu's, de voorouders van de kabihu 
Sommige kabihu's hebben echter een speciale band met de hoogste marapu's Umbu 
Walu Mandoko wordt door Kapita vaak genoemd Umbu Harandapa Walu Mandoko, en 
Kapita zegt dat onderscheiden wordt tussen de grote umbu met deze naam , die in de 
hemel woont, en de kleine umbu, met dezelfde naam, die op aarde leeft Laatstgenoemde 

Vergelijk de naam voor de marapu, die Janet Hoskins heefl meegegeven als ondertitel voor haar artikel 
Etiquette in Kodi spint communication, 1988, 30 'The lips told to pronounce, the mouths told to speak' 
Forth heeft er in zijn artikel in deze bundel op gewezen dat tot de ntuele taal ook het gebruik van "kajangu" 
behoort )e noemt iemand of iets met rechtstreeks, maar geeft het een 'bedekking Dat geldt zeker van de 
hoogste god, maar ook van de lagere, a w, 1988, 135-137 

H Lmdiwara op de conferentie van 1987 
Op de conferentie werden vanuit de vergadenng teksten aangehaald als Ps 147 20, Matthó 32, Ef 2 12 

om te wijzen op het verschil Anderen zeiden dal de zonde van de volken is dat ze God met verheerlijken, 
hoewel ze Hem wel kennen, en ze verwezen naar Psalm 19, Jes 65 1-4, Rom 1 18-23 

Nooteboom, a » , hoofdsttik XVI 
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wordt door bepaalde kabihu's vereerd, die een band met hem hebben, maar de grote 
umbu door alle andere kabihu's^' Hieruit mag m i geconcludeerd worden dat de grens 
tussen de verschillende marapu's vloeiend is Iemand belichtte dit vanuit dat wat hij wist 
van één van de desbetreffende kabihu's, Wai Mbidi Deze kabihu was de overtuiging 
toegedaan dat hun voorouder destijds naar de hemel was gestegen Dat was Umbu 
Harandapa Daarom spreken zij voortdurend over Umbu Harandapa la Awangu (in de 
hemel) en Umbu Harandapa la Tana (op de aarde) Eerstgenoemde wordt als de schep
per gezien en laatstgenoemde als bemiddelaar De conclusie van de - christelijke -
informant was dat de schepper in de stamgodsdienst een voorouder is'^ De grens tussen 
alle goden is vloeiend 
Nooit zal ik de opmerking vergeten die U Ngg Rawambaku tijdens de conferentie in 
1987 maakte Velen reageerden verbaasd toen hij zei dat de Sumbanese filosofie remcar-
natie kent Er is een voortdurende verzoening gaande tussen de schepper en de schepse
len Wie sterft wordt later weer geboren Niemand blijft voorgoed boven in de hemel. 

Eredienst 
In de stamdorpen zijn speciale adat-huizen voor de eredienst In de ondergeschikte 
dorpen zijn die niet te vinden Wel is er in elk dorp en in elk huis een plaats voor de 
aanbidding In de dorpen en bij de huizen staan ofFerstenen (katoda 's), in de huizen zijn 
plankjes voor offergaven bevestigd aan éen van de palen die het grote puntdak dragen 
Onder dat dak is een zoldering aangebracht, waar de vooroudergeesten (marapu's) 
wonen 
Verering vindt plaats door aanroeping en oflFers De aanroeping geschiedt bij voorkeur 
door een priester en met gebruikmaking van een hoge vorm van het Kamberaas 
De oflFers zijn bijna altijd dieroffers Er wordt geslacht bij geboorten, bij de ceremoniën 
van de groei naar de volwassenheid, bij alle stadia van de huwelijkssluiting en bij begra
fenissen Er wordt ook geslacht als er gasten worden ontvangen en met name bij ont
moeting tussen clans die tot elkaar staan als bruidgever en bruidnemer Het gebeurt 
eveneens als er een nieuw huis wordt gebouwd, een nieuwe tuin wordt geopend en bij de 
oogst Het slachten gaat gepaard met het aanroepen van de vooroudergeesten en met 
wichelarij Men let op de ligging van de darmen en trekt daaruit conclusies Ook wordt 
een klein beetje van het voedsel van de gemeenschappelijke maaltijd aan de voorouders 
aangeboden. Men mag niet zo maar dieren slachten Dat staan de voorouders niet toe" 
Bij het slachten speelt voor de niet-christelijke Sumbanees het element van de religie een 
grote rol Via de geslachte dieren staat hij in contact met zijn voorouders" Daarnaast is 
er nog een element, dat zowel voor de niet-christen als de christen van belang is Het 
slachten van vee is nodig voor geschenken-uitwisseling C Lévi-Strauss b v heeft 
benadrukt hoe belangrijk deze ruil is als communicatiemiddel tussen groepen". 

Kapita, Masyarakal Sumba, 15 
'^ Informatie van H Lindiwara, bij de voorbereiding van de ambtsdragersconferentie 1987 

Over het slachten Onvlee, Cu/iHur a/.5 on/woorrf, 1973, 19,138, 148 Mijn eigen ervanng Als kampong-
bewoners in een hongerpenode toch wat vee willen verkopen, bieden ze het te koop aan m een chnstelijk 
dorp Daar gelden de oude regels niet en hoeft men sancties van de voorouders niet te duchten 

Geimaert, aw .21, zegt dat de dieren boodschappers tussen de doden en de levenden zijn 
Zie pag 21 Geimaert beschnjft geschenkenuitruil bij de Laboya, a w , 258 Ze vertelt ook dat bij de 

verdelmg van vlees speciale delen bestemd zijn voor de vrouwengevende clan resp de vrouwennemende 
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De mens wil leven in harmonie met de natuur, met de grond, de gewassen en het vee 
Eigenlijk bezit alles, wat leefi, een hamangu*̂  Het vee is van belang voor de offers en 
voor huwelij ksbetalingen De gewassen voor het levensonderhoud van de clan Al het 
plantaardig leven is beschermd Een boom mag alleen worden geveld nadat toestemming 
is verkregen van de heer van de grond Daarmee wordt gedoeld op de grondbezittende 
clan Maar ook de vooroudergeest van deze clan heet heer van de grond Aan hem moet 
geofferd worden Als men een grote steen wil losmaken uit de grond, om deze naar een 
graf te slepen waar hij als deksteen moet dienen, is een offer aan de heer van de grond 
nodig Hij moet bewogen worden om de steen los te laten" 
Het leven van de mensen krijgt in de stamreligie nog meer aandacht dan dierlijk en 
plantaardig leven Het menselijke bloed staat in magisch verband met de bodem, die de 
mens bewoont en waarvan hij leeft Door verwantschapsrelaties zuiver te houden blijft 
de band tussen mens en de bodem ook zuiver De heer van de grond is immers de 
voorouder van de stam Vruchtbaarheid is gegarandeerd als op de zuiverheid van de 
huwelijksrelaties wordt gelet Dat betekent dat het nageslacht moet trouwen met leden 
van de clans, die volgens de mythe altijd goede verwanten zijn geweest De marapu's 
zullen dan zorgen voor regen op hun grond en de nakomelingen zullen kunnen leven van 
deze grond De zegen van de marapu's is ook zichtbaar in de kinderen, die geboren 
worden Zij moeten de voorouderlijke gronden bewonen en offers aan de marapu's 
brengen 
Soms worden heel simpele verklaringen gegeven De raja van Pau verklaarde bij de 
begrafenis van zijn voorganger, dat veel dieren geslacht moesten worden, opdat de aarde 
door het bloed ervan vruchtbaar zou worden*"* 
Soms worden heel ingewikkelde verklanngen gegeven Dat heeft geleid tot een verschil
lende visie op de vraag, wie nu eigenlijk wordt aangeroepen bij de katoda's Bij de 
offerstenen voor de kamponghuizen worden de voorouders aangeroepen Zij moeten 
tegen rampen beschermen, zij moeten ervoor waken dat er geen ruzies komen en zij 
moeten vruchtbaarheid geven*"' Ook bij de offerstenen in de tuinen worden de voorou
ders aangeroepen en wordt om vruchtbaarheid gevraagd Maar op de wijde vlakte zijn 
eveneens offerplaatsen, en die bestaan uit een altaar van stenen onder een boom Vroe
ger werd daar het feest 'pamangu ndewa' gevierd, eenmaal in de acht jaar Volgens 
Onvlee wordt hier geen marapu aangeroepen maar de 'ndewa-pahomba', de geest van 
de vlakte'" Forth daarentegen zegt dat deze ndewa's de eerste voorouders kunnen zijn, 

clan , o vf. 244 
Forth, Rmdi, 1981, 75 contra Wielenga, dic sleldc dal alleen aan de mens een ziel wordt toegekend 
Ox\\\cc,Cirondrechtenin verband mei de stniciuur van een landschap, 1915, 62 
Geimaert, a H , 27 /egt dat het bloed van de dieren de grond van hel dorpsplein reinigt 
Mondelinge informatie van K Maramba Jawa Volgens hem ziin er daarom soms ook dne zoldenngen in 

het traditionele huis, om voor elk van de dne doeleinden aparte ofl'ergaven te kunnen neerleggen 
Kapita beschnjft verschillende versies \an dil spiis geven aan de goden' , namelijk in Melolo en in 

Mangili, m /\\n Pamangu ndewa Met hel argument van de culturele waarde' wordt tegenwoordig een 
enkele keer zo n feest weer gehouden Onvlee maakte hel tijdens zi)n jarenlange verblijf op Sumba nooit 
mee, zie On\\ee, Kahisu-Marapu, 1969,105 De band met het heidendom was zo evident, dat chnstenen er 
geen svmpathie voor hadden 
Onvlee merkt op dat men in West-Sumba de 'ndewa-marapu' soms marapu noemt Dat geldt trouwens ook 
van de katoda, de offersteen Janet Hoskln^ \cnell dat men in Kodi behalve de verenng van de marapu m de 
huizen en de tuinen, ook de bezwenng heeft \an de wilde geesten' in het wijde veld Zij worden, ook 

file:///cnell
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en hij verbindt de begrippen ndewa-pahomba en marapu Het onderscheid is niet abso
luut, volgens Forth Daarin heeft hij wel gelijk maar belangnjk is van waaruit men 
redeneert Forth is namelijk tegelijk van mening, dat bij de katoda's in de dorpen eigen
lijk niet de voorouders worden aangeroepen, maar de machten van de aarde'' Is het 
juist getaxeerd, dat er bij Forth de tendens is om de religie van de Sumbanezen niet als 
verering van de mythische voorouders maar vooral als geestenverering te zien'' 
De ofFerplaats op de vlakte wordt zelf ook pahomba genoemd, zegt Forth Dat woord 
wijst dus behalve op de godheid tevens op de plaats van aanbidding'̂  Dat is juist, maar 
is dit niet hieruit te verklaren dat ze gelegen is op een schaduwrijke plaats"? Homba 
betekent 'schaduw' 
Bij Forth is er dus een ineenschuiving van de begrippen ndewa-pahomba en marapu 
H Reenders lijkt dezelfde overtuiging toegedaan te zijn Naast de mythische voorouders 
(dode marapu) zijn er ook bovennatuurlijke machten die nooit mens zijn geweest Deze 
levende marapu's (ndewa's) horen niet bij de hemel maar bij de aarde en beschermen 
b v bos, tuin, rivier of kampong Ze zijn aanwezig in de omgevmg van katoda's Ze 
worden volgens Reenders gezien als de actieve en levendige zijde van het goddelijke, ze 
zijn de jongere broers en dienaren van de mythische voorouders" 
Onvlee en Kapita maken duidelijker onderscheid tussen ndewa-pahomba en marapu 
Kapita benadrukt dat de marapu's bemiddelaars zijn tussen de hoogste god en de men
sen, zoals hij trouwens de offergaven en de offerplaatsen ook als media ziet Onvlee, 
sprekend over de geest van de vlakte, ontkent dat dit de marapu's zijn, maar zegt ook 
niet dat het de hoogste god is Toch is dat niet onmogelijk Maar dan is het zo dat de 
hoogste god hier gezien wordt als een macht die te vrezen is, en bezworen moet wor
den Informanten vertelden mij dat de pahomba in de vlakte bij uitstek de plaats is waar 
bezwering plaats vindt Men is bang voor gevaar van de kant van de ndewa 
Ook ik meen dat onderscheid tussen de hoogste god en de marapu's het meest recht 
doet aan de religieuze beleving van de Sumbanezen''', al is het onderscheid inderdaad 
niet absoluut In het volksgeloof is er vooral aandacht voor de voorouders Die aandacht 
blijkt behalve in de aanroeping ook in de mythische verhalen De verhalen hebben vaak 
een historische kern Vervolgens zijn ze ingevuld naar de behoeften van de stam Want 
het heet zo te zijn dat de voorouders hun richtlijnen gegeven hebben Deze zijn door het 
nageslacht nagekomen en hebben aan de clan zegen gebracht Maar het omgekeerde is 
juist gebeurd Politieke gebeurtenissen en landbouwkundige ervaringen gingen voorop 
en hadden de mythische inkleuring tot gevolg 
Huwelijksregelingen en stamgodsdienst zijn zeer nauw verbonden en geen van beiden 
stond in haar ontwikkeling los van het alledaagse leven. 

volgens informatie van Hoskins, daar marapu genoemd Zij worden aangeroepen als de oorspronkeliike 
bewoners van het land, m Eliquelie m kodi spinl communication, 1988, 32 
" Forth, o «,118 
'^ Forth, aw, 76-82 

Hommo Reenders, Zending voor de oorlog, 1995, 5 R Schefold spreekt over drie, religieus geladen, 
vormen van zegen De zegen die in de alliantie tussen bruidgever en bruidnemer meekomt (1), de zegen die 
door de voorouders gegeven wordt aan het nageslacht (2), en tenslotte de zegen , die komt van de originele 
machten, die huizen in de wildernis (3), Cultural anthropology, future la^ks for Bijdragen, 819 Het gaat 
nu om (2) en (3) 

Inlormanten zeiden dat bij de pahomba in de vlakte bezwenng plaatsvmdt De ndewa wordt bezworen, 
men is bang voor gevaar van zijn kant 
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Conclusie 
Evenals bij de Tobelo is er een nauwe samenhang tussen de clan, de grond en de gods
dienst Er is een 'heer van de grond', dat is de aanduiding voor de stam die volgens de 
mondelinge overlevering de grondrechten heeft Maar de 'heer van de grond' wordt ook 
als voorouder aanbeden De vooroudergeesten eisen, volgens de stamgodsdienst, dat bij 
huwelijkssluitingen de oude regels in acht genomen worden 

3.3 Afstamming 

Kahihu en uma 
Deze paragraaf gaat over afstamming, en vooral in de zin van indeling in groepen Wie 
hoort bij welke afstammingsgroep'̂  Kan men ook bij twee afstammingsgroepen horen, 
via de vader bij de één, via de moeder bij de andere'̂  We weten dat dit laatste volgens 
het A S V -concept kenmerkend voor Indonesië zou zijn en op Sabu en in het West-
Sumbanese Kodi inderdaad het geval is 
Eigenlijk gaat deze paragraaf over de kahihu Dat is in de eerste plaats een exogame 
groep mensen, die patrilineair van dezelfde voorouder afstammen Maar deze omschrij-
vmg is niet voldoende Meisjes behoren bij een kabihu, tot het moment dat ze door 
huwelijk overgaan naar een andere Echtgenotes gaan tot de kabihu van de man behoren 
Tenslotte behoren ook zij die ondergeschikt zijn geworden aan de leden van de clan 
ertoe Slaven vereren met hun meesters dezelfde voorouders Zij hebben dezelfde reli
gieuze plichten, zegt Kapita'' In de kabihu zijn doorgaans alle dne standen aanwezig, 
soms ontbreekt de adellijke stand In de huizen, de onderafdelingen van de clan, is 
gelijkheid van stand"̂  
Het woord kabihu kan behalve clan ook hoek of kwartier^' betekenen Een kabihu 
bewoonde een bepaalde hoek van het stamdorp (zie pag 64) Echter, ook al is de kabihu 
deel van het stamdorp, daarom is ze nog wel een zelfstandig geheel Bij huwelijk en 
begrafenis spelen de andere kabihu's van het dorp slechts een secundaire rol In het 
landschap waren de gronden en diverse verantwoordelijkheden onder de clans ver
deeld'* Maar het stamdorp was niet één grote familie, b v onder leiding van de priester 
of de vorst De maatschappij wordt op drie manieren ingedeeld, aldus Kapita volgens 
het stamdorp, volgens de kabihu en volgens stand" Die drie principes moeten niet 
verward worden Ieder weet uit welke kabihu hij stamt, en ieder weet uit welk dorp hij 
komt Dat zijn verschillende zaken Daar komt nog de kwestie van het standsverschil bij, 
dat in het volgende hoofdstuk besproken zal worden 
De gronden behoren toe aan de kabihu's'" Afstamming verloopt volgens de vaderiijke 
lijn en bij deze afstamming behoort het erfrecht 
De clans zijn onderverdeeld in huizen De vrouw gaat uiteraard behoren tot het huis van 
de man Zij moet ook afkomstig zijn uit een huis, dat in haar eigen clan voldoende 

Kapita, Masyarakat Sumba, 147,148,152 
Needham, A/améon/, 123 
Needham, Mamboro, 91, Forth, Rmdi, 265 
Kapita, Masyarakat Sumba, 32 
Kapita, Masyarakat Sumba, 31 
Needham, Mamboru, 92,93 Nooteboom, a w, hoofdstuk XI 
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belangrijk is om bij het huis van de man te passen Het woord uma wordt zowel voor 
een onderafdeling van de kabihu gebruikt als voor het woonhuis Daarin treffen we 
veelal verschillende gezinnen aan, die elk een eigen vertrek hebben Dit huis is de kern 
van de samenleving Het is een wereld in het klein Bovenin wonen immers de voorou
dergeesten, op de huisvloer (kaheli) wonen de mensen, daaronder is vee vastgebonden 
Vier grote huispalen (kambaniru) dragen het puntdak Het huis zelf is vierkant Aan elk 
van de vier palen is een functie verbonden Bij de één wordt gebeden en geofferd, de 
ander staat bij de plek waar de gezinshoofden zitten, bij de derde wordt gekookt, bij de 
vierde wordt het eten voor het vee bereid Zij corresponderen met vier groepen in de 
maatschappij de priesters, de ouderen, de boeren en de veeherders Ze corresponderen 
ook met vier standen de ratu (priester), de maramba (vorst), de kabihu (vrije) en de ata 
(slaaf)*' Maar ratu en maramba vormen m i één stand (zie par 3 4) 
Hier stuiten we op nog een andere betekenis van de term kabihu de stand van de vrije 
mensen Hieruit mag geconcludeerd worden dat volgens de Sumbanezen de stand der 
vrije mensen het hoofdbestanddeel van de maatschappij vormt De maatschappij is 
geleed in verschillende standen, maar dat blijkt van secundair belang Primair is dat men 
van een kabihu deel uitmaakt en zo van de Sumbanese maatschappij Primair is dus niet 
de relatie tot de ratu of tot de maramba De 'tau kabihu', de vrije stand, zijn de mensen 
die steeds de naam van de kabihu hoog houden, aldus Kapita Hun kabihu is hun eer, 
daar ontvangen zij rechten en plichten tegenover de maatschappij en tegenover het 
nageslacht* .̂ 

üeimaert is erg voorzichtig in het gebruiken van algemeen aanvaarde terminologie De woorden clan en 
hneage bezigt ze niet Ze kiest in haar beschnjvmg van de maatschappij van Laboya voor het gebruik van 
de inheemse termen kabihu en uma 'Huis' m de zm van hneage onderscheidt ze daarbi] weer van 'huis' 
m de zm van womng door in het eerste geval 'Uma' te schniven en in het tweede 'uma' Anderzijds 
stemt ze ook met zonder meer in met de opvatting van o a Platenkamp, dat conventionele termen voor 
Oost-Indonesie met zouden opgaan" Hetzelfde onderscheid tussen 'Uma' en 'uma' brengt ook J Vel 
aan" 

Kinderen behoren tot de clan en erven binnen de clan, maar indien de bruidsprijs niet is 
afbetaald behoren zij nog tot de clan van de moeder, evenals hun moeder zelf 
Ais iemand weduwe wordt, mag ze trouwen met een broer van de overledene Ze hoort 
immers reeds bij de kabihu Verplichting tot zo'n huwelijk heeft ze niet Maar als iemand 
uit een andere kabihu met de weduwe wil trouwen, dan moet hij haar eerst doen terug
gaan naar haar oude kabihu en zorgen, dat de voor haar ontvangen bruidsprijs terugge
geven wordt Dan pas kan hij haar huwen en naar zijn kabihu laten overgaan Als hij niet 
zorgt voor teruggave van de bruidsprijs, moet hij zelf tot de kabihu van de overleden 
echtgenoot gaan behoren Voor dit alles is instemming van deze kabihu en van eigen 
familie noodzakelijk*' 

Kapita, Masyarakat Sumba, 36,37 
Kapita, Masyarakal Sumba, 45 

" Geimaert, a H-, 16,18,167,210 
** J Vel, The Uma-economy, 1994, 79 

Kapita, Masyarakal Sumba, 62 
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De vroifwehjke lijn 
Toch houdt men ook op Sumba rekening met de afstamming via de moeder** Dat kan 
niet anders, het zou grote problemen geven wanneer men het niet deed Als kinderen 
wees geworden zijn, en de grootouders van vaders kant niet meer leven, nemen groot
ouders van moeders kant de zorg op zich'̂  Bij navraag blijken vrouwen veel over hun 
voorgeslacht via de vrouwelijke lijn te kunnen vertellen, maar het verhaal is moeilijk te 
volgen omdat het steeds om andere kabihu's gaat en om een andere paraingu De pa-
raingu waar een vrouw met haar man woont, is een andere dan waar ze geboren is en 
weer een andere dan waar haar moeder is geboren** 

Het kerkeliik leven van d e G G R I - N T T werd in 1982 en 1983 beheerst door een kwestie rond een 
longeman, die volgens sommigen met ziin tante was getrouwd Men benep zich op Lv 18 13, waar de 
Nederlandse vertaling spreekt over de verboden seksuele relatie met de zuster van de moeder De 
Indonesische vertaling spreekt over de saudara perempuan' van moeder, de vrouwelijke 'saudara' 
'Saudara' is een broer of zus, maar met alleen in de stokte zin van sibling Er worden meer familieleden 
met dit woord aangeduid en het woord kan zelfs vnend betekenen Toch leert de context van Lv 18 13, 
dat daar alleen gedacht wordt aan moeders eigen zuster, iemand van haar eigen generatie en uit het gezm 
waar ze zelf ook geboren is Je zou kunnen zeggen sibling Blijkens vers 6 wordt namelijk in het vervolg 
van Leviticus 18 alleen op naaste bloedverwanten gedoeld 
Bil het huweliik in kwestie ging het om het volgende De jongeman was kleinzoon van een man die twee 
\Touwen had getrouwd De bruid was de dochter van hem en zijn ene vrouw De bruidegom was 
kleinzoon van hem via ziin andere vrouw Deze beide vrouwen stamden uit verschillende kabihu's Laten 
we de kabihu van de man A noemen en die van de beide vrouwen resp B en C De kinderen van deze 
beide vrouwen behoorden uiteraard tot de clan van de man, namelijk tot A De bruid en de moeder van 
de bruidegom eveneens, tenminste voor haar huwelijk De vader van de bruidegom kwam uit clan D , de 
bruidegom zelf behoorde dus ook tol die clan, evenals zijn uil A gekomen moeder na haar huwelijk 
Het huwelijk voldeed dus wel aan de adafregel van exogamie De burgerlijke overheid maakte dan ook 
geen bezwaar Onvlec zei vroeger, dat de kerk alleen huwelijken, die in de ogen van de maatschappij 
niet toegestaan zijn, zou mogen verbieden*' Dat lijkt me een juist uitgangspunt 
Maar in dit geval was er in de kerk geen eensluidend oordeel, en het beroep op de Bijbel bracht verwar-
nng De burgerlijke overheid lette alleen op de patnhneaire afstamming, de hoofdregel in het Sumbanese 
adatrecht Het merendeel van de kerkleden ging akkoord Op de kerkelijke vergadenngen zei men, dat er 
geen afstamming in rechte lijn was tussen de twee, en dat het dus wel kon Daartegenover werd opge
merkt, dat het probleem m de polygamie van de (groot)vader gelegen was Daarom was de rechte lijn 
met meer goed na te gaan, maar toch nog wel aanwezig Maar m i kwam het verzet hier vandaan, dat 
men lette op de vrouwelijke lijn Het waren leden uit de kabihu A, die bezwaar hadden De (groot)vader 
zelf sprak niet, maar familieleden wel De problemen rezen, toen gelet werd op de clan, waartoe de 
moeder van de bruidegom oorspronkelijk behoord had, clan A Binnen die clan was zij de 'saudara', de 
verwante van de bruid 
De classisvergadenng sprak uit dat zo'n huwelijk m het algemeen niet aan te bevelen is Er is - biolo
gisch gezien - bloedverwantschap Maar die is er ook bij het op Sumba zo gewenste MBD-huwelijk Het 
huwelijk kan echter niet met bijbelse argumenten, of gronden, ontleend aan de Indonesische wetgeving, 
verboden worden 

F A E van Wouden meende in 1935, op grond van hem aangereikte gegevens, dat er 
ook matrilineaire afstamming is Nooteboom is hem in 1940 daarin gevolgd Wel conclu-

Kapita,MaJvaraia(i'«m/)a, 109 
Y~n\>\liL,Masyarakat Sumba, 114 
Vel, The Uma-economy, 1994, 82 noot 7 
Onvlee, Cultuur als antwoord, 1961, 278 
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deert hij dat de dubbel unilineaire afstamming op Sumba er niet duidelijk meer is*" Mijn 
vraag is dan of bewezen kan worden dat ze er vroeger wel was Bij de vrouwelijke 
afstamming kan, evenals bij de mannelijke, gesproken worden van een circulerend 
asymmetrisch connubium tussen op zijn minst drie clans, aldus Van Wouden Zelfs bij 
een systeem van dubbel-unilineaire afstamming is dit het geval, zegt hij" Nooteboom 
meende dat de vrouwelijke afstamming op de standen sloeg, en endogaam was Daaruit 
blijkt dat hij eigenlijk over iets anders sprak dan Van Wouden bedoelde Op pag 46w 
(Sabu) zagen we reeds, dat dubbel unilineaire afstamming niet wil zeggen, dat de vader
lijke en de moederiijke lijn even belangrijk zijn Noch bij de 'hubi' en 'wini' op Sabu, 
noch bij de 'vala' in Kodi, noch bij de 'duwu' in Laboya is dat het geval (zie pag 84) 

In 1951,1952 deed Van Wouden /cll ondeiy.oek in Kodi Toen merkte hi] echter, dat er in Kodi geen 
a.s\mmeln>chc allianlic is, terwi)l de/c elders, en zeker op Oost-Sumba, wel functioneert Daarom kwam 
hl] lol de slotsom, dat in de diverse gebieden relatieve nadruk gegeven wordt aan de pnncipes die hi; in 
1915 als kenmerkend voor Oost-lndonesie had opgesomd In Oost-Sumba, 70 stelde hii nu, zijn clans of 
lineages verbonden door een .systeem van unilaterale huwelijksrelaties, maar de rol van de matnhneaire 
liin, en dus de dubbele afstamming, is minimaal In Kodi gebeurde precies het omgekeerde Daar zijn 
geen vastgestelde huweliiksregels, maar het bilineale pnncipe heeft er buitengewone omvang Van 
Wouden was daarna niel meer gemotiveerd om een model van de oorspronkeli|ke, sociale structuur te 
maken Hl] noteerde wel structurele samenhang binnen tegengestelde systemen, maar hoe de histonsche 
oniuikkelmg is geweest kan volgens hem moeili|k beantwoord worden'̂  

OnvJee bekende in een artikel m 1980 dat hij vaak gepiekerd had over de betekenis van 
de Kodinese 'vala', de matrilineaire groep Het is geen grijpbaar instituut er is geen 
vala-huis, geen vala-grond , geen vala-feest, geen vala-functionaris Duidelijk is ook dat 
het voorkomen van het FZD-huwelijk in Kodi (zie pag 88) hiermee samenhangt Maar 
al is Kodi een uitzondering, toch benadrukt Onvlee dat op geheel Sumba de matrilineaire 
afstamming wordt erkend Hij voert de volgende gronden aan 1 De vrouwengevende 
groep is dominant 2 Moeders broer ('tuya') is van grote betekenis voor de opvoeding 
van haar kinderen 3 Bij éen van de vier huispalen wordt de 'marapu, die volgt' aan
geroepen de marapu van het huis waar de vrouw vandaan komt 4 Wie geen zuster 
heeft, is volgens de Sumbanees zonder familie, en met dat laatste worden dan de aanver
wanten bedoeld 5 De groep van de moeder wordt de bron van leven geacht soms 
worden zieken daarheen gebracht voor herstel 6 Het MBD huwelijk geeft het belang 
van de vrouwelijke afstamming aan Men zegt dat men 'geen andere tuin wil aanleggen' 
en 'geen ander bos wil branden' Het is duidelijk dat men dit in Kodi wel doet daar 
breidt men relaties uit zonder naar vroegere betrekkingen te vragen" 

yrees voor incest 
Er is onderscheid tussen de woorden waarmee de oom van vaders kant, en de oom van 
de kant van moeder worden aangesproken Er zijn meer verschillen in aanspreekvormen 
tussen personen, die voor het westerse gevoel eenzelfde plaats hebben 

Nooteboom, a w , hoofdstuk XVI 
G W Locher, onder verwiizing naar P E de Josselin de Jong, m het voorwoord op de Engelse uitgave van 

Van Woudens .studie uit 1935, F A E van Wouden, Types of social structure in Eastern Indonesia. 1968, 
IX 

F'ox, Introduction, m The flow of life, 5,6 , zie pag 46, nt 103 
Onvlee, Mannelijk en vrouwelijk m de sociale organisatie van Soemba, 1980 
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De oom van vaders kant wordt, net als vader, met 'ama' aangesproken De jongere 
broer van vader heet ook wel, in het Indonesisch, 'bapak kecil' (kleine vader), zijn 
oudere broer 'bapak besar' (grote vader) Het is te begrijpen dat de bapak kecil vaak een 
belangrijke rol in het kinderleven speelt Want de jongere broer van vader is veelal nog 
ongetrouwd en heeft tijd voor neven en nichtjes Maar in adat-zaken is de rol van de 
oom van moeders kant belangrijker Dat is de 'tuya', of de 'om' (een afleiding van het 
Nederlandse oom) Er is ook belangrijk verschil tussen de aanspraak van en de houding 
tegenover de kinderen van deze beide ooms Met neven van vaders kant mogen jongens 
vrij spreken, en meisjes mogen dat met nichten van vaders kant Maar de jongens mogen 
geen contact hebben met de meisjes, de dochters van hun ooms van vaders kant Men is 
bang voor incest, dat wil zeggen een relatie binnen de kabihu Met de neven en nichten 
van moeders kant is meestal geen contact Er zijn ook geen vaste aanspraakvormen Zij 
behoren tot een andere kabihu Maar de jongens behoeven, als er contact met deze 
nichten komt, dit niet te schuwen Want hier dreigt niet het gevaar van 'bloedschande"'' 
Integendeel, met deze nichten mogen ze trouwen 

Conclusie 
De samenleving van Sumba is gestructureerd volgens exogame clans (kabihu) en lijkt 
wat dat betreft veel op die van Toba-Batak en Sabu De moederlijke lijn is wel bekend 
maar in Oost-Sumba wordt daar bij de afstamming weinig rekening mee gehouden 

3.4 Standsverschil 

De Sumbanese maatschappij kent verschillende standen Er zijn heren (umbu), vrijen 
(tau kabihu) en slaven (ata) Soms worden de priesters (ratu) tot een afzonderiijke stand 
gerekend, maar meestal niet Over de historische achtergrond is niets met zekerheid te 
zeggen 
In het oude zendingsboek van Wielenga wordt opgemerkt dat volgens de mythe de 
slaven meekwamen van overzee'' Ook umbu Hina Kapita brengt in een opstel over 
slavernij op Sumba de mythe ter sprake Volgens hem komen in de oude verhalen twee 
verklaringen voor De slaven zijn meegekomen van overzee, zo wordt gezegd Maar 
ook, dat ze nakomelingen zijn van een oorspronkelijke bevolking, die overmeesterd 
werd'' Dit laatste ligt m i het meest voor de hand Op pag 60, 61 is beschreven dat er 
een oudere bevolkingslaag op Sumba is geweest Daarbij moet bedacht worden dat men 

Kapita, Masyarakal Sumba , 117,118 
'* Wielenga, De zending op Soemba, 1949, 52,53 
'^ Kapita, Masyarakal Sumba, 147 Het element van de overmeestenng komt ook voor in in de theone van 
A C Kruyt, die Sumba bezocht heeft en toen met D K Wielenga veel opgetrokken is Met de antropologische 
kennis die hij reeds bezat door zi|n werk op Sulawesi, kon hij snel gegevens rubnceren en theoneen ontwik
kelen Volgens Kruyt zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de pnesterslam de oorspronkelijke grondbezitter 
is en dat de konmgsstam (de raja) de usurpator is A C Kniyt, De Soembanezen, 1922 De theone van Kruyt 
IS onwaarschijnlijk omdat volgens de mythe de pnesterstam ook afstamt van de eerste immigranten Het zijn 
andere stammen die zij van de plaats verdnngen, Kapita, Sumba di dalam jangkauan jaman, 117 v v , zie 
par 3 1 1 Van Wouden klaagde m 1935 dat er haast geen vakkundige etnografische beschnjvingen zijn 
over Oost-Indonesie Ook de beschnjving van Kruyt is te oppervlakkig Kruyt is afhankelijk van uitspraken 
van Europeanen die m Oost-lndonesié wonen, aldus Van Wouden, Types of social structure in Eastern 
Indonesia, 1968, 3 
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de mythe gebruikt kan hebben om de status quo een meerwaarde te geven Een aanvul
lende verklaring is hierbij echter nodig Vroeger werden slaven als bruidsprijs meegege
ven'̂  Hun afstammelingen kunnen in de clan, waar ze naar toe gebracht zijn, een blij
vende groep gevormd hebben, soms zelfs een uma van die kabihu'* Toch is er ook een 
andere benadering Dan redeneert men als volgt ledere kabihu had een regeringsvorm 
nodig en daarom kwam er als vanzelf een hogere stand op, gesitueerd in een bepaalde 
uma binnen de kabihu" 
Mijn vraag is of het één het ander uitsluit Het is heel goed denkbaar dat de laagste 
stand, de slaven, afstammelingen zijn van overwonnenen, of van hen die als bruidsprijs 
vroeger aan de kabihu zijn toegevoegd Het onderscheid tussen de adel en de vrije stand, 
is te verklaren uit behoefte aan gezag en een voorkeur voor sociaal dualisme'"" 
Vel vertelt van Lawonda (Midden-Sumba), dat ook daar de drie standen in de kabihu's 
voorkomen De vrije mensen vormen de belangrijkste groep Zij geeft de verklaring 
weer van E W Keane, die het eveneens in Midden-Sumba gelegen Anakalang onder
zocht Volgens de meeste mensen was oorspronkelijk iedereen van dezelfde stand 
Slavernij kwam op, toen mensen schulden kregen, en door anderen werden vnjgekocht 
De adellijke stand en de slavenstand ontstonden dus tegelijkertijd'"' Ook dit zie ik als 
een aanvulling, die in een deel van de gevallen opgaat 
In de recente monografieën over de landschappen Laboya, Mamboru en Rende wordt 
wel heel gedetailleerd over de verschillende categorieën gesproken, maar een historische 
verklaring daarvan ontbreekt'"^ In het West-Sumbanese Laboya was de slavernij niet zo 

Volgens Geimaert gaven beide parti|en wel eens slaven adellijke bruidnemers deden het vaak, maar soms 
deed de bruidgevende familie het ook Dan was het een geschenk voor het )onge paar, Geimaert, a w , 195, 
241 

Het huis Uma Teba, van de kabihu Watu Pelitu m Umalulu, bestaat uit afstammelingen van een slaaf van 
een vrouw uit de kabihu Teba in Wajelu, die trouwde met een maramba van Watu Pelitu Kapita, a w, 97 

Dit IS de gedachtengang van B N Radjah Deze opvatting komt overeen met wat door R Schefold wordt 
opgemerkt over de Dongsoncultuur die aan het begm van de chnsteli|ke jaartellmg in delen van het huidige 
Indonesië zich het gelden, en uit het Zuidoostaziatische vasteland kwam "hi de Dongsontraditie ontwikkelde 
/ich een complexere graad van sociale organisatie Er ontstond een hiërarchisch opgebouwde samenleving 
met leiders, vnjen en slaven De basis van deze organisatie was nog altijd de verwantschap", Reimar 
Schefold, Indonesische rijkdom, m Indonesia Apa faj6ar',1988, 2-11 Toch lijkt het voor wat Sumba 
betreft waarschi)nli|k om aan te nemen, dat aan de oorsprong van de standenmaatschappii verovenngen 
staan want de Sumbanese samenleving kende geen grootschalige sawah-cultuur met irrigatiesystemen, die 
een meer complexe sociale organisatie vereisen 

Forth wijst vaak op het dualisme in het Sumbanese denken Wanneer hij de Sumbanese maatschappij 
typeert zegt hi) Er is wel een dnedelig schema van erfeliike standen "nobles, commoners, slaves, which to 
some degree cuts across the division mto patrilineal groups", maar in de meeste opzichten weerspiegelt de 
sociale en symbolische orde een sterk dualistische classificatie, die een relatie uitdrukt van complementatfe 
oppositie tussen 'gepaarde componenten, Porth, Iime and temporal classification m Rmdi. Eastern 
Sumba, 1983 Belangnjk is de hypothese die Schefold ontwikkelt m Cultural anthropology, future tasks for 
Bijdragen, 818 Hi) spreekt over algemene ordeningsprincipes, achter de diverse verschijnselen Het meest 
abstracte is de notie van asymmetrie, die gerepresenteerd wordt m complementau"e opposities Schefold wijst 
op dne de groepen in een affinale alliantie, oud en )ong binnen een afstammmgsgroep, en de tegenstelling 
tussen autochthoon en allochthoon Mijn veronderstelling is dat dit ordemngsprmcipe ook mede geleid kan 
hebben tot het ontstaan van de standen 
' ° ' Vel, The Uma-economy, 1994, 81 

GeuTiaert, a.w, 193-197 AJ wordt geen historische verklanng van de slavernij gegeven, wel wordt 
opgemerkt dat veel slaven knjgsgevangenen of afstammelmgen van hen waren Er schijnen ook slaven naar 
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opvallend aanwezig als in het Oosten van het eiland'"^ 

Feodalisme en patrimoniale heerschappij 
Het Sumbanese standsverschil is niet te typeren als feodalisme Dan zouden er vorsten 
moeten zijn, die leenheren onder zich hebben, met wie zij een verbond (feudum) zijn 
aangegaan Het standsverschil in Oost-Sumba is wel te vergelijken met de situatie die 
vroeger, b v in Europa, binnen de 'lenen' te vinden was De adellijke leenheer had zelf 
horigen onder zich, die in zekere zin tot zijn huishouding gerekend werden, ook al 
woonden ze buiten het kasteel Dit verschijnsel wordt patrimoniale heerschappij ge
noemd'"" 
Een bepaald element van feodalisme kwam wel voor in de vroegere Sumbanese samenle
ving Binnen een landschap kon iemand, uit één van de regerende huizen in de kabihu's, 
vorst van het landschap worden Evenmin als de leenheer uit de Westeuropese geschie
denis, had deze vorst echter eigendomsrechten op de onderdanen Zij behoren tot de 
kabihu's Maar de vorst ontvangt wel van ieder eer, en hij kan ook de kabihu's in het 
landschap mobiliseren tot een oorlog De vorst had ook geen eigendomsrechten op de 
grond die behoort eveneens tot de kabihu's 
Met de term 'patrimoniale heerschappij' worden door C J G Holtzappel ook de verhou
dingen in het vroegere Java getypeerd en de opkomst van rijken als Mojopait en Mata-
ram wordt vanuit deze sociale achtergrond verklaard'"^ 

In het licht van deze visie op het oude Java, wordt de veronderstelhng afgewezen, dat de boeren in de 
Javaanse desa"s VToeger zuchtten onder een feodaal |uk, en daarvan bevrijd moesten worden door de 
koloniale overheid Desa's als collectieve woongemeenschappen onder eenhoofdig bestuur (desahoofd), 
ziin een creatie van het koloniaal bewind geweest"* Dit bewind had deze organisatievorm nodig om de 
boeren bereid te maken mee te werken aan grootschalige productie-landbouw Voorop stond met het 
ethische motief bevniding van feodale banden, maar vooral een economisch motief 
1 egenover hen, die stellen, dal Java vroeger geen locale woongemeenschap onder eenhoofdige leiding 
(desa) kende'"', worden ook andere stemmen gehoord'™ Daarbij wordt er op gewezen, dat het niet alleen 

Labova gekomen te zijn als onderdeel van een bruidspnis, Geimaert, OM , 195, Needham, Mamboni. 119-
125, Forth, Rindi. 214-235 Forth noemt wel de theorie, dat slaven afstammelingen /i|n van een onginele 
bevolking, aw, 217 

Geimaert, a w , 193 In Labova wordt memand slaaf genoemd, wat in Oosl-Sumba nog steeds het geval 
IS, zoals Geimaert terecht opmerkt 

In C J G WoMza'p'pei, Het verband tussen desa en njksorgamsatie m prekolomaal Java. 1986, worden 
onder verwiizmg naar Max Weber, Wirtschaft und Gesellschafl. samenlevingsvormen als feodalisme en 
patnmoniale heerschappi] onderscheiden en verklaard, a w , 59,87 

Holtzappel, a.w., 228, 419, 436, 562 In Mojopait werd de positie van iemand bepaald door zijn verhou
ding tot de vorst Zogenaamd 'vnje mensen' behoorden tot families die door de vorst waren aangesteld tot 
zelfstandige beschermers en verzorgers van religieuze stichtingen op het platteland Ze heetten dus met 
'vnj', vanwege het ontbreken van een relatie met de vorst, aw ,418,419 
'°* Holtzappel, a w, 626,634,699 

Holtzappel, a w., J Breman, Het dorp op Java en de vroeg-koloniale staat, m Symposion. 1/1(1979), 
187-215, en Het dorp inAzie als koloniale schijngestalte, Amsterdam 1987 
108 

S Moertono, State and statecraft in Old Java' a study of the later Mataram period. I6lh to 19th 
century, Ithaca 1968 Moertono ziet de commimale desa als de oorspronkelijke rechtspersoon en de vorst als 
de hoogste vorm van de desa-coUectiviteit, zie Holtzappel, o » , 627,631 Volgens Holtzappel is dit 
empirisch onhoudbaar Elly Touwen-Bouwsma, Staat. Islam en lokale leiders in West-Madura. 1988, 93 
verwijst naar J Wisseman Chnstie, Negara, mandala and despotic state images of early Java. m D G 
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aankwam op afstamming van de vorst en gebiedstoewi|zmg door de vorst, maar ook op andere politieke 
relaties en evenzeer op economische netwerken In haar studie over Madura voegt E Bouwsma-Touwen 
hier zeer nadrukkelijk de factor van religieuze relatiepatronen aan toe™ Haar studie is hierom van 
belang, omdat aangetoond wordt dat de Madurese bevoUong bestaat uit 'oreng negoro', die vanouds een 
relatie met het hof (de kraton) hebben, en daarnaast de 'oreng kliwon', die hier buiten vallen Op deze 
laatste categone hadden de door de kolomale staat aangestelde dorpshoofden wel vat, op de eerstgenoem
de niet Het verschil met het Java van de vorslenlanden was, dat daar nagenoeg iedereen een band met de 
kraton bezat en daarnaar afgemeten werd"° 
Er kunnen bij de bestudenng van de heerschappi)vorm m i twee wegen worden ingeslagen De ene 
wordt door Touwen-Bouwsma gevolgd en wordt treffend samengevat in een citaat, dat zij aanhaalt van 
R 1 Mc Vey, die voor Azie in het algemeen stelt "The state was not all, often it was not very much A 
man's overlord was something, and so was his clan, his religious teacher, the man whom he was in debt, 
and these all represented larger worlds of activity and authontv'"" Maw veel vanaties, maar ook veel 
thema s 
De andere benadermg wil bi] de beschrijving van een cultuur op zoek gaan naar haar oorspronkeli)ke 
machtsvorm, en van daaruit die cultuur verklaren Oftewel misschien veel vanaties, maar op hetzelfde 
thema Dat is door Holtzappel voor wat Ja\a betreft gedaan Zo wordt ertegen gewaakt, ongelijksoortige 
opvattingen te vermengen, met een uitkomst die voorspelbaar maar onjuist is (de Javaanse vorst als een 
feodaal heerser) 

Het is van belang om stil te staan bij het verschil tussen de vorm van patrimoniale heer
schappij op Sumba (het standenstelsel) en de Javaanse heerschappijvorm Dit kan voor
komen, dat we de Sumbanese vorst gelijk zouden achten aan de Javaanse heerser, en 
zouden denken dat men op Sumba op gelijke wijze afhankelijk was van de vorst als op 
Java het geval was 
1 De afstamming op Java (en Madura) is evenals de West-Europese bilateraal Waar de 
afstamming tegelijkertijd zowel naar vaders- als moederszijde getraceerd wordt, ontbre
ken duidelijke afstammingsgroepen"^ In de Javaanse vorstenlanden behoorde de gehele 
bevolking van het gebied, naar eigen gevoel, tot de huishouding van de vorst Overal 
waar mensen woonden, kwam een sfeer tot stand die beheerst werd door de relatie met 
de kraton Rangen en standen waren afhankelijk van de familierelatie tot de vorst en 
door de vorst verleende privileges Op Madura vinden we in mindere mate hetzelfde, al 
is de band met de kraton daar niet zo sterk geweest Bali kent eveneens zijn vorstenhui
zen en Bima op Sumbawa, nog verder naar het Oosten, ook Maar de Sumbanese 
samenleving presenteert zich veel minder en eigenlijk helemaal niet als één huishouding 
Men weet weliswaar van gezamenlijke voorouders van wie alle Sumbanezen afstammen 
Maar het leven vond plaats in de destijds geïsoleerd liggende stamdorpen van de kabi-

Marr en A C Milner, Southeast Asia in the 9th to 14th centuries, Singapore 1986, 65-95 Wisseman 
Christie toont aan, dat er m de 9e en 10e eeuw op Java zelfbestuur in de dorpen was Dit is echter niet 
stnjdig met de gedachte dat er patnmoniale heerschappij was Weber heeft namelijk beweerd dat deze 
heerschappijvorm geen specifieke eisen aan de lokale orgarasatie stelt Maar de idee van een communale 
desa IS onwaarschijnlijk, Holtzappel, aw, 712 

Touwen-Bouwsma, a.w. 
Holtzappel merkt op dat de oorspronkelijke Oost-Javaanse bosbevolkmg wellicht buitengesloten werd, 

toen de kraton naar Oost-Java verhuisde, aw ,220, en dat het secundair was of er in expansie-gebieden al 
mensen woonachtig waren zij gaan nameli)k in de expansie van de kraton op, of worden uitgestoten naar de 
periferie, waar ze een met-gesedentanseerd leven leiden, a w ,738 Touwen-Bouwsma, a w , 146, geeft het 
verschil met Java ook aan op Madura veel meer 'orang kliwon" 

Citaat bij Touwen-Bouwsma, a w, 146 uit R T Mc Vey, Southeast Asian Transitions, 1978, 10 
Touwen-Bouwsma, a.w ,18, wijst hiervoor naar R M Keesing, Kingroups and social structure. New 

York 1975 
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hu's, en de as waarom de samenleving draaide was het huwelijk tussen exogame kabi-
hu's, waarbij de vrouw gaat behoren tot de kabihu van de man 
2 Een staand leger heeft geen van de vorsten op Sumba ooit gehad Als er een oorlog 
uitgevochten moest worden, riep hij de clangenoten daartoe op, tezamen met de leden 
van de verwante clans in het dorp of daarbuiten Maar een dergelijk leger was wel de 
kern van de fiscale en bestuurlijke organisatie van de Javaanse vorst'" 
3 Ook stond de Javaanse vorst bekend als bouwheer en stichter van heiligdommen 
Mutatis mutandis gold dit op Madura eveneens Het ging om de aanleg van publieke 
werken zoals wegen, sawahdijken, kanalisering van een rivier Van dit alles was op 
Sumba geen sprake Hooguit van kleine sawahprojecten, en die werden door een 'uma' 
uitgevoerd"" Wat de heiligdommen betreft. Hindoeïsme en Islam hebben in de vroegere 
eeuwen de Sumbanezen nooit bereikt Gemeenschappelijke heilige plaatsen waren er 
met, alleen had iedere kabihu zijn 'priesterlijk huis' (uma ratu) in het stamdorp Het 
meest grootschalige gebeuren was een feest voor de gehele paraingu 
4 Grondrechten behoorden aan de clan toe, en niet aan een huis in de clan, ook niet aan 
het vorstenhuis Daaruit vloeit voort, dat een vorst ook nooit grond weg kon geven, wat 
op Java wel het geval was Daar zou op Sumba de ratu-clan nog eerder voor in aanmer
king komen, omdat deze soms als de oorspronkelijke eigenaar van de grond (tuan tanah) 
wordt beschouwd 
5 Het Sumbanese woord voor de vrije stand is kabihu Dit kan er op wijzen dat de 'vrije 
mensen' het substantiële bestanddeel van de kabihu uitmaken en niet de raja"' Dat zou 
er ook voor kunnen pleiten er van uit te gaan dat de slavenstand door een verovering 
onder de kabihu is gekomen, en dat de raja-stand is ontstaan toen men binnen de kabihu 
een leider zocht 
Het bovenstaande is voldoende reden om de veronderstelling af te wijzen dat de Sumba
nese samenleving, eventueel de samenleving van één bepaald landschap, als één huis
houding zou kunnen worden gezien, wat voor de zelfs nog veel grotere Javaanse samen
leving van de vorstenlanden wel opgaat Het is ook niet zo dat de diverse kabihu's als 
verschillende takken van één grote familie kunnen worden beschouwd, en de vorst als de 
vader boven allen staat Er pleit veel meer voor de gedachte, dat verschillende clans 
elkaar hebben opgezocht en afspraken hebben gemaakt over de taakverdeling, en samen 
het stamdorp hebben gebouwd Het kan dan ook niet zo zijn, dat verschillende standen 
bij elkaar horen omdat zij in dat grote geheel van de familie op dezelfde hoogte staan, 
d w z in dezelfde verhouding tot de raja Elke kabihu heeft zijn eigen hiërarchie, die tot 
uitdrukking komt in de belangrijkheid van de verschillende huizen in de familie In een 
enkel geval is er een clan die geen adel heeft"* 

Er zijn ook contra-argumenten, die er voor kunnen pleiten de samenleving van Sumba, 
of van een landschap, als één familie onder één vorst te zien Ik noem ze en weerieg ze 
1 Het woord kabihu kan behalve clan ook hoek of kwartier (zie pag 64) betekenen Dit 
wijst er op dat zij een bepaalde hoek van het stamdorp bewoonde, en dus altijd als deel 

Holtzappel, aw ,719 
Needham.A/amèor», 93 
Datzelfde verdedigden J Vel en E W Keane op andere gronden. Vel, a w , 81 
Needham, A^amionv, 123 
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van een geheel werd bekeken Echter, de kabihu is deel van het stamdorp, maar daarom 
nog wel een zelfstandig geheel Bij huwelijk en begrafenis spelen de andere kabihu's van 
het dorp slechts een secundaire rol 
2 Clans kunnen zich splitsen en in een enkel geval ook fuseren'" Dat zou kunnen 
betekenen dat ze als delen van een geheel worden gezien Maar het kan ook het belang 
aangeven van de voornaamste doelstelling van de kabihu zichzelf in stand houden door 
huwelijken en voortplanting 
3 Tenslotte kan er op gewezen worden dat er op Sumba vorsten geweest zijn, die 
zeggenschap over een landschap hadden Tot op heden wordt naar de vorstenhuizen van 
b V Rende, Melolo, Karera, met ontzag gekeken Waren dan vroeger zulke landschap
pen niet een 'oikos', een groot huishouden'' Ook op dit punt kan dezelfde zaak van een 
andere kant worden bekeken, namelijk vanuit de kabihu Ik volg de verklaring, die 
Nooteboom in 1940 al gaf Hij ging er van uit dat in elke paraingu iedere kabihu een 
eigen functie had Daar vloeide een volgorde uit voort De ene rite, b v oorlog voeren, 
was belangrijker dan de andere om regen bidden b v Op een gegeven moment ziet men 
er van af om binnen de paraingu een huwelijk te arrangeren met een partner uit een 
lagere kabihu Men zoekt een vrouw uit een even belangrijke kabihu in een andere 
paraingu Dit heeft uiteraard oorlog tot gevolg Het hoofd van de winnende paraingu 
neemt de riten van de kabihu van de overwonnen paraingu over Zo ontstaat het land
schap, waarbinnen de oorlogvoerende kabihu van de overwinnende paraingu dan de 
vorstenfamilie wordt"* 
Daar komt nog iets bij Met een 'oikos' wordt een leefgemeenschap bedoeld, waarin het 
uiteindelijk draait om de vorstelijke familie zelf Het doel is niet kapitaalsvermeerdering, 
maar verzorging van de vorstelijke familie Dit element is op Sumba m i niet aanwezig'" 
Janet Hoskins zegt "Both ascetism and the mystical concentration of power in a single 
center are alien to the Sumbanese symbolic world In sharp contrast to the centralized 
Javanese polity, in Sumba those who legitimate power do not exercise it"'''" 

Slavernij op Sumha 
Toen de koloniale overheid Sumba pacificeerde (1906) werd slavernij verboden De 
pacificatie was nodig om een einde te maken aan de oorlogen tussen clans, en de daar
mee samenhangende rooftochten Er werd op slaven gejaagd, waarbij velen doorver
kocht werden aan Arabische of Endenese handelaars'^' Daarnaast kwamen er, als 
gevolg van de slavenhandel, in de dorpen zelf veel misstanden voor Deze betroffen niet 
de 'huisslaven', die van oudsher tot de patrimoniale heerschappij van de umbu (heer) 
werden gerekend, maar vooral de gekochte en buitgemaakte slaven'̂ ^ Kapita onder
scheidt nadrukkelijk tussen de slaven, die vanouds tot een bepaalde familie behoorden, 

Needham, Mamboru, 94-98 
Nooteboom, a w .hoofdstuk XVIII 
Ik raadpleegde Max Weber, Wirtschaft und Gesellschafl, 1956 
Hoskins, a.w.,322 

'^' Geimaert,a.w.,192,I95 
Kapita, a w, 150 In Waar de velden w:i zijn, z j , 49-52, staat een verhaal over slavenhandel, waarbii 

een meis|e door haar heer vanuit het gezin van haar ouders wordt verkocht aan een andere heer Haar 
broertje vlucht met haar naar het zendmgserf De longen wordt hier later het slachtoffer van Hij wordt door 
de man, die zijn zus)e gekocht heeft, gekidnapt 
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en zij die later slaaf geworden zijn 
In de tweede helft van de twintigste eeuw dreigt niet meer het gevaar slaaf te worden 
door roof of door eigen schulden De slavernij werd niet alleen door de koloniale over
heid verboden, maar heeft ook na 1948 in de staat Indonesië geen recht van bestaan 
meer Slaven die reeds lang tot een bepaalde familie behoren, stellen soms geen prijs op 
verbreking van de banden Ze nemen in het huis van de meester een vertrouwenspositie 
in Dat kom je tegen bij Wielenga'" en het is ook nu nog het geval Interessant is de 
vergelijking, die Kapita maakt tussen de Sumbanese situatie en de slavernij zoals die 
vroeger op Java en op Timor voorkwam Daar moesten de slaven hun heer altijd heel 
nederig toegemoet treden Op Sumba zitten ze gewoon naast hun meester en worden ze 
heel voorkomend behandeld'"^ 
Kapita merkt herhaaldelijk op, dat de slaaf trouwt waar zijn meester trouwt Dat bete
kent dat ze tot dezelfde kabihu behoren als de meester Uit de kabihu, waar de meester 
zijn vrouw vandaan heeft gekregen, ontvangen ook zij hun vrouw 

Forth komt voor Rende tot andere conclusies Hl) zegt dat de slaven niet ten volle tol de kabihu gerekend 
worden''^ Hi| zegt dat men hun afstamming niet precies weet'^' Maar dil heeft m i luist te maken met 
het feit, dat slaven toch al tot de kabihu van de meester gerekend worden De tekening van Kapita lijkt 
me terecht Ze komt overeen met de waarnemingen van Nooteboom, gepubliceerd in 1940'^', en die van 
Needham'"" 

Forth vertelt dat hij tijdens zijn onderzoek - en dat is niet zo lang geleden - hoorde van 
slavenverkoop Het gmg echter om slavinnen die met een bruidsprijstransactie werden 
overgedaan Daarom was er niets op aan te merken'^' In de praktijk kunnen huwelijks-
regelingen en slavenverkoop op elkaar gaan lijken"" Dat maakt het wel eens moeilijk 
om over huwelijksbetalingen positief te oordelen Hij vertelt bovendien dat zelfs vrije 
mensen voor hun huwelijk nog toestemming van de raja moeten hebben"' In de door 
hem onderzochte streek. Rende, is de zeggenschap van de raja-familie heel groot Maar 
ook buiten Rende wordt er veel aan de raja voorgelegd Dit is m.i echter een vorm van 
beleefdheid Men stelt de raja in kennis, en geeft hem een geschenk, zoals men, in de 

Bi} voorhedd m Oemhoe Dimgga, 1928 Ook m Merkwaardig denken. 1933 
'^''Kapita, a H', 150,151 
'"Korth,aw.,216 
'^'Forth, a w, 218 

Nooteboom, a w , hoofdstuk V in elke kabihu zijn zowel vnien als slaven aanwezig 
Needham, Mamboni, 94-96 Needham laat zien dat de rang niet gebonden is aan de kabihu waartoe ie 

behoort maar aan de uma M i geldt dit wel voor het standsverschil tussen de adel en de vn]en maar gaat hel 
niet op voor de slaven Die leven doorgaans in dezelfde uma als hun meester, of in ieder geval vlak bij het 
grote huis De uitsplitsing van een clan in takken en vervolgens in huizen, die Needham in Memboro 
aanwijst, laat zich in Oosl-Sumba niet zo terug vinden Daar blijft het bii een onderverdeling in hui/en en 
dezen vallen weer uiteen m de gezinnen, zie Kapita, Masyarakat Sumba, 94 Forth noteert dat Needham de 
slavemi] wel beschnjft als een zaak, waar Sumba bekend om staat, maar er eigenlijk maar weinig informatie 
over geeft Zie de zeer kntische recensie van Forth over Needhams Mamboni, in Anthropos, 1989, 303-
306 
'"Forlh,7?(my/. 221 

In 1988 hcxirde ik over een handelaar, die een relatie had met een slavenmeis]e uit het binnenland Hij 
kon zichzelf van vervolgmg vnj waren door veel vee als bruidspnjs aan de Sumbanese heer te belalen 
" ' Forth, a.H',229 
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moderne samenleving, ook het desahoofd in kennis stelt en een geschenk geeft'" Er is 
officieel geen toestemming van de raja nodig 
In een bepaald geval kunnen slaven de goederen van hun heer erven, namelijk als deze 
geen nageslacht heeft Dit is een mededeling van Kapita, die meteen erbij zegt, dat 
slaven nooit de stand van de meester kunnen erven'" Als een slaaf zijn eigen huwelijk 
weet te bekostigen, kan dat wel één van de manieren zijn om vrij te worden, aldus 
Kapita Nu er officieel geen slavernij meer is, maar nog wel de morele verplichting 
gevoeld wordt de heer te volgen, kan men zichzelf daarvan bevrijden door zelfstandig 
zijn eigen huwelijk te regelen Iemand kan er echter ook voor kiezen om zijn huwelijk 
door de meester te laten verzorgen Dat gebeurt nogal eens Dan blijft de morele ver
plichting bestaan 

Standsverschil en huwelijk 
Needham heeft in Mamboru nauwkeurig nagegaan welke stand kinderen bezitten als de 
ouders van ongelijke stand zijn 
Neemt een umbu, een man van hoge stand, een vrouw van lagere stand, ook al komt ze 
uit een clan die volgens het adatrecht geschikt is om een vrouw te leveren, dan daalt zijn 
gezag en de kinderen zijn niet van adel De vrouwengevende familie wordt wel als 
vrouwengever geëerd, maar in alle gewone zaken blijft het standsverschil gelden""* De 
kinderen uit zo'n huwelijk mochten vroeger niet met titels als umbu en rambu (voor 
meisjes) worden aangesproken 
Het exclusieve gebruik van deze aanspreektitels is nu in Oost-Sumba aan het verdwij
nen Het zijn algemene aanspreekvormen geworden Dat gaat des te gemakkelijker, 
omdat er binnen de hoogste stand ook weer gelaagdheid is 'Maramba' is de titel voor 
de allerhoogsten 
In het geval van een huwelijk met een vrouw van lagere stand, was vroeger een verzoe
ningsritueel nodig om de marapu van de clan van de echtgenoot tevreden te stellen'^' Er 
was een adatstraf bedacht voor deze mannen Zij mochten geen huis met een voorgalerij 
bouwen Hun huis moest een galerij op de zijkant hebben, zodat altijd zichtbaar zou 
blijven dat de bewoner een verkeerd huwelijk gesloten had"' 
Trouwt een vrouw van adel met een man van lagere stand, en wordt voor een gewone 
manier van huwelijkssluiting gekozen, dan gaat zij, na betaling van de bruidsprijs, over 
tot de clan van de man Maar zij daalt dan in stand en de man klimt niet op Eigenlijk is 
zo'n huwelijk verboden Er zijn een aantal sancties De bruidsprijs is hoger dan normaal 
en een deel ervan kan men als boete zien'" 
Kapita schrijft dat zulke verboden huwelijken, als ze toch tegen de wil van de familie 
worden doorgezet, ertoe kunnen leiden dat de man en de vrouw uit het familieverband 

^" Aldus B N Radjah 
'"Kapita, flw, 135 

Needham, Mamboru. 154, en Kapita over Oost-Sumba, Masyarakal Sumba, 41 
Aldus mondelinge informatie op Oost-Sumba Voor absolutie-ceremonien, vgl Needham, Mamboru. 

152 Kruvt aw. 510, spreekt ook over ontzondigingsntuelen Hij heeft met name incestueuze huwelijken 
(een breed begnp op Sumba') op het oog en echtscheidmg 

Informatie, die D H Doko verzamelde en optekende voor een conferentie van ambtsdragers m Wai 
Marangu in 1987 

Zo mondelinge informatie op Oost-Sumba Vergelijk Needham Mamboru, 151 
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worden gestoten Het gaat hier dus niet alleen om huwelijken, die verboden zijn vanwe
ge bloedverwantschap, maar ook om huwelijken die verboden zijn vanwege het stands
verschil"* Het moet vroeger een ernstige sanctie zijn geweest, want het betekende dat 
je vogelvrij was Er was geen familie, die je bescherming bood en hulp gaf in geval van 
nood 
Meisjes van hoge stand kunnen moeilijk trouwen Als er niemand bereid is om de hoge 
bruidsprijs te betalen, blijven zij over Soms wordt echter, als het meisje al wat ouder is 
en het lijkt dat ze ongetrouwd zal blijven, door de familie genoegen genomen met een 
man van lagere komaf Men is dan bereid een eenvoudige vorm van huwelijkssluiting te 
accepteren 
Het wordt voor een meisje van hoge komaf extra moeilijk om een geschikte man te 
krijgen, als zij enig kind is Dit betekent namelijk dat ze erfgename is, en de familie kan 
het zich dan niet permitteren door haar huwelijk het erfgoed te verspelen aan een andere 
clan Normaal erven alleen de zonen, maar dit wordt anders als er geen zonen zijn Om 
het erfgoed in de familie te houden, zoekt de man onder zijn neven, onder de zonen van 
zijn zusters, een echtgenoot voor zijn dochter Een patrilateraal cross-cousin huwelijk 
komt dus tot stand Het wordt bij uitzondering toegestaan maar het gaat om een heel 
bijzondere vorm De jongen gaat met goedkeuring van beide partijen over naar de 
kabihu van de man en diens dochter De kinderen die geboren zullen worden, behoren 
ook tot deze kabihu en zullen daar erven, tenzij van te voren afgesproken is, dat de 
kinderen verdeeld zullen worden over de beide kabihu's"' 

Stand en de vnnrwelijke lijn 
Er zijn antropologen die zeggen dat de stand van de moeder wordt geërfd en het lid
maatschap van een kabihu van de vader""̂  Als dat waar zou zijn, zou de stelling van 
Van Wouden over het dubbel unilineaire afstammingssysteem voor Sumba, inderdaad 
opgaan. Maar zo eenvoudig ligt het niet Een vergelijking met Sabu kan ons helpen 
Daar is een matrilineaire afstamming in de hubi en wini, maar dit is iets anders dan 
standsverschil, dat ook op Sabu voorkomt De exogame vala in Kodi heeft al helemaal 
niets met standsverschil te maken. Alleen de duwu in Laboya komt in aanmerking om de 
stelling te verdedigen '*' 

Kapita, Masyarakal Sumba, 126 
Kapila, Masyarakal Sumba, 139,140 
Zo Nooteboom a w .hoofdstuk XVI Forth, o w, 235, zegt terecht dat Nooteboom zich vergist Geir-

naert, a w , 19, 67, 193, 211, meent echter ook dat adelli|ke stand alleen via \Touwen wordt geërfd Zi) zegt 
evenwel daarbij dat Labova uniek is op het punt dat alleen de matrilineaire afstamming een hogere status 
verleent In Oost-Sumba, 70 vertelt ze, schiint zowel paü"ilineaire als maüihneaire afstamming hiervoor 
nodig te zijn, aw, 212 Vel stelt, m na\olging van E W Keane, dat de adellijke stand in de eerste plaats 
door bloed wordt bepaald en dat dit volgens de Sumbanezen alleen door de moeder wordt overgebracht, 
a w , S2 Voor Oost-Sumba is dit niet zo Misschien worden in het door hen onderzochte Midden-Sumba 
zulke gedachten gehuldigd Maar uit het overzicht dat Needham geeft van de huwelijken van ongelijke stand 
m Mamboru (ook Midden-Sumba) blijkt dat daar naar beide kanten gekeken wordt, Mamhoru, 154 

De maüilmeaire afstammelingen van een \Touwelijke, adellijke, voorouder behoren tot dezelfde duwu 
Maar men moet, aldus Geimaert, voorzichtig znn om de duwu als een strak omlijnde matrilineaire groep te 
zien Soms zijn de banden tussen de leden v an de duwu nogal los De duwu is vooral van belang om iemands 
adellijke stand vast te leggen, in onderscheid van de kabihu of uma, Geimaert, a w ,211,212 En op dit punt 
verschilt de duwu in Labova van de vala in Kodi die met met de status te maken heeft, aldus Geimaert 
Mijns inziens verschilt de duwu hienn ook van de hubi op Sabu Hieruit valt het te verklaren dat m Laboya 
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Conclusie 
In tegenstelling tot de poging om de stand te verklaren vanuit de matrilinie, lijkt een 
andere verklaring meer op zijn plaats Het standsverschil heeft een historische achter
grond, veelal een verovering Maar het kon zich waarschijnlijk verder ontwikkelen 
omdat in het Sumbanese denken dualisme en asymmetrie een belangrijke rol spelen Niet 
het tweede, maar het derde punt van het A S V -concept kan een verklaring bieden voor 
het standsverschil 
Door huwelijken te sluiten, waarbij het standsverschil wordt gehonoreerd, is de sociaal-
politieke stabiliteit binnen de clan en tussen de clans gewaarborgd Volgens de stamreli-
gie blijven in het geval van zulke huwelijken de voorouders het nageslacht goed gezind. 

3.S Huweiijksbetalingen 

We komen toe aan het eigenlijke voorwerp van studie, het huwelijk en de huweiijksbeta
lingen Umbu Hina Kapita omschrijft het doel van het huwelijk als volgt De eis van de 
goden moet nagekomen worden, zij willen dat er nageslacht komt Het huwelijk dient m 
het bijzonder om de familienaam en de positie in de maatschappij te handhaven De 
kinderen moeten daarom trouwen met partners uit een voorgeschreven kabihu en van 
eenzelfde maatschappelijke status Ook dit is een eis van de goden Door zo de goden te 
vereren zorg je tevens voor jezelf Want je zult, na je sterven, ook zelf genieten van 
offers, die het nageslacht brengt'*^ Gestorvenen worden, na een lange reis, immers zelf 
ook marapu Als je niet trouwt, heb je nu geen volwaardige plaats in de maatschappij 
maar ook niet in het hiernamaals De mens en zijn kabihu begeert evenwicht, zowel met 
de medemensen en de andere kabihu's, als met de goden''*' 
Inzake de huweiijksbetalingen wil ik uitgaan van het resultaat van de vorige paragrafen 
de Sumbanese man en de Sumbanese vrouw behoren tot een kabihu, die exogaam is en 
ze behoren tot een stand, waarbinnen ze moeten trouwen Huweiijksbetalingen hebben 
een plaats in dit krachtenveld 
Hoe belangrijk exogamie is, bracht E B Tylor onder woorden Het gaat om "the simple 
practical alternative between marrying out and being killed out"''*'' Deze uitspraak geldt 
zeker voor Sumba, waar vroeger tal van oorlogen waren, maar waar ook de band met 
verzwagerde clans heel sterk was zodat men kon overleven 
Er is sprake van een prescriptief matriiateraal cross-cousin huwelijk, dat betekent tege
lijk een asymmetrische verbinding en een circulerend connubium Die drie termen be
spreken we eerst 

alleen de mensen van hoge stand iets van hun duwu weten, Geimaert, a w ,214 Maar op Sabu is de kenms 
omtrent de hubi algemeen aanwezig 
In Oost-Sumba maar ook m Mamboru is het zo dal luist het lidmaatschap van het huis, de uma, uitmaakt of 
men van hoge stand is of niet Een matnlmeaire groep kent men daar met maar men let wel op de stand van 
de moeder 

Y^^>\lSt,Masyarakat Sumba, 121,122 
'^ Vergelijk het boek van een Sumbanese theoloog over verzoening, A A Yewangoe, Pendamaian, 1983, 
44 

P Kloos citeert haar m zyn Culturele antropologie, 1976, 70 
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Matrilateraal cross-cousw huwelijk 
Er is verschil tussen exogame structuren Gaat het om exogame clans, of slechts om 
lineages binnen de clan'' Is er ook een voorschrift naar welke clan of lineage je moet 
gaan om een bruid te zoeken, of ben je daarin vrij'' Dat laatste troffen we op Mentawai 
aan, terwijl we ook bij de Tobelo's een zekere vrijheid bemerkten In Oost-Sumba strekt 
de exogamiteit zich verder uit dan tot de directe familie en lineage, namelijk tot de 
kabihu's Bovendien mag niet uit een willekeurige kabihu een huwelijkskandidate geko
zen worden Daar zijn adatregels voor 
De betalingen komen in eerste instantie ten goede aan de uma Maar de keuze van de 
partner wordt uiteindelijk bepaald door het lidmaatschap van de clan Wat de voorkeur 
aangaat in ieder geval wordt in Oost-Sumba sterk aanbevolen dat iemand trouwt met de 
dochter van moeders broer het matrilaterale cross-cousin huwelijk (MBD) 
We hoorden reeds hoe Onvlee het verschil aangaf tussen Kodi, waar geen voorkeurshu
welijken zijn, en Oost-Sumba (pag 75) In Oost-Sumba wil men 'geen andere tuin 
aanleggen' en 'geen ander bos branden' Het is duidelijk dat men dit in Kodi wel doet 
daar breidt men relaties uit zonder naar vroegere betrekkingen te vragen"" Hij vervolgt 
Bij een huwelijk met de dochter van moeders broer ga je terug tot de bron, tot de stam, 
waaruit je voortgekomen bent''" 

Asymmetrische verbinding 
De ene kabihu kan niet aan een andere tegelijk vrouwen en mannen leveren, een ruilhu-
welijk mag niet De bruidgever (yera) wordt superieur geacht aan de bruidnemende clan 
(layia of ana kawini) en kan niet bij een volgend huwelijk tegenover dezelfde clan in een 
andere verhouding komen te staan Behalve dat je geen vrouw mag nemen uit een clan, 
die voor jouw clan bruidnemende clan is, mag het ook niet van de bruidgever van je 
eigen bruidgever Want die kan tegelijk je eigen bruidnemer zijn Dit alles is gelijk aan de 
structuur bij de Toba-Batak Men komt dus vaak dezelfde namen van kabihu's tegen, als 
de genealogie van een clan bekeken wordt 
Toch betekent dit niet dat men altijd de eigen clan als één van een drietal clans ziet, wat 
wel het geval is in de opvattingen van de Toba-Batak Er is meer dan één potentiële 
bruidnemer en er is ook meer dan eén potentiële bruidgever Sumbanezen zullen eerder 
over een tweedeling spreken dan over een driedeling Ze verdelen de omringende clans 
in eventuele yera en eventuele layia De waarneming van Geirnaert bij de Laboya is heel 
aannemelijk en is m i ook op Oost-Sumba van toepassing Men vindt het voldoende om 
de twee polen aan te geven, die er bij een uitwisseling in een relatie zijn Dat er noodza
kelijk een derde element in het systeem zit, namelijk de eigen clan, is impliciet gege
ven'*' 
Needham noemt dit prescriptief asymmetrisch MBD-huwelijk het op één na eenvoudig
ste model Pure symmetrie is het eenvoudigste'"* Maar dan spreek je over ruilhuwelij-
ken en wil men die opsporen dan komt men uit bij stammen, die in twee moieties 
verdeeld zijn, zoals de Jali op Irian Jaya. 

Onvlee, Mannelijk en vrouwelijk m de sociale organisatie van Soemba, 1980 
Onv\ee, Verwantschapsbetrekkingen. 1930,49 Ook Cultuur als antwoord, 24 
Geimaert, aw ,A\ 
Needham, Mamftorw, 188 
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Circulerend connubium en bruidsprijs 
Huwelijken worden volgens een bepaald, cirkelvormig, patroon gesloten De overdracht 
van vrouwen vindt in de ene richting volgens deze cirkel plaats, de geschenkenover
dracht in de omgekeerde 
Bij zo'n circulerend connubium kan de term bruidsprijs nooit betekenen dat het om een 
koopprijs gaat Elke huwelijkstransactie past in een circulatie van mensen en goederen 
tussen clans 

Needham evalueerde in 1957 nog eens de studie van Nooteboom over Oost-Sumba'" Dit gedeelte van 
hel eiland heeft Needham zelf niet bezocht De gegevens van Nooteboom zijn echter duidelijk en zouden 
volgenN Needham de argumenten van Levi-Strauss over gegeneraliseerde ruil (asymmetne) versterkt 
hebben Op grond hiervan concludeert Needham 1 Circulerend connubium bestaat in Üost-Sumba 2 
De locale afstammingsgroepen, die exogame units vormen, kunnen patnlineaire clans zijn maar ook 
grotere of kleinere lineages binnen de clan 3 Lineages van dezelfde clan kunnen verschillende 
connubium-relaties hebben 4 De clan is exogaam 5 Er kan wel eens reciproke ruil van vrouwen tu.ssen 
2 clans voorkomen, maar dan zijn de exogame units nooit gehele clans maar segmenten ervan, en tussen 
die segmenten is geen reciprociteit 6 De connubium-relaties van een groep behoeven niet beperkt te 
/iin tol groepen van dezelfde structurele orde (m a u het is mogeli|k tussen een clan en een lineage) 7 
Fxn groep kan vrouwen kiiigen van en ook geven aan een aantal groepen 
Porth veiYcl zich tegen Needhams interpretatie van de alliantie In ziin bespreking van Needhams 
Mamhoni m 1981 zegt hi| dat Needham geen gegevens aandraagt die op een cirkelvormige alliantie 
uiizen Hii memoieert zi|n eigen werk, Rindi, waann hii heeft weergegeven (409) dat de mensen van 
Rende niet van zon cirkel houden en dat ze huweli|ken afwijzen die resulteren in kleine cirkels van dne 
groepen"" Eicn laar later publiceerde Forth een uitgebreide studie over deze matene'" Hi| heeft de 
Sumbanese verwantschapstermen mamu (tante, d w z vaders zuster, maar ook haar man) en tuva' 
(oom, d w z moeders broer, maar ook zi)n vrouw) vergeleken met verwante talen en meent dat ze het 
best uitgelegd kunnen worden vanuit de hypothese dat er vroeger een symmetnsch prescnptieve alliantie 
was, die overal gold voor alliantie-svstemen in dit deel van Oost-Indonesië 
De heftigheid van Forths kntiek op Needham kan ik niet verklaren Noch Needham noch iemand als 
l,evi-Strauss sluit uit dat er een ontwikkeling is geweest Levi-Strauss spreekt immers over beperkte ruil 
bil svmmetrie en gegeneraliseerde ruil bi| asvmmetne Needham spreekt bi] symmetrie van het eenvou-
dig.ste model en bi] asvmmetne van het een na eenvoudigste model 
Waardevol is m i dat Forth vaak beklemtoont dat de Sumbanees in /iin denken het dualisme manneli|k-
vTouweli|k (mini-kawini) hanteert"' Dit hoeft niet te pleiten voor een oorspronkeli|ke symmetrie, maar 
leert ons wel dat de Sumbanees elke huwelijksregeling vanuit een dualisme en niet vanuit een drievoudi
ge alliantie beleeft 
Op andere gronden heeft Forth in 1985 weer het pleit gevoerd voor de veronderstelling dat er op Sumba 
vroeger symmetric was, die later tot asymmetrie is geworden Hi| bestudeerde toen opnieuw verwant
schapstermen, m n 'layia Dil is tegenwoordig een algemene aanduiding voor vrouweruiemer, en past zo 
binnen het prescriptieve asymmetnsche svsteem Maar eigenliik is het aanduiding voor de man van de 
zuster en de zix)n van de tante van vaderskant Dat zit in het woorddeel 'la', m heel Sumba aanduiding 
voor de twee genoemde familieleden 'Yia is waarschi)nliik een algemene aanduiding voor een ver
wantschapsrelatie Het kan namehik ook verbonden worden met andere woorddelen en wi|st dan op 
andere familieleden Zelfs wijst 'yia' op vroeger bilateraal gebruik, en 'layia' waarschijnlijk ook'" De 

Needham, Circulating connubium m Ea.iiem Sumba, 1957, 168-178 
'*" Forth m Anthropos 1989, 303-306 

Forth, From symmetry to asymmetry, 1990 
Forth, Rindi, Forth, From symmetry to asymmetry, en Forth, Time and temporal classification m Rindi. 

1983 
'''^ Forth, Layia (FZS, ZH. m s), 1985 Forth is steeds bezig verwantschapstermen uit verwante talen te 
onderzoeken, dat doet hl] liever dan met R Blust uit te gaan van een proto-malayo-polynesische term (laya) 
of met Fox de lavia gelijk te achten aan een term uit het zgn proto- austronesisch (ipay) 
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ontwikkeling van prescnptief-svmmetnsch naar prescnptief-asvmmetnsch ging volgens Forth in Anaka-
lang en Wanokaka (beiden West-Sumba) nog verder tot non-prescnptief Mijn vraag daarbij is, of non-
prescnptief een later stadium is of het allereerste 

Andere voorkeurshuwelijken op Sumba 
Ook bij andere voorkeursregels, die hier en daar op Sumba gehanteerd worden, geldt dat 
de vrouw gaat behoren tot de clan van de man, overal is de afstamming patrilineair en 
overal wordt bruidsprijs betaald Met kabihu, als aanduiding voor een patrician, wordt 
op Sumba steeds hetzelfde bedoeld De variatie zit in de voorkeurregels In West-Sumba 
komen in sommige landschappen afwijkende regels voor, toch is er ook daar voorkeur 
voor het MBD-huwelijk""' 

In Oost-Sumba komt het huweli|k met de dochter van vaders zuster met voor (FZD) Het wordt daar 
genoemd de adat omkeren'" Alleen in de situatie, dat een adelli)ke familie geen mannelijke erfgenaam 
heeft, wordt er soms een uitzondenng gemaakt, zii het onder bepaalde condities, zie pag 84 In West-
Sumba IS dit patnlaterale cross-cousin huweliik er hier en daar wel'" 
Een patrilateraal cross-cousin huwelijk geefl moeilijkheden m de volgende generatie Stel dat vader uil 
clan A is, dan is zijn zoon het ook Deze zoon neemt de dochter van vaders zuster, die overgegaan is naar 
de clan van haar man, clan B Bi] dit huwelijk geeft A dus geschenken aan B Zij krijgen kinderen, zonen 
en dochters, die ook bii clan A horen Maar de broer van deze moeder, uit clan B, heeft een zoon (ook 
clan B) dic hun dochter ten huwelijk vraagt Deze jongen trouwt dus ook met een FZD Bij dat huweliik 
geeft B geschenken aan A Dit komt erg dicht in de buurt van een ruilhuweli)k, ook al zit er een generatie 
tussen Er is geen goede basis voor blijvend evenwicht Nu eens is A de meerdere, dan weer B Bij het 
matnlateraal cross-cousin huwe!i|k echter zit er altiid een derde (C) tussen en daardoor ontstaat er 
stabiliteit 
Huwelijken met een parallel cross-cousin, namehik met de dochter van vaders broer (FBD) of de dochter 
van moeders zuster (MZD), liggen nog moeilijker Het eerste is endogamie, en dat behoort op Sumba tol 
de onmogelijkheden Dit levert geen versterking van relaties op Het tweede, een huwelijk met de dochter 
van moeders zuster, komt soms m West-Sumba voor, maar m Oost-Sumba niet Er is bij dit huwelijk 
geen mogelijkheid van geschenkenuitwisseling Er is geen mogelijkheid een evenwicht te scheppen 
Schematisch moeder en haar zuster komen beiden uit A Moeder trouwt met iemand uil B en haar zuster 
met iemand uit C B en C betalen dus bruidspnjs aan A Kinderen horen bij de 'nieuwe clan van 
moeder (B) Als hiervan een jongen wil trouwen met de dochter van moeders zuster, uit C, moet B aan C 
bruidsprijs betalen B slaat dus onder A en C Er komt dus geen evenwicht tot stand 

Conclusie 
De vrouw gaat over tot de clan van de man Deze betaalt daarvoor een bruidsprijs De 
huwelijkskeuze wordt niet geregeld op de eenvoudige manier van b v Mentawai, maar 
volgens het prescriptief asymmetrische huwelijk De meest stabiele vorm daarvan biedt 
het MBD-huwelijk Daarbij is de meerderwaardigheid van bruidgever over bruidnemer 
het best gegarandeerd Bij de regelingen worden in eerste instantie de dichtstbij staande 
kabihugenoten ingeschakeld, maar uiteindelijk raakt het huwelijk ieder clanlid Er zijn 
minimaal drie clans, die vast aan elkaar verbonden zijn, veelal meer De vrouwen van A 
worden aan B gegeven, die van B aan C en van C aan A (circulerend connubium), de 
bruidsprijs gaat in omgekeerde richting 

"'* Bij de Laboya ligt dit zelfs heel duidelijk, üeimaert, a w , 206,209 
Kapila, Masyarakal Sumba, 114 Zie wat boven werd aangehaald bij Forth over hel landschap Rende 
Needham, Principles and Variations m the Structure ofSumbanese Society, 1980 
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3.6 Verwantschap 

3.6.1 Bruidgever als schenker van leven 

De verwantschap is in de vorige paragraaf al uitvoerig besproicen Maar toen ging het 
vooral om de totstandkoming ervan door een huwelijk Bij het huwelijk wordt een 
bruidsprijs gegeven, want de bruidgever verdient eer te ontvangen voor alles wat hij aan 
de bruidegom en zijn clan schenkt in de persoon van de bruid Nu gaat het over de 
invulling van de verwantschapsrelatie Die wordt bepaald door het feit of men de bruid
gever iyera) van de ander is, of de bruidnemer (layia) Beide flincties tegelijk vervullen, 
kan in Oost-Sumba immers niet 
Veelzeggend is, dat afstamming en verwantschap op dezelfde manier worden opgevat 
In beide gevallen wordt er gesproken over een bron Er zijn literaire uitdrukkingen die er 
op wijzen dat de bruidgever niet alleen de continue bron van de vrouwen is, maar ook de 
bron voor de bruidnemer zelf" 
De vrouwennemende partij heet layia maar ook wel ana kawirii Dit is tegelijk het woord 
voor dochter De ondergeschiktheid van de bruidnemer aan de bruidgever wordt dus 
gelijk geacht aan die tussen ouders en kinderen Zo heet bij de Toba-Batak de bruidne
mer horu, wat ook dochter kan betekenen (zie pag 34) 

Het verschil tussen verwantschap en afstamming zien de Sumbanezen volgens Forth zo Bii verwant
schap (dus tussen afline.s') wordt het bloed alleen door vrouwen overgebracht Bii afstamming (dus 
tussen 'agnates ) wordt het bloed door vrouwen en mannen overgebracht Bloedoverdracht komt bij 
afstamming uiteraard van een kant, het gaat van ouder naar kind Dat wil men bij verwantschap ook zo 
zien"* Vandaar dat er in Oost-Sumba geen ruilhuwehjken zijn of wat daarop hikt (FZD), en ook geen 
huweliiken waarbi] het bloed eigenli)k niet stroomt, zoals bi| endogamie (FED) of huweli)ksrelaties 
waarbii het bloed uiteindehik van een clan komt (MZD) 
Forth maakt ovengens de nuchtere opmerking dat bij de allerhoogste adel feiteli)k endogamie 
voorkomt'" Er is wel strikte voorkeur voor hel huwelijk met de dochter van moeders broer, maar ook 
strikte handhaving van de regel dat men alleen met een vrouw van de hoogste stand mag trouwen Van 
een ruilhuweli)k is weliswaar geen sprake maar de kring wordt wel heel klein Dne of vier clans en dan 
nog alleen de adelliike lineages binnen die clans, komen in aanmerking In ander verband merkt Forth op 
dat kinderloosheid in die hoge knngen wel te begrijpen is"° 
We herkennen de problematiek uit de paragraaf over de Bantoes en de huweh|ken bij de 'ruling line 
(pag TO) 

Bij een huwelijk gaan niet alleen de vrouwen en de rechten op kinderen over naar de 
clan van de man Er is meer De moeder van de bruid en haar tantes geven haar uitzet 
mee Ze mag natuuriijk haar privébezit meenemen Er worden door de vrouwen van de 
bruidgevende partij ook geschenken meegegeven voor de vrouwen van de clan van de 

' " Forth, «;W/, 287 
"* Forth,a w,289 
' " Forth, a H ,232 

Forth a w, "i Hi] zegt dal volgens traditionele en geschoolde informanlen de lage bevolkingsgroei 
misschien te wijten is aan geslachtsziekte, huwelijk op latere leeftijd, abortus en inheemse anticonceptiva 
Kapita, Masvarakat Sumba, 153, is nogal open over het uitsterven van voorname families Hi| noemt als 
verklaring het huwelijk binnen een zeer kleine knng, er kan geen 'venonging van het bloed' plaatsvinden, 
het trouwen op gevorderde leeftijd en het feit dat kinderen van adellijke families vaak hun krachten verbrui
ken buiten hel wettige huwelijk 
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man Toch is het met zo dat de bezittmgen van vrouwen m de handen van vrouwen 
bhjven Dan zou van dubbel umhneaire afstammmg en erfrecht gesproken kunnen wor
den De bezittingen van de vrouwen blijven ondergeschikt aan het belang van de clan 
Als sawahs aan het meisje worden meegegeven, dan gaan deze bij haar sterven definitief 
naar haar man over'^' 

Weer vree\ voor mee's! 
Ook bij de omgang tussen bruidgever en bruidnemer is er sprake van incestregels 
Een oud gezegde luidt 
"Een vrouw mag niet pruimen uit de sirihtas van haar layia, 
een man mag met pruimen uit het mandje van zijn yera"'" 
Deze namen voor de bruidnemende en bruidgevende partij zien op de gehele clan, en 
gelden ook voor de aangetrouwde vrouwen De man van de zuster van de man (layia), 
en de vrouw van de broer van de vrouw (yera), mogen elkaar met aanraken Als zij sirih 
geeft, zet ze het bakje voor hem neer Want, zegt men als hij haar aanraakt wekt hij de 
indruk met meer dan een binnen de clan te willen huwen"*' Ook geeft men wel de 
volgende verklaring In het hiernamaals zullen juist degenen, die zich nu verre van elkaar 
moeten houden met elkaar huwen De heilzame spanning die er nu is zal dan opgehe
ven zijn Daarop mag je met vooruitgrijpen"''' Een praktisch uitvloeisel van de regel is, 
dat mannen en vrouwen in de kerk gescheiden zitten Er moet in ieder geval met de kans 
op een verboden contact zijn Ook bij de avondmaalsvienng is men hiervoor op zijn 
hoede 

3.6.2 Geschenk en tegengeschenk 

Men zou kunnen denken, dat er van meerderwaardigheid van de yera over de layia geen 
sprake behoeft te zijn, omdat immers door de bruidnemer een bruidsprijs geschonken is 
aan de bruidgever Maar dan vergeet men, dat er door de bruidgever ook een passend 
tegengeschenk voor de bruidsprijs wordt gegeven Al met al geeft de bruidgever dus 
toch meer Wat dat betreft is het beeld, dat in de vorige paragraaf bij het circulerend 
connubium is geschetst, eenzijdig Over de exacte omvang en het karakter van de ge
schenken gaat par 3 7 Maar nu al wil ik op de zaak van geschenk en tegengeschenk 
ingaan 
De predikanten Watuwaya en Rawambaku benadrukken in een notitie uit 1989 f zie pag 
93) het grote belang van de tegengave Ik hoorde hen vaak zeggen, dat de vrouwen-
gevende partij bij een huwelijk meer kosten moet maken dan de vrouwennemende partij 
Hun spreken lijkt op dat van Kapita, die zegt dat het eisen van een respectabele belis 
betekent, dat je ook in staat bent een respectabele tegengave te bieden De grootte van 
de eis hangt echter af van de relatie Hoe nauwer de verwantschap, hoe lager de eis"' 
Terecht zegt Forth Over de hoogte van de bruidsprijs kun je onderhandelen, maar over 

Kapita Masyarakat Sumba, 132 135 
Onvlee NahuriHapa 1933 43 
Zo de interpretatie van B N Radjah 
Zo K Maramba Jawa 
Y^spAa, Masyarakat Sumha 128 Vel The uma-economy 1994 65 
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de tegengave nooit Je moet schenken wat als passende tegengave bekend staat'*' 
Watuwaya en Rawambaku zeggen Als de tegengave te laag is, worden de grondrechten 
van de vrouw geschonden Bij de geschenkenuitwisseling op de bruiloft zal men dus heel 
goed letten op de hoogte van de tegengave 
Het huwelijk is wettig als gave en tegengave met elkaar in overeenstemming zijn"' 
Beiden zijn magisch van karakter Vroeger werden waardevolle gebruiksvoorwerpen 
gegeven Dat symboliseerde de hulp voor elkaar Van de kant van de man kwamen bijl, 
speer, kapmes, gong Van de kant van de vrouw doeken, sieraden en vrouwelijke 
gebruiksvoorwerpen Het evenwicht tussen de gaven moest zorgen voor een duurzame 
liefdesband"* 
De typering van Forth luidt De bruidsprijs verzekert de incorporatie van de bruid en de 
kinderen in de kabihu van de man De tegengave, m n de doeken, symboliseren de 
alliantie die is ontstaan"' Geirnaert benadert het van de andere kant De levengevende 
kwaliteiten van de vrouw komen van de eigen uma, maar ze kunnen alleen functioneren 
in de uma van de man'™ 

Du komt volgens haar uit in het onderscheid tussen de geschenken van de bruidnemer, vlees, wat wiist 
op een nieuw leven na reiniging, en de geschenken van de bruidgever, doeken, die wi|zen op de capaci

teit van de vrouwen om dewa en mawo te verbinden en zo nageslacht te geven'" De kabihu van de man 
toont te willen zorgen voor het nieuwe leven De doeken, die door de kabihu van de vrouw gegeven 
worden, wi)zen op de weefkunst In Laboya zegt men dat de vrouwen de kunst verstaan om de mawo, de 
onpersoonlijke ziel, en de dewa, de persoonliike ziel, aaneen te weven daardoor ontstaat er in de 
moederschoot nieuw mensenleven 

Continue geschenkenuitwisseling 
Een huwelijkssluiting is een aangelegenheid van de clan De kabihugenoten moeten 
worden uitgenodigd, zij dragen bij aan de huwelijksgeschenken en hebben recht op een 
deel van de tegengave'" Tussen clans die aan elkaar gerelateerd zijn vindt echter veel 
vaker geschenkenuitwisseling plaats Bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven, van 
geboorten tot en met begrafenissen Men steekt zich bij familie met een gerust hart in de 
schulden Eens komt de dag dat de familie een wederdienst zal vragen en er iets terugge
geven kan worden Voor een westerling is het Sumbanese denken op dit punt heel 
vreemd Maar Geirnaert vergist zich niet als ze zegt, dat het op Sumba van antisociaal 
gedrag getuigt als men geen schulden wil hebben"' Jacqueline Vel heeft uitvoerig 
geschreven over de 'morality of exchange' in Sumba Men is vooral uit op het aangaan 
van langdurige verplichtingen. Ook in het gebied dat zij beschrijft, Lawonda, is men er 

' Forth, a w , 362 
Kapila,A{asyarakat Sumba, 128 
Kapita, Masyarakal Sumba, 62,128 

"^'Forth, a «■,368373 
'™ Geirnaert, a w , 185 
' ' ' Geirnaert, a w.. 266,267 

Geirnaert stuitte m Laboya op het onderscheid tussen "grote" en "kleme" bruidgevers en "grote" en 
'kleine' bruidnemers De "grote" hadden wcrkeli|k een bruid gegeven resp ontvangen, de 'kleine" beheer

den alleen maar tot de kabihu waaruit de bruidge\er resp bruidnemer komt en waren dus potentiële kandida

ten, a w, 242,243 
Geirnaert, aH',26 
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trots op schulden te hebben'̂ * 
De bruidnemende partij, de layia, is altijd verplicht de bruidgevende, zijn yera, bij te 
staan Bij begrafenissen komt een belangnjk deel van de zorg en de kosten voor reke
ning van de layia Onvlee rekent deze verplichtingen nog tot de bruidsprijs'" Ik denk 
dat ze eerder getypeerd kunnen worden als blijk van de verwantschapsbetrekkingen In 
die betrekkingen speelt de bruidspnjs een belangrijke rol, maar ze beheerst met alles 
Voor kabihu's waartussen al goede betrekkingen zijn, is de bruidspnjs immers met zo 
hoog'"-
Vel geeft de typeringen weer die de gewone man en vrouw gebruikt Voor hen valt de 
Sumbanese samenleving in dne groepen te verdelen 'de onzen' (m n de eigen kabihu), 
ZIJ die 'geen ander' zijn (de bruidgevers en de bruidnemers) en tenslotte de 'ander' Elk 
circuit heeft haar eigen regels Binnen de eerste groep kan men haast alles van elkaar 
gebruiken zonder tegenverphchting Binnen de tweede zijn er gespecificeerde leningen 
en directe ruilingen Verkopen zal men alleen doen aan iemand uit de derde groep Daar 
steelt men ook wel van " ' 

Needham schnivend over Mamboru noemt een geval dal met recht als een uiterste kan worden be 
schouwd Is het normaal 70 dat door een huweliik verwantschappen worden gesloten of versterkt 
Needham maakte het omgekeerde mee Er was een geschil ontstaan en twee lamilies moesten verzoend 
wolden Verzoening geschiedt alliid door geschenkenuitwisseling en offers aan de marapu s Maar het 
bclangnikste geschenk dat de ene kabihu aan de andere kan geven, is een vrouw Door de gift van een 
slaven-meisie aan de vertoornde parti] werd de verzoening gesloten Nu waren zij verwanten van elkaar 
geworden Het tegengeschenk volgde eveneens In alles werden de regels van een huwelijkssluiting 
gevolgd Maar de bedoeling was pnmair twee partiien te verzoenen'™ 

Wanneer christenen die tot verzwagerde families behoren elkaar op de oude manier 
bliiven benaderen, zal het onderscheid tussen bruidgever en bruidnemer hun gehele leven 
doortrekken Bij ieder huwelijk en iedere begrafenis, en bij nog veel meer gelegenheden, 
is dan geschenkenuitwisseling verplicht Zo'n hechte band tussen families past echter 
niet bij de eenheid van de gelovigen in Christus Zij is ook in strijd met de christelijke 
toekomstverwachting Men hoopt voor de toekomst op de band tussen de families, en 
men verwacht van de voorouders, dat zij zegen zullen geven als het nageslacht zich aan 
de oude regels houdt 

Conclusie 
Wat maakt het huwelijk wettig, de bruidsprijs zelf of de tegengave'' Volgens Niessen is 
het laatste bij de Toba-Batak het geval Ik wil me aansluiten bij de typenng van Forth 
De bruidsprijs verzekert de incorporatie van de bruid en de kinderen in de kabihu van de 
man, de tegengave symboliseert de alliantie die is ontstaan of verstevigd We kunnen 

Vel aw 11 "ThereasonfortheLawondanesetoprefer a mode ofexchangem which transactions serve 
long term relations is that these relations are the best guarantee tor the social secuntv of the individual and 
for the long term survival of the larger social unit to which he or she belongs , dat laatste was vroeger de 
kabihu a w hoofdstuk 3 52 

Onvlee Venvanl-ichapsbetrekkmgen 1930 47 
/ o 00k Geimaert, a w 212 
Vel a w 62-73 Ook in haar Tussen ruilen en rekenen Agransch sociaal werk in de veranderende 

economie van Sumba,(Ailerwegen 5) 1991 
"^ Needham, A/amèorw 170-172 
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daarom stellen dat de bruidsprijs in ruil voor de vrouw gegeven wordt, en dat de waarde 
van de ontvangen bruidsprijs weer vergoed wordt door een tegengave Dat gebeurt 
omdat men de alliantie wil Uiteindelijk blijft de bruidgever daarin toch boven de bruid
nemer staan, vanwege de zegen van de vrouw, die zij aan de andere clan geschonken 
heeft De gave en de tegengave hebben elkaar als het goed is opgeheven 
Men vmdt het niet erg dat de bruidgever boven de bruidnemer blijft staan Zo hoog 
waardeert men de vrouw en haar potentiële moederschap Zelf staat men weer boven 
een andere clan, namelijk de eigen bruidnemer, en zo is er stabiliteit in de samenleving 
gekomen 
De rol van de cattle-linked sibling, uit de Bantoe-wereld zo bekend, is er wel, maar toch 
van ondergeschikt belang Het gaat in Indonesië vooral om de zegen van de vrouw 
Een belangrijke vraag is of deze meerwaarde van de vrouw de initiërende factor is 
geweest, die op sommige plaatsen (Oost-Sumba b v ) tot het evenwichtssysteem tussen 
de stammen heeft geleid Het zou namelijk ook zo kunnen zijn, dat sociale en politieke 
factoren om een evenwicht hebben gevraagd en daarom de huwelijkskeuzen zijn gaan 
beheersen 
Waarschijnlijk zijn de twee factoren niet te scheiden Want de belangrijkste factor voor 
een stabiele politieke en sociale rol, is het bezit van nageslacht Kinderen maken de clan 
talrijk, ZIJ kunnen voor ouder wordende mensen zorgen, en de toekomst van de clan 
garanderen De clan heeft vrouwen nodig om kinderen te kunnen verkrijgen 
Dit betekent trouwens ook dat een combinatie van de structuralistische en functionalisti
sche benadering nodig is om goed zicht op de betekenis van de bruidsprijs te krijgen 

3.7 Huwelijksregelingen 

3.7.1 De vormen 

In de G G RI -kerken van Oost-Sumba heeft een commissie zich in opdracht van de 
synode over de adat-problematiek gebogen Ze bracht rapport uit aan de synode van 
1989 Over de huwelijksadat wordt in een compacte notitie veel geboden door ds R 
Mitingu Hij laat vooral zien wat er in de praktijk gebeurt Daarnaast is in dezelfde 
commissie een rapport geschreven door de predikanten Mk Watuwaya en U Ngg 
Rawambaku Zij beroepen zich op de beschrijving van U Hina Kapita Dat laatste doet 
F D Wellem"' eveneens en zelf zal ik deze beschrijving ook volgen 
Kapita onderscheidt tal van soorten van huwelijkssluiting, ook die welke in de praktijk 
nauwelijks voorkomen Vijf met bruidsprijsbetaling vooraf, vijf zonder'*" 

1 a Tama la kurungu, d w z de kamer binnengaan Dit is de gewone vorm Het huweli|k vindt plaats m 
het huii van de bruid, met toestemmmg van de ouders van beiden Als de ceremoniën beemdigd zijn, is 

Wellem, Injil dan Marapu, 1995, 87-99 Hij zegt dat na de betaling van de bruidspnjs de bruid wordt 
meegenomen en het feest plaatsvindt bij de familie van de man, a vc , 88 Dat blijkt met uit de beschnjvmg en 
IS m i onder de Sumbanezen ook met de praktijk Bij de Sabimezen is dit eerder het geval Speelt de 
Sabunese afkomst van Wellem een roP 

Kapita, Masyarakat Sumba, 123-125 GeuTiaert onderscheidt bij de huwelijksregelmgen 3 stadia (kade). 
De laatste fase vindt altijd m het huis van de bruid plaats, aldus Geimaert Haar beschrijving van het 
huwelijk in Labova is veel soberder dan de beschnjvmg van huwelijken op Oost-Sumba, Geimaert, 
öw,236,239 
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de bniidegom gerechtigd de kamer van de bruid binnen Ie gaan 
Ib Hanngu, d w z de nacht overbhjven Ook dit vindt plaats in het huis van de bruid Het geschiedt na 
overeenstemming tussen de jongen en het meisje zelf De ouders weten soms ervan De jongen blijft de 
nacht over bij het meisje Pas na dit gebeuren gaan de beide families het huwelijk regelen en door 
ceremoniën wettigen 
1 c Pamamoha, d w z een bruid hebben Het vindt plaats in het huis van de bruidegom, na toestemmmg 
van beide families Het is een vorm voor vooraanstaanden De bruid is met ceremomén meegenomen 
door de familie van de bruidegom 
ld Pahangeraiigu. dw z leunen Het vindt plaats m het huis van de bruid, na toestemming van beide 
families De bruidegom moet nog een paar jaar in hel huis van de bruid blijven Het gebeurt tussen 
families, die al een goede onderlinge band hebben en in het geval dat de familie van de bruidegom geen 
grote bruidspnjs kan betalen 
Ie ialei lama, d w z introuwen Het vindt plaats in het huis van de bruid, na toestemmmg van beide 
families Het gebeurt als de bruid en de bruidegom en ook de beide families elkaar goed kennen Het 
komt voor bij rijk en arm De echtgenoot behoort voor altijd bij de familie van de bruid Voor deze vorm 
- die nog wel een bruidspnjs vereist - wordt gekozen b v als de familie van de vrouw geen jongens bezit 
die kunnen cri'en'" 
2a Pm maianggangu, d w z bij de ontmoeting meenemen Het gebeurt in het huis van de jongen en er 
is nog geen overeenstemming tussen beide partijen De bruid weet zelf ook nog met van de plannen van 
de tamilie van de man Op een nette manier, b \ met behulp van iemand uit de familie van de vrouw, 
wordt het meisje tijdens een gearrangeerde ontmoeting meegenomen Haar familie volgt haar en ontvangt 
geschenken Als de familie van het meisje wil meewerken accepteren ze de geschenken en dat is het 
begin van de huwelijksregelingen Het huwelijk wordt al vast gesloten 
2b Palai ngandi, d w z rennend meenemen Het huwelijk wordt bij de jongen thuis gesloten De jongen 
en het meisje weten ervan, soms de familie van de jongen ook, maar die van het meisje niet' Alleen njken 
kunnen zich dit permitteren, want er wordt achteraf hoge belis geéust'*' 
2c 1 ama nimbaku,Avi z met geweld binnenkomen Het huwelijk vindt bi] het meisje thuis plaats De 
twee families weten ervan, de a s bruid met Die weet er pas van als de bruidegom haar kamer binnen 
komt Zon huwelijk loopt vaak slecht af omdat het meisje kan blijven weigeren En als het doorgaat 
moeten de ouders van de jongen veel betalen Alleen njken kunnen het zich permitteren 
2d piii ramhangu, d w z rovend nemen Het lijkt op 2a, maar het huwelijk wordt gesloten bij het meisje 
thuis Het gebeurt wanneer er nog een parti) is die het meisje begeert Die wil men voorblijven De 
familie van het meisje laat haar gaan als de familie van de jongen veel geschenken geeft, zonder tegen-
geschenken te verlangen De officiële regelingen en de bruidsprijs volgen nadien, als het huwelijk 
gesloten is 
2e palidungu. d w z verzet bieden Het lijkt op 2b Maar m dit geval weet geen van de twee families 
van het plan van de jongen en het meisje Een huwelijk, dat volgens de adat verboden is, b v vanwege 
standsverschil of incest, wordt zo doorgezet De families zullen de twee proberen te scheiden en als dat 
niet lukt worden zij uit de familie gestoten 

Erg uitvoerig is ook de beschrijving van Forth Daarbij is te zien dat hij zijn informatie 
heeft uit de koningskampong van Rende Zeer speciale, adellijke huwelijksvormen 
worden weergegeven'" Kapita concludeert, het geheel overziende Als men, om het 
huwelijk te versnellen, voor een vorm kiest waarbij men eerst geen bruidsprijs betaalt, 
neemt men grote risico's De bruidsprijs zal later verhoudingsgewijs hoog zijn en het 
gevaar is reëel, dat de tegengave niet opweegt tegen de bruidsprijs'** 

' Onvlee, Masyarakat Sumba, 101 zegt dat bij lalei tama geen bruidspnjs wordt gegeven, alleen dat deel 
dat voor de broer van de moeder is bestemd Dit tekent de hoge symbolische waarde van dat deel van de 
belis 

Geimaert kent het verschijnsel, waarvoor ze de hdonesische uitdrukkmg gebruikt bawa lari Het komt 
vooral bij adellijke meisjes voor In Labova zelf kwam ze het gebruik met tegen, a w, 235 
' " Forth, a w , 374-394 

Kapita, Masvarakat Sumba. 126 
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3.7.2 De stappen < 

De eerste stap is menghadap (zich presenteren) ofmasuk minta (komen vragen), in het 
Kamberaas hunmgii De familie van de jongen icomt zich met drie tot vijf personen 
presenteren Zij hebben een woordvoerder bij zich, de wunan^*^ Ze nemen het ge
schenk mee, dat genoemd wordt kuda ketok pmtu, 'het paard, waarmee op de deur 
wordt geklopt' Dit is het geschenk dat het doel van de komst verklaart Het bestaat uit 
een paard en een mamuh Dit laatste is een typisch huwelijksgeschenk, dat het vrouwe
lijke geslachtsorgaan symboliseert Het sieraad is van goud of zilver, of verguld of 
verzilverd Ze zijn er in verschillende vorm, namelijk met en zonder 'voetjes', d w z 
extra versieringen, en worden mannelijk resp vrouwelijk genoemd 
De familie van de jongeman neemt bovendien twee andere paarden mee, een hengst en 
een merrie, en ook nog twee mamuli's van verschillende vorm Die tweevoudigheid bij 
de geschenken komt vaak terug en verwijst uiteraard naar de twee seksen'*'' 
Ook als men de huwelijksregelingen zeer sober wil houden, handhaaft men deze ge
schenken Ze worden heel belangrijk geacht 
De mamuli representeert de vrouw'*' Het moeten er twee zijn Volgens sommigen dient 
de ene om de band tussen het meisje en haar familie los te maken, de andere om de band 
tussen het meisje en de goden van haar familie te beëindigen"' 
Deze stap heet ook, in het Indonesisch pemmangan, d w z sirih-pinang geven Die 
benaming komt eigenlijk uit andere Indonesische culturen (zoals Sabu), waar het aanbie
den van sirih-pinang het huwelijksaanzoek rechtskracht geeft 

De tweede stap is het antwoord van de partij van het meisje 
ZIJ geven éen kam komhu, een geweven doek die traditioneel als kledingstuk voor de 
mannen dient, en één sanmg, het traditionele vrouwelijke kledingstuk Ze geven ook eén 
varken, om samen maaltijd te houden Bij met-christenen vindt het slachten plaats onder 
aanroeping van de marapu en met raadpleging van de ligging van de darmen 
Als deze gaven worden overhandigd, wil dit zeggen dat het aanzoek is geaccepteerd Als 

Deze bedient zich van hel Kamberaas m de hteraire vorm, zie pag 67v Bi] adelhike famihes behoort hij 
vaak tol de slaven, die van oudsher aan de famihe onderhorig ziin Forth wi|st erop dal de naam wunang ixjk 
staat voor een onderdeel van hel weetgerei. Fashioned speech./uil communication, 1987, 145 Niet alleen 
worden de woorden geweven, maar de wunang en de wunang van de andere parti] ziin de bemiddelaars die 
btapsgewiis twee partiien naar elkaar brengen Daartoe zitten zii in hel midden van het huis, terwijl de gasten 
op de \ oorveranda zitten en de gastheer op de achten'eranda 

Van beide geschenken van de manneli|ke parti] wordt dus een manneli)k en een vrouwelijk exemplaar 
gegeven Ook hieruit bli|kt hoezeer het Sumbanese denken door dualisme wordt beheerst 

Ook Geimaert vermeldt dal er twee soorten mamuli's zijn, de mannelijke en de vrouweli|ke Waarvan de 
mamuli een afbeelding is, schnift ze met Ze noemt ze oorhangers, maar als zodanig worden ze in de praktiik 
weinig gebruikt Geimaert, aw, 238 Omdat er manneli|ke en vrouwehike mamuli's zi)n kan men met 
zeggen, aldus Geimaert terecht, dat ze inüinsiek vrouweli)k zi)n Over de symbolische betekenis van de 
mamuli is Geimaert duideliik In de context van huweliiksgeschenken, m dagelijks leven en in de mythe is de 
mamuli een vervanging voor hel lichaam van de bruid Op een bruiloft is de mamuh de tegengift voor de 
vruchtbaarheid die door hel huis wordt weggegeven Maar er zijn ook mamuli's die altijd in huis blijven en 
daar ook al waren, sinds ze door de voorouders verworven zijn Deze mamuli's representeren de gestorve
nen, a w, 260 

Informatie van D H Doko 
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er geen tegengave wordt gegeven, druipt de partij van de jongen beschaamd af Maar dit 
gebeurt niet vaak, omdat er voor de menghadap-ceremonie al wel andere, voorzichtige 
contacten zijn geweest 
Na de maaltijd overhandigt de partij van de vrouw nog een kaïn, als basis voor het 
verzoek dat ze via haar eigen wunang doet Ze vraagt aan de partij van de man om de 
kuda musyawarah, in het Kamberaas njara hatangu Want de partij van de vrouw moet 
nu haar familie bijeenroepen voor familieberaad 

De derde stap is dit overleg binnen de vrouwelijke partij Christenen die versobering 
willen hebben voorgesteld om samen af te spreken deze fase achterwege te laten Want 
uit dit overleg komen de meeste problemen voort 
BIJ het overleg tonen de ouders van het meisje de geschenken, die ze van de familie van 
de jongen ontvangen hebben Hiermee bewijzen ze, dat het de andere partij ernst is Zij 
zijn verplicht geheel hun familie uit te nodigen Anders zou, volgens de adat, de eenheid 
in de familie worden geschaad Hiermee wordt met bedoeld dat geheel de clan aanwezig 
moet zijn, maar in ieder geval wel de afdeling van de clan, waartoe men behoort, de 
uma, en andere nabij wonende uma's Bij dit overleg vindt ook nog weer geschenkenuit
wisseling plaats tussen de familieleden onderling 
Onontbeerlijk is de aanwezigheid van de broers van de vader van het meisje, maar ook 
die van de broers van de moeder en de grootouders van beide zijden Een bewijs dat de 
vrouwelijke lijn niet vergeten wordt 
In dit kader moet ook de pawgga-ceremonie worden genoemd Op zichzelf betekent het 
woord met veel meer dan 'stappen' Het gaat hierom, dat een afgevaardigde, meestal de 
oom van moeders kant, gaat kijken welke materiele gaven de bruidnemende partij in 
voorraad heeft Onvlee vergeleek het eens met het 'ruitjes kijken' bij njke boerenfamilies 
in Noord-Nederland Aan het aantal ruitjes in de stal kon de grootte van de veestapel 
worden afgemeten en wist men of men met een goede partij in zee ging'*' 
Als men de rijkdom van de andere partij weet, kan men de tegengave daarop afstemmen 
Feitelijk komt het pangga neer op een stuk officieuze onderhandeling De oom die op 
stap gaat krijgt vanuit het familieberaad wel wat nchtlijnen mee 
Er wordt tevens overleg gepleegd over de grootte van de groep mensen, die officieel de 
hoogte van de bruidspnjs gaat meedelen, en over de datum waarop dat zal gebeuren 
Het is de wunang die de uitslag van dat laatste beraad aan de bruidnemers gaat vertellen, 
zodat men daar weet, wanneer men gereed moet zijn om de gasten te ontvangen 

De vierde stap De partij van de bruidegom pleegt overleg, nadat ze gehoord heeft, 
wanneer de familie van het meisje komt Geheel de familie wordt uitgenodigd, ook de 
eigen layia, de partij die vrouwen van de clan van de jongen neemt De ouders van de 
jongen leggen uit, dat ze een huwelijksaanzoek hebben gedaan en dat het positief is 
beantwoord De geschenken van de familie van het meisje worden getoond, als bewijs 
van hun instemming In goed overleg doen de familieleden toezeggingen over hun 
bijdragen Zij houden daarbij ook rekening met hulp die ze zelf eerder ondervonden 
hebben van de kant van de ouders van de jongen 

Onvlee Uit de levensgang van de mens 1969, 85 
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De vijfde stap De familie van het meisje komt bij het huis van de jongen, en wordt daar 
onthaald Er is een aparte zitplaats voor hen ingericht De wunang van de vrouwelijke 
partij vraagt de andere wunang om bij hem m het midden te komen zitten Met het 
uitspreiden en overhandigen van een doek, bewijst de bruidgever eer aan de gastheer 
Deze geeft een varken voor de maaltijd en aan de gasten geven ze één paard en één 
mamuli 
Dan noemt de bruidgevende partij de hoogte van de beüs Voor belangrijke families is de 
prijs van de eigenlijke belis als volgt twee of vier gouden mamuli's, twee of vier zilve
ren mamuli's, twee of vier hengsten en twee of vier merries Het hangt er van af of de 
familie tot de adel behoort of tot de 'gewone' grote families De bruidsprijs dient als 
vergoeding voor de bruid zelf, maar volgens sommigen is ook een deel ervan bestemd 
voor de marapu's 

De/e eigenli)ke belis is volgens niet-chnstenen te onderscheiden tussen geschenken voor de ladi dita en 
voor de ladi wawa, dat wil zeggen voor de slaapplaats boven' en voor de 'slaapplaats beneden' Met 
de eerste wordt de zoldenng in het puntdak van het traditionele huis bedoeld Daar wonen de marapu s 
De slaapplaats beneden is de huisvloer waar de mensen wonen"" Mitingu noemt dit onderscheid niet, 
omdat bil christenen de geschenken niet meer gespecificeerd worden Forth zegt, dat hij dit onderscheid 
nergens is tegengekomen bij zi|n onderzoekingen in Rende Kapita noemt ze wel Forth zegt dat wat 
\ eicn aya wili noemen (zie hieronder) behoort tot wat Kapita typeert als de geschenken voor de ladi dita 
Het punt in gedmg is waarschiinlijk dat de ladi dita- geschenken niet apart gehouden worden maar door 
de ouders mogen worden gebruikt Daarom kan Kapita ook zeggen, dat het belangrijkste gedeelte van de 
tegengift een antwoord is op de gave voor de ladi dita, terwijl Forth in Rende hoorde beweren dat het een 
tegengave is voor wat de ouders als ava wili ontvingen Het een sluit hel ander niet uit Wellicht is er 
vroeger een bi)zondere gave uitsluitend voor de ladi dita geweest Onvlee spreekt daarover Het gaat om 
een stuk|e goud of een sieraad dat bi) de famielierelieken boven op de zoldenng gelegd wordt Forth weet 
hier trouwens ook wel van Hij heeft het over een deel voor de voorouders, dat volgens hem langgu 
marapu heet Maar deze term ziet op alles, wat men aan de voorouders heeft gewijd, en met alleen op de 
bruidspms''" Het is belangnjk om onderscheid te maken tussen de farmlierelieken en bruidspn)s Over 
familiebezittingen wordt door de gehele clan beslist Deze mogen niet worden weggegeven Goud dat bii 
een bruidspnjs birmenkomt mag wel weer worden uitgegeven Men zegt dat het bruidspnjs-bestanddeel 
voor de ladi dita altijd uit goud bestaat Een klein schilfertie behoort op de zoldermg voor de marapu's te 
worden gelegd Maar de gouden mamuli die voor de goden is bestemd mag worden gebruikt voor het 
huweli|k van de broer van de bruid"' 

Er is iets belangrijks dat Mitingu niet noemt Hij spreekt steeds over mamuli's, maar 
nooit over lulu amahu 's Ook dat zijn typische bruidsprijsgeschenken, die altijd samen 
met de mamuli's worden overhandigd Zij symboliseren het mannelijk geslachtsorgaan, 
zoals de mamuli het vrouwelijke'" 
De eerste twee van alle bovengenoemde geschenken vormen samen de kakak belis (of 
aya wili in het Kamberaas) en de sirih merah kakak (of kuia rara aya in het Kambe-
raas) Letterlijk vertaald betekent dat resp de 'oudere broer van de bruidsprijs', oftewel 
het belangrijkste deel van de bruidsprijs, en 'de oudere broer van de rode sirih', oftewel 
het belangrijkste deel van de rode sirih 

Y.a'pAa, Masyarakat Sumba, 132 
' " Forth, a w, 365,366, vgl 94-98 

Informatie van K Maramba Jawa Ook op Sumba is dus sprake van een band tussen de siblings, die op 
Afrika zo duidelijk zichtbaar is Bovendien dnngt zich de vergelijkmg op met de 'karbouw voor de goden' 
op Sabu Deze wordt aan moeders broer geschonken, ongetwijfeld ook voor het huwelijk van diens zoon 

Ook bij Geimaert troffen we niets over dit geschenk aan 
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De kakak belis is voor de ouders bestemd, de sirih merah kakak voor de oom van het 
meisje, namelijk haar moeders broer 
Onvlee maakt geen onderscheid tussen kakak belis en sirih merah kakak "^ 
Ais er meer geschenken zijn vormen de volgende twee tezamen de adik belis {en wili in 
het Kamberaas) en de sinh merah adik (kuta rara en in het Kamberaas) Dat betekent 
letterlijk 'de jongere broer van de bruidsprijs', oftewel het minder belangrijke gedeelte 
ervan, en 'de jongere broer van rode sirih', oftewel het minder belangrijke gedeelte 
daarvan 
Ze zijn resp bestemd voor de grootouders en de broers van de vader van de bruid 
Onvlee onderscheidt ook hier niet tussen de adik belis en de sirih merah adik, en hij zegt 
van de adik belis dat met deze vaak handel wordt bedreven Juist op dit punt gaan de 
bruidgevers aan de bruidnemers eisen stellen Bruidgevers kunnen hun tegengeschenken 
weer terugtrekken, als de geschenken van de bruidnemers hun niet aanstaan Paarden 
kunnen namelijk groot of klein zijn, mamuli's fraai of niet Het kan ook gebeuren dat 
men alleen de hengst geeft en zegt de merrie komt later Maar daar moet de bruidgever 
dan wel genoegen mee willen nemen"' 
De eerste helft van de kakak belis heet soms ook de pokok belis, dat is het hoofdbe
standdeel van de belis Kapita zegt de pokok belis heet poëtisch 'kakomba winu, kawa-
lu kuta' (ingepakte pinang, saamgebonden sirih) Hiermee wordt gedoeld op de sieraden 
en het vee'"^ 
Onvlee spreekt ook over deze symbolische aanduiding en noemt het zo bezongen ge
schenk katiku will (Kamberaas), dat wil zeggen het hoofd van de bruidsprijs'" Als 
deze is aanvaard, is het huwelijk feitelijk reeds gesloten De wunang van de vrouwelijke 
partij vraagt de pokok belis te mogen zien Dan wordt één paard en één mamuli ge
toond Deze worden meegenomen De rest van de bruidsprijs volgt op de dag dat het 
meisje wordt afgehaald en naar het huis van de bruidegom wordt gebracht 
Als de partij van de man vertrekt, overhandigen ze één mamuli en één paard en een 
varken voor de maaltijd De andere partij antwoordt met een sarung 
Er zijn er die vertellen, dat de bruidsprijs oorspronkelijk heel klein was Volgens hen 
zegt de mythe dat in het begin slechts twee paarden werden voorgeschreven Als christe
nen over versobering spreken vinden ze dit minimum belangrijk, alsmede de geschenken 
die bij de peminangan (de eerste stap) worden gegeven 

De zesde stap 
De bruidnemende partij komt het meisje halen De wunang van hen overhandigt een 
mamuli en een paard Dit wordt beantwoord met één doek en een varken voor de 
maaltijd Deze gaven vormen het teken van aankomst en ontvangst De samenkomsten 
tussen de beide families worden steeds door zon uitwisseling wettig gemaakt Vervol
gens wordt de rest van de kakak belis gevraagd Deze is bestemd voor de ouders van het 
meisje De partij van de jongen geeft dan vast één mamuli maar vraagt ook reeds om het 
meisje Deze moet hun tot hulp zijn bij het spreken Haar partij vraagt enige bedenktijd 

194 

Onvlee, Uit de levensgang van de mens. 1969, 92 
Onvlee, Uit de levensgang van de mens. 1969, 93 
Kapita, Masyarakat Sumba, 128 
Onvlee, Uil de levensgang van de mem, 1969, 87, 90-93 Geheel duidelijk is Onvlee ovengens met Op 

91 wordt de katiku wili onderscheiden van de a\a uili en en wili 
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Dan nemen ze een besluit over de gaven, die het meisje meekrijgt en die volgens Kapita 
de kern van de tegengave vormen, de zogenaamde pokok balasari^''* In dichterlijke taal 
heet deze gave 'mbola ngandi, kahidi yutu' (een mandje om te dragen, een mes om in 
de hand te hebben) Dit zijn namen van vrouwelijke gebruiksvoorwerpen Er wordt een 
mandje gegeven, maar de benaming slaat op de gehele tegengave Ze wordt ook wel 
'kamba wei' genoemd doeken en varkens, en dat gebeurt als de belis zelf wordt aan
geduid met 'banda wili', d w z waardevolle voorwerpen'" 
In het mandje worden gedaan twee of vier stuks kain kombu, twee of vier stuks sarung 
en eventueel nog oorsieraden, halssieraden van bloedkoraal en een mes Dat de familie 
ook nog allerlei gebruiksvoorwerpen meegeeft, is toegift, maar verplicht is de kern van 
de tegengave, de isi bakul (Indonesisch) oftewel de mbola ngandi Als dit mandje is 
overhandigd, heeft de familie van het meisje het recht om haar nog allerlei vermaningen 
en adviezen mee te geven Deze worden in de familiesamenkomst uitgesproken Dan 
zegt de wunang tegen de maimelijke partij, dat ze het meisje uit haar kamer mogen 
halen Aan het eind van de dag wordt ze naar het huis van de jongen gebracht 
Voordat het zover is wordt eerst de geschenkenuitwisseling verder afgewerkt 
De wunang van de familie van het meisje vraagt, nadat de geschenken getoond zijn die 
het meisje van haar familie meekrijgt, het resterende van de aya wili en vervolgens ook 
de kuta rara aya, de eri wili en de kuta rara eri Met name de laatste categorien ge
schenken - bestemd voor andere familieleden dan de ouders - worden vaak achteraf 
gegeven Er worden wel afspraken over gemaakt Maar hierover kan onenigheid ont
staan en op dit punt worden schulden gemaakt 
Tot slot geeft de bruidgevende partij de gebruikelijke afscheidsdoek en het gebruikelijke 
afscheidsvarken De familie van de bruidegom beantwoordt het met één mamuli, eén 
paard en één karbouw 
Bij de slotceremonie wordt deze karbouw nogal belangrijk geacht Christenen hebben 
met deze gave moeite, omdat het verhaal gaat dat er een ramp komt als het varken niet 
met een karbouw wordt beantwoord. Is het de karbouw voor de goden (zie Sabu), die 
door moeders broer in ontvangst wordt genomen'' Ook bij het vee van de eri wili neemt 
de karbouw soms een belangrijke plaats in Voor grote ceremoniën bewaart men oude, 
majestueuze karbouwen met geweldige horens 
Mk Watuwaya beschrijft nog een ceremonie voor de mannelijke partij na thuiskomst 
De ceremonie van het 'afdrogen van het zweet' en het dank brengen aan de marapu^"" 
De tegengeschenken worden dan verdeeld onder allen die aan de belis hebben bijgedra
gen Watuwaya zegt dat familieleden die heel dicht bij de bruidegom staan, geen ver
goeding voor hun bijdragen mogen verwachten 

Conclusie 
De belangrijkste vormen van huwelijkssluiting zijn die, welke bij de bruid thuis plaats 

Kapita, A/aJtyaraAa/Suméa, 125. 
Kapita, Masyarakat Sumba, 130 Soms heet de bruidspnjs ook wel 'banda amahu', vee en goud Onvlee 

noemt het hoofdbestanddeel 'katiku wili' maar ook wel 'amahu la kopi', sieraden in een mandje, Onvlee, Uit 
de levensgang van de mens, 1969, 87,88 

We komen het ook bij Forth tegen, a w, 379 Volgens hem slaat dit met zozeer op remigmg na de 
vermoeiende tocht maar op een remigmgsceremome voor de bruid, die daarmee defmitief de meuwe clan 
binnentreedt 
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vinden Het hoofdmoment is de overhandiging van het belangrijkste deel van de bruids
prijs, de pokok belis Deze representeert immers de bruid zelf en dient als vervanging 
voor haar Volgens de niet-christenen is de pokok belis voor de goden bestemd, al 
nemen de ouders van het meisje het in ontvangst 
Uit het grote belang van de tegengave valt af te leiden, dat het op Sumba ook gaat om 
een stabiel evenwicht tussen families Bij de Toba-Batak krijgt dit nog meer nadruk 
Daar vindt het hoogtepunt van het feest bij de bruidegom plaats, als aan het slot de 
tegengave geschonken wordt 

3.8 Symboliek 

3.8.1 Vorm, typering en bestemming van de bruidsprijs 

Om te verstaan hoe de Sumbanezen het huwelijk zien, is het goed naar henzelf te luiste
ren en te letten op de beelden die ze gebruiken Ook willen we opnieuw naar de huwe
lijksgeschenken kijken Welke symbolische waarde wordt eraan toegekend, en wie 
worden er door gerepresenteerd'̂  

Vorm en typering 
De geschenken van de bruidnemende partij noemt men 'mannelijke' goederen paarden, 
karbouwen, sieraden Alles wordt paarsgewijs gegeven De mamuli ook Want er zijn 
immers mamuli's met 'voetjes' en zonder, en dat symboliseert resp het mannelijke en het 
vrouwelijke^"' Bovendien wordt naast de mamuli de lulu amahu gegeven (letterlijk het 
lange gouden sieraad) Dit is een lange streng van fijne schakeltjes Zoals de mamuli op 
het vrouwelijke geslachtsorgaan wijst, is de lulu amahu een gestileerde afbeelding van 
het mannelijke orgaan Is dat de reden dat Mitingu over de lulu amahu zwijgt̂ "̂ '' Dat 
beide sieraden een verwijzing naar de menselijke vruchtbaarheid vormen, kan moeilijk 
worden ontkend 
De bruidgevende partij schenkt 'vrouwelijke' goederen doeken, varkens, sieraden, ook 
paarsgewijs Want er worden altijd kains en sarungs tegelijk geschonken Het eerste is 
het kledingstuk van de mannen, het tweede dat van de vrouwen 
Het 'mannelijke' of 'vrouwelijke' karakter van de geschenken wordt niet bepaald door 
de gebruiker ervan In beide clans zijn uiteraard mannen en vrouwen, en de clan als 
geheel geniet de voorrechten van de geschonken goederen 
Men heeft me uitgelegd dat het karakter van de goederen samenhangt met de makers en 
gebruikers ervan De mannen zijn het, die edel metaal bewerken en sieraden maken, de 
vrouwen weven De mannen zorgen voor de paarden en de karbouwen, de vrouwen 
verzorgen de varkens Er zijn echter nog meer verklaringen en die volgen in het tweede 
deel van deze paragraaf 

Onvlee, Uit de levensgang van de mem, 1969, 83 
De kustclassis van de G G R I stelde m 1984 de vraag of de mamuli en lulu amahu gehandhaafd konden 

worden onder chnstenen of dat ze een beledigend karakter hadden Het woord 'maki' werd gebruikt, 'uitschel
den', en dat gebeurd heel vaak met woorden die een seksuele betekenis hebben Ik heb genoteerd dat in 
de besprekmg werd opgemerkt, dat dit beledigende element zo met (meer) wordt gevoeld Iemand anders zei 
dat ze vroeger met voor mets ingepakt overhandigd werden Weer een ander meende dat de symboliek juist 
belangnjk was, zeker toen de mensen nog met konden lezen of schnjven 
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Als op de vorm van deze huwelijksgeschenken, namelijk de mamuli en lulu amahu, en op 
hun benaming als 'mannelijk' en 'vrouwelijk', wordt gelet, kan van de bruidsprijs gezegd 
worden, dat zij de vruchtbaarheid symboliseren 

Bestemming 
Over de bestemming, die vroeger aan de bruidsprijs werd gegeven, is meer te zeggen 
dan in par 3 7 gebeurde 
Er werd o a een mamuli en een lulu amahu aan de ouders van het meisje geschonken, 
die zij uitsluitend mochten gebruiken voor het huwelijk van één van hun zonen Hier 
doemt de figuur van de 'cattle-linked sibling' op Daarnaast werd een mamuli en lulu 
amahu gegeven als representant van bruid en bruidegom. Er werd ook altijd een mamuli 
en lulu amahu geschonken voor de oom die het meest betekend had voor haar opvoe
ding'"' 
Met deze geschenken wordt gedoeld op de aya wili en de kuta rara aya Het gedeelte 
voor de voorouders zit hierin opgesloten Uiteraard gaan deze sieraden vergezeld van 
het vee dat er bij past De opsomming is ook niet uitputtend Het liefst geeft men als aya 
wili twee, of vier, of acht paar sieraden'"^ 
Het waardevolle van deze aanvullende informatie is, dat uitdrukkelijk gesproken is over 
de zoon, voor wie een deel van de bruidsprijs moet worden bewaard, de 'cattle-linked 
sibling' Belangrijk is ook dat gesproken wordt van sieraden, die bruid en bruidegom 
representeren Uit die typering valt op te maken, dat de familie van het meisje schade 
lijdt door haar vertrek, maar ook dat haar huwelijk voor de eigen clan van waarde is' 
Umbu Hina Kapita legt in zijn geschriften vaak de nadruk op dit element van het veriies 
voor de bruidgevende partij Forth is dat in Rende niet tegengekomen^"', maar ik denk 
dat Kapita gelijk heeft Het is echter slechts één van de redenen om een bruidsprijs te 
geven 
Kapita verdedigt het argument dat er sprake is van verlies, door te wijzen op een gebruik 
bij adellijke huwelijken Een slaaf of slavin werd gegeven als eerste deel van de bruids
prijs Dit typeerde men als 'vervanging van de paal' Met het vertrek van de bruid is 
het, alsof haar ouderlijk huis een steunpaal is kwijtgeraakt en nu op instorten staat 
Tegenwoordig wordt in plaats van die slaaf of slavin een prachtig paard of een sterke 
karbouw gegeven, maar het oude gebruik verraadt veel over de oorsprong van de 
belis'"'' Het was ook zo, dat de bruidsprijs hoger moest zijn, als met de bruid slaven en 
slavinnen meegegeven werden Dan was het verlies namelijk nog groter^"' 
Het gezichtspunt, dat de mamuli de vrouw vervangt, is wellicht oorspronkelijk geweest 
Daarna heeft men, omdat men graag het dualisme van mannelijk en vrouwelijk tot 

Informatie, die D H Doko kreeg van een beiaard gemeentelid uit Kahembi Katoba bij Wai Marangu 
Zie par 3 7 Voor het belang van de getallen 2,4,8 7ie M J Adams, Structural Aspects of East Sumbane-

se Art, 1980 
Forth, aw ,372 
Kap\la, Masyarakat Sumba, 131 

"̂̂  Kapita, Masyarakat Sumba, 135 Interessant is een verhaal dat Nooteboom voor de oorlog al optekende 
BIJ het eerste huwelijksaanzoek geeft de bruidgever alvast een slavin, die met iemand van de kabihu van de 
bruidegom mag tt^ouwen Later, na het huwelijk van haar meesteres, gaat ze haar weer dienen in de nieuwe 
kabihu Tijdens het huwelijksfeest stelt zij de bruid voor, terwijl deze zelf vnj mag rondlopen. Nooteboom, 
a w , hoofdstuk XIII 
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uitdrukking brengt, de lulu amahu ingevoerd 
Kapita heeft niet alleen beklemtoond dat de huwelijksgeschenken de leegte opvullen die 
in het huis van het meisje is ontstaan Hij zegt ook, dat die leegte met magische voor
werpen moest worden gevuld Veel van de klassieke geschenken hadden een magische 
betekenis Ze werkten iets uit Maar ook het huwelijk zelf is iets magisch De vrouw 
gaat de marapu's van de man dienen De liefde is magisch van aard en dient een religieus 
belang, zelfs een kosmisch belang Die band van de liefde moet door de betalingen 
worden gesymboliseerd™' Ik denk dat Kapita de liefde, en niet de vruchtbaarheid 
centraal heeft gesteld, omdat hij een christelijke inhoud wil geven aan oude Sumbanese 
gedachten 

3.8.2 Socio-kosmisch dualisme, met seksuele karakteristieken 

Volgens het derde punt van het A S V -concept beheerst dualisme de denkpatronen van 
de volken in Indonesië Wat in andere delen van Indonesië niet altijd duidelijk is, name
lijk of het dualisme van seksuele aard is, lijkt mij voor Sumba geen vraag 
Door Onvlee en Forth is aangetoond dat er parallellen zijn tussen mannelijk en vrouwe
lijk, hemel en aarde, rechts en links, wit en rood Door dat alles heen spelen seksuele 
thema's Het water van de hemel bevrucht de ontvangende aarde Wit is de kleur van 
het sperma, rood van het (menstruatie) bloed De lijnen kunnen worden doorgetrokken 
naar resp zon en maan, zilver (wit) en goud (rood), oosten en westen™ 
Het belangrijkste genotmiddel, waarop je ook je gasten onthaald, is de sirih-pinang De 
langwerpige sirih-vrucht symboliseert het mannelijke orgaan, de gespleten pinang-noot 
het vrouwelijke Deze vruchten moeten altijd samen worden aangeboden De offerplaats 
die bij de huizen te vinden is, heet katoda Ook deze heeft volgens Sumbanezen een 
seksuele referentie Het is een klein paaltje dat in de grond bevestigd is, met één of meer 
platte offerstenen er tegenaan '̂" Het geeft de eenwording van man en vrouw aan 
Het huwelijk wordt gezien als een realisering van kosmische krachten Onvlee merkte 
dat op toen hij zich boog over de achtergrond-problematiek bij de aanleg van een stuw
dam in Mangili Lang geleden waren in het gebied vanaf een primitieve stuw twee 
waterleidingen aangelegd Deze bevloeiden vanouds de velden en brachten vruchtbaar
heid Ze werden resp mannelijk en vrouwelijk geacht Men had ze zo geconstrueerd, dat 
ze via aquaducten elkaar moesten kruisen Dat werd gelijk geacht aan een huwelijk Elke 
leiding bevloeide een deel van de sawahs De naam van de leiding correspondeerde met 
de naam van de kabihu die de desbetreffende sawahs bezat Als een boom omgehakt 
moest worden om een aquaduct te vernieuwen, werd door de eigenaar van de sawah een 
vorm van 'bruidsprijs' betaald aan de kabihu die de grond van het bos bezat, waar de 

Kiipmi,Masyarakal Sumba, 130 
Forth zegt dat goud mannelijk geacht wordt, a.w., 363 Dit is in zoverre waar dat de gouden mamuli als 

alle sieraden tot de mannelijke voorwerpen behoort Maar daarbinnen valt weer het onderscheid tussen 
mannelijke en vrouweliike, resp zilveren en gouden mamuli's 
Onvlee bespreekt de matene in een artikel, dat hij aan het einde van zi)n leven schreef en waann veel 
terugkeert, dat hi| al eerder aangesneden had Onvlee, Mannelijk en vrouwelijk in de sociale organisatie 
vanSoemba, 1980 

Wellem, Injil dan Marapu, 1995,66 spreekt over twee in de grond geplaatste stokken, waarvan de ene 
twee takken heeft, en de andere niet De eerste symboliseert het vrouwelijke, de andere het manneliike Het 
lijkt er op dat hij elementen van de katoda en de andunga, de dodenboom, in zi|n beschnjving vermengt 
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boom werd gekapt De ceremoniën vertoonden veel overeenkomst met de stappen die 
leidden tot een huwelijkssluiting Zowel de vruchtbaarheid van de mensen via het huwe
lijk, als de vruchtbaarheid van de velden door bevloeiing via de aquaducten, werd 
volgens Onvlee gezien als realisering van een kosmisch huwelijk tussen hemel en aarde 
En regenwater werd als hemels sperma gezien^" 
Tegen de achtergrond van het socio-kosmische dualisme met haar seksuele karakteristie
ken, kan van de huwelijksbetalingen met hun vele tweedelingen met nog meer recht 
gezegd worden dat ze de vruchtbaarheid symboliseren 

Permanent en met- permanent 
Er is echter ook een benadering bij de Sumbanezen zelf, die minder de aandacht vestigt 
op de seksuele trekken van het dualisme Daar is in de laatste jaren op gewezen door 
o a de antropologen Adams en Geirnaert 
De seksuele karakteristiek verdwijnt al wat uit het blikveld, wanneer naast de tweedeling 
ook op de driedeling wordt gelet Het A S V -concept sprak van een socio-kosmisch 
dualisme Adams heeft laten zien dat dit dualisme aansluit op een driedeling, die ook van 
socio-kosmische aard is Dit motief van driedeling komt naar voren in de asymmetrische 
huwelijksband tussen drie clans Er mag immers geen symmetrisch ruilhuwelijk zijn 
tussen twee kabihu's^'^ 
Daar komt nog iets anders bij Adams schrijft dat de Sumbanezen de doeken, evenals 
vrouwen in een clan-huishouding, als met-permanent beschouwen Daarom verschaffen 
doeken de vrouwelijke tegenwaarde van de mannelijke metalen goederen, die wel als 
permanent worden gezien^" Zij bedoelt hiermee de vrouwen verlaten de clan bij het 
huwelijk, de mannen blijven Dit tijdelijke, resp blijvende karakter wordt dus uitgedrukt 
in de soort van de geschenken vergankelijke doeken, onvergankelijk goud 
Maar is dit niet een typering die er van uitgaat dat het vanzelf spreekt dat de vrouwen 
vertrekken, terwijl dit juist een cultureel gegeven is dat in de loop van de geschiedenis is 
gevormd'' Daarentegen is de seksuele tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk met 
de natuur zelf gegeven en daarom waarschijnlijk oorspronkelijk '̂"* 

Onvlee Naar aanleiding van de iluwdam m Mangili 1949 In Laboya is bij de voornaamste kampong 
een "regenbrug van bamboe geconstrueerd en er zi)n twee leidingen, die hier echter niet als manneli|k en 
vrouwelijk maar ouder en longer worden getvpeeid Weliswaar stroomt er geen water door de brug, maar 
men gelooft dat dit m de regentijd wel hel geval is en dat zo het water naar het lager gelegen land kxjpt, 
Geimaert, a w,139 

Adams, a w Omgekeerd constateerden we op pag 86, met Geimaert, dat de dnedeling van de stammen 
beleefd wordt vanuit het dualisme tussen bruidgever en bruidnemer 
'̂̂  Adams, a w,220 

Socio-kosmisch dualisme kan zijn ingegeven door hel ordemngspnncipe van hel denken m complemen
taire opposities, zie de hypothese van Schefold in noot 100 Schefold zegt dal er ordemngspnncipes achter 
de inheemse categoneen liggen en dal hel pnncipe van de complementaire opposities ligl achter hel socio-
kosmische dualisme, 'which is informed by gender calegones'. Cultural anthropology, future tasks for 
Bijdragen, 188 De vraag is komt volgens hem de nadruk op de tegenstellmg mannelijk-vrouwelijk voort uit 
het denken in tegenstellmgen, of wordt ze aanvaard als een crealuurlijke gegevenheid van de eerste orde 
Voor dat laatste kies ik 
Hoskins schnjft over de duurzame (mannelijke) en vergankelijke (vrouwelijke) goederen bij de huwelijksge
schenken, a w ,140, maar tegelijkerlijd wijst ze erop dal lypenngen 'mannelijk' en 'vrouwelijk' ook gegeven 
worden vanwege hun vorm In Kodi is er van oudsher een gewijde urn "The um, a hollow cavity with 
generous cun'es, was a female object containing fertile, life-giving water" Door de V O C werd een gouden 
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De zaak van permanent en niet-permanent komt ook aan de orde bij een tweede verkla
ring van de varkens en de doeken als 'vrouwelijke' goederen Zij worden niet alleen zo 
genoemd omdat ze behoren tot het domein van de vrouw, zoals we al gezegd hebben 
De overeenkomst is gelegen in de grote mate van vergankelijkheid Hieraan schenkt 
Geimaert veel aandacht^" 

De python is voor de mensen in Labova een heilig dier Deze slang vernieuwt steeds ziin huid de huid is 
vergankeliik, terwijl het innerlijk bli|vend is Ook andere voorname dieren zoals buffels en varkens 
hebben een vergankeliik en onvergankelijk deel horens en slagtanden blijven, terwijl de rest verteert Zo 
IS het ook met de mens Als hi] na het sterven vergaat, kan de mawo de dewa loslaten In alle wezens is 
een dualistische trek tussen bliivend en vergankelijk zo typeren de mensen van Laboya de kern van het 
leven (^\, 48,49) Geimaert hechl grote «aarde aan deze idee van circulatie tussen doden en levenden, 
die uitkomt in vergankeliike malene, welke tegelijk een vruchtbaarheidsbevorderend element bli]kl te 
zijn (407-410) In hel denken van Labova ligt een verband tussen vruchtbaarheid en rottingsprocessen 
Lichamen van gestorvenen moeten vergaan, het vocht moet daaruit weglopen Dit maakt niet alleen de 
aarde vruchtbaar, maar steil ook de bevn]de dewa in staal onvergankelijk te worden Nu hebben alle 
dieren vergankelijke en onvergankelijke lichaamsdelen, maar het vergankeli)ke deel bij de varkens is erg 
groot Daar komt bij dat varkens zelf zich ophouden in modder en bij uitwerpselen Zij zoeken de rotting 
op, maar dat betekent ook dat zii de vruchtbaarheid opzoeken Ze eten afval, maar leveren zelf goed 
voedsel aan de mens Hiermee kan samenhangen dat de vrouwen van Sumba doeken soms inkleuren met 
zwarte modder, vaak op een verborgen plaats, ver weg voor mannenogen Die modder heeft de betekenis 
van vernieuwd leven en heeft slerk vrouweli)ke connotaties (105) 
De vrouw zelf is door haar vergankelijke, niel-permanenle positie, de bron van vruchtbaarheid voor de 
uma van de man Ze komt van de ene uma en gaal naar de andere Maar aan die uma levert ze een 
permanente bijdrage als zi| kinderen knjgt (31,48,49,51) 
De doeken moeten als vrouwelijke goederen' beschouwd worden, niet alleen omdat ze door vrouwen 
zijn gemaakt, maar ook omdat ze zo nauw verbonden zijn met de processen van het leven Toch is 
Geimaert in haar verklaringen voorzichtig S Niessen stelde voor, het vrouwelijke karakter van de 
doeken als een element van het A S V -concept op te nemen Terecht vraagt Geimaert zich af hoe dit 
zich dan verhoudt lol de dne hoofdelementen van het A S V -concept (91) Ze noemt ook Forth, die 
gezegd heeft dat de doeken 'de ziel' vervoeren, maar voegt er aan toe dat de preciese betekenis van 'ziel' 
duister blijft (XXX) 
Geimaert zelf interpreteert het proces van het leven anders Het leven wordt geweven, volgens de 
denkbeelden van Labova De maan speelt hierbij een belangrijke rol Het eiland zelf is ook geweven, 
door een wezen, dal vaak de vorm van een python aannam maar later als een mens verscheen en een 
belangnjke voorouder werd (33) Het weven van doeken is arbeid van vrouwen, maar de echte betekenis 
ervan weten zi| met Daarvoor moet men bij de mannen zijn (78) Vrouwen spelen echter wel de voor
naamste rol bij het weven en er ligt een relatie met de continuïteit van hel leven en hel knjgen van 
kinderen (87) Doeken spreken een taal en versterken de idee, dal de vrouwengevers de Icvengevers zijn 
(131-133,241,242) 'Vrouwen brengen ovengens niet de eigen levenskracht (mawo) over in de katoen, 
die zij bewerken Doeken hebben wal dal betreft geen magische waarde Vrouwen bezitten wel de 
eigenschap om dewa en mawo aan elkaar te lijmen en men.selijk leven te weven Meisjes erven die 
bekwaamheid van hun moeder Dit is het proces dat plaats vindt als vrouwen een kind dragen in de 
moederschoot Vooral adellijke vrouwen bezitten deze eigenschap m hoge mate (81,213,214) Zo is er 
het onvergankelijke m hel vergankelijke 

Wanneer op deze wijze een verklaring wordt gegeven van de vrouw als niet-permanent 
en de doeken als vergankelijke, 'vrouwelijke' goederen, is ze meer acceptabel dan 
wanneer men zich alleen baseert op het feit dat vrouwen de kabihu verlaten en daar geen 
blijvende plaats hebben 'Van die verklaring zei ik eerder, dat ze pas kan zijn gaan spelen, 

staf gegeven aan een Kodmese vorst "The staff was classified as a male object, because it was firm, and 
could be used as a weapon", Hoskms, a.w, 128 

Geimaert, a.w. 
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toen de gewoonte was ontstaan dat vrouwen van kabihu wisselen en dat ze niet op 
natuurlijke gegevens is gebaseerd Het leven te zien als een voortdurend proces, waarbij 
veel vergaat maar ook iets blijft, is wel een gedachtengang die met de beschouwing van 
de natuur gegeven is 

Concluiie 
Al krijgt in de Sumbanese samenleving de figuur van de 'cattle-linked sibling' bij lange 
na met de aandacht, die hij bij Bantoes ontvangt, toch blijft zijn rol met helemaal buiten 
beschouwing Een deel van de bruidspnjs moeten de ouders voor het huwelijk van hun 
zoon bestemmen 
De bruidsprijs wordt o a gezien als vervanging voor de vrouw 
Het motief van de vruchtbaarheid speelt een belangnjke rol bij de betalingen Dat blijkt 
uit de vorm van sommige geschenken, uit de benaming mannelijke en vrouwelijke 
goederen en uit het feit dat ze altijd paarsgewijs gegeven worden 

3.9 Huwelij ksbetalingen vandaag 

Op tal van plaatsen vertoont Sumba nog de oude, gesloten samenleving Maar de hori
zon wordt wijder Veel ouders laten ook meisjes voortgezet onderwijs volgen De 
ouders gaan meer en meer met de wensen van de meisjes rekemng houden Als deze een 
goede baan hebben, zullen ze een geziene huwelijkskandidate zijn Daar hebben de 
ouders zelf weer voordeel bij 
Door studie en werk komt er ook veel meer contact met Indonesiërs uit andere gebie
den Als een meisje wil gaan trouwen met iemand van een ander eiland, kan van een 
Sumbanees adat-huwelijk, met bruidsprijs en tegengeschenk, geen sprake zijn Dan blijft 
het bij beleefdheids-geschenken 
Er zijn natuurlijk ook meisjes, die na een aantal jaren onderwijs weer naar de thuiskam-
pong terugkeren Want met iedereen kan doorstuderen en een goede baan ontvangen 
Zo'n meisje zal rekening moeten houden met de wensen van haar familie, anders heeft ze 
heel weinig toekomstperspectieven Overigens blijft het onderwijs dat ze gevolgd heeft 
van waarde Het maakt ook dit meisje aantrekkelijker als huwelijkskandidate, al weegt 
het met op tegen de waarde van een ambtenarenstatus met een vast pensioen 
De meisjes weten zelf maar al te goed, dat ze van belang zijn voor geheel de familie, en 
ze zijn hier trots op Het is met gering als je merkt dat de ogen van de familie op je 
gericht zijn, als ze iets van je verwachten en zich afvragen, met wie je trouwen zuU Het 
kan met ontkend worden, dat ook de broers bijzonder benieuwd zijn Want het feit ligt 
er dat de ouders voor de bruidsprijs van de zoons de voor de dochters ontvangen bruids
prijs zullen moeten aanspreken 
Bij het overzicht van de huwelijksregelingen werd gememoreerd, dat bepaalde vormen 
worden toegepast om het huwelijk te bespoedigen Toen hoorden we ook, dat dit de 
kosten opdnjft 
Veel meisjes zijn al zwanger voordat het huwelijk officieel gesloten wordt Het probleem 
IS eigenlijk dat m de Sumbanese samenleving het huwelijk wel wordt beschermd, maar 
voorechtelijke kinderen min of meer gewoon worden gevonden Trouwen binnen de 
kabihu (incest), of trouwen beneden de stand, wordt veel hoger opgenomen 
Waarom zijn er zo vaak voorechtelijke kinderen'? Allereerst omdat jongens en meisjes 
het moeilijk vinden te wachten, tot de familie er eindelijk aan toe is om een huwelijk te 
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regelen Vervolgens omdat de seksuele omgang voor het huwelijk wel verboden wordt, 
maar niet zwaar wordt aangerekend Dat komt omdat men vruchtbaarheid heel belang-
njk vindt Daarom staan ouders voorechtelijke contacten soms oogluikend toe Als het 
maar niet binnen de eigen clan gebeurt Toch neemt dit niet weg dat er wel sprake is van 
een hogere bruidsprijs, als er al kinderen zijn Officieus spreekt men over 'boete'^" 
Boete, en zelfs kerkelijke tucht, heeft men er voor over om zeker te weten, dat het 
huwelijk kinderen zal voortbrengen Op heel Sumba komt het vaak voor dat de bruids
prijs pas wordt afbetaald als er al kinderen zijn^" 
Heeft het meisje voor het huwelijk al omgang gehad met een andere man dan haar 
bruidegom, dan kan de familie van de bruidegom hier zwaar aan tillen en dit uitbuiten bij 
de onderhandelingen over de bruidsprijs Vroeger was er, naar men ons vertelde, het 
gebruik dat je in zo'n geval geen gouden maar zilveren mamuli's schonk en geen rode of 
witte paarden, maar gevlekte Overigens schrijft Forth dat maagdelijkheid niet als deugd 
wordt gerekend, Geimaert sluit zich daarbij aan '̂* en ik denk dat zij gelijk hebben 
Niet vaak zal de familie zich tot het einde toe tegen een ongewenst huwelijk verzet
ten^" Dat zullen ze alleen doen in geval van contacten bmnen de kabihu of bij het 
trouwen met iemand van heel lage stand Dan wordt op scheiding aangestuurd en anders 
worden de twee uit de familie verstoten Door hoge bruidsprijseisen kan de familie in 
twijfelgevallen wel een huwelijk onmogelijk maken In ieder geval kunnen ze bewerken, 
dat de man hun dochter niet wettig kan meenemen naar zijn huis en kabihu Hiertoe 
zullen ze overgaan als ze vrezen dat de erfenis in gevaar komt door een onvoordelig 
huwelijk"" 
Heel belangrijk is de rol van de overheid De overheid van de Republik Indonesia staat 
er op dat de huwelijken worden geregistreerd Ook predikanten kunnen, na een korte 
cursus, ambtenaar van de burgerlijke stand worden"' Vaak vervullen desa-hoofden 

Forlh IS niet duideli]k over de vraag ot'hel vooruitgnjpen op het huwelijk nu een schadepost betekent of 
niet, a w , 3 "56 en 349 Hoskins, a w ,180, zegt wel dat de bruidsprijs vermeerderd wordt, als een sü-af die 
dienen moet als compensatie voor overtreding van regels 

Geimaert, a w., 240 
Forth, OH', 33fi, Geimaert. aw, 216 Hierbij maakt zii de volgende opmerking Van een man, die 

kinderen bi| een ongehuwde vrouw heeft verwekt wordt verwacht dat hii bruidsprijs aan haar ouders betaalt 
Doet hi| dit niet, dan behoren de kinderen tot de uma van de moeder Dan kan een andere man de bruidsprijs 
betalen en worden de kinderen als de ziine beschouwd 

t r ziin in Oost-Sumba vnj vaak 'wegloop-huweliiken', als men ongehuwd samenwoont uit protest tegen 
te hoge bruidspri|seisen Zon gewoonte kan vaste vormen aan gaan nemen Het komt elders in Indonesië 
ook voor, Dinah Bergink, Hel vlucluhuwelijk bij de Tolaki, 1988 Bij de Labova vond Geimaert het niet, 
elders m West-Sumba wel 

J A C Vel en L R van Veldhuizen, Sociaal- economisch werk, 1995, 209, schri|ven onder verwijzing 
naar L Miedema over Midden-Sumba, dat jonge mannen zeer beperkt zijn in hun maatschappelijke moge
lijkheden ze zijn van hun familie afhankelijk voor bruidspnjs Ontwikkelingswerkers in Oost-Sumba 
slaakten dezelfde verzuchting Maar de afhankelijkheid zit m i niet hienn dat men een bijdrage voor de 
bruidsprijs nodig heetl Uiteindelijk krijgt de familie immers evenveel terug Het gaat er om of de familie 
instemt met de keuze van de partner Als die instemming er is, zal men wegen vinden om het huwelijk te 
laten doorgaan 

Vel en Van Veldhuizen, a w . 232, gaan zover dat ze zeggen dat, om onzekerheid te voorkomen, een 
hiërarchie in rechtsregels is ingesteld eerst het adatrecht, dan het kerkrecht en dan het staatsrecht Maar 
hierbij gaan ze er van uit, dat het samenwonen voordat de adat definitief geregeld is, binnen de adat een 
normale vorm is en dat het verzet van de kerk een nieuw element in de samenleving is Dat is onjuist Dan 
zou de hiërarchie anders zijn geweest 
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deze taak Omdat velen een adat-huwelijk belangrijker vinden dan een geregistreerd 
huwelijk, trouwt niet iedereen via deze weg De overheid heeft het echter voor ambtena
ren verplicht gesteld en het wordt steeds meer gewoonte De ambtenaar van de burger
lijke stand moet zich vergewissen van de instemming van de families Hij kan ook 
invloed uitoefenen ten goede, als hij bemerkt dat families een onjuiste rol spelen In het 
uiterste geval kan hij de jonge mensen adviseren om hun huwelijk via de rechtbank te 
laten regelen 
Reeds in 1963 werd door de regering van Oost-Sumba een adat-overieg georganiseerd, 
waann speciale aandacht werd geschonken aan de gelaagde opbouw van de samenle
ving, de huwelijksadat en de begrafenisadat̂ '̂ '̂  
Er is een belangrijke reden om kritisch te kijken naar het vroeger zo noodzakelijk geach
te evenwicht tussen de clans Daarvan is men namelijk niet meer zo aftiankelijk Een 
verzwakking van dat evenwicht behoeft geen ramp te zijn Er is een centrale overheid 
gekomen Het is zelfs goed om los te raken uit de macht van heersende families, wan
neer die optreden zoals vroeger Als families vandaag nog steeds nadruk leggen op het 
sociale evenwicht, is de feitelijke motivatie drang naar bezit Onder het mom van ver
dediging van oude waarden doet zich commercialisering van de bruidsprijs voor Dat is 
door Forth in de zeer traditionele streek van Rende opgemerkt"' Vel had als ontwikke
lingseconome in Lawonda, Midden-Sumba, met name contacten met de gewone bevol
king Dat levert soms andere resultaten op dan wanneer men met de sociale bovenlaag 
spreekt, wat vaak door de cultureel-antropologen wordt gedaan Zij constateert dan dat 
"every man who wants to obtain a wife has to pay a bride-price of potentially more than 
a hundred heads of horses and buffalo""'' 
Die commercialisering was er vroeger natuurlijk ook, want de bruidsprijsgoederen 
hebben meer dan symbolische betekenis De doeken en het vee hebben ook economische 
waarde en zelfs sieraden kunnen in tijd van crisis geruild worden Een complicerende 
factor van deze tijd is echter, dat de prijzen van vee en doeken kunnen verschillen en dat 
er daardoor tussen de bruidsprijs en het tegengeschenk verschillen kunnen ontstaan Er 
wordt een vast aantal doeken geruild voor een vast aantal dieren, maar hoe liggen de 
prijzen van beide"''' 

Conclusie 
In de Sumbanese samenleving wordt het huwelijk nog steeds, evenals vroeger, hoog 
gewaardeerd en van het grootste belang voor de familie geacht Er worden nog steeds 
bruidsprijs en tegengave geschonken Wel dreigt het gevaar van commercialisering De 
overheid treedt hier gelukkig soms tegen op 

De bijdrage van Umbu H Kapita hiervoor werd gepubliceerd m zijn Masyarakal Sumba. 
Forth, a w. 369 
Vel, The uma-economy, 1994, vi, 45 
In Laboya was vroeger de tegenwaarde voor een karbouw een traditionele, handgeweven kam Op West-

Sumba zijn buffels namelijk de belangnjkste adatdieren, op Oost-Sumba paarden Er is nu veel import van 
machinaal geweven doeken De pnjs is gezakt, maar toch is een doek nog steeds de tegengift voor een 
karbouw Geimaert, aw , 13, 111, 237 
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3.10 Kerkelijk huwelijk 

In de christelijke kerk wordt vaak, zoals we in de inleiding vermeldden, een huwelijk met 
schuldbelijdenis gesloten Deze kerkelijke ceremonie die 'verbetering van het huwelijk' 
(perbaikan nikah) heet is sober We hebben wel gesuggereerd dat dit lijkt op een christe
lijke vorm van adatstraf Dat werd van de kant van de Sumbanese christenen ontkend 
De openbare schuldbelijdenis is door de zendelingen ingevoerd, zo zeiden ze^ '̂ Een 
bepaalde gewoonte is ook gegroeid rond het onthouden van de sacramenten aan de 
ouders van jonge mensen die 'moeten trouwen' Zij hebben hun kinderen niet goed 
opgevoed, wordt dan steevast gezegd Ook deze ouders belijden schuld in het openbaar 
Dit gebruik is opgekomen om zich te keren tegen de ouders, die het stilzwijgend toe
juichen dat een jongen en zijn meisje samen slapen omdat zij als ouders graag willen 
weten of het meisje zwanger zal worden 
In de kerk gebeurt het herhaaldelijk dat in eenzelfde dienst perbaikan nikah, doop van de 
kinderen, openbare geloofsbelijdenis van de ouders, en viering van het Heilig Avondmaal 
plaatsvindt Dit gebeurt als de famihe van oordeel is dat de betaling van de bruidsprijs 
eindelijk tot tevredenheid is afgewikkeld, of dat in ieder geval voorlopig genoeg is 
gegeven 
In de kerk ben ik niet vaak gestuit op de gedachte dat een onbetaalde bruidsprijs wel 
eens kinderloosheid zou kunnen veroorzaken Bij de aanhangers van het voorouderge-
loof leeft die gedachte weP" 
Er was oorspronkelijk een relatie tussen voorouderverering en huwelijksbetalingen Nu 
zou daarom de conclusie kunnen zijn dat de huwelijksbetalingen door christenen afge
schaft moeten worden Op Sumba is dit alleen in de Gereja-gereja Bebas gebeurd 
Betekent dit nu, dat de christenen op Sumba op de oude voet zijn doorgegaan'̂  Dat is 
met het geval De elementen van offermaaltijd en wichelarij worden door hen bij de 
huwelijken achterwege gelaten Er wordt voor de christelijke en de niet-christelijke 
gasten afzonderlijk geslacht Er is nog meer waarop gewezen moet worden In de 
kringen van christenen komen besnijdenis bij de jongens en tatoeage bij de meisjes haast 
niet meer voor Toch schrijven onderzoekers als Forth en Geirnaert er uitdrukkelijk 
over'̂ * Voor de christenen was het vanzelfsprekend dat doop en initiatieriten niet samen 
op kunnen gaan^ '̂ Waar duidelijk van een tegenstelling sprake is, heeft men die gezien 
en keuzes gemaakt Dat werd kennelijk voor de huwelijksbetalingen niet nodig geacht 
Het beeld van de Sumbanese samenleving, dat geschetst wordt door iemand die een 
tijdlang verkeerd heeft in de oude samenlevingsvorm, b v Geirnaert, verschilt van het 

Cursusdagen in Lai Handangu op 26 en 27 maart 1983 De naam van ds S J P Goossens werd uitdruk
kelijk genoemd De vasthoudendheid waarmee men het gebruik verdedigt, is opvallend Sluit het aan bij 
collectivistisch denken en gevoeligheid voor regelvorming'' Vel en Van Veldhuizen, a w , 1995, 232, 233 , 
huldigen wel de opvatting dat "perbaikan nikah', met schuldbelijdenis en zelfs een betaling aan de kerk (een 
mi) onbekend gegeven), gelijkt op de oude Sumbanese schuldbelijdenis met boete 

Geirnaert, a w., 228 
"* Forth, a w, 159-166, Geirnaert, a w, 102, 233 

Sabunese jongeren vertelden me dat het onder hen wel voorkwam, als een modieuse nte, om zichzelf te 
profileren Wellem is van memng dat het gebeurt met het oog op vruchtbaarheid en hij bestnjdt de opvattmg 
die Lambooy vroeger heelt verdedigd, dat men door de besni]dems opgenomen wilde worden in de gemeen
schap van de kabihu en de gemeenschap met de marapu, aw ,11 Wellem deelt mee dat men in de G K S 
laat gebeuren dat het heimeli|k geschiedt en pas ingrijpt als er marapu-ntuelen bij plaatsvinden, a.w.. 506 



109 

beeld dat ikzelf gekregen heb in de jaren dat wij woonden in een christelijk dorp"" Ik 
vermoed dat zij een samenlevingsvorm heeft bestudeerd die zich nog maar op weinig 
plaatsen in Sumba voordoet Platenkamp kon bij zijn onderzoekingen in Tobelo maar 
heel weinig gegevens los knjgen over het oude, zogenaamd tweede dodenceremonieel 
Het was bij de kerstening verdwenen Zo zijn ook op Sumba veel van de oude gebruiken 
verdwenen Dit betekent dat we ons tegenover wat overgebleven is, waaronder de 
meeste huwelijksgebruiken, met noodzakelijkerwijs negatief moeten opstellen Wel dient 
de christelijke kerk kritisch en waakzaam te blijven, maar dat geldt overal 

Conclusie 
Een conclusie blijft hier achterwege In hoofdstuk 6 wordt de draad weer opgepakt 

3.11 Terugkoppeling 

De twee belangrijkste antropologische zienswijzen zijn de structuralistische visie, waann 
men huwelijksbetalmgen bekijkt als een middel om duurzame relaties tussen groepen tot 
stand te brengen, en de functionalistische visie, waarin de huwelijksbetaling vooral een 
'kinderprijs' is 
Het IS met slechts een kwestie van uitgangspunt, welke waarde men aan huwelijksbeta
lmgen toekent Beide gedachtengangen komen we bij de Sumbanezen zelf tegen en ze 
vullen elkaar aan Er zijn twee betekenissen die onderscheiden moeten worden Door de 
overhandiging van de bruidsprijs wordt de vrouw geïncorporeerd in de clan van de man 
en krijgt deze clan recht op haar kinderen Door de tegengave wordt een duurzame 
alliantie tussen clans opgebouwd of verder uitgebouwd 
De relatie tussen huwelijksregelingen en voorouderverenng is bij niet-chnstenen nog 
steeds aanwezig Voorouders (marapu's) geven, volgens de mythe, zegen aan de huwe
lijksrelaties die ZIJ willen en die in overeenstemming zijn met de adat De voorouders 
weten zich nauw met de eigen clan verbonden en ook met de grond waarop de clan 
woont ZIJ kunnen veel zegen schenken, in de vorm van vruchtbaarheid, namelijk ener
zijds kinderzegen en anderzijds regen en goede oogsten Voorouders willen aangeroepen 
worden bij alle belangnjke gebeurtenissen in de levenscyclus van de mens, en zeker bij 
het huwelijk Gebeden worden opgezonden bij de verschillende stadia van de huwelijks
regelingen en men bedrijft wichelarij met de darmen van de geslachte offerdieren Bij 
elke stap in de onderhandelingen en tijdens de feesten biedt de vrouwengevende partij 
een varken aan Dit is voor een gemeenschappelijke maaltijd, maar het offer is ook nodig 
om de marapu's iets daarvan te schenken en de wil van de marapu's te leren kennen 
De relatie met de voorouderverering blijkt uit het feit dat de 'aya wili', het belangrijkste 
van de bruidsprijs, ook deels als gave voor de 'ladi dita' wordt aangeduid Dat wil 
zeggen als deel voor de marapu's, die wonen op de 'slaapplaats boven', in de nok van 
het traditioneel gebouwde huis 
Volgens de mythe eisen de voorouders het huwelijk Er moeten mensen op aarde blijven, 
die voor de verering van de marapu kunnen zorgen en hen offers brengen"' 

Geirnaert a w XXV deelt mee dat ze zelf ook offergaven aan de voorouders bracht In ruil daarvoor 
kreeg ze van oude pnesters veel gegevens 

Kapita Masyarakal Sumha 121 
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Om nog eens na te gaan, waarin voor de Sumbanezen de waarde van het huwelijk en de 
huwelijksgeschenken is gelegen, wil ik de hoofdpunten van het A.S V -concept volgen 
In tegenstelling tot Geimaert, die het A S V -model in ieder geval voor Laboya opnieuw 
wil definieren^^ ,̂ sluit ik me bij de oude hoofdpunten van dit concept aan Mijn studie 
gaat over huwelijksbetalingen en juist de vroegere antropologische studies over 
Indonesië hadden vaak het huwelijk als invalshoek 
1 Voorkeur voor een huwelijk met de dochter van moeders broer is op Sumba duidelijk 
aanwezig Op Sumba mag er geen ruilhuwelijk zijn Op Oost-Sumba is er zelfs geen 
mogelijkheid voor een patrilateraal cross-cousin huwelijk, omdat dit toch weer tot een 
ruilhuwelijk zou leiden Het moet een matrilateraal cross-cousin huwelijk zijn 
Er is exogamie, en daarbij wordt gerekend met de clans Men moet trouwen met iemand 
uit een clan, die door de adat voorgeschreven is 
Er zijn altijd minimaal drie clans, die huwelijksbanden met elkaar hebben, maar meestal 
meer Dat wordt gewenst geacht om asymmetrie in de maatschappij te krijgen Maar 
tegelijk ontstaat harmonie Want wel is er superioriteit van de bruidgever boven de 
bruidnemer, maar elke clan heeft bruidgevers en bruidnemers In het geheel van de 
maatschappij ontstaat evenwicht Door geschenkenuitwisseling wordt dit geformaliseerd 
en geritualiseerd De belangrijkste ruil vindt bij het huwelijk plaats 
De gave van de bruid vraagt om een tegengave (de bruidsprijs), terwijl de bruidsprijs zelf 
ook weer een tegengeschenk van de bruidgever verlangt Dit is om duidelijk te maken 
dat de bruid niet verkocht wordt Er is evenwicht tussen bruidsprijs en tegengeschenk 
Maar omdat allereerst de bruid zelf is gegeven, blijft de superioriteit van de bruidgever 
tegenover de bruidnemer bestaan 
Als we hierop letten zien we dat de huwelijksbetahngen de verwantschapsrelatie garan
deren en bijdragen tot politieke stabiliteit 
De Sumbanese maatschappij is echter veranderd Ze is meer open geworden en er is 
centraal gezag gekomen Als men vandaag het sociale evenwicht toch nog steeds bena
drukt, komt dit voort uit het verlangen naar macht De bruidsprijs wordt dan commer
cieel gebruikt 
2 Dubbel unilineaire afstamming is in Oost-Sumba niet duidelijk aanwezig De afstam
ming is patrilineair De vrouw en de kinderen horen bij de clan van de man en het erf
recht is patrilineair De vrouwelijke lijn van afstamming wordt wel gekend, maar niet 
zoals op Sabu of in Kodi (West-Sumba) 
Het is onjuist het standsverschil te zien als een zaak die matrilineair overerft 
Als op de afstamming gelet wordt, zien we de betaling van de bruidsprijs als een garan
tie, dat vrouw en kinderen tot de kabihu van de man behoren In zekere zin kan van een 
'kinderprijs' worden gesproken Maar alleen 'in zekere zin', omdat de bruidsprijs meer 
inhoudt 
Het verkrijgen van kinderen is zo belangrijk dat men vaak oogluikend seksuele contacten 
voor het huwelijk toestaat Dit is om eerst zekerheid omtrent kinderen te krijgen De 
kerk verbiedt het officieel, maar omdat er een tweede soort huwelijkssluiting is gecre
ëerd, de zogenaamde 'verbetering van het huwelijk', is het verschijnsel geïnstitutionali
seerd 
Door vruchtbaarheid, in het huwelijk gezocht, wordt het nageslacht van de stam beoogd 

Geimaert, aw., 13 3, zie ook pag 21 v 
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Men wil deze vruchtbaarheid beschermen dmv het huwelijk Het is moeilijk om de 
vraag te beantwoorden, wat nu het eerste komt Het huwelijk als middel om kinderen te 
verkrijgen, of het huwelijk om relaties met andere clans aan te gaan 
Als het alleen om het krijgen van kinderen zou gaan, zou het huwelijk niet zo sterk 
worden beschermd Maar de kinderen zijn ook de erfgenamen Dus kinderen behoren 
hun plaats te krijgen m de clan 
3 a Socio-kosmisch dualisme, met seksuele karakteristieken, is karakteristiek voor het 
denken van de bewoners van Sumba De hemel wordt mannelijk geacht en de aarde 
vrouwelijk Er is ook dualisme tussen bruidgever en bruidnemer De vrouwengevende 
partij staat boven de partij van de man Het gaat hier om een verwantschapsrelatie tussen 
twee clans De vrouwengevende partij (van de bruid) ontvangt van de vrouwennemende 
partij (van de bruidegom) mannelijke goederen (namelijk sieraden en vee) en geeft aan 
die andere partij vrouwelijke goederen (namelijk doeken en varkens) Alles wordt 
paarsgewijs geschonken 
Mede hierdoor, en niet alleen door de vorm van bepaalde sieraden, symboliseren de 
betalingen de vruchtbaarheid 
3 b Het dualisme komt ook uit in het standenstelsel van Sumba Hierbij is geen sprake 
van een seksuele symboliek, bij voorbeeld dat de adel mannelijk geacht zou worden en 
de ondergeschikten vrouwelijk 
Het verschil in sociale categorieën zal deels een historische achtergrond hebben Er zijn 
verovenngen geweest Verder zal het voortgekomen zijn uit de ontwikkeling van ge
zagsverhoudingen binnen de clan De voorkeur om te denken in dualistische kaders kan 
het standenstelsel aanzienlijk bevorderd hebben 
Bij het aangaan van een huwelijk wordt nauwkeurig acht gegeven op de stand van de 
partner De hoogte van de bruidsprijs hangt daarvan af Als we hierop letten kan van de 
huwelijksbetalingen gezegd worden dat ze ook een maatschappelijk belang dienen men 
kan de stand van de kinderen garanderen door een huwelijk met een partner van dezelfde 
stand 

Conclusie 
Onze samenvatting, aansluitend bij de vroegere punten van het A S V -concept, luidt 
1 De huwelijksbetalingen garanderen verwantschappen en maatschappelijke zekerheid 
2 De betalingen vormen een 'kinderprijs' 
3a De betalingen symboliseren de vruchtbaarheid. 
3b De betalingen geven maatschappelijke status 
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4 HEILIGE SCHRIFT EN HUWELIJKSBETALINGEN 

4.1 Doel en indeling van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wil ik Schriftgegevens bespreken die van belang zijn om in een volgend 
hoofdstuk tot een ethische beoordeling van de Sumbanese huwelijksbetalingen te 
komen' We moeten daarbij oog hebben voor het verschil tussen de Sumbanese en de 
Israëlitische samenleving, om te voorkomen dat aan de bijbel adviezen ontleend worden 
die in de Sumbanese context met passen In het onderzoek van de Schriftgegevens moet 
deze aandacht voor de eigen kleur van de Israëlitische samenleving zelfs een centrale 
plaats krijgen Het zou kunnen ziin dat de Schriftgegevens over huwelijksbetalingen 
voor ons slechts een illustratief karakter hebben, maar voordat we hierover een conclu
sie kunnen trekken is eerst exegetisch onderzoek noodzakelijk (par 4 2, 4 3) 
Het onderzoek is verder nodig om na te gaan wat de bijbelse gegevens zijn die voor 
huwelijk, huwelijksbetalingen en gezin, ook in een van Israel verschillende context, van 
fimdametitele betekenis zijn (par 4 4-4 6) 
Dit zijn de voorwaarden bij een christelijke beoordeling van een proces van contextuali-
sering en kerstening Over de indeling van het hoofdstuk merk ik nog het volgende op 
I Tot nu toe heb ik in deze studie gebruik gemaakt van antropologische onderschei
dingen, zoals tussen bruidsgift en bruidsprijs We hebben reeds vernomen dat in het 
Midden-Oosten de bruidsgift centraal staat Het is daarom onwaarschijnlijk dat de 
belangrijkste huwelijksbetaling in de Heilige Schrift, de mohar, een bruidsprijs is Dat is 
de Arabische mah, die we tot op heden in de islamitische wetgeving tegenkomen, ook 
met Toch wordt de mohar wel vaak bruidsprijs genoemd (zie pag 17) 
Uit hoofdstuk 2 weten we dat een bruidsprijs meer is dan een geschenk van de bruide
gom of zijn familie aan de ouders van de bruid De bruidsprijs dient voor het leggen en 
verstevigen van familiebanden Tussen exogame eenheden worden allianties gesmeed Er 
zijn in de Schrift geen teksten die hierop wijzen In de literatuur over de bijbelse bruids
prijs wordt dit ook met genoemd Als men de 'bruidsprijs' wil verdedigen, komt men 
bijna altijd uit bij een afgezwakte betekenis 'compensatie' (zie par 4 2 3) 
De mohar kan echter ook niet zonder meer een bruidsgift worden genoemd Want uit de 
teksten blijkt dat het gaat om een geschenk van de bruidegom en zijn familie aan de 
familie van de bruid Er staat met dat de mohar een bruidsgift van de vader aan de 
dochter is Dit zou ook strijdig zijn met de stam 'rs, die m de context voorkomt en met 
verwerven' wordt vertaald 

Het IS duidelijk dat er in de bijbel van huwelijksbetalingen sprake is Een afwijzing van 
twee voor de hand liggende mogelijkheden brengt ons als vanzelf bij de derde Mijn 
veronderstelling luidt dat de mohar een indiiecte hruidsgift is, die door de bruidegom of 
zijn familie aan de familie van de bruid gegeven wordt, maar toch uiteindelijk de bruid 
ten goede komt Deze veronderstelling wil ik nagaan aan de hand van Schriftgegevens 
(par 4 2 1) De antropologische kennis verworven door het onderzoek dat is vastgelegd 
in hoofdstuk 2, dringt sterk aan op een keuze Als de teksten de opties van bruidsprijs 
of bruidsgift niet steunen, moeten we wel kiezen voor de derde mogelijkheid de indirec
te bruidsgift Teksten, die deze veronderstelling schijnen te weerspreken, bespreek ik 

Met dank aan R Sietsma voor de samenwerking bii de bestudering van dit onderwerp Zie R Sietsma 
Met welen en wil hunner ouden, 1991 
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afzonderlijk (par 4 2 2) 
Vervolgens behandel ik enige literatuur over het Israëlitische huwelijk Maakt men 
daarin ook gebruik van bovengenoemde antropologische onderscheidingen (par 4 2 3)'̂  
2 We hebben eveneens gelet op de onderscheiding tussen exogamie en endogamie en 
weten dat het Midden-Oosten zich kenmerkt door endogamie (zie pag 18v) Ten 
aanzien hiervan wil ik dezelfde weg volgen Hier luidt mijn veronderstelling dat het van 
belang is aandacht te geven aan de endogame structuur van de Israëlitische samenleving 
Deze structuur komt in Schriflgegevens naar voren (par 4 3 1-4 3 4) Na de Schriftge-
gevens volgt ook hier een beoordeling van literatuur op dit punt (par 4 3 5) Er is een 
relatie tussen deze zaak en de vorige Sommige schrijvers gaan diep in op de betekenis 
van de gift bij de Semieten Omdat hun samenleving de endogamie kent, kan een huwe-
iijksgift m i nooit de alliantie tussen verschillende groepen tot stand brengen Het gaat 
om het benadrukken van de eenheid van de familie, die er al is 
3 Daarna komt het gemengde huwelijk aan de orde Hoe oordeelt de Schrift hierover 
(par 4 4) In de exegetische literatuur wordt het soms behandeld als een onderdeel van 
endogamie 
4 Dan volgt een paragraaf over de weg naar het huwelijk. Hier gaat het over gefaseerde 
totstandkoming van een huwelijk (par 4 5) Voorafgaande aan de trouwdag is er de 
verloving De mohar wordt bij die gelegenheid gegeven Daaraan is meestal een periode 
voorafgegaan waarin de jongen en het meisje elkaar leerden kennen en verliefd op elkaar 
werden Aandacht hiervoor is in het kader van onze studie belangrijk, omdat in samenle
vingen met huwelijksbetalingen - en zo ook in de Sumbanese samenleving - het kan 
voorkomen dat het doen en laten van de jongens en meisjes niet gelijke tred houdt met 
de stappen van de families Dit kan ertoe leiden dat jongens en meisjes op het huwelijk 
vooruitgrijpen en dat dit een maatschappelijk aanvaard gegeven wordt Als dit in Israel 
in bijbelse tijden ook het geval zou zijn geweest, is het niet gemakkelijk om als kerk de 
jonge mensen van nu aan te sporen het anders te doen 
5 De laatste paragraaf luidt aanzei lol contextuahsering (par 4 6) en handelt over 
contextualisering in de door de bijbel beschreven leefwereld Dit is van belang om tot 
een eigen oordeel inzake contextualisering en kerstening te komen (daarover verder par 
5 4) 

4.2 De indirecte bruidsgift 

4.2.1 Mohar, mattan en sillüchlin 

De mohar is niet de enige huwelijksbetaling, waarover de bijbel spreekt Er zijn er meer, 
en wij moeten op de onderiinge verhouding letten om na te gaan wat de belangrijkste is 
en of onze gedachte over de /Mo/;ar juist is Zo zijn er naast de mohar de 'sillüchm' en 
de 'mattan' 
M Burrows schrijft over de relatie tussen drie verschillende huwelijksbetalingen bij de 
Assyriers en Babyloniers Hij ziet in het Oude Testament vergelijkbare betalingen De 
bijbelse mohar lijkt op de "terchatu\ en wordt door de bruidegom betaald aan de vader 
of voogd van de bruid De bijbelse si/lüchm lijkt op de 'seriktu' en is de bruidsgift, die 
de vader aan de dochter meegeeft De bijbelse mattan (Gn 34 12) zou volgens Burrows 
de 'nudunnü' uit de wetboeken van Assyrie en Babylonie kunnen zijn en is gelijk aan 
wat de Duitsers noemen 'Morgengabe' een geschenk van de bruidegom aan de bruid 
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Hij geeft haar dit als prijs voor de maagdelijkheid Feitelijk is het een levensverzekering 
voor het geval het meisje weduwe wordt̂  
K van der Toom beschouwt de mattan als een geschenk voor de ouders op de dag van 
de bruiloft' De mohar is al eerder overhandigd Over een huwelijksgift spreekt hij niet 
Laten we nagaan wat de bijbelse gegevens ons leren Vooral gaat het om het antwoord 
op deze vragen 
1 Is de mohar inderdaad een 'indirecte bruidsgift"' 
2 Is de mattan een geschenk van de bruidegom aan de bruid (Morgengabe) of van de 
bruidegom voor de schoonouders'' 
De mohar en mattan komen we tegen in het boek Genesis, in de geschiedenissen van de 
aartsvaders De sillüchm in 1 Koningen 9 16 

De aartsvaders 
In geen bijbelboek wordt zo vaak over het sluiten van huwelijken gesproken, als in het 
boek Genesis Dat begint al in hoofdstuk 2, de geschiedenis van het paradijs We willen 
nu aandacht schenken aan de aartsvaders Zij nemen zich vrouwen of hun vaders nemen 
vrouwen voor hen Soms staat geschreven dat vaders hun dochters als vrouwen geven 
Dit zijn geen bijzondere werkwoorden De gewone werkwoorden voor 'nemen' en 
'geven' worden hier gebruikt Verschillende keren gaat het over huwelijksbetalingen 
maar slechts eenmaal worden daarvoor de termen mohar en mattan gebruikt (in 
Gn 34 12) 
In de töl'dól^ van Terach (Gn 11 27-25 11) lezen we over de twee broers Abram en 
Nachor, die zich vrouwen nemen (11 29), respectievelijk Sarai en Milka Als Abrahams 
huwelijk kinderloos blijft, trouwt hij op advies van Sara met de slavin Hagar en krijgt 
een zoon, Ismael Hagar en haar zoon worden echter uit het huisgezin verstoten, als 
Abraham en Sara later toch nog een kind krijgen Isaak De moeders spelen m de ge
schiedenissen een belangrijke rol 

Het IS echter onjuist te menen dat er m die eerste fase van de geschiedenis sprake is geweest van niatnar-
chaat Die opvatting is in 1929 verdedigd door J Morgenstern', waarbij hij |uist de hoofdstukken 
bespreekt die ook voor ons belangrijk zijn Genesis 24 en Genesis 31 Bij de behandeling van die 
hoofdslukken zullen we op de mening van Morgenstern ingaan 
Het matnarchaat behoort, aldus Morgenstern, bi| prehistorische tijden, al weten we niet zeker wat precies 
de huwelijksgebruiken toen geweest zijn In de tijd waarvan historische gegevens bekend zijn, was er al 
een overgang van het 'fee^na-huwelijk' (matnarchaat) naar het 'fta'aZ-huwehik' (waarmee patnarchaat 
bedoeld zal zijn) m werking getreden De zwervende stammen uit de woestijn kiegen contact met de 
gevestigde bevolking van Kanaan en namen vrouwen van hen, door roof of door verwerving ol door 
verdragen' Verwantschap via de moederli|ke lijn hoort volgens Morgenstern tot de condities van het 

Miliar Burrows, The basis of Israelite marriage, 1938, 48,49 
Het woord 'Morgengabe" wordt wel eens onzorgvuldig gebruikt Met deze term wordt bij voorbeeld het 
geschenk getvpeerd, dat David geven moest om Michal te verwerven, in H J Stocbe, David und Mikal. 
1958, 227 Uit de geschiedenis blijkt echter dat Saul dit geschenk voor zichzelf begeert en dat het geen 
geschenk van de bruidegom aan de bruid is 

Karel van der Toom, Van haar wieg tot haar graf, 1987,58-61 
Over de indeling van het boek Genesis in töfdöt B Holwerda, Oud-Teslamentische voordrachten, I, 

1971,9-17 
.1 Morgenstern, Beena Marriage in Ancient Israel ,1929, 91-110. 1931, 46-58 
Morgenstern, a w , 96 



115 

nomadische leven Als het zwervende nomadenleven van de man ophoudt, ontstaat het ha 'a/-huweh|k en 
gaat de clan-organisatie over m die van de stam' Bij Morgenstern komt de evolutionistische visie naar 
voren, waann gesteld wordt dat in de nomadische penode de moeder het vaste punt was Zi| woonde met 
de kinderen bij de oase, de man zwierf rond en behoorde tot een andere clan Van een huwelijk is in deze 
opvattmg eigenlijk geen sprake Er is polyandrie Maar als men de evolutionistische veronderstelling niel 
aanhangt, ziet men voor het matriarchaat ook geen bewijzen 
D R Mace heeft in 1953 deze opvattmgen, zoals hi) ze met name bi] J F Mc Lennan en W Robertson 
Smith gevonden had, weerlegd' 

Genesis 24 
Dat de moeders echter wel een belangrijke rol spelen kunnen wij bij voorbeeld zien in de 
geschiedenis, die Genesis 24 beschrijft het huwelijk van Isaak en Rebekka Abrahams 
knecht gaat voor Abrahams zoon, Isaak, een vrouw zoeken in Mesopotamiè De reis van 
de knecht is bijzonder gezegend Hij heeft de Here om een teken gebeden, zodat hij bij 
zijn ontmoetingen met de bewoners van de aangewezen stad zal weten wie een geschikte 
huwelijkskandidate zal zijn Dat teken is hem geschonken Hij ontmoet een meisje, dat 
niet alleen hemzelf te drinken geeft, maar ook aanbiedt zijn kamelen te drenken Hij 
geeft haar een prachtig geschenk, ongetwijfeld ter inleiding op de onderhandelingen, die 
hij straks met haar familie voeren moet Hij vraagt vervolgens haar naam en of er in het 
huis van haar vader plaats is om te overnachten Met dat geschenk en die vraag maakt 
hij m i indirect duidelijk dat hij over een huwelijk komt spreken Het meisje, Rebekka, 
zegt "Ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij aan Nachor gebaard 
heeft" (vers 24) Dus zij brengt haar grootmoeder ter sprake' 
Het meisje loopt weg en vertelt de gebeurtenissen bij de bron aan 'haar moeders huis' 
(vers 28) Dit betekent niet dat de moeder in huis regeert Het zijn haar vader Betuel en 
vooral haar broer Laban die handelend optreden Maar zou het niet betekenen dat zij 
naar haar grootmoeder, Milka, gaat''' In het grote huishouden van Nachor zoekt zij de 
tent van haar grootmoeder op Wat ze daar vertelt, wordt uiteraard overal bekend Het 
duurt niet lang of Abrahams knecht wordt binnengehaald en deze legt onomwonden het 
doel van zijn komst uit Hij spreekt over Abraham en Sara, goede bekenden voor al de 
leden van het huis, zeker voor de oude Milka Hij zegt dat de Here zijn weg geleid heeft, 
zodat hij de dochter van de broeder van zijn heer voor diens zoon tot vrouw kan vragen 
Een kenner van het Midden-Oosten merkt op dat men, in geval van een huwelijksaan
zoek, direct ter zake kwam Ging men bij andere bezoeken eerst eten en drinken en 
vervolgens pas spreken, bij deze belangrijke zaak spreekt men direct Daarmee wordt 
aan de familie van de huwelijkskandidate de mogelijkheid gegeven om afwijzend te 
beschikken Een afwijzing zou veel beledigender overkomen, nadat de sfeer tijdens de 
maaltijd ongedwongen is geworden'" 
De voorname rol van de moeders blijkt opnieuw in vers 53 (de broer van Rebekka én 
haar moeder krijgen kostbare geschenken) en in vers 55 (broer en moeder proberen 
Rebekka nog ongeveer tien dagen bij zich te houden) Er is veel voor te zeggen opnieuw 
aan grootmoeder Milka te denken, want die is door Rebekka bij name genoemd Hoofd
stuk 24 wordt afgesloten met de mededeling dat Isaak Rebekka, na haar lange reis, 

' Morgenstern, fl H', 1931, 102,103 
DavidR Mace, Hebrew marriage, 1953,37-43 

' Otto f rocksch. Die Genesis. 1924, 152 G Ch AMeTS,Hel boekGenesis,II, 1936, 150 
'° R Patai, Family, Love and the Bible, 1959, 55 



116 

brengt in de tent van zijn moeder Sara Hij nam Rebekka U^ch) en zij werd hem tot 
vrouw ('issa}" Hij kreeg haar lief en zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder 
In het hoofdstuk, dat aan deze huwelijksgeschiedenis voorafgaat, is namelijk vermeld dat 
Sara gestorven en begraven is Sara en Milka, over wie het ging in het eerste hoofdstuk 
van de 'töl'döt van Terach', worden in dit hoofdstuk, over het huwelijk van Terachs 
kleinzoon Isaak, beiden weer genoemd 

Morgenstern ziet in dit hoofdstuk argumenten voor het matnarchaat 1 Rebekka brengt direct haar 
grootmoeder ter sprake 2 Rebekka zelf kn)gl de grootste gilt, een argument tegen het ba a/-huwehjk en 
voor het fte^na-huwehjk 3 Isaak voert zijn vrouw m de tent van Sara'^ Mi)n kanttekeningen hierbii 1 
Wil Rebekka niet zeggen dat zi| kleindochter is \an Milka, de hoofdvrouw van Nachor, beiden bekend 
tot in het verre Kanaan, omdat ze \ an dezelfde generatie zi|n als Abraham'' Misschien leeft Nachor met 
meer Dal de grootmoeder in ere woidt gehouden, betekent toch niet per se dat er matriarchaat is ' 2 De 
tegenstelling ha a/-huwehik of /leena-huweliik is een verkeerd uitgangspunt, en zeker als er mee bedoeld 
wordt dat in het eerste geval de bruid verworven moet worden Bij onze veronderstelling dat er in 
biibelse ti|den een indirecte bruidsgift werd geschonken, is het heel goed te plaatsen, dat de meeste 
geschenken naar Rebekka zelf zijn gegaan 3 Rebekka wordt door haar man ontvangen m de tent van 
ziin gestorven moeder Nu is ze de hoofdvrouw van de familie Ook dat is geen bewijs voor het matriar
chaat 

Hoe wordt in dit hoofdstuk over huwelijksbetalingen gesproken'' Het grote geschenk, 
dat de knecht bij de bron aan Rebekka geeft", wordt gevolgd door andere, wanneer haar 
broer en haar vader toestemmmg voor het huwelijk hebben verleend (vers 53) Boven
dien zijn er geschenken voor haar moeder en broer Misschien vormen deze laatste de 
elders genoemde mattSn. 

In Cm 34 12 wordt de term mattan gebruikt Dit is of een beleefdheidsgeschenk van de bruidegom en zi)n 
ouders aan de ouders van de bruid, of een geschenk van de bruidegom aan de bruid Beide komen in Gn 
24 voor In Gn 24 51 wordt echter van migdanöi gesproken Neuteld onderscheidt deze van de mattan 
van Gn 34 12 De migdana ziin volgens hem complementaire giften, de mattan is de gift vooi de bruid 
zelf Toch IS het de vraag of deze onderscheiding terecht is Zowel mattan als migdana zi)n woorden van 
algemene strekking Omdat in Gn 34 de mattan van de mohar wordt onderscheiden, en door de familie 
\ an de bruid kennehik hoog kan worden opgeschroefd, is er het meest voor te zeggen deze te beschou
wen als een cadeau voor de familie En dat past goed bi] mijn veronderstelling dat de mohar, m ieder 
geval deels, voor de bruid is bestemd Ik acht het mogeli)k dat de knecht aan Rebekka zeil geschenken 
gaf die een onderdeel van de mohai moesten ziin, omdat hi) door de leiding van God wist dat hij de 
goede persoon had ontmoet, vgl de reactie van Laban m vers 29 " 

Laban, de broer van Rebekka, treedt steeds naar voren Het is waarschijnlijk dat hij dit 
moet doen op grond van de zede, en misschien is hij ook van nature een regelaar Een 

Patai, (3 w , 56 bij de nomaden van Midden-Oosten is er ook nu nog weinig huwehiksntueel Het beshs-
sende moment is dat de bruid door haar familie wordt binnengeleid in de huwelijkstent Rebekka moest 
gesluierd gaan, omdat zi| de bruid is 

Morgenstern, aw , 1931, 50,51 
Aalders a M , 149, meent dat dit geen bruidsgeschenken kunnen zi|n De knecht weet immers nog met 

met wie hij te doen heeft, ook al vermoedt hii het wel Daartegen valt in te brengen, dat het gevraagde teken 
al aan de knecht geschonken is en het met aannemelijk is, dat hi| aan een willekeung meisje zulke geschenk
en geeft 

E \ie\iie\i. Ancient Hebre\^ Marriage Laws, 1944, 111 Over migdana L Koehler, W Baumgartner, 
Hebraisches iind Aramaische^ Lexikon, 11,1974 kostbaarheden, njke geschenken Over mattan, V P 
Hamilton, The bookofGenesis,ch 18-50. 1995, 361 
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verklaarder merkt op, dat hij zelfzuchtig en inhalig is" Maar dat beeld van Laban kan 
ook bepaald zijn door zijn latere optreden (hoofdstuk 29-31) Ook de aanstaande echt
genote zelf mag een woordje meespreken Als haar broer en haar vader al toestemming 
tot het huwelijk gegeven hebben, en Abrahams knecht meteen met haar wil vertrekken, 
vragen haar broer en (groot)moeder om haar nog tien dagen te laten blijven Uiteindelijk 
wordt in die kwestie aan het meisje zelf het laatste woord gegeven "Wil je met deze 
man meegaan''" (vers 58) De vraag luidt dan niet wil je nu al meegaan of na tien dagen, 
maar algemener Zou het niet zo zijn, dat de beleefde vraag om een afscheidsperiode van 
tien dagen, eigenlijk de weg opent voor het meisje om haar mening kenbaar te maken'' In 
die tien dagen zou ze, als ze echt niet wil, op allerlei manieren dit duidelijk kunnen 
maken Dat is goed denkbaar in een cultuur, waar het ongepast is dat een meisje haar 
ouders of broer openlijk tegenspreekt In ieder geval er wordt met het meisje zelf 
rekening gehouden Zij is bepaald niet een ondergeschikte, over wie door anderen beslist 
wordt "̂  

Ook hier plaatst Morgenstern een opmerking bi] Hij is van mening dat Rebekka voor de keus staat om in 
eigen huis te bhiven en daar op een goede dag met iemand een Aee«a-huwehik te sluiten, of om mee te 
gaan met de knecht van Abraham en dan via een ha a/-huweliik aan Kaak verbonden te worden De 
laatste huweliiksvorm zou voor haai veel minder riant zi|n'" Hier komt Morgenstern met zichzelf in 
slnid, want hii zegt later dat de venvi|zing naar de tent van Sara voor het Aeena-huwehik pleit m a w 
hier gaat hi| er van uit dat die huweliiksvorm ook in KanaSn de toekomst van Rebekka zal worden'" 

Zo b v F M Th Bohl, Genesis, I, 1923, 158 Inzake Betuöl merkt hi] op dat ziin naam in vers 50 waar
schijnlijk later ingelast is Voor die veronderstelling is echter geen grond Het is juist heel goed te verklaren, 
dat Laban, de broer, handelend optreedt en niet de vader Dit is m heel veel culturen gebruikehik Via 
huweli|ksbetalingen voor de zuster wordt ook het eigen huwehik veilig gesteld In het Mesopotamische Nuzi 
IS de broer soms degene die aan de bruid de indirecte bruidsgift doorgeeft, zie K Grosz, Dowry and Bnde-
pncemNuzi, 1981, 172 
Ook J van Seters, Abraham in history and tradition, 1975, 77, veronderstelt dat de naam van de - al 
overleden'' - Betuel later is toegevoegd Omdat haar vader niet meer zou leven, zou aan Rebekka zelf 
instemming met het huwehik zip gevraagd, 78 Helaas wordt zo, uitgaande van een veronderstelling, 
ontkend dat volgens de bi|belse gegevens de vrouw haar eigen waarde had T L Thompson, The historicity 
of the patriarchal narratives. 1974, 249v, zegt terecht dat het optreden van Laban niet wi|st op een fratnar-
chale samenleving Het was een patnarchale cultuur, waann zoals gebruikeli]k de broer van de bruid bi| 
haar huwehik een belangnjke rol speelde 'Fratnarchaal' hoort bi) 'matniineaire atstamming en betekent 
dat de broer \ an de moedei veel te zeggen heett, met de broer van de bruid Ten onrechte zegt Thompson 
echtei dal Rebekka alleen maar over de datum van vertrek mag meepraten, en met over het huweli|k zelf, 
252 

Ook in de rechtsgebruiken van het Mesopotamische Nuzi wordt de huwelijkskandidate door haar tamilie 
geraadpleegd, vgl J de Frame, Genesis. 1961, 182, onder verwijzing naar CH Gordon, Parallelles 
nouziens, 1939 Van Seters, a w , 1975, 78, en Thompson, a w , 295, wijzen op de beperkte waarde van de 
studie van de Nuzi-tabletten bij de uitleg van Genesis Er zijn geen directe parallellen met Nuzi-teksten, 
hooguit kunnen we die zien als een uitdrukking van wat algemeen was m het Midden-Oosten en daarom ook 
in Genesis voorkomt 
G .( Wenham .Genesis 1-15, 1987, 150 wi)st naar Lev 25 29 om aan te geven dat een dag of tien' ook kan 
betekenen ongeveer een jaar Het is m i onwaarschiinh)k hier aan die lange termijn te denken Zelf merkt 
Wenham op Welke pencxle ook bedoeld zal zijn, het is te lang voor Abrahams knecht Misschien is hi] bang 
dat van uitstel afstel komt, of dat Abraham al overleden zal zijn M i moeten we voor een korte bedenktijd 
kiezen tien dagen 

Morgenstern, aw , 1929, 91 
Morgenstern, aw, 1931,51 
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Genesis 31 
Jakob, éen van de zonen van Isaak en Rebekka, reist later eveneens naar Mesopotamie 
om een vrouw te zoeken (Gn 25 19-35 29) Ook zijn reis naar Paddan-Aram eindigt 
met een ontmoeting bij een bron De ontmoeting tussen Jakob en Labans dochter Rachel 
is hartelijk Hij is in alle haast bij zijn vader en moeder weggegaan, en heeft geen ge
schenken meegenomen Hij moet op een andere manier duidelijk maken dat hij niet 
alleen een toevluchtsoord, maar ook een vrouw zoekt Dit zal voor Laban niet als een 
verrassing zijn gekomen Hij weet dat de familie in Kanaan klein in aantal is en voor 
goede huwelijkspartners naar het oosten moet komen Jakob wil graag met Rachel 
trouwen, maar geschenken geven kan hij niet Daarom belooft hij zeven jaar voor haar te 
werken Omdat Laban bedrog pleegt en eerst zijn oudste dochter Lea geeft, werkt Jakob 
in totaal veertien jaar voor de twee echtgenotes Dit is een vorm van huwelijksbetaling 
Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt dat deze betaling het karakter droeg van een 
mohar 
Het moment breekt aan dat Jakob naar Kanaan vertrekken wil Hij had al veel eerder 
kunnen gaan Maar na de veertien jaar bruidsdienst heeft hij ook nog een periode voor 
zichzelf gewerkt Hij vertrekt pas als de verhouding met de familie, namelijk met Labans 
zonen, verslechtert (Gn 31 1,2) Hij was niet vanaf het begin al van plan om zo spoedig 
mogelijk met een echtgenote terug te keren naar het land van de belofte Ongetwijfeld 
zal vrees voor zijn broer Esau hem hebben weerhouden Tegen die achtergrond is het 
begrijpelijk dat Jakob zich eerst verzekert van de goedkeuring van zijn vrouwen Dan 
pas wil hij gaan Jakobs vrouwen willen wel mee, want ze zeggen "Hebben wij nog deel 
en erfdeel in het huis van onze vader"'" Dit zal betekenen dat de erfenis voor de broers 
is en niet voor hen Ze zeggen ook "Zijn wij met als vreemden geacht door onze vader'' 
Hij heeft ons verkocht Ons bezit heeft hij er door gejaagd" (31.14,15) Zij vertrouwen 
hun vader niet en voelen zich door hem slecht behandeld Hij heeft gedaan alsof ze 
slavinnen zijn, die je kunt uithuwelijken Zij hebben na hun trouwen nooit iets van hem 
ontvangen Hun man Jakob heeft zelf hun gezamenlijk bezit moeten verdienen Wat 
Jakob in die veertien jaar bruidsdienst voor Laban heeft gedaan, had deze kunnen omzet
ten in een geldbedrag en aan zijn dochters kunnen meegeven Maar daarvan is mets 
terechtgekomen Dit is de klacht van de dochters van Laban Uit deze verzen blijkt dat 
het bij de aartsvaders de gewoonte was, dat er door de bruidegom een huwelijksbetaling 
werd gedaan Het woord mohar valt hier niet, dat komen we pas in Genesis 34 tegen 
Toch is er, met b v F M Th Bohl en R Patai, veel voor te zeggen dat het hier om de 
mohar gaat, of om het Mesopotamische equivalent, de terchatu. We kunnen nog verder 
gaan en over mohar in de betekenis van een 'indirecte bruidsgift' spreken Het betreft 
een bepaald kapitaal, dat Laban ontvangen heeft maar dat feitelijk voor zijn dochters is 
bedoeld" 

Patai, a.w ,201 is de mening toegedaan, dat Lea en Rachel niet klagen over de erfenis, want die is toch 
voor de broers Maar ze klagen over het deel van de bruidspn]s, dat ze behoren te ontvangen maar met 
kregen Patai omschriilt de bruidspnis algemeen veigoeding \oor economisch verlies en verlies aan 
voortplantingsvermogen (namelijk het vermogen dat de vader heeft om via zijn dochters nageslacht te 
verknjgen), o w, 49 Van Seters, a M , 81 wiist er op dat de dochters, ook al kregen zii normaal hun deel van 
de erfenis via een bruidsgift, toch niet geheel daarvan uitgesloten waren, ook al waren er zonen 
Bohl, Genesis, II, 1925, 68,74 schnift dat het gebruikeliik was dat de jongeman aan de aanstaande schoon
vader een bruidspn]s (mohar) aanbiedt en dat de bruid een geschenk/uitzet (beraka) meeknigl Welgestelde 
ouders gaven met alleen uitzet mee, maar ook de bruidspnjs, die ze van de schoonzoon ontvangen hadden 
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Wat de dochters daarna nog zeggen bevestigt dit "Is niet al de njkdom, die God van 
onze vader heeft afgenomen, voor ons en onze kinderen''" Laban heeft aan zijn dochters 
niets meegegeven, terwijl Jakob zelf hard heeft moeten werken Maar Jakob is door het 
werken bij zijn schoonvader rijk geworden, terwijl Laban verarmde De dochters weten 
dat hun vader en broers hierover klagen Zij zeggen met zoveel woorden "Nu hebben 
we uiteindeHjk toch nog gekregen, wat vader ons had moeten geven" 

Morgenslem beweert dat Jacob een fteena-huwelijk sloot °̂ 1 Dat Laban boos is, wanneer Jacob 
weggaat, komt volgens hem doordat .lakob nu zijn dochters meeneemt in een ia'a/-huwehjk 2 Dat de 
vrouwen /elf boos zi]n op hun vader, is omdat hij een pnjs voor hen gekregen heeft, terwijl het om 
beena-buv,eh\ken d w z zonder een pnjs, ging 3 Ook het feit dat Lea en Rachel elk een eigen tent 
hebben, pleit z i voor deze huwcli|ksvorm 
Miin kanttekeningen hierbij 1 Hel kan nooit Jakobs bedoeling geweest zi)n een /)eena-huweli)k te 
sluiten, gesteld al dat deze vorm bestond Want hij is er steeds van doordrongen geweest, dat hij zou 
terugkeren naar Kanaan (vgl Cm 2813,15,21) 2 De verontwaardiging van de dochters laat zich veel 
beter verklaren wanneer uitgegaan wordt van de indirecte bruidsgift dan via de redenenng die Morgen
stern \üorstelt Juist de betalingen \an Jakob aan Laban pleiten tegen het beena-huv/eh\V. 3 Waarom 
zouden Lea en Rachel niet ieder een eigen tent hebben' Ze waren toch geen bijvrouwen maar beide 
wettige echtgenotes'' 

Len opvallende verklanng van Gn 31 is verdedigd door C H Gordon, onder verwi)/ing naar een parallel 
m de Nuzi-tabletten^' Jakob zou diwr Laban geadopteerd zijn en tot erfgenaam gemaakt Dat betekent 
dat lakob voor Laban moet zorgen en met Labans dochter moet trouwen Trouwt hij een andere vrouw, 
dan krijgt hii niets van de ertenis Als Laban zeil een zoon zou krijgen, moet deze met Jakob de erlenis 
delen maar L abans eigen zoon behoudt de huisgoden Ook het feit dat Laban slavinnen aan zi]n dochters 
geeft, heeft een pai allel in de Nuzi-documenten 
Gordon gaat er dus van uit, dat Laban aan\ankeliik geen zonen had maar deze pas later kreeg Het is met 
duidelijk waar die veronderstelling op gebaseerd is En alleen als dit waar zou zi]n, is er sprake van een 
parallel met de Nuzi-tabletten Het is echter onwaarschiinli)k Waarom zou Laban, een man van de 
leeftijd van Jakobs moeder, eerst geen zonen hebben en alleen maar huwbare dochters, en twintig laar 
later weP Die zonen zouden dan in ieder geval twintig laar longer dan Jakob zi]n, maar ze zi|n kennelijk 
wel in staat ruzie met hem te maken (Gn 311)' Wat we van Jakob lezen is niet, dat hii warm onthaald 
wordt door een oom, die geen nageslacht heeft en een zoon wil adopteren, maar dat hi) zelf in de familie
kring, en wel bi| Labans gezin, op zoek is naar een \TOUW (Gn 28 2) en al spoedig verliefd is op zi]n 
nicht Rachel (Gn 29 18) Bovendien is er tussen Laban en Jakob van meetai aan sprake geweest van 
loon, waarvoor lakob zou dienen (Gn 29 15) Uit de biibel blijkt niets van adoptie Volgens Gordon zou 
Laban de kinderen van Jakob nooit zi|n eigen zonen en dochters hebben genoemd, als Jakob niet zijn 
adoptiet-zoon was (Gn 31 43) Dat is geen sterk argument Het zi|n toch Labans kleinkinderen, aan wie 
hl) zich verbonden voelt Laban noemde ook Jakob zelf al bi| hun eerste ontmoeting, 'zijn vlees en 
bloed (Gn 29 14) 
Verder ontleent Gordon veel aan het leit dal Rachel de huisgoden meeneemt Maar, zelfs al zou een eigen 
zoon van Laban hier, volgens de Nuzi-tabletten recht op hebben en Jakob en zi)n vrouwen met, dan blijft 
nog het feit staan dat het niet gaat om ruzie bi) het verdelen van een erfenis Laban leeft nog en hij 
constateert dat er gestolen is' 

M Burrows meent, op grond van Gn 31, dal de mohar nooit een echte kooppnjs kan zijn, alsof het 

Ook Hamilton, aw, \ 995, 289 maakt uit de klacht van Lea en Rachel op dat een vader maar voor even van 
de bruidspnjs kon genieten, en dat hel geld, geheel of gedeeltelijk, voor de dochter was bestemd Lea en 
Rachel meenden recht te hebben op het geldcliik equivalent van Jakobs bruidsdienst Hamilton tilt met zet 
zwaar aan hel werkwoord mkr (verkopen) Het is een protest van verontwaardigde vrouwen 
"̂ Morgenstern, a w , (1929), 92, a M , (1931) 52 

C H Gordon, The story of Jacob and Laban in the hght of the Nuzi-tablets, 1937, 25-27 Contra Gordon 
bv VanSeters, aM',79-81 
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woord van het werkwoord mkr (kopen) afgeleid zou zijn Want als verkocht worden het lol van \Touwen 
was, zouden Lea en Rachel met geklaagd hebben^^ 
Een jaar voor het verschijnen van zijn zojuist geciteerde werk publiceerde Burrows ook een artikel over 
Genesis 31^' Hij oppert eerst de veronderstelling, dat misschien de schnjver van Genesis aan retrospec-
tie heeft gedaan en aan Labans dochters woorden heeft toegeschreven, die passen bij de waardenng van 
de bruidspn)s in later tijd Toch concludeert hij dat dit niet het geval is Of het nu zo was, dat bruidspn)s 
en bruidsgift oorspronkelijk gescheiden waren, maar later in een transactie zijn verenigd, of dat de 
bruidspnjs al op weg was bruidsgifl te worden, in ieder geval werd in Labans dagen m Mesopotamie een 
deel van de door de bruidegom betaalde bruidspnjs aan het meisje gegeven en bleef dit met het eigendom 
van de vader (276) Burrows meent niet, dat de bruidspnis altijd al voor de vrouw was bestemd Dat 
heeft te maken met zijn evolutionistische opvatting inzake hel huwelijk Bij die opvatting hoort de 
gedachte dat de bruidspnjs compensatie biedt (zie pag 130) 
Volgens Burrows is hel huwelijk van Jakob een 'errêbu-hnv/eh]k' Als er geen zoon is, trouwl de 
echtgenoot van de dochter in, als erréhu, erfgenaam Er is, aldus Burrows, zoveel matenaal over dit tvpe 
huweliik in de wetten van Sumené en Assyrie en de Hethieten, dal het absoluut met nodig is om met 
Morgenstern naar het verre Ceylon te gaan en vandaar de analogie van het éeena-huweliik te halen De 
geschiedenis van Jakob en Laban duidt niet op matnarchaat Een errêiu-huweliik behoort bi] de paüiar-
chale samenleving Bij Gn 31 1, waar over Labans zonen gesproken wordt, memoreert Burrows de 
gedachte van Gordon, dat deze longens pas na Jakobs bruiloft geboren zouden zi)n Zelf kiest hij liever 
voor de opvatting dal hel om Jakobs eigen zonen gaat, die vrezen dat zij niets meer van de erfenis zullen 
ontvangen, nu hun vader al zoveel verdiend heeft op Labans kosten (263) De klacht van Laban, dal 
Jakob zijn kinderen van hem wegneemt, past volgens Burrows bi| een errébu-huwc\i]k (264) Maar 
waarom mogen we niet zeggen dal Laban hier spreekt als grootvader en patnarch'' Van hel werkwoord 
mkr in Gn 31 15 zegt Burrows dat hi] du, gezien de context, wil lezen als "verkopen en met als 'bedne
gen (265) Van hel werkwoord 'kl in hetzelfde vers stelt hii, tegenover Gordon, dal dit niet als 'vruchtge
bruik hebben" moet worden gelezen, maar gewoon als eten' De emfatische vorm pleit daarvoor Laban 
at alles op", in plaats van het in bewanng te houden Nu weet Burrows wel, dat volgens de Nuzi-

tabletten in sommige gevallen mannen hel recht hebben de bruidssom 'op te eten", maar dan gaat het 
over adoptie, wal in Gn 31 niet aan de orde is Alleen m dal geval knjgen de ouders uil de hand van de 
adoptief-ouders geld, dat zi) helemaal op mogen maken De adoptief-ouders knjgen het later weer van de 
bruidegom, en dan mogen zii dat geld verteren 

Met Burrows afwijzing van de verklanng van adoptie stem ik in, maar zi|n voorkeur voor die van een 
crrë/)u-huweli|k kan ik met overnemen Dal Jakob weer naar Kanaan zou terugkeren, stond van te voren 
vast 

Genesis 34 
In hoofdstuk 34 komen de technische termen expliciet voor mohar en mattm, bruids
prijs en geschenk Ook dit hoofdstuk behoort nog tot de "lól'döt van Isaak' Het gaat 
over Jakobs dochter Dina^\ die overweldigd is door een Hethitische prins, Sichem Deze 
wil haar hebben en trouwen Zijn vader vraagt Jakob om toestemming en Sichem zelf 
zegt "Al maakt u voor mij de bruidsprijs (mohar) en de huwelijksgift (maltan) nog zo 
hoog, ik zal geven wat u vraagt" (vers 12) De Hethieten waren, evenals de Israëlieten, 
vreemdelingen in Kanaan" Er blijken algemeen gerespecteerde huwelijksbetalingen 

Burrows, a «',43,44 Hiertegenover E Lipin.ski, ^nO, 1982 
Burrows, The complaint of Laban 's Daughters, 1937, 259-276 Conü̂ a zi]n opvatting van het erréhu-

huwelijk Thompson, a w , IIA-IIS 
24 

Morgenstern, a w, 1931, 54 noteert dat Dina genoemd wordt naar haar moeder en dal haar volle broers 
haar verdedigen Hij ziet dit als een bewi|s van het èeena-huwelijk van Jakob, maar is het met een verklaar
bare gang van zaken in een polygaam huwelijk' 

Martin Noth, Die Well des Alten Testaments, 1962, 70 Hel woord 'hethitisch' zou in Gn 23 3w, 26 34, 
27 46, 49 29 w een term zi)n die in het tweesü"omenland wel gebruikt wordt voor de oorspronkelijke 
bewoners van Kanaan en m gebruik genomen is omdat Assyners in Syne-Palestma op de 'laat-hethitische' 
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te bestaan Men kent het gebruik van de mohar en de mattan Hier komen de woorden 
voor het eerst voor De betekenis ervan moet echter uit andere teksten worden gehaald 
(Gn 24, over mattan, en Gn 31, over mohar) 
V P Hamilton acht het mogelijk dat de twee termen een hendiadys vormen, die hier 
samen de 'bruidsprijs' aanduiden Wat zou Sichem er voor belang bij hebben naast Jakob 
en diens zonen ook nog Dina te vemjken'' Hij wil hen slechts overhalen Dina te geven, 
aldus Hamilton '̂' Maar hij gaat er van uit dat dat de mattan, als ze wel van de mohar 
onderscheiden zou worden, voor de bruid is bestemd Is ze echter voor de familie 
bestemd - de andere verklaring- dan is Jakob er sterk bij gebaat 
Als mijn veronderstelling juist is en de mohar een indirecte bruidsgift is, betekent dit dat 
het element van de gift aan de bruid hierin opgesloten is Daarom is er veel voor te 
zeggen de mattan met als een geschenk voor de bruid maar als een geschenk voor haar 
familie te zien Je zou kunnen zeggen het bruidsprijs-element bij het bruidsgift-systeem 
Hiermee wijk ik af van de interpretatie van Burrows, en sluit me inzake mattan aan bij 
Van der Toorn (zie pag 114) 

Himeh/kigiften van richters en koningen 
Kaleb, de man die met Jozua vanuit de woestijn het beloofde land heeft verspied, komt 
na de intocht bij Jozua Deze is inmiddels de leider van het volk geworden Hij vraagt 
om een erfdeel in het land, dat ze destijds samen betreden hebben Hij verkrijgt als 
erfdeel een plaats, die hij eerst nog veroveren moet, namelijk Hebron Het is 45 jaar na 
de verkenningstocht Kaleb is 85 jaar, maar nog sterk (Jozua 14) Hij neemt Hebron in 
(Jozua 15 14) Vandaar trekt hij op naar Debir en hij belooft, dat wie de stad voor hem 
inneemt, twee geschenken zal krijgen De stad zelf en ook zijn dochter Aksa Zijn neef 
Otniel, de latere richter, neemt de uitdaging aan Hij krijgt de stad en hij ontvangt ook 
Aksa Deze spoort haar man nadrukkelijk aan, om van haar vader behalve het droge land 
ook nog een gebied met waterbronnen als huwelijksgift te vragen Kennelijk is Otniel 
met al te vrijmoedig Aksa is zo heftig met haar aanstaande man in gesprek, dat vader 
Kaleb vraagt wat er aan de hand is Dan komt ze zelf met het verzoek Ze krijgen inder
daad een fraaie huwelijksgift, het gebied met de waterbronnen (Jozua 15 15-19) 
Met geen woord wordt hier gerept van een mohar Is het krijgsbednjf de mohar 
geweest"'' Die veronderstelling gaat er van uit dat de mohar zonder meer een betaling is 
voor de vrouw Als we er van uitgaan dat de mohar een indirecte bruidsgift is, kan het 
krijgsbedrijf hier moeilijk als een mohar gezien worden We kunnen wel de stad zelf als 
mohar beschouwen Otniel bezorgt die stad aan zijn schoonvader en mag haar zelf 
houden Dit komt ook ten goede aan zijn vrouw en eventuele kinderen Maar Aksa wil 
en krijgt nog meer 
De bruidsgift, het land met de waterbronnen, wordt 'h'raka' genoemd Een zegen, een 
cadeau, een felicitatiegeschenk (vergelijk 2 K 5 15) 

stadsstaten stuiten Maar waai om moet in deze hoofdstukken er van uitgegaan worden dat hier geschreven is 
\ dnuu de ge/ichtshoek van Mesopotamie' Dat de Hethitische taal een Indogermaanse taal is schriitt Noth 
op a w 218 De Hethieten leefden in het tweede millennium vooral in Klein-Azie en bestonden volgens 
Noth uit een Indogermaanse bovenlaag en een niet-mdogermaanse onderlaag aw 218 Dat de I lethieten 
invloed hadden tot in Kanaan, bli]kt uit Gn 14 1,9 , Noth, o w 229 Zelf is hij dus van mening, dat in de 
genoemde teksten geen echte Hethieten worden bedoeld 

Hamilton, a w , 361 
^'' Zo} Kioezc,Hellyoek Jozua 1968 177 
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Een ander voorbeeld van een huwelijksgift treffen we aan in de koningentijd Het staat 
beschreven in 1 K 9 16 De stad Gezer wordt door de Farao van Egypte gegeven aan 
zijn dochter, die met koning Salomo van Israel trouwt Zo wordt Gezer Israëlitisch 
bezit Het gebruikte woord is 'sillüchim', zie ook Micha 1 14 Dit woord komt van het 
werkwoord 'slch\ dat vaak 'zenden' betekent Dit zou er voor pleiten om de bruidsgift 
te zien als een gave, die met de bruid wordt meegezonden naar de bruidegom Volgens 
A S van der Woude gaat het echter om een geschenk van de vader aan zijn in het 
huwelijk tredende dochter ^̂  

De twee teksten over een huwelijksgift wekken niet de indruk dat Israel een bruidsgift-
systeem kende op de wijze van b v India 
Het gaat in beide gevallen om vooraanstaande figuren, die aan hun dochter een groot 
cadeau meegeven Misschien kwam het gebruik vooral in die kringen voor Het is niet 
aannemelijk, dat de schenking van de bruidsgift het huwelijk wettig maakte Deze 
bruidsgift sluit de gave van een mohar niet uit In het voorbeeld van Otniel en Aksa 
wezen we daarop We blijven bij het standpunt dat de mohar de belangrijkste gave is 
Dit geschenk wettigt het huwelijk 

Nculcld meent dat de bmidsgift {sillüchmi) uit twee delen bestond "' 
BurrowN benadrukt dat in Mesopotamie de seriklu (bruid^git't) en lerchalu (mohar) van verschillende 
oorspionj! waien Bunows meent ook dat de lerchaiu ter venverving de oorspronkeliike huweliiksbeta-
ling Is geweest maar dat latei de volgende ontwikkeling kwam 1 De vader gaf los van de lerchaiii een 
bruidsgilt. 2 De \adcr gaal een deel van de lerchalu hiervoor gebruiken, 3 De bruidegom geeft het 
bedrag rechtstreeks aan de bruid en de vader controleert alleen of dit gebeurt^" Dit laatste klopt met de 
regels, die we ook tegenkomen in de Koran Mi|n vTaag hierbi] is waarom moet in de lerchalu de 
'verwerving oorspronkeliik ziin'' Kan dit niet even goed de zorg van de ouders voor het longc paar ziin 
geweest'' Aks die zorg van oudsher in de mohar is uitgedrukt, valt de aanwezigheid van grotere gaven 
zoals de sillüchim. en wel bi] njkere families, nog heel goed te verklaren 

Conclusie 
In de geschiedenis van de aartsvaders worden 'mohar' en 'matlSn' genoemd De termen 
zelf staan alleen in Genesis 34 De zaak van de mohar is in Genesis 31 aan de orde, ook 
al wordt deze door Jakob in de vorm van bruidsdienst betaald Uit de klacht van Labans 
dochters is duidelijk dat hun vader geschenken heeft ontvangen, die hij niet voor zichzelf 
mocht gebruiken 
Mijn conclusie luidt dat de mohar een indirecte hruidsgifl is, die door de bruidegom of 
zijn familie aan de familie van de bruid gegeven wordt, maar toch uiteindelijk de bruid 
ten goede komt De zaak van de mattmi treffen we in Genesis 24 aan Er is het meest 
voor te zeggen dat dit een beleefdheidsgeschenk van de bruidegom aan de ouders van de 
bruid is Dit is waarschijnlijker dan dat het een geschenk van bruidegom aan bruid zou 
zijn Dit element zit in de mohar opgesloten, als een 'indirecte bruidsgift' 
In de geschiedenissen van richters en koningen is sprake van huwelijksgiften Soms 
wordt de term '.w//(7 chtm' gebruikt Deze giften wekken niet de indruk dat Israel een 

A S van der Woude, / Re^ 20 34. 1964, 188-191 Hierbij valt Ie overwegen of slch met de betekenis 
geven" kan hebben, zoals Van der Woude onder verwijzing naar Gn 38 16,17 zegt Het gaat dan om een 

plechtig, officieel geven Vergelijk echter cwk Van der Woude, Micha, 1976, 55v 
29 

Neufeld, aw, 110, zie pag 133 van mijn studie 
Burrows, a w, 43, 49, zie pag 13! van mi|n studie 
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bruidsgift-systeem kende, zoals b v India heeft De betaling die het huwelijk wettig 
maakt is de mohar. Maar dat sluit andere betalingen niet uit Dat is trouwens nergens het 
geval, waar sprake is van huwelijksgeschenken 

4.2.2 Teksten die de 'indirecte bruidsgift' schijnen te weerspreken 

Er zijn bijbelteksten over de mohar, die een andere uitleg dan die van 'indirecte bruids
gift' lijken te geven Het betreft Exodus 22 16 en 1 Samuel 18 25 Naast de reeds 
besproken tekst Gn 34 12 zijn dit de enige plaatsen waar we het woord mohar in de 
Schrift aantreffen In totaal gaat het dus slechts om drie teksten Gn 34 geeft geen 
omschrijving van de mohar, de invulling moet uit andere teksten komen Daarom behan
delden we Gn 31 AJs nu de teksten in Ex 22 en 1 S 18 een andere richting dan die van 
de 'indirecte bruidsgift' lijken aan te wijzen, wordt de basis voor onze interpretatie dan 
niet erg smaP Exegese van Ex 22 en 1 S 18 zal ons echter leren dat deze teksten onze 
opvatting niet tegenspreken 

De 'bruidsprijs der maagden' 
In Ex 22 16,17 (M T vers 15,16) is sprake van verieiding van een meisje De verzen 
volgen op een gedeelte, dat voorschriften bevat over het eigendom van de naaste 
Moeten de verzen 16,17 ook in dat licht worden gezien*̂  De stam mhr wordt twee keer 
gebruikt, in vers 17 als zelfstandig naamwoord (bruidsprijs) en in vers 16 als een werk
woord (tegen de volle bruidsprijs tot vrouw nemen) 
Het gaat om een meisje, dat nog niet verloofd is Volgens veel uitleggers betekent dit dat 
zij nog eigendom van haar vader is" Zijn rechten zouden zijn geschonden Om die reden 
zou gezegd worden dat de man, die het meisje verleid heeft, haar vast en zeker tegen een 
bruidsprijs tot vrouw moet nemen En daarom zou de regel gesteld zijn, dat de man toch 
de bruidsprijs betalen moet, ook als de vader pertinent weigert het meisje te geven 
Ais we de mohar niet zien als een bruidsprijs maar als een indirecte bruidsgift, wordt de 
verklaring van de tekst m i duidelijker Dan gaat het niet om geschonden eigendoms
rechten van de vader, maar om de bescherming van het huwelijk en in het bijzonder om 
de bescherming van de vrouw Die bescherming heeft zij, als zij voor het huwelijk 
onteerd is, zeker nodig Wie wil haar nog trouwen'' 
Dat leert ons de overeenkomst met Deuteronomium 22 28,29 Wie een verioofd meisje 
aanrandt, verdient de dood, evenals degene die zich aan een gehuwde vrouw vergrijpt 
Als het verloofde meisje of de gehuwde vrouw zelf bewilligd heeft, verdient zij dezelfde 
straf Het is duidelijk dat Dt 22 hier spreekt over aantasting van het huwelijk, niet over 
geschonden eigendomsrechten In dit hoofdstuk komt ook het geval van het niet-ver-

Georg Beer, Exodus, 1939, 115. G te Stroete OS A, Exodus, 1966, 174, WH Gispen, Exodus. II, 
1939 97 Volgens Eckart Ouo, Korperverlelziing oder l'erlelzung von Besitzrechlen^.\993, gaal deze 
opvatting terug op de inmiddels achterhaalde hypothese van koophuweIi|k, die door P Koschaker is ver
dedigd op grond van Assvrische spiikerschriftteksten Otto wijst op de parallel met Dl 22 28 om te verdedi
gen dat het in Ex 22 15,16 gaat over aantasting van de lichamelijke integnteit Verder ontleent hij een 
argument aan de opbouw van de wenen in Ex 21 2-22 26 Ze zijn volgens hem gegroepeerd rond de 
wetten die spreken over vergoeding (21 32-22 14), vlak daarvoor en daarna staan wetten over aantasting 
van de lichamelijk integnteit, namelijk verminking f21 18-31) en verleiding (22 15,16), verder naar voren 
en verder naar achteren worden misdaden genoemd die de doodstraf verdienen (21 12-17, 22 17-19), 
terwijl de buitenste ring wordt gevormd door sociale wetten (21 2-11, 22 20-26) 
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loofde meisje aan de orde Het bedrag dat de man aan haar vader geven moet, is vijftig 
zilverlingen Is dit de mohar van Ex IT^ Het woord wordt niet gebruikt, maar het is 
wel heel waarschijnlijk. 
Maar tussen Ex 22 en Dt 22 zit ook een verschil In Dt 22 wordt niet gerept over de 
mogelijkheid dat de vader weigert Hier wordt gezegd dat de man het meisje tot vrouw 
moet nemen en nooit mag wegzenden In Dt 22:28 wordt dan ook de indruk gewekt, 
dat het meisje zich tegen de seksuele gemeenschap niet verzet heeft. De situatie die zich 
voordoet als een meisje zich verzet, wordt in Dt 22 alleen besproken in het geval van 
aanranding van een verloofd meisje. Bij dit niet verloofde meisje is hier geen sprake van 
Er staat ook dat 'zij', meervoud, worden betrapt Het meisje wordt als mede-schuldig 
getekend In die situatie mag de vader het huwelijk niet weigeren, maar moet hij juist het 
huwelijk van die twee jonge mensen gaan regelen" In Ex 22 wordt wél gesproken over 
de ontering van een niet-verloofd meisje, dat met die man niet wil trouwen" Haar vader 
weigert daarom het huwelijk en ontvangt de mohar, om die ten goede van zijn misschien 
wel altijd ongehuwde dochter en eventueel haar kind te gebruiken De mohar wordt in 
dit geval als een soort boete opgelegd^^ Trouwen ze wei, dan fiinctioneert de mohar 
zoals volgens Lea en Rachel (Gn 31) moet gebeuren De vader bewaart het geld tot zijn 
dochter het nodig heeft. 
Een andere les uit Ex 22 is, dat in Israel seksuele gemeenschap niet als het feitelijke 
begin van een huwelijk werd gezien In het geval van ontering mag het huwelijk gewei
gerd worden '̂ 

Neufeld legt E\ 22 16 als volgt uit Bii het mo/?ar-huwelijk was de maagdeliikheid een garantie Wie 
een meisje verleidt, ontneemt aan de vader de potentiële waarde van de mohar. Daarom moet hi) deze 

Volgens Patai, a w.. 94, werd bi| omnngende volken iedere verkrachting mei de dood bestraft, niet alleen 
do verkrachting van een verloofd mcisie of een gehuwde vrouw De wet van Israel was milder Hier wordt 
als eerste mogeli|kheid de weg van het huweh)k gewezen 

Contra J G Aalders, De verhouding tussen het verhondshoek van Mozes en de Codex Hammurabi, 
1959. 35 Hij meent dat hier niet van schending, maar van verleiding sprake is en dat het meisie bewilligd 
heeft Hi| plaatst naast E\ 22 16 C H par l'iO, waar wel van overweldiging sprake is en waarop daar de 
doodstraf staat Aalders brengt niet in rekening dat m de wet van Dt 22 25 in het .soortgelijke geval ook de 
doodstraf gesteld wordt 
Het werkwoord dat in Ex 22 gebruikt wordt is pth pi Daarvoor geeft L Koehler, W Baumgartncr, llehrai-
schei und Aramaisches Lexikon, 111, 1983, 925 de betekenis verleiden", niet 'verkrachten' In Dt 22 28 
staat tps. mei de betekenis 'pakken','gnjpen', zie a.w., IV, 1990, 1637 De werkwoorden li]ken aan te geven 
dat er in Dt 22 van een grovere mi.sdaad .sprake is Toch is m i het omgekeerde te verdedigen De weige
ring \'an de vader in Ex 22 wijst in de richting van een grove overtreding, en ook de opbouw van Ex 21,22, 
/AC E Otto, n(X)t 31, terwijl het tps van Dt 22 wel op Iichaamsgeweld wijst maar niet hoeft in te houden dat 
hel meisie onwillig was 

Zie Neufeld Op andere gronden komt Burrows tot dezelfde conclusie We kunnen instemmen met 
Burrows Hij overweegt de mogelijkheid om op grond van Ex 22 16 de mohar te interpreteren als een pnjs 
voor de maagdelijkheid Vervolgens wijst hij die uitleg af Het gaat om een boete, even hoog als de mohar 
zou /ijn geweest, a K'.,55 

De conclusie die Aalders ü"ekt is niet juist Hij schnjft "Het Verbondsboek ziet dus in de geslachtelijke 
gemeenschap met een ongetrouwde vrouw een anticipatie op het huwelijk, dat derhalve ten spoedigste wettig 
en officieel bekrachtigd dient te worden door het geven van de bruidsprijs Buiten het huwelijk geen geslach
telijke omgang' Van deze zedelijke eis ontbreekt echter m de Codex Hammurabi elk spoor", a w, 35 De 
kwestie is echter dat het meisje werd overweldigd en dan is er geen verplichting tot een huwelijk 
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toch, maar nu als boete, aan de vader betalen'' M i is het juist te stellen dat de mohar gebruikt wordt ten 
bate van de onteerde dochter Maar het is niet luist dat de mohar oorspronkeli)k een pnjs voor de 
maagdeliikheid was 
Ook Lipinski be^tnidt dat Ex 22 zou leren dat de mohar een pretium virginitati.s is 1 li| meent wel. dat 
hier gesproken wordt, zoals altijd bi| het werkwoord mhr, van hel doen van uitgaven De man, die het 
meisje of de )onge \TOUW verleid heeft, moet zoveel geven als gebruikeliik is bi| huwbare meisies 
Verder merkt hi) op dal 'helüla' met altiid 'maagd' behoeft te betekenen Soms is het een gehuwde 
vrouw, soms een huwbaar meis)e'" 

De bruidsprijs van David voor Mikal, volgens 1 Samuel 18.25 
Reeds bij de eerste ontmoeting tussen koning Saul en David komt een huwelijk met een 
dochter van Saul in het gezichtsveld Als David in het legerkamp van Israel zijn broers 
opzoekt, hoort hij de soldaten spreken over Goliat, de kampvechter van de Filistijnen 
De koning zoekt een strijder die het tegen de Filistijn durft opnemen De soldaten weten 
te vertellen, dat de koning zijn dochter zal geven aan de man, die de Filistijn verslaat De 
familie van die man zal niet onderhorig aan de koning zijn, maar vrij (1 S 17 25) We 
mogen wel concluderen, dat het één met het ander samenhangt Een familie die verzwa-
gerd is aan het huis van de koning, komt in hoog aanzien David bindt de strijd met de 
Filistijn aan Toch lijkt het er niet op, dat de koning op die dag een concrete belofte heeft 
gedaan aan David Dat gebeurt pas later David heeft al verschillende overwinningen 
behaald en staat aan het hoofd van het leger De populariteit van David stijgt en Saul is 
ziekelijk jaloers Dan gaat de koning zijn dochter aanbieden Maar wat hij zegt, is niet 
wat hij denkt" Hij zal zijn oudste dochter Merab geven, als David in zijn dienst tegen de 
vijanden van Gods volk blijft strijden Maar hij hoopt dat David in de oorlog zal omko
men David gaat op de conditie in, al zegt hij beleefdheidshalve dat hij en zijn familie" 
het met waard zijn dat hij de schoonzoon van de koning wordt De consequenties voor 
de familie spelen steeds een voorname rol' Maar er worden niet direct harde afspraken 
voor een huwelijk gemaakt Voordat het zover komt, geeft Saul zijn dochter aan een 
ander Hij wil David niet machtig maken En met zijn dochters handelt hij in volstrekte 
willekeur 
Mikal, de tweede dochter, heeft echter liefde voor David opgevat Saul krijgt dat te 
horen en maakt er misbruik van Het is goed mogelijk, dat hij zijn plan al klaar heeft, 
wanneer hij Merab, de eerste dochter, aan een andere man geeft Nu kan hij David een 
tweede lokmiddel voorhouden en hem nog langer onder groot gevaar laten vechten 
tegen de Filistijnen Hij zegt tegen David "Vandaag is er een tweede kans om mijn 
schoonzoon te worden" ( IS 18 21)''° Hij probeert tevens, om David door zijn dienaren 
te beïnvloeden Die moeten zeggen dat de koning en het gehele hof van David houden 
David doorziet dit alles wel en zijn reactie luidt "Is het dan volgens u een kleinigheid 
om schoonzoon van de koning te worden'' Ik ben arm" 

"'Neufeld,aM',101,102 
Lipinski, a w 
In 1 S 18 17 vinden we het werkwoord 'mr in twee betekenissen (hardop)zeggen en (bij zichzelf) 

zeggen De tegenstelling tussen de twee betekenissen vormt de kern van de tekst 
Hier staat het met-frequente woord chay (clan), dat nader verklaard wordt met mispachai 'ahi (de 

grootfamilie van mijn vader) 
Bisiayim behoeft niet te betekenen voor de tweede keer Het kan ook betekenen er ziin twee manieren 

Zo C J Goslmga, Hei Eersie Boek Samuel, 1968, 351 

file:///touw
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Dit zou kunnen betekenen dat David gaat aftasten hoeveel de mohar moet zijn Er mag 
over de mohar onderhandeld worden (vgl Gn 34 12)̂ ' Sauls antwoord staat in vers 
25 We zouden het zo kunnen weergeven Saul zegt U moet als volgt tegen David 
spreken "De koning begeert geen mohar Alleen honderd voorhuiden van Filistijnen 
Om zich te wreken op de vijanden van de koning" De bedoeling is dat de koning geen 
gebruikelijke mohar begeert, maar een bepaalde dienst Dit komt overeen met de manier, 
waarop Jakob door Laban behandeld werd Hij moest ook een dienst verrichten Dat 
dienstbetoon verplicht de vader dan wel, om garant te staan voor zijn gehuwde dochter 
De uitleg, die bij Gn 31 gegeven is, kan gehandhaafd blijven M a w ook hier kan de 
mohar als een indirecte bruidsgift worden gezien 
In plaats van honderd verslaat David tweehonderd Filistijnen en geeft het bewijs daarvan 
aan de koning Saul geeft David dan Mikal tot vrouw Dit gegeven van de tweehonderd 
gedoden is van belang bij het vervolg dat deze geschiedenis krijgt Tijdens de omzwer-
vmgen van David heeft Saul Mikal aan een andere man gegeven Jaren later sneuvelt 
Saul in een veldslag met de Filistijnen David wordt koning over Juda m Hebron Hij 
vindt Sauls zoon Isboset tegenover zich Op een gegeven ogenblik geeft Isbosets gene
raal, Abner, aan David te kennen dat hij wil overlopen Hij vraagt David om een ver
bond David wil dat wel sluiten, maar stelt als eis dat Abner hem Mikal, de dochter van 
Saul, moet brengen (2 S 3 13) David legt de eis officieel bij koning Isboset neer Over 
de geheime onderhandelingen met Abner zwijgt hij Maar ongetwijfeld zal Isboset met 
Abner hebben overlegd en zal deze hebben geadviseerd om aan David zijn vrouw terug 
te geven Abner gaat haar zelf brengen Van belang zijn de woorden, die David tot 
Isboset richt "Geef mijn vrouw Mikal, die ik verworven heb voor honderd voorhuiden 
van Filistijnen" Hij spreekt dus over het getal, dat door Saul als eis was gesteld Hij 
spreekt er niet over, dat hij het dubbele heeft gegeven David heeft zijn vrouw verwor
ven, door de gevraagde mohar af te dragen Het overige was toegift* ,̂ en gaf geen extra 
rechtsgeldigheid Uit deze tekst mag geconcludeerd worden, dat een man een vrouw 
verwierf, door de mohar te geven Dit ging aan de huwelijkssluiting zelf vooraf Voor 
dit laatste wordt het woord Iqch gebruikt Voor het verwerven gebruikt het Hebreeuws 
het werkwoord 'rii Die handeling geeft het begin van de ondertrouw aan Dan is de 
vrouw reeds de wettige echtgenote geworden Deze tekst pleit voor de opvatting dat de 
mohar al werd betaald op de dag van de ondertrouw"" 
Achter de eis van David om zijn vrouw terug te krijgen, zit niet alleen de erezaak dat 
onrecht ongedaan wordt gemaakt David, lang geleden op wettige wijze schoonzoon van 
de koning geworden, wil erkend worden De terugkeer van Mikal versterkt Davids 
rechten op de troon. 

' Richard G Bovman, The fortune of King David/ The fate of queen Michal, 1991, 104 zegt dal Saul de 
woorden van David over zijn nedenge alkomst zo opvat dat David kennelijk geen bruidspnjs kan betalen 
Dan komt Saul met het aanbod dat David zijn dochter mag huwen als hij honderd Filistijnen verslaat 
Bowman vindt dat Mikal twee keer het slachtoffer wordt Saul is ingenomen met Mikals liefde voor David, 
David IS ingenomen met Mikals bruidspn]s 
^̂  Zo ook David J A Clines, The story ofMichal, wife of David, 1991, 136 door de eerste honderd is 
Mikal Davids vrouw geworden, de andere honderd ziin een 'makeweight' 
*^ Zo Burrows Mohar elfectueert de verloving, (het werkwoord 'rs past hierbij), met het huwelijk De 
betalmg van de mohar is het beslissende moment in de gehele transactie, a.w ,2\ 
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Morgenstern heeft ook van het huwelijk van David en Mikal beweerd dat het een beena-huweh}k zou 
zijn HIJ meent dat hun eventuele kinderen stellig bi| Sauls clan zouden behoren en niet bi| die van David 
1 David zelf bli|ft volgens hem veel banden met zijn eigen clan behouden Wanneer zijn broer hem 
roept, verlaat hij het huis van de koning en gaat naar huis voor een feest (1 S 20 29) 2 David wil Mikal 
terug hebben, niet uit liefde, maar omdat hij aan de tien stammen in het noorden wil tonen dat hij zelf na 
Isboset, de eerste krcxinpretendent is Hi| is immers verwant aan Saul ■" Ik merk op dat deze teiten 
kloppen, maar met per se voor een èee«ahuweli|k pleiten Bij iedere andere huwelijksvorm is hetzelfde 
argument te verdedigen 1 Waarom zou iemand die gehuwd is, niet mogen luisteren naar eigen familiele

den zelfs al is hii getrouwd met een dochter van de koning'' 2 Aan dat laatste kan David mderdaad 
rechten ontlenen Maar dat de tien stammen hem als koning erkennen, is omdat ook zij weten dat de Here 
Da\'id heeft aangesteld over geheel Israel (2 S 5 2) 
Neufeld vindt dat 1 S 18 25 weerspreekt, dat de mohar een bruidsgift is'' Maar het gaat om een mohar 
in de vorm van een, voor ons gevoel weeizinwekkende, bruidsdienst Daar had Saul baat bij Uit deze 
dienst, het doden van honderd Filistiinen, ontvangt Saul zoveel voordeel, dat hij hieruit heel goed een 
bruidsgift voor zijn dochter kan halen De verklanng van bruidsgift, maar dan 'indirecte bruidsgift", 
wordt hier met weersproken maar |uist gesteund'" 
De li|n van uitleg, die we zelf hierboven gegeven hebben, wordt ook getrokken door Clines Wat Clines 
echter met duideliik maakt is, dat Saul bi] het aanbieden van Merab over een mohar niet heeft gespro

ken Daarom kan hii deze dochter zonder meer aan een ander geven In het geval van Mikal is er wel 
sprake van een vorm van mohar, en daarom moet Saul woord houden als het David toch lukt de Filistij

nen te verslaan''' 

Conclusie 
De teksten over de 'bruidsprijs der maagden' uit Ex 22 en de 'bruidsprijs van David 
voor Mikal' uit 1 S 18 worden soms gebruikt als argument tegen de interpretatie van de 
'indirecte bruidsgift' Maar de betalingen in deze teksten kunnen heel goed verklaard 
worden als garantie voor de toekomst van de bruid En dat is wat bedoeld wordt met de 
indirecte bruidsgift 

4.2.3 De mohar in de literatuur over het Israëlitische huwelijk. 

Mijn veronderstelling, dat de mohar een indirecte bruidsprijs is, heb ik in twee exegeti

sche paragrafen verdedigd Nu wil ik tenslotte nagaan of in de literatuur over het Israëli

tische huwelijk argumenten voorkomen die tonen dat mijn veronderstelling onhoudbaar 
is of die een betere verklaring voor de mohar bieden 

H. Granqvisl 
H Granqvist onderzocht in 19251927 de huwelijksgebruiken in een Palestijns dorp*" 

Morgenstern, a w , 1929, 95, 97 
Neufeld, a w, 95,96 Neufeld wijst er op dat Saul de mohar met aan zijn dochter wil geven maar voor 

zichzelf wil houden 
Zonder de term indirecte bruidsgit\ te gebruiken zegt Joh de Groot bi] de tekst I S 18 25 "De mohar 

was een soort kooppnis of misschien beter geschenk, dat de bruidegom voor de bruid aan den vader moest 
betalen, die trouwens meestal den mohar weer aan zijn dochter afstond" En verderop "Om dezen mohar 
machtig te worden, moet hij honderd Filistiinen dooden" Daarbij legt De Groot helaas niet uit, hoe we dit nu 
precies ons moeten voorstellen Denkt hij aan oorlogsbuif Zie Joh de Groot, / Samuel, 1934, 145 

Clines, Michat observed, 1991, 2463 Clmes gebruikt ovengens de termen 'dowry" (28) en 'bndepnce' 
(31) aftvisselend 

Hikna Granqvisl, Marriage conditions in a Palestinian village, 1931 



128 

Het voorwerp van haar studie was aanvankelijk de vrouw in het Oude Testament Om 
het huwelijk goed te begrijpen, bleek het noodzakelijk al de facetten van een samenle
ving in hun samenhang te onderzoeken Daarom beschreef ze nauwkeurig de samenle
ving in één dorp, Artas, niet ver van Betlehem, bewoond door Palestijnse boeren 

ZIJ waarschuwt daarbij voor het gevaar een brug van het bijbelse verleden naar vandaag te willen 
bouwen, door bijbelteksten met moderne parallellen te combineren Met nadruk zegt ze dat ze islamiti
sche Arabieren bestudeert en dat er een kloof van 2000 jaar tussen verleden en heden ligt (9) 
ZIJ spreekt over een bruidspnjs, maar schermt de term af tegen misverstand Ze kent ook de bruidsgift, 
maar die plaatst ze m West-Europa en India De term 'mdirecte bruidsgift' gebruikt ze niet 
Er kan volgens Granqvist vanwege een aantal redenen niet gesproken worden over een koop, een 
verwerving van de bruid 1 Er worden tegengeschenken gegeven door de familie van de bruid, juist om 
het idee van 'koop' te voorkomen 2 De vrouw zelf knjgt een deel van de bruidspnjs, en soms knjgt ze 
die helemaal" 3 Zowel de bruid als de bruidegom zijn nauw verbonden aan hun familie De familie 
geeft hun beschermmg en de familie mag ook voordeel hebben als de bruid de familieknng verlaat, m 
zekere zin is de bruidspnjs te beschouwen als compensatie voor verlies aan arbeidskracht 4 Van koop, 
waarbij de familie uit is op wmst, kan ook hierom geen sprake zijn, omdat de familieleden allerlei 
geschenken ontvangen, juist om hen te overreden hun dochter te laten gaan Granqvist noemt het argu
ment van een Arabier tegen de beschuldiging van bruidspnis Alleen als de Europeanen hun eigen 
bruidsgift een 'bruidegomspnjs' willen noemen, hebben ze het recht aan de Palestijnen verwijten te 
maken dat deze hun bruiden verkopen (132-134) 
Volgens Granqvist is het sterkste bewijs tegen de verwervmg van de bruid, dat zij nooit tot het huis van 
de echtgenoot gaat behoren Ze blijft altijd de naam van haar eigen vader dragen De echtgenoot heeft, 
ondanks de bruidspnjs, toch geen macht over de vrouw Die blijft bij haar vader of broers De echtgenoot 
heeft ook mets te zeggen over dat wat zij m het huwelijk meeneemt of dat wat ze zelf heeft verdiend 
(145) 

Granqvist interpreteert de bruidsprijs als compensatie De bruid verlaat het familie
erfgoed en daar moeten ze haar arbeidskracht missen Maar een tweede element is dat de 
familie van het meisje zich altijd wat beschaamd voelt op het moment dat zij weggaat 
Dit geldt vooral de broer, die de bruidsprijs van zijn zuster nodig heeft voor het financie
ren van zijn eigen huwelijk Daarom geeft hij veel geschenken aan haar mee De achter
grond hiervan zou kunnen zijn dat men beseft, dat het meisje eigenlijk zelfde bruidsprijs 
zou moeten ontvangen 

Soms vergelijkt men bruidspnjs en bloedgeld en men zegt dat op beide geen zegen rust Met bloedgeld 
wordt bedoeld het bedrag dat een rijk man geeft om een moordenaar tegen bloedwraak te beschermen, of 
een overspelige vrouw tegen de straf van de kant van haar familie, of een jonge man tegen de verplichting 
van militaire dienst 
De Arabieren vergelijken de vrouw m bepaald opzicht met het kostbaarste bezit wat ze kennen een 
paard Een meme kan met zonder meer worden verkocht De eerste twee veulens die ze knjgt zijn voor 
de oorspronkelijke eigenaar Het woord niahr (bij de Palestijnen in Artas ovengens zelden gebruikt) 
heeft volgens Granqvist dezelfde wortel als muhra een vrouwelijk veulen Voor bruidspnjs wordt in 
Artas ook met het woord hagg gebruikt, dat kan dienen om de pnjs van goederen of sommige dieren aan 

Granqvist verwijst op pag 139 naar de studie van J Wellhausen, Die Ehe bei den Arabem, m Nachnch-
ten von der Koningl Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-August-Universitat zu Gottingen, 
Gottingen 1893, pag 434 Wellhausen merkt daar op dat het al voor de opkomst van de Islam zo uas, dat de 
mahr met voor de wali (voogd) is bestemd, maar voor de vrouw zelf De Koran heeft de bestaande zede 
voortgezet 
Granqvist vertelt dat het meisje soms voor haar deel opkomt en van haar vader een schnftelijke vastlegging 
eist, dat geschonken land voor haar is Ze vreest dat anders de vader dit geschenk voor zichzelf zal gebrui
ken Granqvist verwijst naar Gn 31 15,aM',128 
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te geven Men spreekt meestal van fed, en juist dat is het woord, dat ook gebruikt wordt voor de veulens 
die naar de oorspronkelijke eigenaar van de raeme gaan (142-144)'° 

M. David 
Toen M David in 1934 optrad als hoogleraar in de oosterse rechtsgeschiedenis te 
Leiden, wilde hij in oosterse culturen de eenheid en continuïteit aantonen, die aan veel 
differentiaties ten grondslag ligt In zijn inaugurele rede liet David dit zien op het punt 
van het huwelijk " 

Kenmerkend voor het oud-oosterse huwelijk is de wens om het voortbestaan van de familie te verzeke
ren De vTouw treedt binnen m de machtskrmg van de man, maar toch is zij met eigendom van de man of 
zijn familie (4,5) 
Als vnie familieleden uitgehuweli|kl worden, wordt een vorm gekozen die we koophuwelijk zouden 
kunnen noemen Oorspronkeli|k bestond de overhandiging van de vrouw en het tegengeschenk uit een 
actie Later vond er een uitsplitsing plaats Eerst kwam de betaling en pas daarna de overdracht van de 
vrouw De vrouw geldt als echtgenote vanaf het moment van betaling Maar de hoofdvraag die beant
woord moet worden is deze, of het huwelijk een vorm van koop is 
David wi]st de veronderstelling af, dat de pnjs een equivalent voor de arbeidskracht van het meisje zou 
zijn Hl] heeft hiervoor twee argumenten 1 Het meisje knjgt van haar familie een huwelijksgift mee, die 
veel groter is dan de voor haar ontvangen pms 2 Bovendien is er verschil aanwijsbaar tussen de 
formulenngen van huwelijkscontracten en van algemene koopcontracten Ook al heet de man de ba al 
(heer) van de vrouw en wordt er bii het huweliik over ntn (geven) gesproken, dit zijn termen met een 
brede betekems (11) 
In Babvlonie is het zo, dat de bruidspnis, de lerchaiu, uitemdelijk voor de vrouw is De vader geeft zijn 
dochter na de eerste huweli|ksnacht deze bruidspn)S, of bliift die voor haar beheren (16) Toch is er in 
Babvlonie volgens de Codex Hammurabi ook een andere huwelijksvorm geweest, waarbij de vrouw 
alleen een huweliiksgift knjgt en er van een lerchaiu geen sprake is (16) 
Volgens David zi)n er twee ontwikkelingen van de terchalu geweest De eerste is de zoeven genoemde, 
die er op neer komt dat de bruidsprijs een schenking aan de vrouw wordt De andere ontwikkelmg zien 
we bil de bijbelse mohar. Deze mohar is de betalmg van een gedeelte, een vooruitbetaling bij de 
ondertrouw (de 'arrha" in het Romeinse recht) Ze wordt aan de vader of de voogd gegeven, die haar later 
aan de wouw doorgeeft De rest van de bruidspnis bestaat uit de huwelijksgeschenken, die op de dag van 
de bruiloft worden overhandigd Deze lijn ziet David ook m een Elefantme-papyrus, een oorkonde van 
een Joodse militaire kolonie in Zuid-Egvpte en in de Talmud (17) De Tahnud kende daarbij de kelüba, 
het huwelijkscontract, waann de verzorgmg van de vrouw ter sprake komt Toch draagt dit document 
geen verbindende kracht De bekrachtiging van de huweliiksrelatie vindt plaats door de overdracht van 
de terchatu/mohar David bewijst dit door de gebeurtenissen rond het huwelijk van erfdochters m 
Babvlome Zij worden met m de macht van een andere familie gegeven Integendeel, hun echtgenoot 
komt bil hen inwonen Eerst geldt hii als huisvriend, later betaalt hij de terchatu en huwt daarmee het 
meisje Hij blijft bij haar wonen David meent dat iets dergelijks bij Jakob en Laban aan de hand was 
(19) Dn laatste is m 1 onjuist Laban had immers zelf zonen (Gn 31 1) 

Davids conclusie luidt In de historische tijden is het huwelijk nooit als vorm van koop 
beschouwd Het huwelijk is niet gelijk aan het verwerven van eigendom De enige 
overeenkomst met kopen is het betalen van een tegenwaarde Het karakter van de 

Ze citeert ook weer Wellhausen "Für Brautgeld gibt es eme Anzahl Synonyma Es smd ledoch 
ursprungliche Unterschiede der Bedeutung zu erkennen, die sich nut der Zeit ausgeglichen haben" Over het 
Hebreeuwse woord mohar "Aber auch im Hebraischen wird das Wort m der alteren Litteratur me vom 
Verkauf von Sachen gebraucht, sondem nur von der Dahmgabe von Personen, auch ohne dass daftir em 
Preis bezahlt wird So m der bekannten haüfigen Redensart der Herr verkaufte sem Volk m die Hand der 
Femd", Wellhausen, a w ,433 

M David, Vorm en wezen van de huwelijkssluiting naar de oud-Oosterse rechtsopvatting, 1934 
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huwelijksprijs kennen we niet We weten niet of ze oorspronkelijk vooral diende voor de 
verzorging van de vrouw of om de nieuw ontstane verhouding vast te leggen In ieder 
geval is er nooit sprake geweest van begeerte om via de uithuwelijking van de dochter 
voordeel te verwerven" 
Deze conclusie van David is sober, van alle speculaties ontdaan Van betekenis is dat het 
woord koophuwelijk niet direct vermeden wordt, maar wel in het juiste licht wordt 
geplaatst Want het huwelijk is geen koop Van belang is dat ook gewezen wordt op de 
mogelijk oorspronkelijke, maar in ieder geval later aanwijsbare tendens om de mohar te 
gebruiken ten gunste van de vrouw 

M Burrows 
Ook Millar Burrows (1938) stelt zich ten doel de basis van het Israëlitische huwelijk op 
te sporen" Over de mohar weten we volgens hem niet veel, over de Assyrisch-Babylo-
nische terchatu meer De mohar is niet hiervan afgeleid, maar heeft een Kanaanitische 
oorsprong Toch gaat ze, evenals de terchatu, terug op een algemeen Semitisch gebruik 
Over de vroegste Semitische geschiedenis zijn slechts hypotheses op te stellen Burrows 
meent dat bij de oudste betekenis van het huwelijk wel 'verwerving' hoort, maar dan in 
deze zin dat aan de familie van de vrouw compensatie gegeven wordt Dat is de bedoe
ling van de mohar Want de basis van het Israëlitische huwelijk is de continuïteit van de 
familie van de echtgenoot''' 
Burrows maakt gebruik van bepaalde antropologische literatuur Hij citeert L Levy-
Bruhl" Deze meent dat bij ongeciviliseerde volken het huwelijk oorspronkelijk een ruil 
van een vrouw voor een vrouw inhield, en zich afspeelde tussen exogame clans De 
bruidsprijs ontstond daar, waar niet genoeg vrouwen aanwezig waren om de ruiling door 
te voeren 

Burrows gaat veel argumenten voor het 'verwervings-huwehjk' na (15-29) De belangnjkste daarvan wil 
ik noemen Ik zal ze eventueel direct van commentaar voorzien 
1 Terecht zegt Burrows dat er een relatie is tussen de mohar en de verloving of ondertrouw Dat wordt 
aangegeven met het werkwoord 'rs (verwerven) De mohar is al gegeven, voordat het meisie op de 
bouwdag wordt afgehaald in haar eigen huis en naar het huis van de bruidegom wordt gebracht Maar dit 
behoeft toch met te betekenen dat het wezen van het huwelijk de verwerving van een vrouw is"* Burrows 
wijst zelf op M David, die zegt dat de lerchalu m Babylonie wel de huwelijkstransactie fundeert, maar 
dat er daarom alleen nog geen overeenkomst tussen huwelijk en verwerving is Ook al is zowel bi] het 
huwelijk als bij verwerving van goederen betahng met geld beslissend, daarmee is over de betekenis van 
dat geld bi) het huuelijk nog mets gezegd Het zou ook een huwelijksgift kunnen befreffen i p v een 
kooppn)s 
2 Het gaat bij de lerchalu en mohar om behoorli]ke bedragen Dat wi|st op kopen, volgens Burrows 
3 De vrouw is ui veel huwelijkstransacties passief Dat kan er op wijzen dat zij wordt verkocht Maar 
m 1 getuigt die passiviteit er met van dat het huwelijk een kwesUe van verwerven is, maar is zij te 
verstaan uit het feit dat de vader een belangnike rol speelde 
4 Er zijn werkwoordsstammen zoals m/A en /> 7 die zouden kunnen wijzen op het eigenaar zi)n van de 
echtgenoot Burrows geeft zelf aan dat dit argument met sterk is Een relatie kan, zo zegt Burrows met 
David, beter worden uitgedrukt in termen van autonteit dan in termen van bezit De grens tussen deze 
twee begnppen is bij de Semieten trouwens vaag 

" David, a «',20 
Burrows, The basis oflsraelile maniage, 1938 

"Burrows, aw, 1-8, 14 
' Burrows, a w, 11 
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5 Soms worden bij het huwelijk termen als kopen en verkopen gebruikt Burrows zegt zelf, ook dat 
hieraan geen argument voor een verwervingshuwelijk valt te ontlenen Als verkopen normaal was, 
zouden Lea en Rachel juist met geklaagd hebben (Gn 31 15) Ruth is verworven (Rt 4 15) maar hierbij 
IS sprake van een combmatie van huwelijk, erfems en lossmg en het gebruikte werkwoord qnh ziet op 
verwerven in het algemeen Hosea moet Gomer (terug)kopen (Hos 3 2), maar terecht zegl Burrows dal 
ook hier van een speciale situatie sprake is De genoemde teksten zullen nog besproken worden (zie pag 
145,162). 

Al met al ziet Burrows zelf niet voldoende argumenten voor een 'verwervings-huwe-
lijk', maar hij concludeert wel, zonder nadere bewijzen, dat van compensatie gesproken 
kan worden**̂  

Burrows gaat ook tegenargumenten bi] langs (30 w) 
1 In Babylome schijnt er een huweli|ksvorm zonder terchatu en via een certificaat te zi)n geweest 
Volgens Burrows is deze optie pas later in zwang gekomen Dat geldt ook van de verandenng van 
terchaiu van compensatie naar een gift, die aan de bruid wordt meegegeven 
M 1 kan men even goed zeggen dat juist dit laatste de oorspronkelijke betekenis is geweest 
2 Het huwelijk is volgens de wet en de profeten een verbond tussen man en vrouw Daarom heeft de 
vrouw geen passieve rol Burrows meent echter dat het accent niet op het verbondskarakler heeft 
gelegen Ook Gn 24, waar staat dat aan Rebekka gevraagd wordt of ze met de knecht van Izaak wil 
meegaan, zwakt Burrows af 
3 De vrouw heeft een onafhankelijke positie De macht van de echtgenoot is slechts beperkt Het woord 
mohar wordt met gebruikt voor een echte kooppnjs, zoals voor een slaaf Burrows meent dat deze 
tegenargumenten juist zijn gedachte steunen dat er via de mohar geen koop tot stand komt, maar com
pensatie wordt gegeven aan de familie van de vrouw 
M 1 passen deze elementen nog beter bi| de opvatting dat de mohar een indirecte bruidsgift is 
4 De vrouw behoudt connecties met de eigen familie, en is dus niet helemaal gekocht Burrows voelt 
zich door dit argument niet zo aangesproken Vanuit zijn standpunt (compensatie) kan hij gemakkelijk 
verdedigen dat de vader een bepaalde band met zijn dochter blijft behouden Maar wie in rekening brengt 
dat men m het Midden-Oosten endogamie nastreefde, vindt het nog meer vanzelfsprekend dat er band 
met het ouderli)k huis bli|ft 
5 Het huweli|k van Labans dochters was volgens sommigen een bepaald soort huweli|k, namelijk een 
frréiH-huwelijk De man gmg inwonen bi| de familie van de vrouw Aan hun huweli)k is dus geen 
argument te ontlenen, noch voor noch tegen de opvatting dat het bi] het huwelijk om verwer
ving/compensatie zou gaan 
M 1 IS hier echter geen sprake van een bijzonder huwelijk Jakob wist al vanaf de overnachting te Betel, 
op de heenreis naar Mesopotamie, dat hij zou terugkeren naar Kanata Hij verbleef om bijzondere 
redenen zo lang in Labans huis Hi] kon nameliik alleen via bruidsdienst de mohar betalen en hi] was de 
eerste jaren genoodzaakt voor eigen veiligheid m Mesopotamie te blijven 
6 Tegen de mohar als compensatie wordt gewezen op de bruidsgift, die meegegeven wordt In het 
Babylonisch heet ze serikiu (Hebr sillOchïm) M i heeft dit argument kracht, temeer als aangenomen 
wordt dat een deel van de mohar door de vader van de bruid in een bruidsgift wordt omgezet Maar 
Burrows wijst het argument af omdat de Senktu en de terchalu andere achtergronden hebben Bij de 
eerste gaat het om de familieband, bi| de tweede om 'verwerven' Maar dat laatste moet nu juist bewezen 
worden 
7 Op dezelfde wijze doet Burrows evenmin iets met het argument dat er ook nog de nudunmi is 
Volgens de Codex Hammurabi is dit een kapitaal voor de kinderen Burrows scheidt dit helemaal van de 
mohar en snijdt zich zo de pas af om tot een ander beeld dan dat van de 'compensatie' te komen 
Dat bliikt ook als hii de dne genoemde soorten geschenken in verband met elkaar brengt Hi| meent dat 
ze allemaal passen bi| een verbond tussen verschillende partijen men wisselt geschenken uit en houdt 
samen een maaltiid Zo creëert men een vorm van bloedverwantschap Niet iedere gift heeft een speciale 
betekenis, maar de mohar wel Dat is volgens hem de gave van de bruidegom aan de schoonvader ter 

Burrows, a w., 29 
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compensatie voor het verlies van de dochter 
8 Sommigen zeggen dat het 'huwelijk' een oudere instellmg is dan de 'koop' Daarop reageert Bur
rows door te zeggen dat het ruilhuwelijk nog ouder is en de compensatie-gift ook Ook hier gaat Burrows 
uit van wat bewezen moet worden 

Burrows geeft naast zijn eigen keuze (verwerving/compensatie) zes alternatieve verkla
ringen voor de mohar 
1 De kinderprijs 2 De prijs om echtgenoot te mogen worden en vaderlijk gezag in het 
nieuwe gezm te hebben 3 Een vergoeding voor de opvoedingskosten 4 Een prijs voor 
het verlies van de maagdelijkheid 5 De zekerheid dat een contract gesloten is 
Het laatste element is altijd een factor van belang bij een huwelijksbetaling, of het nu om 
bruidsprijs of om bruidsgift gaat De eerste vier beschrijven effecten, die met een bruids
prijs meekomen Deze verklaringen zal men dus kunnen aantreffen bij voorstanders van 
de bruidsprijs-theorie, die echter voor het Midden-Oosten niet aannemelijk is 
We hebben echter nog één alternatieve verklaring van Burrows overgeslagen 
6 De mohar biedt aan de bruid een garantie voor het geval zij weduwe wordt of verla
ten wordt" En deze verklaring past bij de bruidsgift De vader denkt aan de toekomst 
van zijn dochter en haar eventuele kinderen en niet aan compensatie voor hemzelf en zijn 
familie Burrows vertelt, dat volgens C H Gordon hier de originele betekenis van de 
mohar te vinden is Die ontleent Gordon aan de zgn Nuzi-tabletten Ik wees er reeds op 
dat de directe betekenis van de Nuzi-tabletten ook bestreden wordt (zie pag 117) 
Burrows wijst zelfde verklaring 'provision of widowhood' af Zijn argumentatie is niet 
overtuigend Hij meent dat deze opvatting te verfijnd is voor een primitieve maatschap
pij Hij geeft toe dat er in een geschiedenis ook wel regressie voorkomt en dat het niet 
aangaat om alleen maar evolutie te verwachten Hij meent echter dat de verklaring van 
een fonds voor weduwen vanuit de compensatiegift veel waarschijnlijker is dan anders
om" Is de hypothese van Levy-Bruhl, waar Burrows van uitgaat, wel relevant bij het 
onderzoek naar het Israëlitische huwelijk'' In het Midden-Oosten zijn geen exogame 
clans Zijn keuze voor compensatie komt voort uit een bepaalde kijk, die Burrows heeft 
op het zogenaamde primitieve denken Daarom meent hij dat geen enkele verklaring zo 
voldoet als de hypothese die de mohar interpreteert d m v de primitieve concepties van 
compensatie en gift" 

E. Neufeld 
Ook Neufeld (1944)*" ziet de mohar als een compensatie Het woord betaling wil hij niet 
gebruiken Er wordt compensatie geboden voor de rechten, die van de vader overgaan 

Burrows, a w , 63-65 
Burrows, a w, 63-65 
Burrows, a w ,72 Een onzorgvuldig omgaan met antropologische gegevens vond ik ook bij H van den 

Bnnk, Bijbels rechl, 1995, 93v, die onder verwijzing naar B K Malmowski en M Mauss schnjft over de 
betekenis van het geschenk en hel huweh|k als een vorm van geschenkenuitwisseling, waardoor relaties 
ontstaan tussen families Maar geldt dit ook in een endogame samenleving'' 
Burrows spreekt zichzelf soms tegen De passiviteit van de vrouw m de onderhandelingen pleit voor de 
mohar als compensatie ,aw,2A Maar hij schnjft ook over de onafhankelijke positie van de vrouw, a w ,33 
En, met David, over overdracht uit de autonteit van de vader naar de autonteit van de echtgenoot, a w., 
26,27 

E Neufeld, Ancienl Hebrew Marriage Laws, 1944, 94-117 
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op de echtgenoot Toch krijgt de echtgenoot nooit zoveel macht als de vader bezat, 
aldus Neufeld Uiteindelijk combineert Neufeld deze interpretatie met die van het verlies 
van de maagdelijkheid en de vorming van een fonds waaruit de vader de bruidsgift kan 
halen Hij concludeert dat aan de vader compensatie gegeven wordt voor het verlies van 
de dienstbaarheid van de dochter, dat er een betaling gedaan wordt voor het verlies van 
haar maagdelijkheid en dat er een bijdrage gegeven wordt voor haar bruidsgift 
Neufeld heeft zichzelf echter de pas afgesneden om tot een duidelijke verklaring van de 
mohar te komen Hij beschrijft namelijk zeven huwelijksvormen naast elkaar, en slechts 
een daarvan is die met het geven van de mohar, al is dit volgens hem wel de meest 
gewone vorm*"' Neufeld plaatst ten onrechte het huwelijk via de mohar op één lijn met 
het leviraatshuwelijk (zwagerhuwelijk) en het erréèw-huwelijk (waarbij de man in-trouwt 
in het huisgezin van zijn bruid) 
Ondanks de vele elementen die hij aanwijst, komt Neufeld niet tot een duidelijk beeld 
Dat was anders geweest als Neufeld gelet had op het verschil tussen bruidsprijs en 
bruidsgift en zich de vraag had gesteld, of de mohar misschien allereerst bedoeld was als 
gave voor de bruid 

Neufeld schnift zelf, dat bi| het leviraatshuwehik de familie van de man recht op de weduwe heeft, omdat 
er mohar voor haar is betaald (31,32) En inzake het zogenaamde errêè«-huweli|k van Jakob zegt 
Neufeld, dat deze via zi]n bruidsdienst mohar betaalde (55) M a u Een mo/)a/--huweli|k is niet een 
\anant, maar vormt het fundament bi] alle vananlen Ik deel Neufelds opvatting niet, dat Jakob een 
?f7c6H-huweli|k sloot, maar het is wel van belang dat Neufeld hier op de mohar wijst In het geval van 
Jakobs betaling kan het volgens hem niet gaan om compensatie voor Labans dochter Want ze bli]ft 
immers in het huis van haar vader Daarom meent hi| dat het in dit geval gaat om consideratie met de 
maagdelijkheid van de bruid (61) 
Neufeld vermeldt ook dat Labans dochters klagen omdat de mohar aan haar niet als bruidsgift is terugge
geven Naast de al genoemde verklanngen van compensatie en vergoedmg voor verlies van maagdelijk
heid ziet Neufeld daarom als de derde fonds waaruit de bruidsgift wordt gehaald Aan het eind van de 
paragraaf over de mohar beschn)ft Neufeld nadrukkeli|k dat een deel van de mohar aK bruidsgift 
meegegeven wordt Hi) deelt zelfs de bruidsgift (sillüchm) in tweeen Een deel komt uit de mohar en is 
door de vader ontvangen als betaling voor het verlies van de maagdeli|kheid van de dochter, een ander 
deel IS de afscheidsgitt van de vader zelf De tweedeling komt gekunsteld over Het ligt meer voor de 
hand de mohar te typeren als indirecte bruidsgift en de gedachte van betaling en compensatie los te laten 

D.R. Mace 
Mace (1953)*^ gaat uitvoerig in op antropologische studies inzake het huwelijk Er zijn 
drie methoden om een huwelijk tot stand te brengen door roof via verwerving en door 
een contract Evolutionisten menen, dat lang geleden het roofliuwelijk voorkwam en 
verwijzen dan naar het dierenrijk het mannetje rent het vluchtende wijfje achterna Mace 
bestrijdt deze opvatting Waar van een roofliuwelijk sprake is, in een oorlogssituatie, is 
volgens hem een apart geval aan de orde" Hij ontkent eveneens de stelling van evoluti
onisten, dat de bruidsprijs een latere ontwikkeling van het primitieve wegvoeren is, een 
compensatie die moet verhinderen dat de mannen opspringen als iemand een vrouw van 

"' Neufeld, a w , 94 
DavidR M&ce, Hebrew marriage, 1953 
Mace, aw, 165 De evolutiomstische zienswijze, die hij vermeldt, is die van J F Mc Lennan,/'nm;/;ve 

Marriage, Londen 1865 
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hun stam wil meenemen 
Inzake het Hebreeuwse huwelijk trekt Mace de conclusie dat dit een verwervings-
huwelijk is 

Als het om verwerving gaat, onderscheidt Mace dne grondtypen (23) 
1 De bruidspnis, betaald door de echtgenoot aan de vader van de bruid 
2 De bruidsgift, die door de familie van de bruid aan haar meegegeven wordt 
3 Het geschenk van de bruidegom aan de bruid 
Op dit punt is Mace duidelijker dan de eerder genoemde schnjvers Toch maakt hi| geen scherpe 
onderscheiding Hi) zegt slechts terloops dat het geschenk van de bruidegom aan de bruid vaak m 
combinatie met bruidspnis of bruidsgift voorkomt (175) Hij maakt ook met erg helder dat de bruidspnjs 
een geschenk is van familie aan familie, al komt het wel even ter sprake (172) 

Over de bruidsprijs spreekt Mace vrij positief De bruidsprijs is geen uitdrukking van 
materialisme, maar toont vaak de natuurlijke bezorgdheid van de ouders voor het welzijn 
van hun dochter De bruidsprijs moet bewijzen dat de man voor haar zorgen kan Bo
vendien hebben de ouders nu invloed op hem Ze zullen hem de bruidsprijs niet terugge
ven, als hij haar weggejaagd heeft maar wel, als het meisje hem verlaten heeft Belangrijk 
zijn de constateringen, dat in veel gemeenschappen de bruidsprijs niet door de ouders 
wordt gebruikt, maar apart wordt gehouden (sacrosanct) en dat de bruidsgift soms uit 
de bruidsprijs voortkomt^' De term 'indirecte bruidsgift' gebruikt Mace echter niet 
Mace sluit zich in veel opzichten bij Burrows aan Evident is het verschil tussen het 
verwerven van vrouwen en van slaven daarom kan het huwelijk nooit als een koop 
gezien worden Het huwelijk is een verbond en heeft daarom eigen karakteristieken De 
vrouw houdt contact met eigen familie De vader ontvangt de bruidsprijs en geeft de 
bruidsgift De mohar is een compensatiegift*' 
Mace ontleent veel aan J Pedersen Twee families worden aan elkaar verbonden De één 
geeft vlees en bloed, in de persoon van de bruid, de ander moet ook iets van het beste 
geven Er moet een evenwicht zijn Bij de Semieten heeft een geschenk altijd een relatie
vormend en relatie-versterkend effect Het prestige van de echtgenoot en zijn familie 
wordt versterkt, het gezag over de vrouw wordt vastgelegd en er komt een alliantie tot 
stand " 

Weer rust bii mi] de vraag (zie ook pag 132) of deze algemene bewoordingen, die zo vaak in de 
bcschn)ving van huweli|ksvormen gevonden worden, ook voor Israel opgaan Want daar zijn de families 
in veel gevallen al nauw aan elkaar verbonden er is bij de huweli|kskeuze een pnonteit voor endogamie 
Veelzeggend is de opmerking van Mace, dat ook de loboio bij de Bantoes een compensatie-gift (171) is 
Maar wordt dan niet vergeten dat het daar gaat over een bruidspnis tussen exogame Imeages'' 

Mace wijst er op dat de mohar overhandigd wordt bij de verloving Dan begint het 
huwelijk reeds, als het verbond tussen de families bezegeld wordt De mohar maakt de 
unie bindend in de sfeer van het recht Het tweede element bij de huwelijkssluiting is het 
ophalen van de bruid en de seksuele gemeenschap** Sommigen zeggen, aldus Mace, dat 

Mace, a w , 23 
Mace, a w . 24,25 
Mace, a w , 166-169 
Mace, aw., 170 
Mace, a M', 173,180 (ziepag 170) 
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niet de mohar maar de later in zwang gekomen bruidsgift het begin is van een betere 
positie van de vrouw Dan wordt de docliter niet meer als bron van inkomsten gezien, 
maar wordt aan haar toekomst gedacht '̂ Onze vraag is echter waarom niet gesteld kan 
worden, dat het in de bijbelse periode van meet af aan ging om de toekomst van de 
vrouw en haar kinderen, om het welzijn van het jonge paar 
Had Mace het onderscheid tussen bruidsprijs en bruidsgift toch niet sterker moeten 
maken en had hij ook niet speciale aandacht moeten schenken aan de endogamie bij de 
huwelijkskeuze'' 

R. de Vaux 
De Vaux (1961)'" noemt de mohar compensatie Van een koop is volgens hem geen 
sprake De vrouw kan ook niet als bezit van de man worden getypeerd De man verkrijgt 
namelijk wel rechten op de vrouw, maar daarom is ze nog geen bezit dat gekocht wordt 
De vader wordt in zekere zin schadeloos gesteld, maar dit betekent niet dat er van koop 
van de vrouw sprake is Waarschijnlijk is het zo, aldus De Vaux, dat de vader alleen 
maar het vruchtgebruik van de mohar heeft, en dat het geld zelf weer bij de dochter 
komt Dit motiveert hij vanuit Gn 31 15" Volgens hem gaat het vandaag nog zo bij de 
Palestijnen 
De Vaux maakt onderscheid tussen de mohar en de Assyrisch-Babylonische terchatu, en 
wijst ook op verschillen tussen de beide Mesopotamische culturen. In Assyrie ontving 
het meisje zelf de terchatu, o a als prijs voor het verlies van de maagdelijkheid, in 
Babylonie was de ontvanger meestal haar vader Maar de gift was ook hier voor het 
meisje bestemd, als levensonderhoud, indien ze haar man zou verliezen Opmerkelijk is 
het standpunt van De Vaux, dat er in Israel soms wel een bruidsschat gegeven wordt 
(bruidsgift), maar dat dan van een mohar geen sprake is Volgens De Vaux is dit gebruik 
nooit ingeburgerd Hij verwijst naar Sirach 25 22 '̂  
De beschrijving van De Vaux zou aan duidelijkheid hebben gewonnen, als hij gebruik 
gemaakt had van de term 'indirecte bruidsgift' Wat hij weergeeft, is met deze term aan 
te duiden 

B Maarsmgh 
Bij Maarsingh (1963)" komt veel van de opvattingen van Burrows en Mace terug 
Ook volgens Maarsingh is de mohar een bezegeling van de overeenkomst tussen fami
lies Ook hij gebruikt het woord compensatie, maar nuanceert dit wel Men moet het met 
letterlijk opvatten, want de bruid is veel waardevoller dan wat ter compensatie gegeven 
wordt 

K. Grosz 
In haar studie over de bruidsgift en bruidsprijs in Nuzi uit 1981'* maakt Katarzyna Grosz 

^' Mace, aw, 176 w 
" R de Vaux, Les Institutions de l'Ancient Testament, I, 1959, 45-58 {Hoe hel Oude Israel leefde, 1, 
1961,55-70) 
" De Vaux, a w.. 49 (60) 
" De Vaux, a w, 51 (62) 
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gebaiik van de op pag 15 vermelde studie van Goody en Tambiah en ook van de term 
'indirecte bruidsgift' In de agrarische samenleving van Nuzi werd het vaderlijk erfdeel 
na zijn sterven verdeeld onder de zonen en ongetrouwde dochters De getrouwde 
dochters hadden hun deel al gekregen in de vorm van bruidsgift bij hun huwelijk Grosz 
noemt de terchatu weliswaar bruidsprijs en niet 'indirecte bruidsgift', maar concludeert 
ook dat de terchatu in Nuzi niet gelijk is aan de bruidsprijs, zoals door Tambiah en 
Goody omschreven Het is namelijk geen fonds, dat tussen families circuleert en deze 
families verbindt Want soms ontvangen vrouwen een deel van terchatu als bruidsgift, 
soms gaat de gehele terchatu naar de moeder en soms bestaat de bruidsprijs uit landerij
en Dit Nuzi-systeem van bruidsprijs en bruidsgift is volgens Grosz karakteristiek voor 
Mesopotamie 

E Lipinski 
Een even sobere conclusie als bij David treffen we aan bij Lipinski (1982)'' Hij heeft 
bijna al de bovengenoemde literatuur verwerkt Volgens Lipinski was het aanvankelijk 
niet zo, dat de geldigheid van het huwelijk afhankelijk was van de betaling van de 
mohar Er kon toen ook bruidsdienst bewezen worden en zelfs behoorde een ruilhuwe-
lijk tot de mogelijkheden (Gn 34 16) Mi kan hieruit echter niet geconcludeerd worden 
dat de geldigheid van het huwelijk los stond van de mohar, maar hooguit dat de mohar 
op verschillende manieren gerealiseerd kon worden In een latere periode (zie IS 18. 2 
S 3) gold volgens Lipinski wel dat de mohar het huwelijk rechtsgeldig maakte 
Lipinski IS met vele anderen van mening dat de mohar een compensatie betekende, en 
wel voor de economische waarde die het meisje als arbeidskracht in het vaderiijk huis 
bezat Hierbij ontleent Lipinski, in tegenstelling tot Burrows en Mace, een argument aan 
de etymologie van mhr^'' Hij ziet mhr II (er is ook een stam mhr I, pi 'zich haasten') 
als een variant van mwr of het Aramese mjr Het Hebreeuwse werkwoord zou beteke
nen 'sich gegen Entgelt verschaffen' en zou precies passen in Ex 22 15 "Er wird sie 
fur sich selbst zur Frau verschaffen" Het werkwoord mhr impliceert het doen van 
uitgaven, ook in Psalm 16 4, al is de context daar niet die van het huwelijk 
Al werkt Lipinski niet met het onderscheid bruidsgift/bruidsprijs en evenmin met dat van 
exogamie/endogamie, hij wijst er terecht op dat de mohar als compensatie alleen zin 
heeft als het meisje het ouderlijk huis verlaat, dus in een maatschappij met mannelijke 
erfopvolging en vestiging in de woonplaats van de man Dit in rekening brengend, rijst 
de vraag of voor de endogame samenleving in Israel compensatie bij een huwelijk nodig 
was 
Lipinski legt er veel nadruk op dat in ieder geval in later tijd de mohar voor het meisje 
zelf bestemd was, en verwijst dan naar Gn 31 15 Terecht onderscheidt hij de mohar van 
de mattan Al gebruikt Lipinski niet de term 'indirecte bruidsgift', de beschrijving die hij 
van de terchatu geeft, is wel met die term weer te geven In Gn 31 15 ziet hij iets van 
deze terchatu 

K. van der Toorn 
In zijn boek over de rol van de godsdienst in het leven van de Israëlitische en Babyloni-

Lipinski, a w HIJ schreef ook het (door mij met geraadpleegde) artikel 'Brautpreis' in het Neues Bibel-
Lexicon 

Burrows, aw ,15, Mace, aw ,\69 
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sche vrouw^ ,̂ laat Van der Toom (1987) de levensgang van zo'n oosterse vrouw de 
revue passeren De schrijver vermeldt dat in Mesopotamie een meisje soms vroeg 'bespro
ken' werd Men maakt dan een 'Aa//a/w'-contract op (schoondochter-contract), de 
schoonvader betaalt de terchatu en het meisje komt onder zijn gezag Maar veel vaker 
gebeurt het dat de jongelui zelf initiatief ontplooien, terwijl de ouders volgend en instem
mend optreden Ergens in het proces naar het huwelijk toe, wordt de terchatu betaald 
Dan mag het meisje haar gunsten niet meer aan een ander geven Op de trouwdag vraagt 
de jongeman de hand van de bruid Dan eist hij het recht, dat hij door de terchatu al 
verworven had, voor zich op Op de trouwdag geeft hij de schoonouders weer veel 
geschenken Volgens Van der Toom is dit laatste bedoeld met de mattan van Gn 34'* 
Bij Van der Toom komt de term 'indirecte bruidsgift' niet aan de orde Hij beschrijft 
ook niet de mogelijkheid dat de mohar uiteindelijk voor de bruid zelf bestemd zou 
kunnen zijn Er is in zijn beschrijving wel iets anders, dat zou kunnen pleiten voor de 
interpretatie van indirecte bruidsgift Volgens hem was het in Babylonie zo, dat het 
meisje de eerste vier maanden na het huwelijk nog in haar ouderlijk huis bleef wonen De 
echtgenoot kwam haar elke nacht bezoeken Na verioop van vier maanden betrekken ze 
een huis dichtbij het ouderlijk huis van de man De bedoeling van deze periode is om af 
te wachten of het meisje zwanger kan worden Is ze dat na vier maanden niet, dan kan 
de bruidegom alsnog van het huwelijk afzien Van der Toorn schrijft "Voor het meisje 
waren de vier maanden 'op proef dus beslist geen wittebroodsweken Wee haar als ze 
niet spoedig zwanger werd, of als ze haar echtvriend op enigerlei wijze irriteerdel Dan 
was de kans groot dat ze hem niet meer terugzag De bruidsschat mocht dan binnen zijn, 
haar leven was gerumeerd Wie moest nu nog een meisje dat zo publiekelijk was afge-

„79 
gaan 
Het is onduidelijk, of Van der Toom met bruidsschat de mohar of de mattan, of beiden 
bedoelt Wel is duidelijk dat door deze geschenken bij de familie van het meisje kapitaal 
binnen gekomen is, waarmee men voor haar kan zorgen als ze alleen gelaten wordt 

Het onderscheid tussen bruidsgift en bruidsprijs en de term 'indirecte bruidsgift' worden 
ook niet gehanteerd door L.M Epstein (1942)"'en R Patai(1960)" 

Conclusie 
Mijn conclusie is dat in al deze literatuur, met uitzondering van het artikel van Grosz, 
geen rekening gehouden wordt met het onderscheid tussen bruidsprijs- en bruidsgiftsys-
temen Wel wordt voortdurend gevraagd een genuanceerde benadering van het begrip 
'bruidsprijs' toe te passen Men beklemtoont dat de vrouw niet echt verkocht wordt 
Vaak wordt aangetoond dat de bruidsprijs geheel of gedeeltelijk bestemd is voor de 
bruid zelf Maar dit element wordt in de genoemde literatuur nergens op de eerste plaats 
gezet Het begrip 'indirecte bruidsgift' kent men niet Toch zou gebruikmaking ervan 
verhelderend kunnen werken bij de beschrijving van de Israëlitische mohar. De mohar is 

Van der Toom, Van haar wieg tol haar graf, 1987 
Van der Toom, a w., 58-61 
Van der Toom, a w, 69 
Louis M Epstein, Marriage Laws in ihe Bihk and ihe Talmud, 1942 
Patai, Family, Love and ihe Bible, 1960 
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dan een geschenk van de bruidegom of zijn familie aan de vader of broer van de bruid, 
die deze weer ter beschikking moet stellen aan haar zelf 

4.3 Endogamie 

4.3.1 De naam van de vader 

Mace is van mening de sleutel van de Hebreeuwse familiestructuur te kunnen aanwijzen 
Alles gaat volgens hem om het verkrijgen van zonen*̂  Mace ziet het verlangen naar 
zonen ingebed in een vorm van voorouderverering" 

Mace gaat diep terug in de Hebreeuwse geschiedenis en heeft kennis genomen van de evolutionistische 
ki|k op de geschiedenis van de mens en de ontwikkeling van het huwehjk Dit kwam al ter sprake bij 
Morgensterns opvatting over het /)ee«a-huweli|k W Robertson Smith meende, dat de Semieten oor
spronkelijk leefden bij de oasen in Arable Later ontwikkelden zich exogame, misschien wel totemisti-
sche clans Dit betekent dat een bepaald dier of een bepaalde plant als de beschermer van de clan gezien 
wordt en daarom verermg verdient Hierop volgt een penode waann de Semieten met hun kudden door 
de woestiin zwierven en veehouders waren De laatste fase breekt aan als men neerstnjkt in vruchtbare 
landstreken, zoals in Israel In het eerste stadium is er een huwelijksvorm waarbij de vrouw in de oase 
blijfl en wordt bezocht door de echtgenoot, die uit een andere stam komt Men noemt het wel eens 
'lsadiqa-h\ivieh]k' De vrouw zelf zoekt hulp bi| haar eigen clan Er ontwikkelt zich matnarchaat de 
moeder beheerst het huisgezin en ook ontwikkelt zich matnlinealiteit de afstamming wordt via de 
moeder gerekend Hierbi] kan polyandne voorkomen (29,36 w) 
Dit alles IS echter zeer dubieus Mace ondersteunt deze visie ook met In zijn conclusies (261 w) ontkent 
hij dat er een stadium van matnarchaat is geweest Dit is eigenlijk nergens ter wereld aangetoond, zegt 
hij Hl] meent dat het ook ps-ychologisch gezien niet past bi) het patnarchale Israel Mace concludeert dat 
het Hebreeuwse huweliik oorspronkeli|k monogaam was, dat de vrouw een hoge positie had en thuis 
ongeveer de koningin was 
Het beroep op het zogenaamde tsadiqa-huwe\\]V. heeft ook geen kracht In Mesopotamie kwam wel een 
vorm van samenleven voor, die 70 genoemd werd, maar wat de betekenis is geweest, weet men niet 
zeker̂ ^ 
Mace geeft zelf veel aandacht aan het patnarchale element in de Hebreeuwse samenleving De clan is 
niet anders dan de familie in het groot, en de gezamenli|ke voorouder speelt in de Semitische samenle
ving de rol die de totem heeft in een totemistische maatschappij Deze voorouderverenng is echter later 
verv angen door de verering van Jahwe (67 w) 
Terecht zegt Mace dat leviraat helemaal niet hoeft te wijzen op vroegere polyandne annex matnarchaat, 
zoals zo vaak gezegd wordt (95) Mace meent dat Israel geen adoptie kende en dat daarom het leviraat 
nodig zou zim*' We kunnen instemmen met de opvatting van Mace, dat de achtergrond van leviraat en 
trouwens ook van polygamie en concubinaat vaak deze was, dat men zonen wenste te ontvangen (123) 

Zo komen we bij de bijbelse uitdrukking die aangetroffen wordt in teksten over het 
leviraat maar ook in gedeelten over het erfrecht van dochters en het huwelijk van erf
dochters Het gaat er om dat "de naam van de vader op zijn erfdeel m stand gehouden 
wordt" 

Mace, a w , 262 
Mace, aw, 114 
Neufeld, a w, 63 Tsadtqa-iiuv/ehjk is dat de vrouw, met toestemmmg van man, tijdelijk een poosje bij 

haar vader woont In Israël kwam dit echter met voor, het is ook met bewezen m Ri 8 31,14 1 
Dit IS onjuist In Ezra 2 61 (vgl Neh 7 63) staat een geval van een adoptie-huwehjk BarziUai geeft een 

van zijn dochters aan een (onbekende) pnester ten huwelijk In I Kr 2 35 wordt een ander geval beschreven 
Een zekere Sesan, die geen zonen heeft, geeft zijn dochter aan zijn slaaf Jarcha tot vrouw 
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Dat is het element waarover we verder willen spreken in deze paragraaf Die relatie 
tussen 'de naam van de vader' en 'zijn erfdeel' wijst op endogamie en niet op voorou
derverering Juist bij endogamie is er aandacht voor de ontwilckeling van de delen van de 
clan of stam Dat geldt zeker in Israel, waar ieder zich verheugde over het van God 
gekregen erfdeel 
Zaken als erfrecht, leviraat en lossing moeten nu besproken worden De laatste twee 
instituten hangen m i nauw samen D A Leggett wijdde er een studie aan, waarin hij 
o a concludeerde dat land in Israel nooit definitief verkocht mocht worden, maar door 
een familielid moest worden 'gelost' Want al het land is eigendom van Jahwe, de 'Los
ser', die het volk uit Egypte heeft bevrijd en het beloofde land heeft gegeven Het 
uitsterven van een familietak in Israel betekende, dat deze tak geen deel zou ontvangen 
in het messiaanse koninkrijk"^ 

Numen 27,36 
Toen de woestijntijd voor Israel ten einde liep, is wetgeving tot stand gekomen over het 
erfrecht van dochters en over het huwelijk, dat erfdochters mogen sluiten Het gaat om 
de vijf dochters van Selofchad 
Numeri 27 beschrijft dat zij bij Mozes komen met de vraag, hoe het straks in Kanaan zal 
gaan met het erfdeel van hun gestorven vader Hun vader heeft geen zonen nagelaten 
De naam van hun vader zal nooit meer genoemd worden, als er met een aanwijsbaar 
erfdeel op zijn naam staat in Kanaan En dat, terwijl bij de verdeling van het land met 
alle gezinshoofden gerekend is (Nm 26) Mozes raadpleegt de Here en spreekt uit, dat 
de dochters van Selofchad gelijk hebben Het is billijk dat zijzelf het erfdeel van hun 
vader straks in Kanaan ontvangen Het verzoek van deze meisjes wordt tevens aanlei
ding tot een algemene wetgeving over erfrecht Als er geen zonen zijn, zullen de doch
ters erven Als er helemaal geen kinderen zijn, erft een broer van de overledene of anders 
de dan volgende naaste bloedverwant (Nm 27 8-11) In ieder geval moet het grondbezit 
in het 'geslacht' {mispacha) blijven, dat wil zeggen in de kring van hen, die van dezelfde 
overgrootvader afstammen De dochters van Selofchad behoren tot het geslacht van 
Gilead Een aantal geslachten vormt samen de stam 
Toch is de grond niet het eigendom van de stam of van het geslacht, maar van het 'huis
gezin' (èaf- 'ah), de kring van hen die dezelfde (groot)vader hebben Om die reden wordt 
het billijk gevonden, dat de dochters voor de erfenis eerder in aanmerking komen dan de 
broers van de overledene*' 

DA Leggett, The Levitate and Goei Institution, 1974, 292, 293 J A Loader, Of barley, hulls, land and 
levirate, 1994, 132 wi|st via D R G Seattle naar een commentator uit de lOe eeuw, Salmon ben Ychoram 
ledere levir is een gö'3, maar met iedere go e/ is een levir Inzake het erfrecht verwi|st W H Gispen, 
Numen,II, 1964. 181,naar WA vanF^s, De eigendom in de Pentateuch, 1909,2'i\-2M wellicht was het 
erfrecht al voor de wet door voorvaderli|k gebruik geregeld, en de zaak van het grondbezit pas na de 
vestiging in Kanaan 

De termen ba- 'ab en mispacha kunnen volgens Patai zowel voor grotere als kleinere eenheden worden 
gebruikt, aw,17-19 In I S 1818 kwamen we ook al de term chay (clan) tegen, die nader wordt omschre
ven als het geslacht van mijn vader' Daarnaast is er de matsise, de stam Gaat het om stam-endogamie of 
"tamilie-endogamie'^ Op grond van Nm 27 kies ik voor het laatste De kwestie komt ook aan de orde als 
gevraagd wordt hoe nauw de knng is die in Nm 36 6 met m/i/;acAj wordt bedoeld HM Ohmann vraagt 
zich af, of men in het verhaal van Nm 27 en Nm 36 bewust verder kan zijn gegaan dan de bedoelmg van de 
vragers, die slechts wilden dat ze binnen de stam zouden trouwen Was het met gewoon zo, dat ze m de 
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De geschiedenis van de dochters van Selofchad krijgt een vervolg Niet veel later komen 
de familiehoofden van de clan van Gilead tot Mozes om te vragen wat er nu gebeuren 
moet als de erfdochters gaan trouwen met iemand van een andere stam (Nm 36) Dat 
was weliswaar in de nomadische samenleving niet gebruikelijk, maar het kwam kennelijk 
voor Deze meisjes hebben geen vader meer en ook geen broer, die zich met hun huwe
lijk bemoeit Stel, dat zij met iemand van een andere stam trouwen, mag dan het aan 
Selofchad toegedachte deel uiteindelijk bij een andere stam terechtkomen'̂  Zij vrezen 
dat het uit hun stam verdwijnt en ook in het jubeljaar niet teruggegeven wordt, omdat 
het een erfenis betreft (Lv 25) De mannen van het geslacht Gilead hebben in de woes
tijntijd deze complicatie reeds onder ogen gezien 
Het antwoord luidt dat de erfdochters moeten trouwen met iemand uit de familie De 
dochters van Selofchad hebben dat later ook gedaan Ze zijn getrouwd met zonen van 
hun ooms van de kant van hun vader In Jozua 17 4 staat dat de meisjes later voor hun 
erfdeel zijn opgekomen en het hebben gekregen, op grond van de wet, die in de woestijn 
was vastgesteld Over hun echtgenoten wordt niet gesproken In dit geval wordt dus 
endogamie binnen de familie voorgeschreven Het erfdeel moet blijven binnen het ge
slacht Het algemene gebruik van huwelijk binnen de grootfamilie, dat echter niet ver
plicht is, wordt in dit geval bindend opgelegd 

Deuteronomium 25 
Het leviraatshuwelijk is een oude gewoonte (zie Gn 38), maar wordt in Dt 25 5-10 
alleen voorgeschreven wanneer twee broers dichtbij elkaar wonen, op hetzelfde familie
landgoed** Als één van hen sterft zonder zonen na te laten, moet de andere broer de 
weduwe trouwen De eerste zoon uit dit huwelijk erft het deel van de overleden echtge
noot Opnieuw zien we de betekenis van het geslacht, want men moet afstammelingen 
van dezelfde grootvader zijn Normaal is het zo dat ze dicht bij elkaar wonen Maar 
woont iemand toch al ver weg, dan kan hij niet meer gevraagd worden met de weduwe 
te trouwen Het is dan niet mogelijk om zo lang voor de beide stukken erfdeel te zorgen, 
totdat de eerstgeboren zoon van hen in staat zal zijn de grond van de gestorvene te 
beheren 

In sommige samenlevingen hangt de kwestie van het leviraat direct samen met huwelijksbetalingen Dan 

nauwe familieknng al een geschikte partner gevonden hadden en daarom met verder in de stam keken'' Zie 
Ohmann, Tellingen m de woesujn 1983, 184 WH Gispen, aw, 312, meent dat de meisjes m hun keuze 
beperkt worden tot de mispicha, het geslacht Het belangnjkste argument voor deze laatste opvatting li)kt 
mij, dat in Nm 27 aan de dochters prioriteit gegeven wordt boven de broers van de overledenen, als het op 
het erven aankomt M a w bét-'ïb en /of mispicha (huisgezin en/of geslacht) gaat voor chay en/of maistse 
(clan en/of stam) 

Dat IS volgens Neufeld - terecht m i - de betekenis van het 'samen wonen", a w , 40 Ovengens ziet hi) 
wel deze voorwaarde van het 'samen wonen' als het slot van een ontwikkeling , a w, 34 Die opvatting van 
Neufeld zal samenhangen met een late datenng van Deuteronomium, die wij alwijzen Waarom met uitge
gaan van het praktisch nut dat het leviraatshuwelijk moest hebben'' Er moest gezorgd worden voor nage
slacht van de overledene De zoon moest het vaderlijk erfdeel Ie zijner tijd beheren Als er alleen maar voor 
nageslacht gezorgd kon worden, maar niet voor het erfdeel zelf, wat had het huwelijk dan voor zm'' Het 
erfdeel kon al wel vervallen zijn, voordat de erfgenaam volwassen was Loader, a w, 127v noemt andere 
exegeten die verdedigen dat de knng van potentiële "zwagers' eerst heel ruun en later heel smal was, en dat 
in het eerste stadium er eigenlijk geen leviraatshuwelijk maar het hierna te noemen (pag 143v) lossingshu-
welijk was 
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redeneert men vanuit het feit dat voor de vrouw betaald is en dat nu de clan van de man recht op haar 
heeft We zagen dit bij de Bantoes (pag 27) Deze denkwijze past bi] een exogame samenleving" In 
Israel is de achterliggende gedachte anders Het gaat om de plaats in het verbondsvolk, het erfdeel, dat 
God aan ieder geslacht binnen de endogame stam gegeven heeft 

Velen menen dat het leviraatshuwelijk later is teruggedrongen door de wetten van 
Leviticus In Lv 18 16 en 20 21 wordt immers, zo zeggen ze, het huwelijk tussen een 
man en de vrouw van zijn broer verboden'" Nu is het zo dat zij, die over latere terug
dringing spreken, van mening zijn dat het boek Leviticus uit later tijd dateert terwijl het 
naar de uitleg van het boek zelf in de woestijntijd geplaatst moet worden Neufeld 
probeert Lv 18, 20 en Dt 25 te harmoniëren en zegt dat de hoofdstukken in Leviticus 
een algemeen verbod geven inzake huwelijk tussen zwager en zus, maar dat Dt 25 over 
het bijzondere geval spreekt van de weduwe van de broer" Ik wil nog een stap verder 
gaan en stellen dat er geen conflict is tussen Lv en Dt omdat Lv niet een opsomming 
van verboden huwelijksrelaties geeft (zie pag 146w) 
Het leviraat is niet verplicht De broer kan weigeren de vrouw te huwen Dan treedt de 
'c/;7/tói'-ceremonie in werking, waarbij de vrouw de man zijn schoen - teken van 
bezitsrecht. Psalm 60 10 - uittrekt en hem in het gelaat mag spuwen (Dt 25 9) In de 
geschiedenis van Ruth echter trekt een man zelf zijn schoen uit, als teken van bezits
overdracht (Rt 4 8 ) " 

Epstein meent ten onrechte dat er geen relatie ligt tussen het leviraatshuwelijk en de erfenis Volgens 
hem gaat het o a om de bescherming van de kinderloze weduwe Die moet een veilige plaats hebben in 
de tamilie, en daarom ü"ouwt iemand van de familie met haar, opdat ze een zoon knjgt die voor haar 
zorgen kan" 

De gedachte komt ook bi) Neufeld, a w , S1,32, naar voren En terecht is Neufeld scherp in zijn afwijzing 
\an de theorie dat het leviraat moet zorgen vooi het nageslacht, om voorouders te kunnen verzorgen Dit 
religieuze aspect is wel overal ter wereld aanwezig maar in de bijbel met terug te vinden, Neufeld, a w , 23-
26 

Patai, a w , 86, Epstein, a w , 88 w 
" Neufeld, a w,43.44 

In Ruths geval gaat het niet om een leviraats- maar om een ge 'u//i-huwelijk een huwelijk door een 
losser, zie b \ SR Dnvcr, A Cnlical and exegetical commentary on Deuleronomv. 1902,285 De losser 
trekt ziin schoen uit en geeft deze aan Boaz Niet het werkwoord chlts wordt gebruikt maar sip Loader, a w , 
115vv wijst op de gewaagde bijdrage van C M Carmichael, die de gebruiken uit Dt en Rt verbmdt, tegen de 
achtergrond van Gn 38, waar staat dat Onan zijn zaad verspilt omdat hij bi) zijn schoonzus, die weduwe is, 
geen kind wil verwekken Het spugen van de weduwe in het gelaat van de onwillige zwager zou het 
verspilde zaad symboliseren Als de weduwe daarna ziin sandaal uittrekt wil ze zeggen dat ze zelf ook geen 
gemeenschap met hem wil, omdat de sandaal het symbool van het vrouwelijke geslachtsorgaan zou zijn, 
evenals de voet het symbool van het mannelijke orgaan Volgens Rt 3 7 heeft Ruth 's nachts Boaz' voeten 
ontbloot, en het publiek dat de volgende dag in de stadspoort aanwezig is begnjpt de sexuele betekems van 
de sandaalceremome die daar plaatsvmdt Echter, ook Carmichael zelfwijst op de andere betekems bezits
overdracht Alleen de laatstgenoemde symboliek is m i te verdedigen, gezien het gebruikte werkwoord, 
gezien het feit dat de man zelf handelend optreedt en ook omdat het publiek met weet van het gebeurde 's 
nachts Loader vindt dat Carmichael hier goed oog heeft voor de relatie tussen het verwekken van een kind 
(sexueel aspect) en het zorgen voor levensonderhoud (econonusch aspect), waarmee de kern van zowel 
leviraat als lossmg is weergegeven Zelf zie ik die twee elementen m verband staan met een derde, dat nog 
belangri|ker is de Here heeft aan de Israeliüsche man een erfdeel gegeven heeft, om daarop met zijn 
nageslacht voor Hem te leven 
"Epstem, aM',79,81 
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Conclusie 
In het Israëlitische denken neemt de vader een belangrijke plaats in Dit is niet vanwege 
voorouderverenng Het staat in verband met de erfdelen die de geslachten bij de intocht 
in Kanaan ontvangen hebben van hun God De reeds endogame samenleving van de 
nomadische Israëlieten blijft gehandhaafd als ieder geslacht een erfdeel krijgt om daar de 
Here te dienen Daarom moet de "naam van de vader op zijn erfdeel in stand gehouden 
worden" Zowel de wet op het huwelijk van de erfdochters (Nm 27, 36) ais de leviraats-
wet (Dt 25) staat in dit kader 

4.3.2 De losser van Noömi 

In het boek Ruth leren we de betekenis van het leviraatshuwelijk beter kennen, hoewel 
het huwelijk tussen Boaz en Ruth niet zo'n huwelijk was (zie noot 92) Daarop heeft 
ook M David gewezen Hij noemt het huwelijk een familiehuwelijk'" J P Lettinga zegt 
dat het boek Ruth twee cruces kent 1) lossing door een verdere verwant dan de zwager, 
2) het erfrecht van de vrouw Hij verwijst daarvoor naar de publicaties van J Schone-
veld en D A Leggett Laatstgenoemde zegt dat je de wetsteksten vaak vanuit de verha
len moet interpreteren Het verhaal van Ruth leert de betekenis van een wet als Dt 25'* 
Het gaat er om dat iemand, hetzij de directe zwager hetzij een ander, door lossing 'goed
heid' bewijst jegens de overledene, zodat "diens naam op zijn erfdeel blijft bestaan" (vgl 
Rt 4 10 met Dt 25 5-10) Schoneveld noemt het huwelijk van Ruth gemakshalve wel 
een zwagerhuwelijk, maar is dezelfde conclusie als Leggett toegedaan Beiden wijzen 
met nadruk ook op de goedheid die Ruth zelf in dat opzicht betoont jegens haar overle
den man en haar schoonmoeder In al deze gevallen gaat het om chesed, fideliteit, 
'verbondstrouw' Blijkens 1 13 dacht Noomi eerst dat Jahwe haar die niet meer bewees 
Ruth IS getrouwd geweest met de Israëliet Machlon, die samen met zijn ouders Elimelek 
en Noomi naar Moab was gevlucht in een tijd van hongersnood en daar gestorven is 
Haar schoonmoeder Noomi, ook weduwe geworden, stelt voor dat de schoondochters 
in Moab blijven wanneer zijzelf naar Betlehem terugkeert Noomi zegt dat zij toch geen 
kinderen meer zal krijgen, die haar schoondochters tot man kunnen zijn (111) Zij 
spreekt dus even van een leviraatshuwelijk, maar zegt zelf dat het in hun geval een 
onmogelijkheid is'̂  

^ David noemt het zwagerhuwelijk in zijn Vorm en wezen van de huwelijkssluiting, 1934, 5 Hi) verklaart 
het uit het overwicht van de famihe boven het mdividu Hii verwijst naar de volgende teksten Gn 38, Dt 
25 5 V, Ruth Bij het boek Ruth merkt David op, dat de vervaardiger ervan kermehjk twee dingen door elkaar 
haalt het familierechtelijke zwagerhuweli|k en een vermogensrechteliik retractierecht, ge ulla Terwiil hi] in 
1934 aan vermenging van leviraat en ge w//a denkt, laat hij in een volgende publicatie beide geheel los en 
geeft een eigen verklanng familiehuuelijk, Divid, Hel huwetijk van Ruth, Leiden 1941,2 
" David, Het huwelijk van Rulh, 2 .1 P Lettinga, Jono//}w(/i, 1996, over de'cruces'op 33, over c/ie.W op 
26 Leggett, aw, 288-291 J Schoneveld, De betekenis van lossing, 1956, 3, 11 Schoneveld meent dat 
Noomi de bezittmgen met geërfd had, maar wel het gebruiksrecht ervan had, a w , 7-11 
' ' David meent dat Noomi (of de schn)ver van het boek Ruth) van een verkeerde opvatting van de leviraats-
bepalingen is uitgegaan Allereerst wordt geen rekemng gehouden met de bijkomende bepaling m Dt 25 dat 
de twee broers bij elkaar moeten wonen Vei"volgens lijkt het alsof Noömi ook kmderen, uit een andere vader 
geboren, tot levu-aat verplicht acht Die kinderen kunnen toch hooguit van Machlon en Kilion stiefbroers van 
moedersziide zijn Als zodanig zouden zij nooit tot de familie van Elimelek gerekend kunnen worden David 
wi|st op de patriarchale familieopvatting, die toen gold, aw ,1 Maar vergeet David met lets'? Zou Noomi 
met, evenals de erfdochters van Nm 36, zich geroepen weten binnen de farmlie te huwen'' Ziet David de 
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Uit het feit dat Noömi de schoondochters adviseert naar huis te gaan en haar met te volgen, concludeert 
David dat zij ruet hoopt op een huwelijk van haar schoondochters met iemand uit de familie van de man 
Dat IS voor hem een belangnjk gegeven Want daaruit kan blijken dat toen met de gewoonte bestond, dat 
een kmderloze weduwe ook door een ander dan een zwager moest worden gehuwd" Vergeet David met 
in rekening te brengen dat het huwelijk van de zonen van Noömi geen doorsnee-huwelijk was'? De 
vrouwen kwamen uit Moab Met de gewoonte van endogamie was bij hun huwelijk geen rekening 
gehouden Meer nog men had ook de regel van Dt 7 geschonden Dan valt wel te begnjpen dat Noömi 
de schoondochters m hun eigen land wil laten 

Ruth was in het huis van Noomi tot geloof in Jahwe gekomen Daarom had Noomi haar 
niet mogen terugsturen Maar Ruth gaat toch mee naar Betlehem Daarvoor wordt ze in 
Betlehem geprezen (211,311) Wie zal echter in Bethlehem voor hen zorgen'' Noomi 
heeft wel haar familie en die van haar overleden man Maar zal deze familie zich ook 
over Ruth, de Moabitische, ontfermen als zij er niet meer is'' Noomi heeft nog grondbe
zit in Betlehem, namelijk dat van haar man Ik zie geen reden haar bezitsrecht te betwis
ten, zoals uitleggers als David en Schoneveld doen (zie noot 95, 96) Ik meen dat de wet 
van Nm 36 een fixatie is geweest van wat in de endogame samenleving als regel gehan
teerd werd erfdelen mogen niet verloren gaan Die regelt betreft dus ook Noomi Maar 
zij moet vooruit kijken Als zij gestorven zal zijn, gaat de familie het erfdeel dan van 
Ruth afnemen'' Ruth is immers een vreemdelinge'' Welke complicatie treedt op als Ruth 
met iemand anders, van buiten de familie, trouwt'' Raakt de familie dan het erfdeel 
kwijt'' Al zou de familie dat verhinderen, toch gaat de naam van Elimelek verloren op 
zijn erfdeel in Israel en ook de naam van zijn zoon Machlon, de overleden man van Ruth 

De losser 
Er wordt in het boek Ruth over de 'losser'-figuur gesproken, de 'gö'é/' Dat is iemand, 
die volgens de wet van Lv 25, land terugkoopt dat verarmde familieleden moesten 
verkopen Het kan ook inhouden dat hij familieleden vrijkoopt, die slaaf zijn geworden 
Zelfs zijn er lossings-huwelijken, ' ^ 'ulla' -huwelijken" 
Er zijn geen mannen meer in het gezin van Noomi Van een broer van haar overleden 
man Elimelek horen we ook niets Het bezit zal later als vanzelf bij iemand anders 
komen, verder weg in de grootfamilie Noomi raakt het kwijt, zoals je ook bezit kwijt 
kunt raken dat je door armoede verkopen moet Tenzij er een 'lossingshuwelijk' komt 

voorkeur voor endogamie met over het hoofd'' Hij heeft de gedachte wel overwogen maar afgewezen Hij 
schrijft in noot 8 op p 7 dat voor het vermoeden van J Mittelmann, Der aliisraelilische Levirat, 19, dat 
Noömi bij een huwelijk slechts een bloedverwant van haar gestorven man op het oog heeft, geen enkele 
aanwijzmg bestaat en dat dit ook zeer onwaarschijnlijk is Wellicht hangt Davids mening m deze samen met 
zijn opvattmg, dat termen als 'weduwe' en 'wees' mede inhouden, dat men met behoort tot een familiever
band Daarvoor draagt hij Babylomsche gegevens aan, zie David, Vorm en wezen, 8 M i lag dit m Israel 
met zo en opmeuw verwijs ik naar de erfdochters van Nm 36 
" David, Het huwelijk van Ruth, 7,8 

Het onderscheid wordt gedetailleerd uitgewerkt door Epstein, a w ,77-92 Daarentegen ontkent David de 
aanwezigheid van dit soort huwelijken Hij spreekt zelf over 'familiehuwelijken', Het huwelijk van Ruth, 
13,14 HIJ acht het onmogelijk dat twee rechtsinstituten, die beide moesten dienen om de weduwe te verzor
gen en de naam van de gestorvene m stand te houden, gelijktijdig zouden hebben bestaan Mijn vraag is 
waarom kan dat met'' Je zou zelfs het zwagerhuwelijk een verbijzondermg van het lossingshuwelijk kunnen 
noemen en kunnen stellen dat alleen in geval van zwagers - die dan ook nog bij elkaar moeten wonen, Dt 25 
- van een zekere phcht sprake is en m de andere gevallen slechts van een voorkeur 
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Dan 'koopt' de bruidegom de bezittingen, die bij de vrouw berusten, en wordt daarmee 
feitelijk het bezit van deze vrouw losgekocht uit de hand van ver verwante familieleden, 
die het anders zouden krijgen 
Epstein zegt Was Noomi nog jong geweest, dan had ze zelf een ̂  '«//a-huwelijk kunnen 
sluiten en een eventuele zoon had later een leviraatshuwelijk met de weduwe Ruth 
kunnen aangaan en zo de naam van Ruths echtgenoot Machlon in stand kunnen houden 
op diens erfdeel" Noomi is al oud en ziet een andere oplossing Via een ^ '«//a-huwelijk 
van schoondochter Ruth kan het erfdeel voor het nageslacht van Elimelek bewaard 
blijven Ze was niet op zoek naar een rijk man, die verloren gegaan grondbezit kon 
terugkopen Ze was het grondbezit nog niet kwijt Het lijkt er alleen op dat ze op het 
punt stond iets te verkopen (4 3)"" Ze heeft alles nog, maar heeft geld nodig en weet 
toch niet wat ze met de grond moet Zonder zoon sterft de naam van haar overieden 
man en zoon uit Daarom zoekt Noomi een huwelijk tussen Boaz en Ruth Boaz is hun 
bloedverwant, een familielid van de kant van Elimelek (zie 2 1) 

Dew oorden van Ruth op de dorsvloer willen zeggen dat zij van Boaz bescherming via een huwelijk 
begeert Boaz begriipt haar bedoeling en acht die zuiver Ze gebruikt woorden - schuilen onder uw 
vleugels - die duidelijk maken dat zij met hem wil trouwen'"', maar die ovengens niet pnmair seksuele 
betekenis hebben (3 9) Had Boaz niet dezelfde woorden gebruikt om haar te pn)zen, daar ze bii Israels 
God was komen schuilen (2 12)""'? 

Epstein, o w, 85 
Die mterpretatie van het part fem sluit David niet uit, hoewel hij er zelf geen voorkeur aan geeft, 

a H' .16,17 Beter is echter niet de lezing van het part fem te volgen, die David voorstelt, maar van het 
perfectum. en dit op te vatten als een punctueel praesens 'zi] verkoopt bij dezen', zie Nat-Lettmga, Gram-
malica, 1961, 160 (par 69 a I (5) 

Patai, a w, 87, noemt Ruth 3 9 als hij vertelt van huwelijksgebruiken op het Sinai-schiereiland Het kleed 
van de man wordt over het hoofd van de vrouw geworpen De bruidegom heeft zijn mantel naar de vader van 
de bruid gesmurd en als zij op de trouwdag naar de bruidegom wordt gebracht heeft ze die mantel om 

David stelt dat volgens de masoretische punctuatie het gebruikte woord slechts een gebrekkige schnjf-
wijze kan zijn voor Aenï/?Aa (vleugels duahs) Er ontbreekt namelijk een letter yos? De'vleugels' zien op 
de bescherming Biina algemeen leest men het woord echter als een singulans kenafeka Hierbi] is de yöd 
met nodig En dan luidt de vertaling "Ge moet uw dek over uw dienstmaagd uitspreiden", een zinspelmg op 
het huwelijk (Ez 16 8) Zie David, Hei huwelijk van Ruth, 9 Nu kiest David zelf voor de dualis (met de 
betekenis van bescherming), omdat hi| niet gelooft dat Ruth van Boaz verlangt met haar te trouwen Dat 
acht hii in striidt met hel bescheiden en bekoorlijke karakter van Ruth Is David hier met bevooroordeeld, 
door met in te zien dat ei bij Noomi en ook bij Ruth zelf een sterk verlangen is naar een huwelijk voor Ruth'' 
Vanuit ziin gezichtspunt komt David tot de conclusie, aw, 11, dat de woorden van Boaz tot Ruth op de 
dorsvloer slechts betrekkmg hebben op de aiwikkeling van haar financiële verplichtmgen in verband met 
grondaankoop 
H .1 Schilder omschnjft de gedachten van Ruth t o v Boaz als volgt "Die vleugelen-van-Jahweh zie ik heel 
nuchter in de 'vleugel', bestaande m de deken van uw bed Schuilen bij Jahweh, dat betekent voor mij het 
bed met u delen", Richteren en Ruth, 1982, 64 Lettinga, ave, 1996, 28 volgt met de vocalisatie van de 
Masoreten en leest smgulans De vleugel is de slip van de mantel, die als pars pro toto gezien moet worden 
Ruth zegt dan "Neem mij tot vrouw, huw mij" Ook het opslaan van het voetendek ziet hij als verkapt 
huwelijksaanzoek, temeer omdat de m 2 4 voorkomende werkwoorden vaak eufermstisch gebruikt worden 
voor geslachtsverkeer en dubbelzinnig zijn, o w , 27 
Ml is de nachtelijke actie van Ruth oneerbaar en hadden zij en Noómi deze manier om een huwelijk uit te 
lokken met mogen gebruiken Zo wordt het door de schnjver ook omschreven Maar ik ga er van uit dat in 
de woorden van Ruth tot Boaz toch het element van de bescherming benadrukt wordt, het losserschap Dat 
was uiteindeliik het doel van de vrouwen, en als het 's nachts tot een gesprek komt legt Ruth haar handelen 
ook zo uit 
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Boaz pnjst haar m de nacht op de dorsvloer opnieuw, omdat ze goed is voor Noomi (3 10) Want ze wil 
niet zo maar trouwen, maar op een wijze dat aan de wens van Noömi wordt voldaan met Boaz en niet 
met een ander 

Nu zijn er in Betlehem twee mannen, die voor Noomi en Ruth losser kunnen zijn. De één 
is Boaz, de ander wordt niet bij name genoemd, maar staat nog dichter bij Elimelek 
(3 13) Boaz treedt handelend op door de andere losser ten overstaan van de rechtbank 
voor de keus te stellen Als deze man wil lossen, moet hij ook met Ruth trouwen en als 
ze een zoon krijgen zal hij gelden als kleinzoon van Elimelek en zoon van Machlon Zo 
wil Noomi het (4 5,9,10)'"' De aangesprokene begrijpt de woorden van Boaz heel goed 
en hoewel hij aanvankelijk de grond wilde kopen, ziet hij toch van zijn lossingsplicht af. 
Hij voelt er niet voor geld aan Noomi te geven om grond te verkrijgen, die later niet 
voor hem zal zijn maar voor een zoon van Machlon Daarmee tast hij zijn eigen bezit aan 
(4 6) De andere losser behoorde tot de 'mispacha' van Elimelek Maar hij weet zich niet 
verantwoordelijk voor de 'bét-'ah' van Elimelek Het voortbestaan daarvan is pas 
verzekerd bij de geboorte van de zoon van Ruth en Boaz Hij wordt dé losser van 
Noomi Voor dat doel heeft Boaz als ondergeschikte losser willen optreden en zich Ruth 
willen verwerven (4 9 qnh) Het huwelijk van Ruth en Boaz is nodig om de losser te 
laten komen, die Noomi behoefde, namelijk de zoon van haar schoondochter die de 
naam van de overleden Elimelek op diens erfdeel in stand zal houden (4 M)'""* 
Dat deze zoon dé losser is, heeft David nergens in rekening gebracht Dit heeft hem 
gebracht tot de te simpele conclusie, dat in het geval van Ruth eigenlijk alleen over 
lossing van grond gesproken wordt en niet over een huwelijk"" Hij meent dat vrouwen 
in Israel geen erfiecht hadden en Noomi dus niets te verkopen had Hij is voor het 
tegenargument vanuit Nm 27 (de erfdochters) niet gevoelig omdat hij meent dat dit 
bijbelgedeelte pas uit de zesde eeuw stamt"" 

Conclusie 
Het huwelijk van Ruth en Boaz is geen leviraatshuwelijk David noemt het een 'familiehu

welijk', Epstein een 'g'W/ahuwelijk' Het laatste heeft de voorkeur In het boek speelt 

David verklaart Boaz' intentie zo, dat deze Ruth verzorgd wil weten en daarom die eis stelt bij de kwestie 
van de lossing van de grond, a w, 17,18 Maar Boaz" spreken in dezen kan toch met alleen uit humane 
overwegingen tegenover Ruth verklaard worden'' Als er niet een zekere plicht tot zo"n lossingshuwelijk zou 
zi|n, is Boaz spreken niet te begriipen Schoneveld meent dat bij een huweliik als dit alleen door de bi|zon

dere vastlegging van de plaats van de eventuele zoon, geregeld wordt dat hii het bezit knigt, aw . 11,12 
Volgens mil's het vastgelegd voor alle zekerheid, maar is het ook zonder die vastleggging de bedoeling van 
zowel lossmg als leviraat geweest 

■* Epstein, a »', 87 Uitemdelijk is het kind zelfde 'ultimate gö'él', want hij houdt het bezit uit handen van 
familieleden en zorgt voor handhaving van de onginele familienaam Maar de later levende schnjvers van 
Kronieken (de typermg is van Epstein) (Rt 4 21, 1 K 2 12, Gn 46 12, 1 Kr 2 4) zeggen gewoon dat Obed 
de zoon van Boaz is Zij nemen dus de ovci dracht van de naam van Elimelek niet langer serieus Leggett 
geeft veel aandacht aan Obed als losser, al moeten we het woord dan niet in technische zin opvatten Hij 
meent dat Obed zowel als kind van Machlon als van Boaz is gezien, a w, 255266. Dat denk ik ook Het 
ging er unmers met om Boaz' vaderschap te betwisten maar Machlons en Ehmeleks erfdeel met ie laten 
verdwijnen in het bezit van de grootfamilie 

David, aw ,14 Ook van lossing van grond meent David dat dit van latere tijd is het is eerst door Jeremia 
vermeld (Jr 32, begin 6e eeuw) en in Lv 25 (einde 6e eeuw) geregeld Hij concludeert dat het hele boek 
Ruth van |onge datum moet zijn, a w, 2025 
'"* David, fl.w., 15 
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steeds de figuur van de losser Dé losser van Noomi is de zoon die Boaz en Ruth ont

vangen Deze houdt binnen de endogame grootfamilie de naam van de overleden Elime

lek op diens erfdeel in stand 

4.3.3 Incest 

Endogamie zowel als exogamie verkrijgen in de samenlevingen waarin ze voorkomen 
een verdere invulling door regels over voorkeurshuwelijk en verboden huwelijken 
Laatstgenoemde regels worden incestregels genoemd Per samenleving verschillen ze 
Treffend is de formulering die Epstein geeft van enerzijds endogamie en anderzijds 
incest Bij endogamie wordt een grens aangegeven waarbuiten geen huwelijk mag 
plaatsvinden (b v de grootfamilie of de stam) Bij incest wordt een grens aangegeven 
waarbinnen geen huwelijk mag plaatsvinden (b v het huisgezin)'"^ Nadere invulling van 
de incestregels verschilt van cultuur tot cultuur Spreekt de Bijbel ook over zulke regels'' 
Vaak wordt hiervoor gewezen op Leviticus 18 en Leviticus 20 Maar gaat het hier over 
huwelijkswetten en bepalingen inzake bloedverwantschap'' Zo heeft de RoomsKatholie
ke Kerk in de Middeleeuwen het hoofdstuk gelezen en gebruikt voor haar eigen huwe
lijksbeleid (zie pag 19) De Christelijke Gereformeerde Kerk in de vorige eeuw heeft op 
haar vergaderingen zich vaak met dit bijbelhoofdstuk bezig gehouden om heiderheid te 
verkrijgen over de graden van bloedverwantschap"" Ook in de Sumbanese kerken 
beriep men zich op dit hoofdstuk (zie pag 74) 
Maar kan het accent niet ergens anders liggen in dit hoofdstuk'' Als het over 'incest' 
gaat, wordt immers niet altijd gedoeld op de regelgeving inzake verboden huwelijken In 
de alledaagse zin betekent het zich seksueel vergrijpen aan huisgenoten en familieleden 
Kan het hoofdstuk ook een waarschuwing zijn tegen incestueuze praktijken in de fami
liekring ""■' 

Bi) Neufeld treffen we een benadenng aan die voor deze opvatting ruimte laat Hij zegt dat de wetten zich 
niet zozeer tegen verboden huwelijken nchten De werkwoorden schaamte ontbloten' (Lv 18) en 
'liggen bi|" (Lv 20) zien op de seksuele gemeenschap zelf Het gaat over incestueuze relaties, zowel m 
als buiten hel huwelijk"" 
Epstem IS van mening dat er in de Israëlitische incestwetgeving een ontwikkeling is waar te nemen Hi| 
ziet Lv 18 als een hoofdstuk over verboden huwelijksrelaties uit een vnj laat stadium Daarvoor i» er een 

'"^ Epstein, a w , 220 
'°* R T Kuiper, Leviiicus XVIII, 1872 

Terecht stelt Sietsma, Met weten en wil hunner ouders, dat in Israel op het punt van volksendogamie de 
heiligheid van het verbond met God voorop stond Dit sluit echter niet uit dat Israel leefde tegen een culture

le achtergrond van endogamie Het verbod om te trouwen met de naaste bloedverwant is een regel binnen die 
endogame samenievmg en niet 'een gebod tot exogamie' , zoals hij zegt, a w, 60 
Kuiper, OH', 33, 41 zegt dat voor J D Michaehs, in diens Huwelijkswetten van Mozes, 515, en ook voor 
anderen de hoofdreden te vmden is m het gevaar van vroege verleiding tot onkuisheid in de familie Kuiper 
zelf meent dat het wel over verboden huwelijken gaat Daarbij kiest hij ervoor om zich niet slechts te 
beperken tot de relaties die m Lv 18 uitdrukkehik genoemd worden, maar hi] wil het verbod ook uitsüekken 
tot "alle gevallen, die met de verbodene, m graden van verwantschap gelijk staan, evenzeer als ongeoorloofd 
moeten beschouwd worden", a w y Met die laatste opmerking verbmdt Kuiper ongemerkt twee denkwijzen 
inzake de opbouw van een samenievmg met elkaar die van de schnjver van Leviticus 18 en die, welke 
heersend is m de eigen samenievmg Dit is dezelfde fout als in het genoemde Sumbanese geval gemaakt 
werd (zie pag 74) 
"''Neufeld,aw,191,192 
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tijd geweest waann de samenleving matnarchaal gestructureerd was Daarom staan de verwanten van 
moeders kant dichter bii dan die van vaders kant In de geschiedenis van Gn 20 12 komt naar voren dat 
een vergnjp aan de patemale halfzuster niet zwaar aangerekend wordt maar aan de matemalc halfzuster 
wel De zonde van Lot met zijn dochters zou in die tijd met zo ernstig zijn, want de vader werd in de 
matnarchale samenleving toch maar als een 'outsider' beschouwd'" Volgens Epstein heeft Deuteronium 
al een revolutionaire biidrage aan de incestwet geleverd, door een verwantschapsliin te baseren op het 
huwelijk ook zonder bloedverwantschap kan er sprake zijn van incest, nameli|k via aanverwantschap 
Dan wordt txjk een relatie met schoonmoeder of stiefmoeder incestueus geacht'" Maar Leviticus levert 
een nog weer later stadium, aldus Epstein Nu komt de gehele grootfamilie in beeld, als groep waarbin
nen men met ü-ouwen mag'" Hiertegen pleit echter, dat deze huwelijken er wel zijn Men heeft een 
voorkeur voor de nicht van vaders kant (zie pag 153) En inzake de datenng kan ik Epstein met volgen 
Bovengenoemde bezwaren van Epstein kunnen worden weerlegd wanneer Leviticus 18 gezien wordt als 
een hoofdstuk met waarschuwingen tegen vergnjpen binnen de familieknng Hierbi] worden situaties 
opgesomd die zich binnen de grootfamilies kunnen voordoen en een bedreiging voor de Israëlitische man 
en longen vormden Epstein ziet over het hoofd dat er voor de endogame families patrilokale vestigmg 
was 
Mace gaat uit van de algemene opvatting dat hier een lijst van verboden huwelijken wordt opgesomd, al 
ziet hl] ook dat het hoofdstuk anders uitgelegd kan worden Want 'nemen van een vrouw' (Lv 18 18, 
20 17) kan wijzen op de seksuele gemeenschap zelf en de verzen 20, 22 en 23gaan duidelijk met over 
een huwelijk "" 
K EUiger spreekt in zijn commentaar uit 1966 niet over het verschijnsel endogamie, maar wi)st wel 
dezelfde liin bij de uitleg van Lv 18 als wi| Waarom zou het gaan over verboden graden van bloedver
wantschap'' Deze wet wil de Israélitische grootfamilie bewaren voor ontaarding via de geslachtsgemeen
schap en ze wil de vrede in de sociale verhoudingen verzekeren"' Met een behoorli|ke mate van 
nauwkeungheid wordt volgens Elhger omschrex'en m tien regels - hij ziet verschillende lagen in de tekst, 
gaat schiftend te werk en komt zo tol deze tien - hoe het moet toegaan in de grootfamilie, waar vier 
generaties samenleven De pater familias wordt aangesproken, en om hem heen leven ziin kinderen en 
kleinkinderen en ziin ouders 
E S Gerstenberger zegt in ziin commentaar uit 1991 dat de honzon van Leviticus 18 de grootfamilie of 
clan IS Binnen de clan kent men conflicten, maar daarom is men des te meer er op uit om de seksualiteit 
in de familie te beteugelen Er mag alleen geslachtsverkeer zijn met de wettige echtgenote'" 
Het was een zegen voor de vrouw, aldus .1 R Ziskind in 1996, dat zii niet kon overgaan als vrouw of 
concubine naar een andere man in de familie Volgens hem kon de vrouw ook niet verplicht worden tot 
een leviraatshuwehjk, alleen de man In Leviticus 18 worden geen sancties genoemd, het is een hoofdstuk 
vol apodictische geboden, gencht op het terrein van het familieleven De man wordt individueel aan
gesproken, in de 2e persoon enkelvoud, en daaraan wordt door het bezitteli)k voomaamwtxird van de 2e 
persoon nog weer kracht bij gezet uw moeder, uw vaders vrouw, uw eigen zuster"' 
Ook zijn Elhger, Gerstenberger en Ziskind van mening dat met 'schaamte ontbloten' met alleen gedacht 
wordt aan geslachtsgemeenschap maar ook aan ander mtiem lichameli)k contact 

Wie er voor kiest om Leviticus 18 te lezen als een hoofdstuk over verboden graden van 
bloedverwantschap, moet eerst verklaren waarom in dit hoofdstuk nog zoveel meer aan 
de orde komt Maar wie het leest als een hoofdstuk vol concrete waarschuwingen tegen 
seksuele zonden, kan uitleggen waarom juist deze verschillende zonden worden bespro-

' " Epstem, a w, 220-224 
Epstein, a vi, 228 
Epstein, a -w, 230 
Mace, a.w, 153 
K Elhger, Leviticus, 1966, 239 Eerder publiceerde Elhger in Zeitschnft fur die Alttestamentliche 

Wissenschaft. 67 (1955), 1-25 een artikel Das Gesetz Leviticus 18 
' E S GerslenhergeT, Das dritte BuchMose Leviticus, ]993, 227 

J R Ziskmd, The missing daughter in Leviticus xviii, 1996, 128 
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ken Leviticus 18 waarschuwt Israel bij voorbeeld tegen Egypte en tegen Kanaan De 
gebruiken van Egypte mogen ze niet meenemen, die van Kanaan mogen ze niet gaan 
overnemen In Egypte waren cultusvormen, waarbij mens en dier seksuele gemeenschap 
hadden Het ging om diersoorten die als symbool van de godheid werden gezien In 
Kanaan waren heiligdommen waar kinderen voor prostitutie werden gebruikt, zoals die 
van de afgod Moloch"* Deze context verklaart de waarschuwingen in het begin van het 
hoofdstuk (vers 1-5) en het einde (vers 21-23) 
In het middengedeelte van het hoofdstuk lezen we steeds de zin "gij zult niet ontbloten 
de schaamte van " Het is een negatieve uitdrukking In een huwelijksrelatie spreek je 
niet met zulke termen Er wordt een actie beschreven, die oneerbaar is Het woord incest 
geeft de gevoelswaarde van de hier beschreven verboden handelingen het beste aan In 
de regels wordt telkens de man aangesproken Juist de man, als hoofd van het gezin, 
wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen Dat past bij het paternale karakter van de 
oosterse samenleving 
De families bleven bij elkaar wonen Men trouwde binnen de stam, dus de relaties bleven 
hecht In zo'n situatie is het zaak om alles wat met huwelijk en seksualiteit te maken 
heeft, zuiver te houden Men wist veel van elkaar, zag veel van elkaar, en een duidelijke 
waarschuwing tegen uitspattingen is nodig Er worden veel concrete gevallen genoemd 
Dat verhmdert ons om aan het woord voor 'zuster' een algemene betekenis toe te 
kennen, zoals in de op pag 74 beschreven casus van Oost-Sumba gebeurde 
Over een seksuele relatie tussen vader en dochter wordt niet gesproken Daar lag kenne
lijk niet zo'n grote bedreiging Dat zal hiermee samenhangen dat bij de nomaden van het 
Midden-Oosten de vader zijn dochter bijzondere achting toedraagt en hij er zeer bij 
gebaat is dat zij ongerept het huwelijk ingaat"' Tegen incest tussen moeder en zoon 
wordt wél gewaarschuwd Tegen de zoon wordt gezegd, dat hij de eer van zijn vader 
aantast, wanneer hij en zijn moeder lichamelijk contact hebben Want zijn vader en 
moeder zijn één (vers 7) Er wordt gesproken over de 'schaamte van uw vader', en dan 
toegevoegd 'namelijk de schaamte van uw moeder' Het tweede verklaart het eerste 
Om dezelfde reden - het huwelijk van de vader - wordt ook een relatie met een stiefmoe
der of een bij vrouw van vader verboden (vers 8) 
Verboden is een relatie met een zuster of halfzuster, zelfs al zou zij pas op het moment 
van het huwelijk van vader met haar moeder in het huisgezin opgenomen zijn Vanaf dat 
moment gaat ze deel uitmaken van het huisgezin (vers 9) 
De man wordt gewaarschuwd voor een relatie met een kleindochter Van haar wordt 

"" W H Gispen, Levilicui, 1950, 259, 260, 269, 270 
Vergelijk Dl 22 13-21, de wet op de maagdelijkheid Ziskind schreef een artikel over 'the missing 

daughter' m de li|st van Leviticus 18 De schrijver van Leviticus 18, aldus Ziskind - maar hii rekent dil 
bi|belboek schnftkritisch tot de Pncslercodex - noemde de dochter niet en hoopte slechts dat de vaders 
zouden letten op de verwachtmgen van de samenleving en op hun eigen voordeel, in het geval hun dochters 
als maagd het huweli)k zouden ingaan Waarom zweeg hij over de dochter' De schnjver probeerde de 
verboden relaties door toevoegingen expliciet te omschn]ven en zou bij de beschn)vmg van de dochter in 
problemen gekomen zi)n Alleen vader en moeder zelf werden zonder toevoeging genoemd Een eventuele 
omschnivmg van de dochter zou geweest zijn "U mag de naaktheid van uw dochter met ontbloten, want het 
is uw eigen naaktheid" De eerste helft van de zin zou dan zeggen moreel mag het met, en de tweede helft 
het IS schade voor u zelf Maar het eerste gedeelte zou vaders gezag in de farmlie aantasten De zmsnede 
over de dochter zou daarom maar weggelaten ziin M i is deze redenenng gezocht en is het weglaten te 
verklaren vanuit het vanzelfsprekende van dit gebod en de relatie met de wet op de maagdeli)kheid 
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gezegd dat ze evengoed van hem is als zijn eigen dochter Daarom moet hij met zijn 
ideindochter even zuiver omgaan (vers 10) 
Er is ook een waarschuwing tegen relatie met een tante, hetzij van vaders kant, hetzij 
van moeders kant Ook van die vrouwen kan een verleiding uitgaan in de samenleving, 
waar men zo dicht bij elkaar woont Dat geldt eveneens van de aangetrouwde tante van 
vaders kant (vers 12-14) Maar de aangetrouwde tante van moeders kant wordt niet 
genoemd Als we blijven vasthouden dat hier geen huwelijken verboden worden, maar 
tegen incestueuze misbruiken gewaarschuwd wordt, is er geen probleem bij de uitleg 
De vrouw van vaders broer woont op hetzelfde erf en kan voor de jongen een verleiding 
vormen De aangetrouwde tante van moeders kant, de vrouw van haar broer, wordt niet 
genoemd, want zij woont toch verder weg, ook al behoort ze tot dezelfde stam Wél 
worden genoemd de relaties met een schoondochter of schoonzuster, want die wonen 
dichtbij (vers 15,16) 
Al deze regels vormen toespitsingen van het zevende gebod maar ook van het vijfde 
Want het vijfde gebod houdt tevens in dat de ouders hun kinderen moeten eren en 
verzorgen (Ef 6 1 -4) 
Wie de regels van Leviticus 18 optelt, ziet de endogame samenleving van Israel voor 
zich met haar patrilokale vestiging De stamgenoten wonen uiteraard niet allen in dezelf
de tent of op hetzelfde erf Daar is de stam te groot voor'̂ " Maar familieleden in nauwe
re zm woonden vaak wel dicht bij elkaar (vergelijk Dt 25 5) 

Klliger somt per generatie op wie tol de grooti'amilie behoren Over endogamie spreekt hi) niet Hij legt 
de nadruk op de patrilokale grootfamilie en zegt verder dat het van belang is ol' men kinderen kreeg of 
niet Kmderloze echtparen stichten geen eigen grootfamilie 1 Tot de oudere generatie behoren behalve 
de ouders ook eventueel andere vrouwen van de vader en de broer van de vader en diens vrouw (en), 
tenminste wanneer dat huwelijk kinderloos bleef Als de oom van vaders kant wel kinderen heeft gekre
gen, heeft hii ook een eigen grootfamilie gevormd 2 Tot de eigen generatie behoren ook ongehuwde 
zusters Gehuwde zusters zijn in een andere grootfamilie opgenomen Verder zi)n er schoonzusters, tot 
het moment dat ze met de brocr(s) zelfstandig gaan wonen, wat gebeuren zal als ze kinderen ontvangen 
3 Tot de )ongerc generatie behoren behalve zonen en schoondochters de ongehuwde dochters Verder de 
kleinkinderen, d v\ z kinderen van de zoon Kinderen van de dochters wonen al in een andere familie'^' 
Met deze opsomming is m i niet voor alles een verklanng geboden Daar moet nog aan toegevoegd 
worden dal de huweli|kspartner veelal uit de knng van de eigen stam kwam en dat er daarom ook via de 
liin van de echtgenote en de moeder veel nauwe contacten waren 

Conclusie 
Leviticus 18 is vaak gelezen als een hoofdstuk waarin bepaalde huwelijken worden 
verboden vanwege bloedverwantschap Een andere verklaring verdient de voorkeur Het 
IS een waarschuwing tegen incestueuze praktijken in de samenleving van Israel Daar 

Kuiper, a w , 56 gaat m op de vraag, of de Israëlieten verplicht waren binnen de knng van de eigen stam 
te trouwen Hij beantwoordt deze vraag ontkennend, met de volgende argumenten 1 Alleen de erfdochters 
mochten met buiten de stam trouwen 2 Zachanas (uit de stam Levi) had Mana (uit de stam Juda) tot nicht 
3 Israëlieten mochten zelfs heidense vrouwen trouwen, mits ze maar niet uit Kanaan kwamen Geen van 
deze argumenten is sterk Ad 1 Het was mdei daad voor de erfdochters een verplichting binnen de stam te 
huwen, maar dat sluit met uit dat het voor de anderen bij wijze van voorkeurregel ook aan de orde was Ad 2 
Daarom was ook de verzwagenng van Zachanas en Mana een uitzondenng, die de regel bevestigde De 
regel zelf komen we bij Mana en Jozef tegen beiden uit Davids huis Ad 3 Een huwelijk met een met-
Israeliet was verboden, behalve als deze lot geloof in Israels God was gekomen, Ruth 
'^' Elhger, a »•., 239 
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was endogamie en patrilokale vestiging In het hoofdstuk worden familieleden genoemd 
die in hetzelfde huisgezin of heel dichtbij wonen, en aan wie men zich wel eens zou 
kunnen vergrijpen 'Incest' wordt hier dus gebruikt als een woord voor seksueel ver
grijp aan familieleden of huisgenoten 

4.3.4 'Vader en moeder verlaten' (Gn. 2:24) 

Op Genesis 2 24 beroepen zij zich, die menen dat het Israëlitische huwelijk een fase van 
matriarchaat heeft gekend Het is immers de man, die volgens deze tekst zijn vader en 
moeder verlaat De woorden dat zij 'tot één vlees zullen zijn' zien volgens velen op 
verwantschapsterminologie Deze tekst uit het begin van de Bijbel kan in onze studie 
niet onbesproken blijven 

Mace heeft de penodisenng, waann het matnarchaat ook een plaats krijgt, terecht afgewezen, maar geeft 
zelf aan Gn 2 24 een zwakke uitleg Het vers zegt volgens hem niet meer dan dat er onvermijdelijk een 
breuk komt bij die grote overgangsperiode in het leven van de mens'" Spreekt het vers er niet over hoe 
het behoort te zijn'' Is het alleen descnptief en met normatief 
Neuteld ziet in Gn 2 24 een aanwi)zing dat het zogenaamde erröfiw-huwelijk de voorloper van de andere 
huwelijksvormen is geweest Dit Mesopotamische huweli)k houdt immers in dat de man bi| de familie 
van de vrouw intrekt'^' 
Van der Toom legt de uitdrukking een vlees' uit aK een nieuwe sociale cel Gn 2 is volgens hem een 
aetiologie Er wordt een verhaal verteld, dat kan verklaren hoe de huwelijksgebruiken in het Midden
oosten ziin ontstaan Maar over endogamie schriift hii met Komt dit omdat hi] het huwcli]k in Israel 
beschnjft m relatie met het huwelijk in Babylonie en niet in relatie met de Arabische nomaden'' Gn 2 24 
verklaart hi| vanuit de gewoonte dat het meisje na de bruiloft nog vier maanden bi| haar ouders bleet 
wonen en daar door haar man bezocht werd (zie pag 1 'i?) Deze uitleg verdraagt zich m i niet met het 
feit, dat het )onge paar daarna toch wel een huis in de buurt van het ouderli|k huis van de man kreeg, 
zoals Van der Toom zelf opmerkt'^' 
Ook Th C Vnezen en veel later C Westermanii keren zich tegen de opvatting dat de tekst op matriar
chaat wi]st en zeggen dat het gaat om de aanhankelijkheid en trouw die de man zijn vrouw moet 
betuigen In de oosterse wereld is zeker met de vrouw degene van wie de liefde uitgaat De enige manier 
om de liefde van de man tot zi]n vrouw uit te drukken is door te zeggen dat hi| zijn vader en moeder zal 
verlaten'^' Nog een klein stapje verder gaat J Bimson die aangeeft dat er weliswaar geen wet was dat 
man en vrouw binnen de familie zouden trouwen maar dat het wel als ideaal werd gezien Bimson zegt 
ook dat in het ideale geval de man een eigen huis binnen de familiekring verwierf om daar een gezm te 
stichten en dat dit de bedoelmg is van Gn 2 24'^'' Dat is de uitleg die m i de luiste is De schn]ver van 
Gn 2 24 wil aangeven, dat de pas getrouwde |onge man en zijn vrouw er op moeten toe/ien dat zi] in het 
geheel van de grootfamilie - want er was endogamie - de nodige afstand tot de andere stamleden bewa
ren, in het bijzonder tol de ouders Het is een vers dal een rem zet op de bewering dat men m Israel 
collectieve verantwoordehikheid kende'"' Het longe paar moest juist de eigen verantwoordelijkheid leren 
verstaan 
De commentatoren G ,1 Wenham en V P Hamilton wijzen er op dat zh beter vertaald kan worden met 
'opzeggen" dan met 'verlaten' De ene lovaliteit wordt ingeruild voor de andere, al is dit natuurlijk met in 
absolute zin bedoeld (vgl Lc 14 26) Het wordt gebruikt voor het opzeggen van een verbondsrelatie 

Mace, o w, 81 
'"Neufeld,aH.,55-59 

Van der Toom, a w , 56,66 
Th C Vnezen, Onderzoek naar de paradijsvoorstellmg, 1937, 170v, C Westermann, Ge««H, 1970, 

317v 
'^'.1 Bimson, De wereld van het Oude Teslamenl, 1989, 119 Hij wijst op Gn 11 29,24 24,29 10 

Over die collectieve verantwoordelijkheid b v Patai, a.w , 110 w 
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(Jr 1 16,2 13, 17, 19,5 7, 16 11, 17 13, 19 4,22 9) En het'aanhangen'uit Gn 2 24 wijst soms op het 
handhaven van een verbondsrelatie (Dt 4 4, 10 20, 11 22, 13 5, 30 20)'̂ * 

Gn 1 1-2 3 is de kernachtige inleiding op het eerste bijbelboeic Vanaf Gn 2 4 wordt de 
geschiedenis beschreven aan de hand van afzonderüjke töl'döt In dat eerste hoofdstuk 
komt de schepping van man en vrouw in algemene bewoordingen ter sprake (Gn 
1 27,28) In de eerste töl'döt gaat het in Genesis 2 opnieuw over de schepping, en vooral 
over de schepping van de mens In dat kader wordt in Genesis 2 een aspect van Gn 
1 27,28 verduidelijkt Man en vrouw zijn geschapen voor het huwelijk en dat huwelijk 
behoort gewijd te zijn aan God 
De eerste man en de eerste vrouw zijn niet tegelijk geschapen Hoofdstuk 2 7 beschrijft 
de schepping van de man De man moet eerst zijn gemis ervaren, voordat zijn vrouw 
geschapen wordt Als dat is gebeurd (2 21,22), brengt de Here God haar naar de mens 
Wat bij latere huwelijkssluitingen iemand uit de familiekring doet, de 'Brautiuhrer', dat 
doet hier de Here '̂ ^ 
Volgens vers 22 wordt een rib van de man door God omgebouwd tot een vrouw 'Man
nin' zouden we haar ook kunnen noemen Er is onzekerheid over de vraag of de He
breeuwse woorden voor man (is) en vrouw (issa) van dezelfde wortel zijn afgeleid"" 
Maar de klankovereenkomst en de woordspeling zijn duidelijk Daarom is de vertaling 
'mannin' goed gevonden Misschien geven de werkwoorden aan 'sterk zijn' resp 
'zwak zijn' '̂ ' De hoofdbetekenissen van beide zelfstandige naamwoorden zijn, naast 
'man' en 'vrouw', ook 'echtgenoot' en 'echtgenote' De woorden wijzen hier, in tegen
stelling tot de in hoofdstuk 1 gebruikte termen zakar en neqèha mannelijk en vrouwe
lijk, reeds in de richting van een huwelijk Na de beschrijving van de schepping van de 
vrouw volgt de uitspraak van de mens, vers 23 "Deze ditmaal, is been van mijn gebeen
te en vlees van mijn vlees Deze zal de naam Mannin dragen, omdat deze uit de man 
genomen is" Tot drie keer toe wordt het aanwijzend voornaamwoord 'deze' gebruikt 
De mens, die eerst een tekort constateerde, bezingt dat hij zijn wederhelft nu, 'ditmaal', 
gevonden heeft Dieren vullen het gebrek van de eenzame mens niet op Er is wel een 
zekere verwantschap tussen mens en dier Van beiden wordt gezegd dat zij uit de aarde 
zijn (Gn 2 7a en 2 19a) Maar het verschil is fundamenteel 

In Gn 2 7a, als het gaat over de schepping van de mens, wordt gezegd dat deze 'uit' de aarde is ge
vormd Van de wouw wordt in 2 23 gezongen dat zii 'uit' de man genomen is In dat lied komt het woord 
man voor de eerste keer voor herder werd steeds geschreven 'de mens In datzelfde vers 23 wordt het 

woord vrouw", dat m vers 22 opduikt, direct nader omschreven zii is de echtgenote van de man 
Beide woorden komen in vers 23 maai een keer voor Het is de mens' zelf, die ze uitspreekt Hi| /iet 

'̂ * Wenham, o H', 1987,70.V P \\mi\\\onJhe hook of Genesis Ch 1-17. 1990, 180,181 
Joodse rabbi's hebben allerlei fantasieën hierover gehad God zou Eva hebben opgesierd, het haar 

hebben gevlochten en toen pas haar naar Adam hebben gebracht In ieder geval is duideh]k dat zi] in het 
woordgebruik de taal van de bruiloft hoorden, zie Hermann L Strack, P Billerbeck, Das Evangelmm nach 
Matihaus, 1922, 503, 504 Dit is een uitleg bij Mt 9 15 Over de vnend van de bruidegom, de paranimt, 
wordt nog duideli|ker gesproken in Joh 3 29 
" " N P Bratsiotis, \y>N, 1971,238-251 
' " Over het woord i sss schnjft Ohmann "Men leidt het Hebreeuwse woord 'isj (man) etymologisch wel 
eens af van een woordwortel, die 'sterk zijn' betekent, maar dat is met bewezen En 'isjsjah (vrouw) van 
een die 'zwak zijn' betekent Dat zou kunnen Afgezien van de etymologie is de gedachte bijbels", Ohmann, 
Hel Hooglied, 1988,23 
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met alleen de gelijkheid tussen de vrouw en zichzelf, zoals hij ook het verschil tussen zichzelf en de 
dieren had geconstateerd Hij ziet eveneens het onderscheid dat er tussen man en vrouw is Uit het feit dat 
God hem deze vrouw geeft, concludeert hij dat hij haar ten huwelijk mag nemen 

Aan de beschrijving van de geschiedenis wordt een uitspraak over het huwelijk toege
voegd (vers 24) In vers 24 en 25 is dan ook al sprake van de mens en 'zijn vrouw', 
evenals in hoofdstuk 3 Daar wordt, omgekeerd, van de mens gezegd dat hij is 'haar 
man' (3 6) Uitgesproken sterk is de uitdrukking in 3 12, waar de mens zegt "De 
vrouw, die Gij aan mijn zijde hebt gesteld" Al deze termen, samen met de uitdrukking 
"die twee zullen tot één vlees zijn" (24) leren ons dat de Here aan het begin het monoga
me huwelijk heeft ingesteld Twee mensen, een man en een vrouw, horen voor altijd 
bijeen Ook zegt de mens dat de vrouw "been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees" 
is Die uitdrukking geeft in andere teksten een verwantschapsrelatie aan (Gn 29 14, 2 S 
19 13) In Genesis 2 zeggen de woorden bovendien, hoe de schepping van de vrouw 
feitelijk verlopen is 

AIN de uitdrukking m venvantschapsterminologie wordt gebezigd, wil men vooral biologische verwant
schap aangeven Men heeft gezamenliike voorouders Het lijkt mi] dat de woorden niet zeggen, dat men 
door een huwcliik 'aanverwant" is geworden Het gaat om 'bloedverwantschap''" In rekening brengend 
dat de Semieten sterke voorkeur voor endogamie hebben, kan gezegd worden dat de keuze tussen 
'aanverwant en 'bloedverwant' misschien met eens gemaakt behoeft te worden Men trouwde bii 
voorkeui mei iemand van eigen stam, van het 'eigen vlees en bloed' 
Tussen de eerste mens en zijn vrouw moest er overigens wel heel nauwe bloedverwantschap zijn Bi] hun 
kinderen, die met elkaar getrouwd zullen zijn, eveneens Later mag dit niet meer 

De Here gaf in het begin aan de man 'zijn vrouw' Die twee horen voortaan bij elkaar 
De relatie tussen die twee is zelfs belangrijker dan de relatie met de ouders Volgens de 
Schrift komt bij het huwelijk iets nieuws tot stand God zelf zorgt daarvoor Gehuwden 
mogen niet ondergaan in het grote geheel van hun familie De man moet zijn vrouw 
'aanhangen' Dat woord wordt gebruikt voor trouw (in een vriendschapsrelatie 2 S 
20 2) en voor liefdesrelaties (Gn 34 3, 1 K 112) Het kan ook wel eens 'vastklemmen' 
betekenen (Rt 1 14) Sterker nog is de al besproken uitdrukking 'tot één vlees zijn' 
Soms wordt alleen op seksuele omgang gedoeld (1 Kor 6 6), maar in Gn 2 24 ziet het 
op de totale eenheid in het huwelijk lichamelijk en geestelijk"' Om die reden kan het 
ook gebruikt worden in de tekst waar het huwelijk als voorbeeld voor de relatie tussen 
Christus en zijn kerk wordt getekend (Ef 5 31) 

Conclusie 
In Genesis 2 24 komt tot uitdrukking dat het jonge paar in een samenleving met endo
gamie en patrilokale vestiging, de nodige afstand tot de familie moet bewaren Dit vers 
weerspreekt de bewering dat men in Israel uitging van collectieve verantwoordelijkheid 
Gn 2 zegt dat de Here in het begin aan de man 'zijn' vrouw gaf Die twee horen voort
aan bij elkaar en de relatie tussen hen beiden is belangrijker dan tegenover de familie 

Bratsiotis, aw, 852 Mace, a w, 198 De tu ce partners komen in een relatie tot elkaar, die gelijk is aan 
de bloedband Zo ook Patai, a w , 141 

Zie J van Bruggen over Marcus 10 8 in Mmciis, 1988, 220 Hierbij is een mooie verbinding met het m 
Marcus 10 9 en Matteus 19 6 gebruikte werkw(X)rd suzeugnuem 'harmomsch bijeenvoegen", zoals bi] een 
span trekdieren voor een wagen 
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4.3.5 Endogamie in de literatuur over het Israëlitische huwelijk 

H. Granqvist^^* 
Granqvist gebruikt het woord endogamie niet, maar dit is wel de zaak die zij be
schrijft'" 

In het Palestiinse Artas werden, zo constateerde (iranqvist, de regels van de Koran (IV, 26,27) over 
verboden graden van bloedverwantschap gehanteerd Zi| vormden de binnenste grens Als buitenste 
grens golden een aantal voorkeurregels 1 Het liefst haalde men de bruid uit de eigen clan van de 
bruidegom, bii voorkeur een nicht, en wel de dochter van de broer van de vader 2 De tweede voorkeur 
ging uit naar een bruid uit een andere clan in het eigen dorp 3 Pas daarna kwam het huwelijk met een 
vreemdelinge in het blikveld (66,67) 
Het cousin-huweliik" verdient de \oorkeur, omdat de echtgenoten elkaar of eikaars familie zelden zullen 
\ervloeken men behoort immeis tot dezelfde familie Er is ook een economisch voordeel want zo'n 
huweliik komt met een lage bruidsprijs tot stand (68,69) Soms worden verlovingen verbroken (m Artas 
worden kinderen al heel long uitgehuweliikl) om alsnog een cousin-huwelijk te kunnen sluiten (72) De 
voorkeur voor FBD heeft te maken met de erfenis Het is inzichteli)k te maken als de zaak bezien wordt 
van de kant van het meisje en haar familie Als zij nameli)k trouwt met de zoon van de broer van de 
\ ader, dan huwt ze de erfgenaam van haar familie en dreigt er ook voor de bezittingen van haar vader 
geen gevaar Dit zien we het duideliikst in het geval een man sterft zonder erfgenaam Als hij wel 
dochters heeft, trouwt de 'cousin" haar zonder bruidspnis Hii knjgt dan de erfenis Granqvist verwijst 
naar Nm 36 het huweli)k van de erfdochters Ze zegt dat men in plaats van de stam slechts behoeft te 
Ic/en de clan (hamule) en dat men dan de wet van de Palcstijnen voor zich ziet (76,77) In de Koran is 
deze wet over de erfenis zo niet terug te vinden (IV, 12-18) 
Het huweli|k met een \Teemdelinge (de mogehikheid die pas op de derde plaats komt) is vaak ook een 
huwelijk binnen de familielijnen, maar dan niet een huwelijk met FBD maar met MBD of MSD, familie
leden die verder weg wonen I Iet voorbeeld hiervan in de Bijbel is het huwelijk van Izaak en Rebekka 
Granqvist verwijst daar zelf ook naar (96) 

M Burrows 
Burrows beschrijft de ontwikkeling van het huwelijk tegen de achtergrond van een 
samenleving van exogame stammen Hij zegt dat de basis van het Israëlitische huwelijk 
de continuïteit van de familie van de echtgenoot is Daarvoor moet er een vrouw uit een 
andere familie gehaald worden en die familie moet via huwelijksbetalingen overgehaald 
worden haar te geven'"' Maar in een endogame samenleving is dit helemaal niet aan de 
orde De 'grootfamilie' van man en vrouw is al een Wel is van belang, dat de naam van 
de vader niet verloren gaat en daarmee wordt rekening gehouden in het erfrecht en het 
leviraatshuwelijk 

LM. Epslein 
Epstein plaatst de endogamie in het hoofdstuk over het gemengde huwelijk ('intermarria
ge') In de loop van de geschiedenis hebben volgens hem vijf motieven een rol gespeeld 
bij de verboden op gemengde huwelijken in het volk Israel 

Granqvist, a w 
Het blijkt ook uit een door haar geciteerde passage van J Wellhausen, a w, 436, geciteerd op 78 

Wellhausen " Es wird also nicht eine eigenthümhche Verwandtenheirath, zwisehen Geschwisterkmdem von 
Vaters - aber nicht von Mutterseite, empfohlen, sondem vielmehr die Endogamie" De zoon van vaders 
broer wordt ook met altijd scherp onderscheiden van de andere zonen van de clan (79) 
"'BuiTows,aw.,ll-14 

file:///oorkeur
file:///ervloeken
file:///Teemdelinge
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1 Het meest pnmitieve motief is dat van endogamie men zoekt de huweliikspartner bi] de eigen faimlie 
Dat biedt zekerheid Het meisje wordt goed behandeld, ze is geen vreemdelinge 2 Daarna gaal het 
motief van vijandschap met andere stammen meespelen en wordt dat de reden om bij hen geen huwe
lijkspartner te zoeken 3 Weer later wordt de religie belangnjk Als er tussen de stammen verschil in 
godsdienst is, wordt de regel van endogamie nog sterker 4 In een volgend stadium wiist men op raciale 
verschillen en koestert men de wens om het bloed zuiver te houden 5 Tenslotte zijn er politieke motie
ven een op zichzelf staande mmonteit is het best gemotiveerd om zich te verdedigen"' 

Wanneer endogamie bekeken wordt als een primitief motief, zal men misschien menen 
dat het achterhaald is Toch is dat niet het geval volgens Epstein Hij merkt op, dat er 
veel voorbeelden zijn van huwelijken met familieleden, maar dat er overigens geen 
verbod ligt op een huwelijk met anderen Hij wijst er op dat ook vandaag nog bij de 
Arabieren de zoon van de broer van de vader de eerste rechten op diens dochter heeft 
Hij noteert dat er vooral bij de priesters in Israel voorkeur is voor endogamie'"* Het 
boek Deuteronomium en daarmee het verbod op gemengde huwelijken uit Dt 7, acht hij 
van later tijd Had hij deze wet in de woestijntijd gedateerd, dan had hij begrepen dat de 
voorkeur voor endogamie en het verbod op het huwelijk met een ongelovige, verschil
lende zaken zijn"' 

K. Neiifeld 
Neufeld geeft aan endogamie geen aparte aandacht, maar heeft wel geconstateerd dat 
men graag een huwelijkspartner van goede afkomst zoekt, en het liefst een familielid''"'. 

D.R. Mace 
Mace gaat onzorgvuldig met de termen exogamie en endogamie om Hij zegt dat de 
woorden zowel van toepassing zijn op sociale en raciale status, als op verwantschap Hij 
maakt de opmerking dat het cross-cousin huwelijk van Aziatische volken onder endoga
mie valt"" Maar m i gaat het daar om exogamie Volgens Mace behoort de endogamie 
bij de nomadentijd van Israel en verdween het toen men Kanaan introk'̂ ^ Nm 36, de 
wet over de erfdochters, wijst op tribale endogamie, zegt Mace terecht'"*' In de tijd van 
Ezra en Nehemia keert de endogamie terug, uit vrees voor afgoderij'" 

R. Patai 
Deze schrijver geeft de regel van endogamie een duidelijke plaats Dat komt omdat hij 
de bijbel leest tegen de achtergrond van het negentiende- en twintigste-eeuwse stamle-
ven in het Midden-Oosten Uit de negentiende eeuw hebben we reisverhalen en onder
zoeksverslagen, en in de twintigste eeuw kan nog steeds in beperkte mate onderzoek 

'̂  Epstein,a H', 145,146 
'"Epstein, a M',308 
'^' Epstein, fl w, 158 
''"'Neufeld, a H', 138 

Mace, a w ,20 Vergeet Mace dat exogamie niet uitsluit dat de verschillende stammen volgens vaste 
patronen m relatie tot elkaar staan en dus samen een sociale context vormen'' Wellicht noemt Mace dat 
geheel exogamie 
"^ Mace, a w, 146,147 

Mace, a w , 145, noot 2 
""'Mace,aH',148 
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worden gedaan Deze bronnen acht Patai waardevoller dan buitenbijbelse geschriften uit 
de tijd van de bijbel In het Midden-Oosten wordt met familie de 'extended family' 
bedoeld en de regels voor huwelijkskeuzen zijn vanaf de bijbelse tijd tot nu toe ongeveer 
gelijk gebleven'"' De familiestructuur die de bijbel ons tekent en in het Midden-Oosten 
nog steeds gevonden wordt, heeft de volgende kenmerken 1 Endogaam 2 Patrilineair 
3 Patriarchaal - dit houdt zelfs in dat de vader recht over leven en dood van zijn kinde
ren heeft 4 Patrilokaal 5 'Extended' - daarmee spreken we over de grootfamilie als 
economische eenheid - en 6 Polygyn Abrahams huisgezin telde wellicht meer dan 
duizend personen 
Patai gaat de voordelen na van het huwelijk met de dochter van de broer van de vader 
1 Eigendommen blijven in de familie 2 Familiebanden worden versterkt 3 Stabiele 
huwelijken men heeft dezelfde bloedbanden, men heeft dezelfde opvoeding genoten en 
banden vanaf de jeugd 4 Er is gelijkheid in status 5 Patrilokale vestiging geeft geen 
problemen 
Uit dit alles blijkt dat de endogamie niet zozeer een tribale aangelegenheid is, maar 
vooral een 'in-family endogamy', en dat is nog zo in het Midden-Oosten''"' Patai geeft 
geen aandacht aan het religieuze element, dat volgens de bijbel bij de aartsvaders juist de 
doorslag gaf Patai meent ook, evenals Mace, dat de endogamie in de nomadentijd en na 
de ballingschap meer in acht genomen werd dan in de periode na de intocht in Kanaan 
Hij wijst op een hedendaagse parallel bij de nomaden wordt de regel strenger gehan
teerd dan bij de dorpelingen Bij de nomaden is het zo, dat pas wanneer de broer van de 
vader geen dochter heeft, een ander meisje uit de familie in aanmerking komt'"' 

R. de Vaiix 
De Vaux roert de kwestie van de endogamie maar even aan, en onderscheidt tussen het 
huwelijk in de clan en daarbuiten Maar hij ontkent dat er van een voorkeurshuwelijk 
sprake is"" 

R. Maarsmgh 
Maarsingh schrijft dat de Israëlieten vroeger, evenals de Arabieren, het liefst een huwe
lijk sloten met een nicht Deze keuze komt voort uit de begeerte het familiebezit bijeen 
te houden 

Als dil zo IS, klopt zi]n stelling niet, dat de mohar een bezegeling van het contract tussen de families is 
herder is het een geschenk met de bedoeling het )onge paar in de familiekring een eigen plaats te laten 
innemen'" 

A. Niehergall 
Uit de exegetische en historische studie van Niebergall over huwelijk en huwelijksslui
ting, blijkt dat men niet alleen in de patriarchentijd hechtte aan endogame relaties, maar 

""Patai.aw, 13-15 
'"'Patai, a w., 23-28 
'"' Fatal, a w. 28-34 

De Vaux, a v/ 
Maarsingh, a w. 
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ook tijdens de ballingschap, in de diaspora Dit zien we in het apocriefe boek Tobit"" 

Conclusie 
In de literatuur over het Israëlitische huwelijk wordt soms over endogamie gesproken, 
maar het begrip wordt vaak niet gedefinieerd Daardoor wordt uit het oog verloren, dat 
een samenleving met endogamie een andere structuur heeft dan een samenleving met 
exogamie Een 'indirecte bruidsgift' functioneert goed in een samenleving waar endoga
mie speelt Daar behoeven geen allianties tussen exogame clans gesmeed te worden door 
huwelijksbetalingen Maar via de indirecte bruidsgift worden weduwen in de grootfami
lie beschermd 

4.4 Het gemengde huwelijk 

4.4.1 Het religieuze motief bij het voorkeurshuwelijk 

In de vorige paragrafen moest tot twee keer toe erop gewezen worden, dat in exegeti
sche literatuur over huwelijksbetalingen in het Oude Testament een aantal belangrijke 
antropologische onderscheidingen niet goed doorgevoerd worden Er kan zich echter 
ook een ander probleem voordoen, als bij de exegese vooral geluisterd wordt naar 
antropologische gegevens en niet allereerst aandacht geschonken wordt aan de motivatie 
die de bijbel zelf geeft Dat is het geval als het gaat over het gemengde huwelijk'" In 
heel de periode van het Oude Testament is het gemengde huwelijk steeds op dezelfde 
grond afgewezen Het verdraagt zich niet met het verbond dat God met Abraham en zijn 
nageslacht gesloten heeft Op diezelfde grond wordt het gemengde huwelijk ook in de 
tijd van het Nieuwe Testament veroordeeld Met 'gemengd huwelijk' wordt zowel in 
Oude Testament als Nieuwe Testament bedoeld een huwelijk met iemand die geen deel 
heeft aan het geloof in Jahwe (Christus) Het gaat om een religieus motief 

De aartsvaders 
Wanneer Abraham op hoge leeftijd is gekomen, laat hij zijn voornaamste knecht zweren, 
dat deze voor Abrahams zoon nooit een huwelijk met een Kanaanitische vrouw zal 
arrangeren (Gn 24) Hij moet daarvoor naar Abrahams familie in Paddan-Aram gaan 
Maar hij mag Abrahams zoon niet naar Paddan-Aram laten terugkeren (vers 6). De 
vrouw, die hij daar voor Isaak gaat zoeken, moet meekomen naar het land Kanaan 
Abraham is ervan overtuigd, dat de Here de reis van de knecht voorspoedig zal maken 
Hoewel Abrahams familie, zoals alle Semieten, de gewoonte van endogamie kent, blijkt 

A Niebergall, Ehe und Eheschlwssung, 1985, 5, 13, 21 Letten we op de betreffende teksten uit hel 
boek Tobias in de vertaling van N Poulssen, Tohil, 1968, dan zien we het volgende Volgens 1 9 zegt 
I obit dal hii getrouwd is met "Anna, die uit onze eigen familie stamde Bij haar kreeg ik Tobias" Hel 
commentaar van Poulssen, aw , 15 'In de keuze van zijn levenspartner gaal Tobit kennelijk nog verder dan 
de wetgeving, die hel huweli)k buiten hel eigen volk verbood ( ) Uitgerekend naar aartsvaderli|k voorbeeld 
trouwt hl] binnen zi)n stam, zelfs binnen ziin familie { ) Als garantie tegen de vervreemding van het bezit en 
de aantasting van de eigen levenssli)l zal het endogame huwehik met name in de situatie van de aartsvaders 
en van de ballingschap gelijkelijk van belang zijn geweest" In 4 12 zegt Tobil bij hel afscheid van Tobias 
"( ) voor alles neem een vrouw uil het geslacht van je vaderen" Uit 7 2 blijkt dat een neef van zijn vader 

zijn schoonvader wordt, ze komen allen uil de stam Naftali 
Epstem aw, 145w(ziepag 143) 
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dat bij Abraham vooral een ander element speelt, namelijk het godsdienstige Zou het 
hem er alleen om gegaan zijn, dat zijn zoon binnen de familie trouwde, dan was het geen 
bezwaar geweest als Isaak na Abrahams dood met al zijn bezit teruggekeerd was naar 
Mesopotamie Maar Abraham besefte dat God hem daar weggehaald had om hem m 
Kanaan tot een groot volk te maken In Kanaan sloot God een verbond met Abraham, 
en dat land is hem en zijn nageslacht beloofd 

In de 'löl"döl van Isaak' (Gn 25 19-35 29) worden de huwelijken van Isaaks zonen 
Esau en Jakob beschreven 
Esau nam twee Hethitische vrouwen (Gn 26 34,35) Rebekka zegt van deze huwelijken 
dat ze een geestelijke kwelling voor haar zijn Vader Isaak verbiedt Jakob om vrouwen 
uit het land te nemen (Gn 28 1,2) De Hethieten, die in die periode in het zuiden van 
Palestina woonden, behoorden niet tot de Semieten maar tot de Indogermanen'" De 
afschuw van Rebekka kan deels voortgekomen zijn uit verzet tegen een huwelijk met 
zulke vreemde vrouwen Maar het verzet van Rebekka zal ook een geestelijke achter
grond hebben gehad, evenals bij Abraham toen hij Rebekka uit Paddan-Aram liet halen 
De töl'd& van Isaak begint nadrukkelijk met de vermelding dat Isaak zelf veertig jaar 
oud was, toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Paddan-Aram, de 
zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam (Gn 25 20) Dat staat haaks op de ver
melding van de afkomst van Esau's vrouwen in Gn 26 34 Als Esau bemerkt dat zijn 
huwelijken zijn ouders niet aanstaan, trouwt hij ook nog met een dochter van Ismael Zij 
is in ieder geval wel een Semitische en zelfs uit de familie (Gn 28 9) Waarschijnlijk wil 
Esau iets goedmaken 
Jakob wordt naar Paddan-Aram gestuurd om daar te trouwen met één van de dochters 
van oom Laban (Gn 28 2) Jakob wordt niet alleen weggezonden om de toorn van zijn 
broeder Esau te ontlopen Het gaat ook om Jakobs huwelijk en het nageslacht Dat Esau 
niet erven kan, is voor zijn ouders duidelijk Voor Rebekka speelt mee, dat zij uit een 
droom het plan van de Here kent en weet dat Jakob het eerstgeboorterecht zal ontvang
en En op een gegeven moment heeft Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht Maar als 
Jakob niet zou trouwen en geen nageslacht zou krijgen, zou toch nog alles voor Esau's 
kinderen zijn De ouders staan erop dat Jakob een vrouw zal kiezen uit zijn familie in 
Paddan-Aram Van de vrouwen daar mag verwacht worden, dat zij in het huisgezin van 
Abrahams nageslacht Jahwe zullen dienen 
In het huisgezin van de aartsvaders werd de regel van endogamie belangrijk geacht maar 
van groter belang was het religieuze motief 

Deuterouomiuw 7:3,4 e.a. 
In Dt 7 wordt het volk Israel gewaarschuwd tegen boze invloeden uit Kanaan Als een 
van de eerste punten komt naar voren dat de Here vermenging door een huwelijk ernstig 
verbiedt en zwaar zal straffen Of het nu gaat om een huwelijk van een Israëliet met een 
Kanaanitische, of het uithuwelijken van een Israëlitische dochter aan een Kanaaniet, 
beide gevallen zijn streng verboden 

Zie pag 121 Noth IS van mening IS dat in Gn 24 met de'echte' Hethieten worden bedoeld Anders 
luidt de opvatting van Bohl, Genesis. I, 1923, 153 en Genesis, II, 1925, 58,59 Hij wijst erop dat de Indoger-
maanse Hethieten meester waren van het zuiden van JCanain Hij acht het streven van Rebekka vooral 
ingegeven door verlangen om het bloed zuiver te houden 
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Epstein is van mening dat in Dt 20 16-18 dezelfde wet aan de orde is Uit Dt 21 10-14 
leidt hij vervolgens af dat Kanaanitische vrouwen wel krijgsgevangen mochten worden 
gemaakt en als slavin ten huwelijk genomen mochten worden'" Een betere verklaring 
lijkt mij, dat in Dt 21 gesproken wordt over niet-Kanaanitische vrouwen, namelijk 
vrouwen van volken met wie men tijdens de reis naar Kanaan of later in ooriog zal 
raken In hoofdstuk 20 wordt immers onderscheid gemaakt tussen de handelwijze na de 
verovering van een Kanaanitische stad en de verovering van een andere stad Uit een 
Kanaanitische stad mag niemand in leven blijven, van andere steden moeten de vrouwen 
en kinderen worden gespaard 
Ook de gegevens uit Deuteronomium 23 moeten bij deze kwestie betrokken worden 
Een Ammoniet of Moabiet mag niet m de gemeente komen, zelfs niet in het tiende 
geslacht Want zij zijn, hoewel er verre verwantschap is, de Israëlieten na de uittocht niet 
met voedsel tegemoet gekomen Integendeel, ze hebben zelfs de tovenaar Bileam ge
huurd om Israel te vervloeken Maar een Edomiet mag niet verafschuwd worden, want 
hij behoort tot een broedervolk Een Egyptenaar mag niet verafschuwd worden, want 
Israel is vreemdeling geweest in Egypte Van deze laatste twee volken mag het derde 
geslacht wel in de gemeente komen 
Geven de bewoordingen over het nageslacht niet aan, dat er op een huwelijk met iemand 
uit deze vier genoemde volken niet het verbod ligt dat wel geldt voor een huwelijk met 
een vrouw uit een van de zeven Kanaanitische volken'' En zit daar niet het religieuze 
motief achter, dat juist van de kant van het Kanaanitische heidendom het grootste gevaar 
te duchten was'' 
Ezra keert zich eeuwen later tegen meer gemengde huwelijken Niet alleen het huwelijk 
met de Kanaanieten, maar ook dat met Ammonieten en Egyptenaren wijst hij af (Ezra 
9 2) Maar dan zijn we in een andere tijd en dreigt van al die zijden een even groot 
gevaar 
Soms wordt echter iemand uit een 'verboden' volk juist een belangrijke vrouw in Israel 
(Rachab, Ruth) Het gevaar schuilt niet in de afkomst, maar in het ongeloof 

Simsom huwelijk 
In het boek Richteren treffen we de beschrijving van Simsons huwelijk aan (Ri 14, 15) 
Vanuit zijn woonplaats Sora komt hij nog wel eens in het nabijgelegen Filistijnse Timnat 
Hij wil trouwen met een meisje uit die plaats en legt dat aan zijn ouders voor Zijn vader 
en moeder worden beiden steeds genoemd Zijn moeder is invloedrijk, dat blijkt ook uit 
hoofdstuk 13 Zijn ouders proberen hem terug te houden van een huwelijk met een 
ongelovige, maar hebben geen succes De regel van Dt 7 wordt heel gemakkelijk over
treden Duidelijk is dat Simson uit is op een echt huwelijk, en niet op een relatie met een 
hoer, zoals later in zijn leven Hij vraagt zijn ouders actie te ondernemen Het werk
woord Iqch wordt hier gebruikt 
Zijn ouders arrangeren de zaken in Timnat, en Simson zelf gaat pas bij die gelegenheid 
echt met het meisje spreken (14 7) Bij een volgende reis komt men in Timnat om het 
huwelijk te sluiten (14 8,10) Waarschijnlijk behoren de Filistijnen niet tot de Semieten 
Ze zijn afkomstig van Kreta (Amos 9 7) Noth zegt dat ze ergens uit het oosten van het 

Epstein, aw, 156-158 
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Middellandse Zeegebied komen, maar dat over hen nog veel onzeker is"" Toch maakt 
men gebruik van een bepaald huwelijksritueel dat beiden verstaan 
Het lijkt er volgens sommigen op, dat gekozen wordt voor een vorm van huwelijk, 
waarbij het meisje bij haar ouders blijft wonen en de man slechts van tijd tot tijd haar 
komt bezoeken'" Dit kan niet met zekerheid worden gezegd Voordat het bruiloftsfeest 
is afgelopen vertrekt Simson in razernij, omdat zijn vrouw een raadsel van hem aan haar 
volksgenoten heeft verklapt We weten niet, of zij anders met Simson mee gegaan zou 
zijn naar huis Zij is echt zijn vrouw geworden, reeds op de eerste dag van het feest Zo 
spreekt Simson over haar, zo noemen de Filistijnen haar en haar eigen vader ook Dat zij 
door haar vader al heel gauw aan een ander is gegeven, vindt zijn oorzaak in Simsons 
vertrek van het feest 

A van Sclm.s ziet in de geschiedenis van Simson de figuur van de vnend van de bruidegom' opdoemen, 
die we ook m Ml 9 15 en Joh 3 29 tegenkomen, terwi)! Paulus in 2 Kor 4 2 zichzelf zo noemt"' Nieuw 
gepubliceerde fragmenten uit de Code van komng Lipit-lsitar van Isin bij Ur, hebben hem op deze 
gedachte gebracht In deze wet gaat het over een man, die het huis van zijn aanstaande schoonvader is 
binnengegaan, de verlovingsgifl overhandigd heeft, maar daarna door hem gedwongen is het huis te 
verlaten, zodat ziin vrouw aan ziin metgezel gege\en werd In zo'n geval moet hij de verlovingsgift ook 
aan zpn metgezel geven en deze vrouw mag met met de metgezel trouwen (66) Deze metgezel is niet zo 
maar een viicnd Hii is een speciale figuur, de 'best man" m westerse huwelijken en de 'paranimf in de 
üiiekse wereld In de Septuagint wordt Simsons metgezel de nymphagogos genoemd Juist omdat hii zo 
dicht bi] de bruidegom staat, mag hij de vrouw niet nemen Als de bruidegom door ziin schoonvader 
verdreven is moet deze vriend hem )uist biistaan De bruidegom zelf zal vaak als 'best man" functioneren 
bi] hel latere huwelijk van deze vnend van hem In de Codex van Hammurabi is er ook een artikel dat 
over deze metgezel gaat Daann wordt een geval besproken waann de "best man' de bruidegom heeft 
tegengewerkt, samen met de schoonvader In dat geval moet de schoonvader de schade vergoeden en 
dubbel terug betalen Evenmin mag de metgezel de VTOUW huwen (69) Simson maakte het in Timnal 
echter mee, dat de vader ziin vrouw luist aan de 'best man' had gegeven Dat stak hem zeer De Filistij
nen ziin later verontwaardigd over de schoonvader en de bruid, omdat ze dit hebben gedaan Ze worden 
V ei brand, als .straf voor overspeligen (vgl Gn 38 24) (74) Van Selms vraagt zich overigens af, of de 
bewoners van Tirrmat echte Fihsti)nen zi)n geweest Want die waren van Kaftor (Cyprus of Cappadocie) 
afkomstig Zouden zii de Sumerische wet hebben gekend'' Misschien worden alle inwoners van het 
gebied, dat de Fihstiinen beheersen, wel zo genoemd, veronderstelt hij (74) Maar is het niet mogelijk 
aan te nemen dat er tussen de verschillende culturen zoveel wederzijds begrip was, dat de inhoud van de 
Sumensche wet ook elders werd gerespecteerd'' Het ziin toch de Filistijnen, die zo hevig verontwaardigd 
zi|n over het gedrag van Simsons schoonvader'' 

Noth, aw ,71 
B Holwerda, Semmane-dictaat Richteren. II, zj , 20, wijst op het isadiqa-huwehjk man en vrouw 

bliiven ieder in eigen huis, de kinderen komen bi| de clan van de moeder J de Frame, Rechters, 1955. 91, 
noemt dit het 'm»iarr/é-huwelijk' Neufeld, a n , 63 w, onderscheidt dit tsadiqa-huwehjk van het eirêhu-
huweliik Dat laatste komt wel voor, het bestaan van het toaiZ/^a-huwelijk m Israel is echter niet bewezen, 
ook niet in Ri 8 31 en Ri 15 1, aldus Neufeld, zie pag 138 Onbewezen is ook de aanwezigheid van het 
Afena-huwehik Morgenstern meent dat Simsons huwelijk misschien zoiets was, Morgenstern, a w , 92, zie 
pag 114 
Meer voor de hand liggend li|kt mij de opvatting van Van der Toom a w Hij spreekt over een penode van 
vier maanden dat het meisje nog thuis blijft wonen Hij noemt Simsons geschiedenis als voorbeeld Dat hij 
na de bruiloft naar huis terugkeerde was op zich mets bijzonders, maar omdat Simson zo boos was had de 
schoonvader al snel geconcludeerd dat Simson het meisie niet meer wilde en haar al aan een ander gegeven 
(Ri 14,15),ziepag 136 

A van Selms, The best man and bnde-fi om Siimer to St John 
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Na de ballingschap 
De tijd na de ballingschap is de tijd van leiders als Ezra en Nehemia en profeten als 
Maleachi Uit de naar hen genoemde bijbelboeken moet nu het een en ander de revue 
passeren 
In Ezra 9,10 staat beschreven welke krasse maatregelen deze priester genomen heeft 
tegen gemengde huwelijken Vrouwen van heidense afkomst worden, mét hun kinderen, 
weggestuurd De vraag rijst mocht dat zomaar'' Waren er dan geen wettige huwelijken 
gesloten'"'' Gaat Pauius, in 1 Kor 7, niet heel anders met het probleem om'' Paulus 
schrijft dat de ongelovige huwelijkspartner is geheiligd in de gelovige, en dat ook hun 
kinderen heilig zijn Is hier sprake van verschil tussen Oude Testament en Nieuwe 
Testament'' 
De zaak wordt aan de orde gesteld door vooraanstaande Israëlieten, die tegen Ezra 
zeggen dat het volk zich verontreinigd heeft door huwelijken te sluiten met vrouwen van 
de volken van de landen (9 1,2) Wie worden daarmee bedoeW M i alle volken, die in 
het vroegere land Israel kwamen wonen, toen dat tijdens de ballingschap leeg was 
geworden Tot hen behoorden op dat moment o a de Egyptenaren"* Nu was een 
huwelijk met een Egyptische in Mozes' wet niet strikt verboden (zie Dt 23 8,9) De 
situatie is echter veranderd Ook de Egyptenaren behoren nu tot degenen die de Israëlie
ten tot afval kunnen brengen 
Ezra schrikt van het bericht Hij bidt tot de Here en zegt in zijn gebed, dat Israel precies 
weer de zonde doet, waarom ze in ballingschap gestuurd zijn In Dt 7 was al gewaar
schuwd tegen verzwagering met heidense volken 
Vanuit de kring van de leiders komt het plan op, om de vreemde vrouwen weg te sturen 
Men vraagt of Ezra hen in deze zaak met raad en daad wil bijstaan en de leiding wil 
nemen Er is een commissie nodig, die de gevallen zal onderzoeken Die commissie is 
een paar maanden bezig (10 16,17) De namen van de mannen, die vreemde vrouwen 
hadden gehuwd, worden gepubliceerd (Ezra 10) Het zijn er niet eens zoveel"' Waarom 
is er zo lang onderzoek nodig geweest'' Waarschijnlijk omdat er heel wat bekeken moest 
worden Zouden die vrouwen ook weggestuurd moeten worden, die beloofd hadden 
Israels God te zullen volgen'' Zeker niet En als de vrouw zelf uit een gemengd huwelijk 
stamde'' Was zij dan ook een 'vreemde vrouw"' Waarschijnlijk niet Maar dit alles moest 
wel worden onderzocht Het 'heilige zaad' heeft zich vermengd met de volken der 
landen (9 2) Is dit een term, die op ras of op religie ziet'' Ik denk op het laatste Letten 
we op de tekst Js 6 13, dan blijkt dat met het 'heilig zaad' het gelovige overblijfsel van 
Israel is bedoeld En de commissie uit Ezra's dagen moet onderzoeken, hoe het er met 
de geestelijke situatie in de gezinnen voorstaat Plaatselijke overheden, die de gezinnen 
kennen, moeten meekomen en uitsluitsel geven (10 14)"'° Blijkt dit negatief te zijn, dan 
moet wegzending plaatsvinden Zal het niet in veel gevallen om bijvrouwen gegaan zijn, 
en om huwelijken die uit zakelijke overwegingen waren gesloten'' Blijkt ook uit het boek 

Epstein, a w. 167, wijst erop dat Joden in latere tijd huweli)ken met niet-Ibraelieten ongeldig achtten 
Dat was in Ezra's dagen nog niet zo, daarom moest toen het huwelijk verbroken worden door de vrouw weg 
te sturen 
"* H H Grosheide, Ezra-Nehemia, 1963, 251 

Grosheide, a.w, 286, J de Fraine, Esdras en Nehemias, 1961, 70 
Dat laatste beklemtoont ook Grosheide, a w., 282 
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Nehemia niet, dat men huwelijken sloot met een zakelijke en politieke achtergrond (Neh 
6 18, Neh 13 28)"' 
Nehemia vergelijkt de zonde van het volk met de zonde van Salomo Deze man was een 
beminde van God en een machtig koning, maar zijn vreemde vrouwen deden hem zondi
gen (Neh 13 26) Ook bij Nehemia valt ons iets op, dat erop wijst dat de gemengde 
huwelijken genuanceerd bekeken werden Nehemia constateert dat de helft van de 
kinderen uit gemengde huwelijken niet Judees konden spreken, maar wel de taal van een 
ander volk (Neh 13 24) Zal hij over hen, die wel Judees spraken en naar de Joodse 
godsdienst leefden, even vertoornd geweest zijn als over hen die zich bij het heidendom 
hadden aangesloten'' De vraag stellen is haar beantwoorden 

Conclusie 
De religieuze instelling - en met endogamie - blijkt beslissend voor de huwelijkskeuzes 
die de aartsvaders maakten voor hun kmderen In de wet van Dt 7 wordt dit vastgelegd 
Het gaat daar alleen over de inwoners van Kanaan, die op dat moment de grootste 
bedreiging vormden Mutatis mutandis raakt het verbod ook anderen Dat blijkt na de 
ballingschap uit de strijd die Ezra en Nehemia tegen gemengde huwelijken voeren Zij 
keren zich met name tegen die huwelijken, die een bedreiging vormen voor het leven in 
het verbond met de Here 

4.4.2 Het huwelijk als verbond 

Hosea 
Eeuwen voor de ballingschap, in de tijd van de koningen, riep de Here de profeet Hosea 
Hij kreeg de opdracht te trouwen met een vrouw, van wie bekend was dat ze het met de 
huwelijkstrouw niet zo nauw nam De kinderen die hij bij deze vrouw zou krijgen, 
zouden misschien niet eens zijn eigen kinderen zijn (Hosea 1 2) Er staat tot drie keer 
toe vermeld dat de vrouw van Hosea, Gomer, zwanger wordt en een kind krijgt Maar 
nooit dat dit een gevolg was van Hosea's gemeenschap met haar'*' De vrouw behoeft 
niet een prostitué te zijn geweest Dan zou ze niet genoemd worden een 'issS fnünm, 
maar een 'issa zöna{9Ji 111, Joz 2 1) De uitdrukking die gebruikt wordt, wil zeggen 
dat ze een meisje is, dat aanleg heeft een slechte vrouw te worden'*^ Je zou kunnen 
zeggen iedereen waarschuwt Hosea tegen het trouwen met dit meisje Maar hij moet 
het van de Here doen Want de Here wil in het leven van Hosea laten zien, wat het volk 
Israel Hem aandoet Israel is Gods bruid, maar Israel is trouweloos 
In hoofdstuk 3 wordt een situatie beschreven van een aantal jaren na Hosea's huwelijk 
Zijn vrouw is weggelopen Maar Hosea moet haar terugnemen en haar liefhebben, ook al 
heeft zij zich door anderen laten beminnen De Here wil duidelijk maken dat Hij Israel 
weer aanneemt, ook al heeft ze zich door de afgoden laten meelokken Hosea moet zijn 
vrouw terugkopen Hij moet echt onderhandelen {krh) Wat er gebeurd zal zijn'' Zijn 
vrouw is weggelopen en ten prooi gevallen aan mensen, die er op uit zijn misbruik te 
maken van zulke verloren vrouwen (vgl Amos 8 4) Hosea moet haar vrijkopen uit de 

Hierop attendeert D Deden, De kleine profeten, 1953, 24 
' " Z o C van Gelderen, W H Gispsn, Het boek Hosea, 1953,24, Hans Walter Wolff, Do</efciprapAe/on,/, 
Hosea, 1965, 13, en C van Leeuwen,//orea, 1968,31 
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slavernij'*' Dat kon dus kennelijk in Israel gebeuren En dan geldt het huwelijksrecht 
niet meer De vrouw was weggelopen en had zich aan een ander verkocht Dan moet de 
echtgenoot een koopprijs betalen, om haar terug te krijgen Het bedrag dat Hosea geeft, 
inclusief het gedeelte in natura, is ongeveer 30 sikkels, de prijs voor een slavin"''' 
In Hosea 2 18 (M T 2 21) vinden we een heilsprofetie De Here wil zich Israel tot bruid 
verwerven Al het voorgaande is vergeten, de Here maakt een volkomen nieuw begin 
Het werkwoord 'rs (verwerven) wordt gebruikt, met het voorzetsel '/)' Dit werkwoord 
dient om de handeling met de mohar aan te geven""' Hier gaat het in verheven taal over 
de Here, die zich Israel tot bruid verwerft De mohar wordt indirect ter sprake gebracht 
de Here verwerft zich zijn bruid tegen gerechtigheid en recht, goedertierenheid, ontfer
ming en trouw'" 

Ezechiel 
In de profetie van Ezechiel, uit de tijd van de ballingschap, treffen we een term aan, die 
ook in het boek Ruth staat Israel wordt vergeleken met een vondelinge (Ez 16 8) Als 
het meisje volwassen geworden is, komt er iemand, die haar huwen wil Deze persoon 
"spreidt zijn vleugels over haar uit" en bedekt haar naaktheid De woorden over de 
vleugels, oftewel de slip van de mantel, geven aan dat de man het meisje tot vrouw wil 
nemen (vgl Ruth 3 9) Ook de woorden over het bedekken van naaktheid geven aan, dat 
de man een huwelijk zoekt Want van de echtbreeksters wordt in dezelfde profetie vaak 
gezegd, dat ze ontbloot zullen worden In 16 8 gaat het dus om het tegendeel hiervan 
een huwelijk""' Dat blijkt ook uit het spreken over het verbond, zoals bij Maleachi 
(2 10-16) en in Spreuken 2 17 "̂^ 
Van de gebruikte termen kan gezegd worden, dat ze ook gekozen zijn om een relatie te 
leggen met het voorafgaande Israel werd daar vergeleken met een naakte vondelinge'*' 
Toen ze opgroeide, had ze nog steeds geen kleren aan In deze profetie wordt bedoeld, 
dat Israel van jongsaf aan door God is grootgebracht en als zijn kind is aangenomen Dat 
beeld is echter niet voldoende Israel wordt niet slechts Gods kind genoemd, maar ook 

Zo Van Gelderen, Gispen, a w , 74,75, Wolif, a.w, 75-77, Van Leeuwen, a w , 87,88 
Misschien is er een relatie met het 'bloedgeld', dat H Granqvist in de Palestiinse samenleving aan het 

begin van do 20e eeuw aantrof Als een vrouw wegens overspel gedood zou moeten worden kan een ander 
(b \ een machtige s)eik) haar 'kopen' Dan verklaart hi| haar tegenover velen \TI) van slral Hel betekent 
met dat hij haar tot vrouw neemt, a w ,141 

Daarop attendeert Wolfl', a w , 64 
Volgens Burrows, a w , 20, is het oniuist de goddeli|ke eigenschappen als een mohar van .lahwe te zien 

Het werkwoord H, gecombineerd met het voorzetsel 'b' behoeft daarop niet per se te wiizen 'B'kan puur 
adverbiaal zijn, volgens hem Mi ligt de opvatting van è-pretu zeer voor de hand, Koehler-Baumgarlner, 
aw.l, 101 
' " WaltherZinunerh, fzecMe/ I, 1969. 351 

Zimmerli, a.w,351 
Patai, a M , 122 Zo'n vondelmge zal door de vader neergelegd zijn De patnarch heeft absolute macht In 

het Midden-Oosten worden meisjes-babv's soms door de vaders gedood Hel feit dat de navelstreng met 
algebonden is, wil zeggen, dat het meisie niet geaccepteerd is, aw, 168 Ovengens betekent "schaamte 
bedekken' in Ez 16 vooral armoede verhullen hi relatie tot Jahwe speelt de naaktheid geen rol, het gaat 
hier om een liefdesverhouding, met om een seksuele verhoudmg De inhoud van deze profetie, evenals in 
Hos 1,2, Jr 2, Ef 5, bestaat uit beelden, het is geen liefdespoëzie zoals het boek Hooglied Daar is het 
taalgebruik soms erotisch van karakter Zie over dit verschil Ohmann, Het Hooglied, 1988, 36,37 
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zijn echtgenote De relatie tussen God en zijn volk kan door het beeld van het huwelijk 
zo goed getekend worden, omdat het gaat om wederzijdse liefde en trouw Afval en 
afgoderij is te vergelijken met overspel 
Als de Here het huwelijk zo belangrijk vindt, dat Hij het wil gebruiken om over zijn 
eigen liefde en trouw te spreken, dan moet het huwelijk in Israel wel iets van heel hoge 
waarde zijn Dezelfde lijn - alleen in omgekeerde zin - vinden we in Efeziers 5 de liefde 
tussen man en vrouw wordt vergeleken met die tussen Christus en zijn gemeente 

Maleacht 
De profeet Maleachi leefde in de tijd van Ezra en Nehemia en hij heeft met dezelfde 
problemen te maken In Maleachi 2 10-16 wordt het huwelijk heel duidelijk als een 
verbond tussen man en vrouw beschreven Even duidelijk is, dat dit verbond een plaats 
behoort te hebben in het verbond van God met zijn volk In vers 10 wordt gezegd, dat 
de Here het verbondsvolk heeft voortgebracht (verg Dt 32 6, Js 54 5) Daarom noemt 
de Here zich de Vader van zijn volk 
In vers 11 wordt een oordeel uitgesproken over de Israëliet, die met iemand van buiten 
het verbondsvolk trouwt. Dan trouwt men 'met de dochter van een vreemde God' De 
'vreemde vrouwen', waarover Ezra en Nehemia het hadden, zijn de 'dochters van 
vreemde goden' Het woord 'watar' (buitenlands) wordt hier gebruikt 
Vers 14 zegt De Here gaf het huwelijk als een vaste instelling, die niet verbroken mag 
worden Het huwelijk is een verbond De 'wettige vrouw' (vertaling Nederlands Bijbel
genootschap, 1951) is 'de vrouw van uw verbond' Dit verbond is voor Gods aangezicht 
gesloten Hij is getuige Dit huwelijksverbond is er om hierdoor de Here te dienen in het 
verbond dat Hij met zijn volk sloot Vers 15 vervolgt "Heeft niet de Ene haar - vlees en 
geest - voor hem (de mens) gemaakt'' En wat zoekt die Ene anders dan kinderen van 
God''""" Doel van het huwelijk is niet alleen dat man en vrouw elkaar zullen helpen, 
maar ook dat m hun huwelijk kinderen van God geboren zullen worden. 

Conclusie 
Uit de profeten blijkt dat het huwelijk gezien moet worden als een verbond tussen man 
en vrouw, dat op zijn beurt weer ondergeschikt is aan het verbond dat de Here met zijn 
volk gesloten heeft 

4.4.3 Huwelijksproblemen in de gemeente te Korinte 

J Kor. 7 
Paulus antwoordt in deze brief op vragen, die hij uit Korinte heeft gekregen Daarvan 
gingen er verschillende over het huwelijk Die komen in hoofdstuk 7 aan de orde Hij 
bekritiseert bij voorbeeld de stelling, die hij aanhaalt in vers 1, dat het goed is - volgens 
de Korintische vragenstellers - om geen vrouw aan te raken'" Die stelling neemt Paulus 
niet over Hij vreest een overgeestelijke houding, die juist kan leiden tot seksuele losban-

Vertalmg J P Lettinga, in J Douma, Christelijke ethiek Capita selecta II, 1978, 56 
Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, 1969, 139 "Die Frage der Kormther muss gelautet 

haben 1st Geschlechtsverkehr (überhaupt) erlaubf" 
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digheid (vers 2-9)'̂ " 
Het grote gewicht dat Paulus aan het huwehjk hecht, bhjkt ook uit het gedeehe waar hij 
scheiding verbiedt zelfs de scheiding tussen een gelovige en een ongelovige huwelijks-
partner(7-16) Paulus hecht aan de stabiliteit van het huwehjk Zelfs van het huwelijk van 
een gelovige en ongelovige kan gezegd worden dat God het gebruiken wil in zijn njk 
Dat IS de bedoeling van het 'geheiligd' in vers 14 Het gaat hier over een huwelijk, dat 
reeds gesloten is voordat een van de twee partners tot geloof kwam Paulus geeft aan 
christenen geen vrijbnef voor een 'gemengd huwelijk' De apostel heeft dezelfde stabili
teit van het huwelijk op het oog, als hij zegt dat de gelovige met koste wat kost moet 
proberen om de ongelovige partner, die het huwelijk gebroken heeft terug te knjgen 
HIJ waarschuwt dus twee keer tegen overgeestelijkheid Hij comgeert de gelovige, die 
meent te mogen scheiden van de ongelovige partner Paulus corrigeert ook de gelovige, 
die meent dat hij aan de ongelovige wel het geloof kan geven en daarom niet accepteren 
wil, dat de ongelovige partner het huwelijk verbroken heeft 
Paulus acht het, in het algemeen gesproken, voor velen goed om niet getrouwd te zijn 
Hij IS het zelf ook met, of in ieder geval niet meer Er komt dan m het leven ruimte om 
zich m het koninkrijk van God helemaal te geven (25-35) De tijd tot Chnstus' weder
komst IS kort Er moet veel gedaan worden in Gods rijk Onverdeelde toewijding aan de 
Here is betamelijk, passend (euschemoon, 35) Deze toewijding biedt een goed 'sche
ma een goede houding die past, nu het 'schema' (het systeem) van deze wereld vergaat 
(31) Toch is Paulus tegelijkertijd nuchter, want hij wil niemand verstrikken door het 
ongetrouwd zijn bindend op te leggen 

2 Kor 6 14 
In de tweede voor ons bewaard gebleven bnef aan de Korintiers roert Paulus opnieuw 
huwelijksproblemen aan Hij schrijft "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen" Hij 
gebruikt een werkwoord dat alleen in deze tekst in het N T voorkomt Het is een 
afleiding van het woord dat de Septuagint in Lv 19 19 gebruikt en dat betekent 'met 
een ongelijk juk' De Israëlieten mogen van hun vee met twee verschillende soorten laten 
paren Er staat eigenlijk 'twee soorten die onder een verschillend juk gaan' In Dt 
22 10 wordt de bedoeling van dat laatste duidelijk De Israëlieten mogen met ploegen 
met een rund en een ezel samen Het is duidelijk waarom met dan legt het zwakste dier 
het af Het verbod om diersoorten te kruisen kan dezelfde achtergrond hebben Het kan 

Zo n overgecbtelijke houding kan er volgens Paulus toe leiden dat we opbranden wanneer we M n 
zelfbeheersing willen lonen dat we doen of we geen seksuele gevoelens hebben (vers 9) Het is beter te 
trouwen dan zo op te branden I van Andel Paulus' eerste brief aan de Corinthier^ 1897 102 Niet aan 
het vuur der hcllt dat den onrLinen zondaar bereid is denkt de Apostel als hij van branden spreekt maar 
aan het vuur der zinneliike begeerten Hii kent den gang der dingen, en weet dat de begeerte die geene 
bevrediging vinden kan een vuur geliik wordt dat den mens in wiens binnenste zij woont verteert F 
Lang 71 u p 1959 950 Aus dem Zusammenhang ergibt sich klar die Bedcutung vom Feuer des 
geschlechtlichen Verlangens verzehrt werden die auch im Gnechischen belegt ist 
De uitleg van 1 van Bruggen dat het om branden in het gerichtsvuur gaat klopt met met vers 5 Daar /egt 
Paulus namehik dat de satan ons kan verleiden omdat het onmogelijk is zich alti]d te beheersen (akrasia) In 
het licht van dit vers kan van \ers 9 gezegd worden dat Paulus hier stelt dal iemand kan opbranden als hii 
zich steeds zo moet inhouden /ie Van Bruggen Hel huwelijk gewogen 1978 39 40 Het argument dat het 
werkwoord branden biina nooit zelfstandig gebruikt wordt met de betekenis emotioneel in brand slaan 
gaat niet op Het gaat niet alleen om hel emotioneel in brand staan maar om hel opbranden verteerd 
worden 
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tot verzwakking van de dieren leiden 
Vanwege deze achtergrond van de term is het niet ongerijmd om bij het vermaan van 
Paulus in de eerste plaats te denken aan een gemengd huwelijk De kans is groot, dat 
dan de christen de zwakste blijkt te zijn en het geloof vaarwel zegt Er is geen bezwaar 
tegen, om de strekking ruimer te zien en de tekst ook te beschouwen als een waarschu
wing tegen elke vorm van samenleven met ongelovigen, waarbij de zaak van Gods 
koninkrijk schade lijdt Het citaat dat in 2 Kor 6 aangehaald wordt uit Ez 37, wijst hier 
ook op gelovigen moeten zich losmaken uit een heidense levenssfeer Maar ook al zou 
men aan deze bredere uitleg de voorkeur geven, dan nog valt aan deze tekst een waar
schuwing tegen een gemengd huwelijk te ontlenen Er is immers geen relatie zo intiem 
als het huwelijk Als er ergens eenheid moet zijn in het dienen van God, dan in het 
huwelijk 

Conclusie 
Uit 1 Kor 7 blijkt de grote waarde die Paulus aan huwelijkstrouw hecht Ook een 
huwelijk met een ongelovige mag niet zonder meer verbroken worden Uit 2 Kor. 6 
blijkt echter tevens dat het aangaan van zo'n huwelijk sterk ontraden wordt 

4.4.4 Man en vrouw als beeld van God 

"God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God heeft Hij hem geschapen, als 
man en vrouw heeft Hij hen geschapen" (Gn 1 27) God schiep 'de mens', in het He
breeuws 'adam Er staat in vers 27 een lidwoord bij dit woord Toch wordt niet één 
bepaalde mens bedoeld, maar de mens in het algemeen Het lidwoord wijst terug naar 
Gn 1 26 Daar was ook reeds over de schepping van de mens gesproken en in algeme
ne zin "God zeide Laat ons mensen maken als Ons beeld" In vers 26 wordt geen 
lidwoord gebruikt, 'adaw is als een collectivum bedoeld Daarom wordt het ook vertaald 
met 'de mensen' In vers 27 is dit eveneens het geval, maar nu is het Hdwoord nodig om 
de aansluiting met vers 26 te waarborgen In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 is 'adam nog 
geen eigennaam 
In vers 27 staat het aanwijzend voornaamwoord eerst in het enkelvoud en daarna in het 
meervoud'" Dit meervoud is noodzakelijk, omdat van de mens gezegd wordt dat hij 
geschapen is als man en vrouw We zouden ook kunnen vertalen mannelijk en vrouwe
lijk In hoofdstuk 1 staat nog niet, dat God in het begin één man en één vrouw heeft 
geschapen Dat wordt verteld in hoofdstuk 2 Daar pas vallen de woorden 'E en 'issa 
Hier gaat het om de mens in het algemeen, en om het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen Als over de twee seksen gesproken is, kan vervolgens in vers 27 inhoudelijk 
over Gods zegen en Gods opdracht aan de mens iets worden meegedeeld Zij moeten 
vruchtbaar zijn, talrijk worden en de aarde vervullen Dat kunnen zij alleen, omdat zij 
geschapen zijn als mannelijke en vrouwelijke wezens 
Dit moeten zij doen 'als beeld van God', d w z in een juiste relatie met God en voor 

Dat IS ook het geval m hoofdstuk 5 1 Het verschil tussen 5 1 en 1 27 is echter dat in 5 I 'adam als 
eigennaam is bedoeld en met meer als collectivum Bii het lezen van hoofdstuk 1 moeten we nog niet direct 
aan die ene, eerste mens denken In hoofdstuk 5 wel In hoofdstuk 5 wordt, terugblikkend, opgemerkt dat het 
Adam is - de lezers hebben hem inmiddels leren kennen - die als Gcxls beeld geschapen is 
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God Man en vrouw zijn beiden beeld van God, ze zijn even belangrijk'̂ '' Christenen 
weten van zichzelf dat zij geschapen zijn om beeld van God te zijn Dit betekent dat zij 
bij de keuze van een partner voor zichzelf of voor hun kinderen naar het geloof van die 
ander zullen vragen Niet het stambelang of familiebelang is primair, maar de relatie met 
God 

Conclusie 
Voordat in Genesis 2 het begin van het huwelijk tussen de eerste mensen beschreven 
wordt, staat in Genesis 1 vermeld dat man en vrouw even belangrijk zijn en dat het leven 
van beiden bedoeld is voor de dienst aan God Ze zijn beiden beeld van God (Gn 1 
26,27) Juist daarom is het van de grootste betekenis dat beide huwelijkspartners ook 
metterdaad de Here willen dienen 

4.5 De weg naar het huwelijk 

4.5.1 Verliefdheid en verkering 

Vrije contacten tussen jongens en meisjes, waarin liefde en verkering kunnen opbloeien, 
zijn er in de oosterse samenleving vandaag en waren er vroeger ongetwijfeld ook 
Granqvist merkte bij de Palestijnse boeren dat kinderen op jonge leeftijd werden uitge
huwelijkt, terwijl het bij de Bedoeïenen anders is Daar gaat de liefde aan het huwelijk 
vooraf" In de bijbel wordt deze liefde bezongen in het boek Hooglied'"" De Vaux, die 
benadrukt dat veel meisjes uitgehuwelijkt werden, beschrijft ook dat veel huwelijken tot 
stand gekomen zijn uit liefde'" 
Toch is de sociale controle groot De regel van Dt 22 13-21 wordt in het Midden-
Oosten nog steeds gehanteerd Na de huwelijksnacht moeten bewijzen van de maagde-

Een goede omschniving van 'beeld van (iod' is m i die van 'onderkoning' of 'gouverneur-generaal , 
vergeli)k K Schilda, Heidelhergsche Calechismus l, 1947, 22()-'?12 Claus Westermann, G<?n(?.sM, 1968, 
geeft op 203-214 een excurs over de verschillende opvattingen Een belangnike plaats is ingeruimd voor de 
mening van hen, die de mens beschreven zien als de plaatsvervanger Gods op aarde Westermann zelf wil 
7i|n uitleg fiinderen op de nauwe samenhang binnen vers 26-30 (215) De schepping van de mens naar Cicxls 
beeld voegt niets aan de schepping van de mens toe, maar verklaart luist die schepping Alle mensen ziin zo 
geschapen dat er iets tussen God en zi]n schepsel gebeuren kan (218) J Kamphuis, Uit verhei wimt, 1985, 
21 -24, bespreekt de bezwaren van Westermann tegen de 'representatie-gedachte' en acht ze niet houdbaar 

Granqvist, aw ,60 Als redenen voor het uithuwehiken noemt ze 1 'Vaak is al een som biieengebracht, 
bi| voorbeeld door het huwelijk van een zuster Als men te lang zou wachten kan dit kapitaal wel eens 
uiteengevallen zijn tegen de ti)d dat het nodig is 2 Ouders willen hun kinderen graag getrouwd zien Omdat 
de weg naar het huwelijk een zaak van moeili|ke transacties is, voeren de ouders deze liever zelf dan dat ze 
het overlaten aan de longe, onervaren zoon, aU zii er met meer zi)n 3 Meisjes ziin vroeg oud Ze ziin nog 
knap als ze |ong ziin 4 Langdurige verlovingen /i)n duur Bii ieder teest moet ]e namelijk aan de a s bruid 
geschenken geven 5 De arbeidskracht van hel meisie kan benut worden Palestijnse boeren hebben geen 
slavinnen Als een vrouw aan haar man geen bii\Touw toestaat, eist ze soms dat haar zoon vroeg trouwt 6 
Het meis|e kan, als ze vroeg trouwt, haar opvoeding knigen op de plaats waar ze later komt te wonen 
7 Aan de jong gehuwde jongens wordt een verhindering opgelegd om naar vreemde vrouwen te gaan (42-
45) Voorafgaande aan dit vroeg gesloten huweliik - meisies ziin elf of twaalf jaar - vindt de verloving plaats 
Het kan zelts gebeuren als de |ongen en het mcisic nog maar baby's ziin (32-35) 

Patai, a H", 42 Bij de stammen in de woestiin wordt de romantische liefde meer gevonden dan m de 
steden Er zijn liederen van Bedoeïenen, die op hel bijbelse Hooglied lijken 
' ' " De Vaux, a w . 52-54 (64-66) 
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lijkheid worden getoond"* Daarom kan moeilijk aangenomen worden dat vnje seksuele 
omgang in Israel en omliggende landen gewoon was 
Volgens Mace was de standaard in Israel nog hoger dan in de omliggende landen'" 

Het Hooglied 
Verschillende exegeten beweren dat het Hooglied een praktijk van vrije seksuele om
gang veronderstelt Maar ook al is er een aantal gedeelten, dat dit zou kunnen doen 
vermoeden, het is gezien de bovengenoemde wetgeving met waarschijnlijk De bewuste 
gedeelten vragen om nadere studie"" 

Hel Hooglied is een bundel Joodse liefdespoëzie Het huweli)k tussen twee geliefden wordt gecontras
teerd met de huwelijken die Salomo sloot Het boek zal niet lang na Salomo s tijd geschreven zi]n Tirsa 
(6 4) wordt genoemd de hoofdstad van het tienstammenriik maar dat is ze maar korte tijd geweest Hei.1 
Israel begri)pt dat het in een huweliik niet zo moet gaan als bij Salomo Het contrast wordt erg duidehik 
in de tekening van de twee stoeten Salomo s bruiloftssloet (S 6-11) wordt vergeleken met de wandeling 
\ an de twee gelietden (8 5) Een ander duideliik element is de slotuitspraak de longe man laat Salomo 
ziin eigen wijngaard waarmee diens harem bedoeld zal ziin Hi] heeft zi|n eigen wiingaard zijn geliefde, 
met wie hij gaal trouwen (8 11,12) 
Soms wordt in de bi|bel het huweliik \an een koning in Israël met een buitenlandse pnnses zonder 
kritische noot bezongen (Ps 45) Maar dit boek Hooglied oelent in bovenstaande teksten kritiek op zulke 
huucliiken en op polygamie "" 

Patai a w, 60 v\ 
'"Mace aw 222,231 212 240 

' Hierbi] valt te denken aan 16 2 16 17 5 1 7 i2 8 5b De opsomming is te vinden bi| M A \an den 
Oudennin Hel Hooglied 1962 9 Hi| meent overigens met dat hier van voorechteli|k geslachtsverkeer 
sprake IS maar van een vorm van huweliik waarbii de vrouw in haar eigen huis bliift wonen en slechts nu en 
dan door haar man wordt bezocht De d)or hem daarvoor aangehaalde teksten (Ri 8 '̂ 1 en 15 1) kunnen 
daarvoor echter met als bewiis dienen In het eerste geval gaat het om een biivrouw in het tweede om de 
buitengewone situatie \an Simson, zie pag 138,159 Een andere tekst die genoemd wordt is 8 14 zie Ci 
Cierleman Da? Hohehed 1965 223 In 1 6 zegt het meisje van zichzelf dat ze haar eigen wijngaard niet 
bewaakt heelt Maar dat betekent hier gezien de context dat ze lichamelijk van het harde werken in de 
wiingaard geleden heeft Zo ook HM Ohmann Hel Hooglied 1988 49 In 2 16 17 en 8 14 vraagt het 
mcisit niet om seksueel contact maar roept ze haar geliefde om haastig als de gazelle naar haar toe te 
komen Meer vraagt ze niet 5 1 beschnift het antwoord van de geliefde op de zang van het meis|e in 4 16 
Dat hii naar haar toe komt betekent niet dat ze samen slapen Bii een ontmoeting kun ie ook op een andere 
wii/e van elkaar genieten Uit 5 2 blijkt |uist dat ze nog niet getrouwd ziin Ohmann a w 73 74 
Bi| 7 12 past dezellde reactie op de bewenng dat liefde ge\en (nalan dodim) hetzelfde zou ziin als met 
elkaai slapen Dat is ook niet zo in 1 2 4 4 10 en 5 1 En vernachten (/<«) (vers 11) zal hier de ruimere 
betekenis hebben van rusten vertoeven zo Ohmann OM 90 onder verwiizing naar Aalders Overigens 
gaan de uitdrukkingen wel heel ver Ie kunt ie ook afvragen of hier niet bedoeld is dat de longen en het 
meisie aan het samen slapen wel denken zonder dat ze het metterdaad doen zie ook de passage 5 2-7 
In 8 5b betekent het werkwoord rr po volgens Van den Oudenri)n ontbloten De vertaling wekken is 
echter even plausibel temeer daar hel om een daad van het meisie tegenover de longen gaat Op de dag van 
de bruiloft bezingt het meisie dat zij zich nog goed hennnert wanneer zij voor het eerst ziin liefde heeft 
opgewekt Zo Ohmann o M 93 Het werkwoord rr po staat in deze betekenis ook in het bekende refrein uit 
Hooglied wek de liefde met op, voordat het haar behaagt' (2 7,3 5 8 4) 
" ' Zowel hel Hooglied als Psalm 45 zijn typologisch verklaard J Calvijn b v deed dat in zijn commentaar 
op Psalm 45, zie I Boot, De allegorische uitleg van hel Hooglied 1971, 110 290 In deze uitleg is Salomo 
l\ pe \ an Christus de bruid type van de kerk In de Middeleeuwen ging het doorgaans om de ziel die bruid 
\an Christus is Bii de Reformatie meestal over geheel de kerk Een enkele keer vestigt Calviin bii de 
mterprelatie van de bruid ook de aandacht op de afzonderhike gelovige, a w, 111 
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In hoofdstuk 3 4 spreekt de bruid uit, dat ze haar geliefde wil brengen in het huis van 
haar moeder, in de kamer van haar, die haar baarde Dit meisje weet, dat zij een seksuele 
relatie met haar geliefde niet mag beginnen, voordat zij met hem getrouwd is Ze begeert 
hem bij haar ouders te brengen en ze noemt met name haar moeder Dat gebeurt ook m 
8 2 De positie van de vrouw is belangrijk Door haar wordt verder gebouwd aan het 
nageslacht De zinsnede uit 3 4 betekent niet, dat de jongeman bij de familie van het 
meisje gaat wonen, zoals sommigen zeggen'*^ Maar wel, dat het huwelijk in haar ouder
lijk huis zal beginnen Daar moet toestemming worden verleend, daar moeten de bruide
gom en zijn familie haar vandaan halen 
De moeder van de bruidegom wordt in 8 5 genoemd, zoals in 3 11 ook Salomo's moe
der is vermeld In het ouderlijk huis van de jongen hebben zij elkaar zelfs lief gekre
gen'" Onder de appelboom van het ouderlijk huis wekte zij de liefde van de jongen op 
Daar begon de verliefdheid (8 5b) Het meisje bezingt aan het eind van de liederen, hoe 
hun liefde begonnen is Het feit dat het meisje kennelijk wel op bezoek kwam in het huis 
van de jongen, kan wijzen op een samenleving met endogamie De jongen haalt zijn 
meisje niet van ver weg, maar hij is verliefd geworden op een meisje van dichtbij 

We komen in het lied ook de broers van de bruid tegen Ze lieten haar hard werken in de 
wijngaard (16) Op een gegeven moment zegt het meisje van de vriend was je mijn 
broer maar, dan mocht ik je in het openbaar kussen, zonder dat er kwaad van gesproken 
wordt (8 1)'*^ In 8 8-10 bezingt het meisje zelf, dat de broers steeds voor de eer van 
hun zusje hebben gewaakt Die taak zagen ze al, toen zij nog heel jong was Dit is een 
duidelijk bewijs dat in Israel voorechtelijk geslachtsverkeer afgekeurd werd Zo werd het 
meisje opgevoed En daarom heeft ze ook voor zichzelf gewaakt, in de tijd van liefde en 
'verkering' Ze is niet van plan zich door de meisjes van de grote stad, de meisjes van 
Jeruzalem, tot andere gedachten te laten brengen (2 7, 3 5,8 4) 
Die verkeringstijd werd hun ook gegund Ze mochten ongedwongen met elkaar omgaan 
Ze zitten nogal eens samen ergens op een verborgen plekje, met de armen om elkaar 
heen (19-2 7, 4 16, 5 1, 7 6-13) Als zij op bed aan hem ligt te denken, gaan haar 
gedachten vooruit en denkt ze zich in, hoe het in het huwelijk zal zijn (3 1-5, 5 2-7) 
Maar zij is een afgesloten tuin, een afgesloten bron, een vesting (4 12, 8 10) Al deze 
beelden komen voor Zo willen de broers haar zien, zo wil ze zelf zijn, de vriend weet 
ook dat ze zo is 
Er zijn wachters in de stad, die op openbare eerbaarheid toezien Als het meisje in één 
van de overpeinzingen de straat opgaat om haar geliefde te zoeken, ziet ze in gedachten 
de wachters van de stad komen, die haar de sluier afrukken Zo wordt de strijd tegen de 
prostitutie in de stad gevoerd gesluierde vrouwen duldde men niet (5 7)"' 
Er zijn ook verleiders Het meisje is op een wandeling naar een tuin eens omringd 
geweest door een groep jongens, verzameld door een zekere Amminadab, een don Juan-

Zie Van den Oudennjn, aw ,9 
Dat het om het huis van de jongen gaat, toont Ohmann aan, a w ,92,93 
Patai, a M', 175 \ T zegt dat in Hooghed 8 1,2 waarschijnliik gedoeld wordt op de zogenaamde "zoogbroe

der (milk brother) 'Milk brother' en "milk sister" zijn een jongen en een meisje die door dezelfde vrouw 
zijn gezoogd Als ze opgroeien mogen ze wel vnie omgang met elkaar hebben, maar ze zullen niet met 
elkaar mogen trouwen 
185 

Zie hiervoor Ohmann, a w ,75, Gillis Gerleman, Rulh Das Hohelied, 1965, 169 
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figuur In vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 komt de eigennaam 
met voor, maar wordt vertaald met 'vorstelijke wagens' De jongens wilden dat ze 
dansen zou Ze weigerde, zo vertelde ze later haar vriend (7 1 w), die dan uit liefde en 
om haar te troosten haar schoonheid bezingt Ze is toch geen danseres voor de legers'' 
(6 11-13)"' 
In de liefdesbeschnjvingen gaan zowel de jongen als het meisje ver in het bezingen van 
eikaars schoonheid De jongen weet, hoe een vrouwenlichaam er uit ziet Maar hij 
ontkleedt zichzelf en zijn meisje niet Haar gelaat is door een sluier bedekt(4 3) Haar 
borsten zijn fier, er gaat aantrekkingskracht van uit, maar tegelijk is de houding van het 
meisje als die van een stad, die zichzelf verdedigt Hoofdstuk 7 6-9 biedt de meest 
verstrekkende beschrijvingen Er is nauw lichamelijk contact, maar geen seksuele ge
meenschap'*' 
Het meisje wordt wel de 'bruid' genoemd Maar dat is ze nog niet Ze wordt eveneens 
'zusje' genoemd, wat ze al evenmin is (4 10,12, 5 1) Het zijn uitdrukkingen in de taal 
van de liefde 
De liefde wordt geprezen als een grote gave van God (8 6-8) Hooglied leert, hoe uiterst 
voorzichtig en tegelijk dankbaar je met deze gave om moet gaan 
Huwelijksbetalingen komen niet ter sprake Maar de geliefden weten, al tijdens de 
'verkering', hoezeer de families meeleven Het huwelijk, waarnaar ze toeleven, is een 
publieke zaak 

Conclusie 
In het Midden-Oosten komt het huwelijk gefaseerd tot stand Aan het huwelijk - en 
daarbij de seksuele omgang - gaat de periode van verloving (ondertrouw) vooraf In veel 
gevallen is er daarvoor nog een periode van verliefdheid en verkering Het verschil met 
de huidige westerse samenleving is met zo groot Daarom is ook het boek Hooglied nog 
steeds actueel 

4.5.2 De verloving 

De voornaamste factor bij de verloving (of ondertrouw) is de betaling van de mohar 
Daarmee wordt de bruid verworven {'rS) Dit werkwoord komt bij de verloving ter 
sprake (Ex 22 15, Dt 20 7, 22 23, 28 30, 1 S 18 28, 2 S 3 14) 
Het gewicht van de ondertrouw blijkt uit de oorlogswetgeving van Dt 20 en Dt 22 
In geval van oorlog worden ondertrouwde en pas gehuwde mannen ontzien Wie onder
trouwd IS, moet eerst naar huis terugkeren en huwen (Dt 20) Daarna geldt voor hem 
en andere pas getrouwden, dat zij eerst een jaar thuis mogen zijn, voordat zij tot de 
oorlog geroepen worden Er wordt hier aan de rechten van beide huwelijkspartners 
gedacht (Dt 22) 
Uit Dt 22 blijkt ook nog op een ander punt dat ondertrouwd zijn juridisch gelijk staat 
aan getrouwd zijn In geval van overspel wordt namelijk dezelfde straf opgelegd (Dt 
22 13-30) 

' Zie hiervoor Ohmann, a.w ,84,85, Gerlemann, a w, 191-193 
Zie Ohmann, a w, X9 
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Er zijn onderztwkers die liever met van verloving spreken maar van 'het |uist begonnen huweliik' 
(inchoate marriage) Br zi|n, aldus Mace, twee elementen, die het Hebreeuwse huweliik constitueren 
1 door de betaling van de mohar wordt de unie bindend in de sfeer van het recht, 2 door het ophalen van 
de bruid op de bruiloftsdag en door de seksuele gemeenschap (traditio puellae et copula camalw) wordt 
de unie gecomplementeerd in de sfeer van de persoonlijke rclaties(zie pag 134)'"" 
Volgens Neufeld wordt zowel m Babylomc en Assvne als ook m Israel na de verloving hel meisje als 
echtgenote beschouwd \-.i is weinig informatie over de feitelijke toedracht Neufeld veronderstelt, dat er 
alleen maai een feest m kleine kiing plaats \'indt 'lussen verloving en huwelijk moei in ledei geval een 
korte periode vallen Neufeld meent dat deze penode ook in Gn 24 54v (Isaak en Rebekka), aan te 
wiizen IS Waarschiinli|k werd bij de verloving de huwcliiksdatum al vastgesteld In ieder geval kan de 
bruidegom mei de organisatie van het feest beginnen De bi|bel spreekt niet over straf bi] verbreken bij 
verloving Volgens Neufeld is het waarschijnlijk, dat deze er in Israel wel was, evenals bi| andere 
Semieten '"" 
Patai vertelt over het gebruik bi| sommige Bedoeïenen, dal de verloofden elkaar tot de bruiloft met meer 
mogen zien, zelfs met als zi| neef en niehl ziin en vlak bij elkaar wonen Als ze toch bi] elkaar in de buurt 
komen moei het meisie gesluierd ziin Dat doen ook de stammen, waar de vrouwen normaal geen sluier 
dragen Hel gedrag van Rebekka is mei dit gebruik in overeenstemming Zo gauw ze van de knecht van 
Abraham heelt gehoord dal Isaak er aan komt, sluiert ze zich Ze is iminers zijn bruid"" 
Ook Van der 1 ixim beklemtoont dat de mohar al vcxir de bruiloft gegeven wordt Het meis|e mag dan 
haar gunsten met meer aan een ander geven'" 

Maria en Jozef 
Het meest bekende geval van ondertrouw uit de bijbel, is dat van Jozef en Maria In het 
gesiachtsregister van Jezus maakt de formulering duidelijk dat er iets bijzonders aan de 
hand is Er wordt een lijn van koning David naar Jozef getrokken Daarbij lezen we 
"Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt" (Mt 
116) En dan staat in vers 18 w "Van die Jezus Christus was de geboorte als volgt""^ 
Maria was ondertrouwd met Jozef Als er sprake is geweest van een mohar, dan is die 
reeds betaald In die tijd werd al bij het huwelijksaanzoek een verdrag opgemaakt De 
verloving is vooral iets van de bruid en bruidegom zelf ge'worden"^ Maria heet tot 
twee keer toe 'de vrouw van Jozef (vers 20, 24) Dat is haar juridische status Dat 
blijkt ook uit vers 19 Jozef is van plan in stilte van Maria te scheiden Hij wil haar in 
stilte heenzenden (apoliiein) Dat is het officiële woord voor een scheiding Ondertrouw 
kan alleen via scheiding verbroken worden 

Bruidegom en braid zijn beiden atkomstig uil de stam .luda en gerelateerd aan het koningshuis van 
David De li|n van Dax'id naar .lozef is heel duideli)k (16, 20), de relatie die Mana met hel koiung.shuis 
heeft blijkl uit Lucas 1 27 Hr is dus ook hiei sprake van endogamie 
Mana stelt de vraag hoe het locli kan, dat zi| een kmd zal kiiigen, zonder dat zijzelf omgang met een man 
heeft (l.c I .■)4) Van dal kind heeft zi| gehoord dat Hij de troon van zijn vadei David zal knigen Met 
haar vraag geeft zi] aan dal zii op dal moment alleen haar eigen verwantschap met koning David m 
gedachten heeft en niet die van .lozef 

Mace, a M',172, m De onderzoekers zijn Dnvcr en Miles 
"" Neufeld, a.H, 142147 
"°Patai,aw.,56 

Van der TtH)m, a »■ .60 v '̂ 
"^ Zie Van Bruggen, Malleus. 1990, 'SA 

Hermann L Strack en Paul Billerbeck. Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die 
Apostelgeschichle, ]924,J9'S-S95 {comm bi| .loh 2 1) Op '(94 "Die alte Sitte der Morgengabe, mo/iaf, 
lebte zum Teil fort in der Uberscndung von Verlobungsgeschenken an die Braut oder deren Valer seitens 
des Brauligams" 



171 

Voordat de huwelijksdag aanbreekt blijkt Maria zwanger te zijn uit de Heilige Geest 
(Mt 1 18) Maria heeft zelf van de engel Gabriel gehoord welk wonder de Heilige 
Geest bij haar zal verrichten (Lc 1 28-35) Ze heeft dit ongetwijfeld aan Jozef doorver
teld, zodat het ook voor hem duidelijk is hoe Maria zwanger is geworden Jozefs con
clusie is, dat zijn huwelijk met Maria nu niet door mag gaan Hij vindt dat hij moet 
wijken voor de plannen, die de Here God met zijn verioofde heeft Hij meent dat hij van 
Maria moet scheiden Hij wil dit niet publiek doen, onder aanroeping van getuigen De 
massa zou het toch niet begrijpen en Maria van overspel beschuldigen Voor een publie
ke scheiding zou Jozef moeten aantonen dat er bij Maria iets onbehoorlijks was, naar Dt 
24, en er valt haar niets te verwijten Bij een scheiding in stilte neemt Jozef zelf alle 
verantwoordelijkheid en loopt hij zelf risico van smaad Daarvoor kiest hij"'' Maar de 
engel van God zegt tegen hem "Schroom niet uw vrouw tot u te nemen" 
Jozef en Maria gaan, voordat de bruiloft geweest is, op een gegeven moment toch 
samen optrekken (vers 24)"' Dat laatste wordt door de omstandigheden vereist Ze 
moeten naar Betlehem reizen en Jozef durft Maria niet achter te laten Dan zouden de 
mensen juist kunnen denken dat hij haar verstoten heeft, omdat ze zwanger bleek te zijn 
Er wordt alleen over het handelen van Jozef gesproken De familie wordt niet ge
noemd"' 

Conclusie 
Bij de verloving (ondertrouw) wordt de vrouw verworven door de mohar. Het huwelijk 
is dan geldig in de sfeer van het recht Dat blijkt uit de oorlogswetgeving van Dt 20, 22 
en de status van Maria, de moeder van Jezus, wanneer de engel Gabriel tot haar spreekt 
Het is overigens niet zeker of er in de tijd, waarin zij leefde, nog een mohar geschonken 
werd 

4.5.3 De bruiloft 

Bij de ceremoniën op de bruiloftsdag is de processie belangrijk De bruidegom en zijn 
vrienden gaan de bruid halen uit haar oudedijk huis en brengen haar naar het zijne (Ri 
14 11, Mt 9 15) Een van de vrienden is de leider (Joh 3 29) De vrienden worden ook 
wel genoemd de 'vrienden van de bruidskamer' De bruid heeft ook metgezellen Soms 
vindt er een ontmoeting tussen beide groepen halverwege plaats''" In het ouderlijk huis 

'^* Van Bruggen, A/a«eiM, 1990,34-36 
De engel zegt tegen Jozef dat hi] Maria, zijn vrouw, tot /ich moet nemen (20) Het woord paralamha-

nein betekent in het algemeen trouwen Toch kiest Jozef eerst ti)dcli|k voor een periode van samenleven, 
ovengens zonder seksueel verkeer (25) In vers 24 kan paralambanein nameli|k met trouwen betekenen 
Er IS nog geen bruiloft geweest Dan zou Mana in Lc 2 5 niet de ondertrouwde vrouw kunnen heten Deze 
stap was niet geheel ongebruikelijk en de omstandigheden vereisten het in dit geval Strack-Billerbeck wi|st 
ei op dat juist in Galilea aan ondertrouwde mensen veel vriiheden toegestaan werden, a w , 45-47 Zie ot)k E 
Lohmever, W Schmauch, Das Evangelium des Matthaus, 1967,13 

Deze verklanng van gefaseerde huweli]kssluiüng wordt niet gevolgd door J van Bruggen, Christus op 
aarde. 1987, 97 Van Bruggen zegt dat Lucas de feitelijke situatie beschriift Jozef behandelt Maria als 
ondertrouwde vrouw en niet als getrouwde, omdat hi| nog geen gemeenschap met haar heeft gehad 

Mace, aw.lSO, Maarsmgh, aw,28-32, Neufeld, aw, 148-151 Neufeld zegt dat twee vnenden mee 
gingen in de slaapkamer om de maagdehikheid vast te stellen, aan de hand van het kleed waar het bruidspaar 
de eerste nacht op geslapen heeft Het zou ook kunnen gaan om een verklaring van vrouwen, die het meisje 
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van de bruidegom is een kamer of tent voor het bruidspaar ingericht De seksuele ge
meenschap vindt al plaats tijdens de eerste nacht van het feest 

Het kan zijn dal lange tijd het gebruik in ere is gehouden om een maimenkleed over de bruid heen te 
werpen en te zeggen niemand mag |C bedekken, slechts één Bi) de Bedoeïenen gebeurt dat soms nog 
Misschien wordt er in Rl 3 9, bz 16 8 naar verwezen'" 
Patai weet van hedendaagse zeden in het Midden-Oosten nog meer te vertellen Ook hi] spreekt over het 
publieke escorte dat aan de bruid gegeven wordt op de tocht naar het huis van de bruidegom en naar de 
tent of kamer die daar is ingericht Zelfs bi| het eenvoudigste ntueel is hiervan sprake"'(zie ook pag 
144) 
Van der Toom, die Israel met Babvlonie vergelijkt, benadrukt echter dat het feest bij het meisje thuis 
plaatsvindt Daar is ook de bruilottskamer of tent mgencht Pas vier maanden later gaat zij naar het huis 
van de man (zie pag 137) 

De tien meisjes 
Uit de gelijkenis van Mt 22 1-14 blijkt dat de plaats van het feest bij de bruidegom is™ 
In Mt 25 1-13 staat de gelijkenis vermeld van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes Uit 
deze gelijkenis kan worden afgeleid dat de bruidegom met zijn gevolg naar het huis van 
de bruid is gegaan en dat nu zijn temgkomst wordt verwacht Kennelijk zijn het vrien
dinnen van de bruidegom, meisjes uit zijn stad of dorp, die de bruidegom opwachten 
J Jeremias zegt dat de bruidegom verlaat is vanwege langdurige financiële onderhande
lingen met de ouders van de bruid Hij heeft iets dergelijks meegemaakt bij een Arabi
sche bruiloft aan het begin van de eeuw Het kan m i niet gegaan zijn om onderhande
lingen inzake de mohar Die was, gesteld dat ze nog in ere was, al bij de ondertrouw 
overhandigd Er kan wel sprake geweest zijn van onderhandelingen over geschenken die 
de bruid van de ouders meekrijgt Van Bruggen vindt de verwijzing van Jeremias niet 
relevant In negentien eeuwen kan heel veel veranderd zijn, bovendien wordt het uitblij
ven van de bruidegom in de gelijkenis als iets ongewoons ervaren^"' 
Maar huwelijksgebruiken kunnen m i gedurende vele eeuwen dezelfde blijven, zeker in 
afgesloten gemeenschappen^"^ En het uitblijven van de bruidegom is niet ongewoon Er 
zijn ook meisjes, die wel gerekend hebben met een late komst 

Conclusie 
Over de bruiloft is uit de Bijbel niet veel bekend Juridisch was het huwelijk al gesloten 
Het gaat nu vooral om de processie, waarbij de bruid naar het huis van de bruidegom 
wordt gebracht 

onderzocht hebben 
Joh 3 29 spreekt over de vriend van de bruidegom, die zich verheugt over de stem van de bruidegom M i 
betekent dit dat hi] verheugd is als hi| van zi)n vnend, de bruidegom, hoort hoe blij deze met zijn bruid is 
Wanneer het zo zou zi]n, dat zij geen maagd bli)kt te zi)n, zal de bruidegom dit ook tegen de vriend zeggen 
en zal deze hem helpen bii een eventuele aanklacht bij haar vader 

Mace, OH', 180 
' " Patai, a w, 56-59 

Dal wordt ook aangetoond door Hermann L Strack en P Billerbeck, Das Evangelium nach Matthaus, 
1922, 504-506 (comm op Matt 9 15) 

Van Bruggen, Malleus, 426 
- Patai, a H ,13 
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4.6 Aanzet tot contextualisering 

4.6.1 Israël en de omringende volken 

Het is reeds duidelijk geworden, dat de huwelijksbetalingen van Israel en die van de 
omringende volken dezelfde Semitische achtergrond hebben Dat geldt ook van veel 
andere culturele gebruiken Toch is de wet in Israel de wet van God Dit brengt mee dat 
veel van de regels van Israels wet een andere spits hebben dan bij de omringende volken 
In ieder geval is dat zo met de wetten over de dienst aan God zelf De wetten over de 
houdmg tegenover Jahwe en de houding tegenover de medemens raken elkaar Ook over 
dat laatste heeft God openbaring gegeven 
Het probleem waar de christelijke kerk altijd voor gestaan heeft, is de vraag hoe de 
openbaring van God toegepast moet worden op de eigen cultuur Dat is ook de vraag 
van onze studie over huwelijksbetalingen Kan een korte vergelijking tussen gebruiken in 
Israel en m de omgeving ons aanwijzen, welk patroon er zit in de wetgeving van IsraeP 
Stel dat Israel alles geheel anders zou moeten doen dan de omringende volken, dan ligt 
de conclusie voor de hand dat de kerk vandaag zich ook sterk antithetisch moet opstel
len tegen culturele gebruiken van land en volk Maar als er bij Israel een stuk aansluiting 
IS bij de algemene cultuur van de streek, dan hoeft zoiets ook nu niet verkeerd te zijn 
Het is van belang na te gaan wanneer wel, en wanneer geen aansluiting is gezocht We 
zoeken punten op die met het huwelijk te maken hebben 
Patai wijst er op dat de wetgeving in Israel milder was dan bij de volken rondom in de 
zaak van een verkrachting In Israel stond daarop alleen de doodstraf, wanneer men 
zich vergrepen had aan een getrouwde of ondertrouwde vrouw Was een meisje nog niet 
verioofd, dan kon een huwelijk tot stand komen, in het geval de vader van het meisje dit 
goed vond Anders moest de bruidsprijs als aflcoopsom worden betaald^"' 
Mace merkt op dat er in Israel een hogere huwelijksmoraal was dan elders Hij brengt dit 
in verband met het feit dat in Israel het mannelijke geslachtsorgaan het teken droeg van 
het verbond met de Here™* Het is m i juister te stellen dat Israel een hogere moraal had 
vanwege dat verbond zelf 
De zedelijkheidswetgeving van Leviticus 18 gold in Israel zelfs voor de vreemdeling 
(vers 26) De samenleving moest zo mogelijk een moraal hebben op gebied van huwelijk 
en seksualiteit 

M David heeft de Codex Hammurabi uit Babvlonie vergeleken met wetsbepalingen m Exodus^"' Hij 
acht het niet waarschijnh]k dat er een oerbron is waarvan deze beide wetscomplexen afgeleid ziin En 
ook niet dat de een van de ander is afgeleid Beide zi|n in een eigen samenleving tot stand gekomen De 
aard van de wetten hangt af van de aard van de samenleving (5) Mesopotamia kende een standenmaat
schappij, Israel niet De samenleving in Mcsopotamie was kosmopolitisch van aard Veel volken waren 
deze vruchtbare landstreek binnengevallen Alle binnengekomenen kregen dezelfde rechten In Israel 
was dat niet het geval Dit had ook een religieuze achtergrond (7) In Mesopotamie bloeide voorts de 
handel, in Israël was de samenleving agrarisch Voor handel en grootschalige landbouw waren er in 
Mesopotamie veel slaven nodig In Israel was alles kleinschalig en slaven had je er eigenlijk met (8) In 

Patai a M'. 94 De kwestie zelf is besproken op pag 123v 
Mace, a vf , 231, 240 
David, De Codex Hammoerabi en zijn ver houiling lol de wetsbepaling in Exodus 
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deze publicatie maar ook in een andere, wijst David op de verschillen in huwelijk In Babvlomè waren 
haast geen bij\Touwen, ook al was er een term voor In Israel was er wel polygamie In Babvlonie kende 
men daarentegen weer adoptie, om het voortbestaan van de familie te verzekeren, in Israël nauwehiks^"' 
I M Th Bóhl merkt op dat konmg Hammurabi in de inleiding op zijn wet zegt dat hij het recht en de 
wetten heeft gegeven in de taal van het volk Wetten uit vroeger tijd, m een oude, met-Semitische taal 
het Sumensch gesteld, heeft hij samengevat en geformuleerd in de volkstaal m het Babvlomsch-Semi-
tisch Het was een populansenng Böhl wijst op het draconische karakter van de wet Haast op elke 
overtreding staat de doodstraf Verder wordt stelselmatig het lus talionis toegepast Maar meer s\mpa-
thiek voor ons gevoel is de waardenng voor en de hoge sociale positie van de vrouwen De vrouwen 
gemeten veel rechten en vnjheden Het huweliik is in pnncipe monogaam'"' 
Ook J G Aaldcrs vergeleek de beide wetboeken Over het verbondsboek (Ex 20 22-2"! 33) schnift hij 
o a Het Verbondsboek is niet de schepping van een geheel nieuw recht maar eerder een herschepping 
en V ernieuwing van het oude recht of zo men wil geen revolutie maar reformatie van de bestaande 
reclitsv Cl houdingen al vertoont hel als bijzondere Goddelijke wetgeving \oor het Verbondsvolk \ anzelf-
sprekend hier tn daar ongekende en gloed-nieuwe trekken""' 

Huwelijk met een slavin 
In Exodus 21 7-11 wordt het geval besproken van iemand, die zijn dochter als slavin 
verkoopt 

Wanneer iemand een Hebreeuwse slaaf koopt, moet deze zes jaar dienen en m het zevende jaar als vnj 
man weggaan (2) Iemand \erkocht zichzell in geval van armoede (Lv 25 39)'°' Iemand die alleen 
gekomen is wordt ook alleen vnigelaten Iemand die samen met zijn vrouw gekomen is, wordt samen 
met ziin vrouu vnigelaten (3) Maar als de heer aan de slaaf een vrouw gegeven heeft en deze hem 
kinderen heeil gebaard, bhiven de vrouw en de kinderen m dat zevende jaar het eigendom van de heer 
Oe slaaf kan zclt ook bliiven als hij dat wil (4-6) 
Het kwam echter ook voor dat iemand zijn dochter als slavin verkocht De bedoeling zal geweest /i]n dat 
/Il iemands biiviouw werd Ook hier zal armoede de achtergrond van de handeling zijn geweest Hier is 
dus sprake van tvpisch uithuwehiken Omdat de dochter echter verkocht wordt met het oog op een 
huueliik mocht zii nooit als een gewone slavin behandeld worden 7ij wordt echtgenote van iemand, en 
dat geeft haai een positie die een slavin met heeft Ze komt in het zevende laar niet vnj, want ze is 
getrouwd (7) Maar /e mag nooit als koopwaar verder verhandeld worden Dat mag niet, omdat ze 
getrouwd is (8) 
l-r worden twee gevallen onderscheiden Iemand koopt het meisje voor zichzelf (8)"° of voor zijn zoon 
(9) Als het meisie haar heer met bevalt, moet hii haar laten loskopen, door haar vader ot door iemand 
anders uit haar familie Dan gaat ze terug naar haar ouderlijk huis of ze wordt losgekocht door een 
andere Israëliet om met hem te huwen Maar ze mag niet verder worden verkocht als slavin aan een 
\reemde Want ze is geen slavin Ze is echtgenote geweest en het is haar heer, die zijn trouwbelofte met 
nagekomen is Dan moet deze haar op een verantwoorde manier laten weggaan 
Wanneer de heer haar gekocht heeft als biivrouw voor zijn zoon, moet hij haar behandelen als een 
dochlei niet als slavin Als echtgenote van ziin zoon is zii zijn schoondochter (9) 
Wanneer de echtgenoot, de heer zelf of de zoon, nog een andere (bij)vrouw neemt, blijft hij toch ten volle 
verantwoordcUik voor ziin eerste (bij)vrouw en moet hii ook als haar echtgenoot blijven optreden Doet 
hl) dat met dan mag zii weggaan, zonder dat zij wordt vnigckocht Dan heeft de heer al zijn rechten op 
haar verbeurd en mag zii zonder meer weer terug naar haar tamilie Ze hoeft dan zelts niet eens op het 

' David, Vorm en wezen van de huwelijkssluiting, 1934, 5 
Bohl Sumei en Akkad, Iets over het oude Babvlonie, z p z j , (een overdruk uit een mij onbekend 

tiidschnft) 20-23 
Aalders a M 44 

'' De plicht tot vnjlating is later veranderd Niet meer m het zevende jaar na koop, maar m elk vijftigste 
laar het zogenaamde lubeljaar (L\ 25 40) 

We volgende^ere-Zezing, metdevertalmg voor zich en niet de fedi-lezing, met de vertaling met 

file:///erkocht
file:///reemde
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zevende laar te wachten'" 
Neutcld wi|st bij de uitleg van Ex 21 7-11 op het bestaan van tucc loodse scholen van uitleggers De 
ene stelt dat het hier een wet over de slavinnen betreft De andere, dat de wet wel gaal over de verkoop 
van hifeigenen, maar dat er toch de tendens is dat de koper deze ü'ouwt Die uitleg wordt ook in de 
Talmud gevonden^'-

Een vrouw, in de oorlog buitgemaakt, mocht als bij vrouw worden genomen (Dt 21 10-
14) 

In dit geval gelden bepaalde regels, die aantonen dat de man moest kic/cn of hi| met haar een huweli|ks-
reldlie wilde aangaan of niet Van een mohar is uiteraard geen sprake Maai wel van een penode van een 
maand, enigszins geliikend op ondertrouw die in acht genomen moet worden vooidal hi| haar werkelijk 
tol viouw neemt Hi] mag de VTOUW met met geweld nemen Hi) mag haar na verloop van tiid ook niet als 
slavin doorverkopen Zi| is zi|n biivTouw geworden Of hij zorgt /i|n leven lang goed voor haar, of hi| 
laat haar vn)'" 
In de standenmaatschappii van Babvlonie lag dit iets anders Als daar de hoofdvrouw aan de man een 
bil vrouw had gegeven, mocht de mee.steies haar doorverkopen wanneer /e aan haar man geen kinderen 
had geschonken Als ze dat wel had geda.iii mocht het niet Maai wanneer de bi|VTOuw /leh vanwege die 
kindeien aan de meesteres gelijkstelde, niotht deze haar wel van het slavenmerk vooi/ien en haar tot de 
slavinnen rekenen*''' 

In de wereld van het Oude Testament, waar slavernij voorkwam, vond dus uithuwelij
king van slavinnen plaats Maar de slavernij zelf was bmnen Israel van zeer beperkte 
aard en door humane regels beschermd^" Een meisje, dat als slavin uitgehuwelijkt was, 
moest als echtgenote, eventueel bijvrouw, worden behandeld en niet als slavin Deze 
regels wijzen op de hoge waarde, die het huwelijk in Israel moest hebben, ook in het 
geval een meisje als bijvrouw genomen werd 

Polygamie 
In Lv 18 staan niet alleen regels om incest tegen te gaan, maar wordt nog meer gezegd 
om het huwelijk te beschermen en tot zijn recht doen komen Er was in de toenmalige 
cultuur van Israel polygamie Maar in Leviticus 18 worden beperkende bepalingen 
gegeven Een man mag nooit de vrouw en tegelijk haar dochter of kleindochter huwen, 
ook niet als het om slavinnen gaat In zo'n geval zou de vrouw puur als gebruiksvoor
werp behandeld worden Om dezelfde reden mag een man ook niet met twee zusters 
trouwen (17,18) Wat Jakob deed, wordt hier verboden Man en vrouw behoren in het 
huwehik een eenheid te vormen Polygamie verstoort die eenheid, zeker als de andere 
vrouw de eigen zuster is en de vrouw steeds het gevoel heeft haar man te moeten delen 

In Dt 15 12-17 wordt gesproken over slavinnen, die in het zevende laai vTi]gelaten moesten worden 
Dat zal gaan over slavitmen, die met als bijvrouu behandeld werden maar alleen arbeid.skrachl waren 
'̂̂  Neuield, a w ,68,69 

David zegt van het huwelijk met een knjgsgevangen slavin de vrouw wordt eerst in de stand van de man 
verheven, d w z vni gemaakt, en daarna wordl ze via de geslachtsgemeenschap zijn wettige VTOUW David, 
V'onn en wezen van de huwelijkssluiting, 19'?4 6,7 

J P 1 ettinga, 'Hammoerapi m Kampen' 1969, 59-65 
Aalders Een slaaf is bi] Hammurabi helemaal met in tel Het doden van een slaal veioorzaakt geen 

bloedschuld. alleen maar geldschuld Het Veibondsboek echter garandeert ook aan de slaal recht en voldoe
ning, a « , 45,46 
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Bij Lea en Rachel is de ellende te zien^'' 
In de tijd van de apostelen werd polygamie nog niet uitdrukkelijk verboden Ook in hun 
cultuurwereld kwam het voor Maar de oproep van Paulus tot Timoteus, om geen 
mannen tot opzieners aan te stellen, die meer dan één vrouw hebben, zegt ons voldoende 
(1 Tim 3 2) 

Conclusie 
In hoofdstuk 5 zal het missiologische probleem van de contextualisering aan de orde 
komen De kerk is altijd kerk in de wereld en moet daar haar plaats bepalen De teksten, 
in bovenstaande paragraaf genoemd, geven stof tot nadenken over contextualisering 
Uit de wetgeving van Israel springt naar voren dat zij milder was in de strafmaat dan de 
wetten van de omringende volken Wat het huwelijk betreft valt op te maken, dat ook bij 
dubieuze verbintenissen toch de waarde van het huwelijk hoog werd gehouden Als een 
slavin tot vrouw was genomen, was het echt een huwelijk Bij polygamie werden de 
verbintenissen allemaal serieus genomen, maar het verschijnsel zelf werd niet gestimu
leerd De wet van God wil genezend voor de samenleving zijn, en niet een breekijzer 
vormen in de samenleving 
Het oude Israel was Gods eigen volk Zo kan er nu van geen enkel volk gesproken 
worden Toch wijst Leviticus 18 aan dat de wet van God voor iedereen in het land gold 
In de samenleving moest één moraal heersen In de tijd van het Nieuwe Testament moet 
de kerk niet bij voorbaat uit zijn op een eigen moraal, maar op kerstening van de samen
leving 

4.6.2 'Zijn vat verwerven..' (1 Tes. 4:4) 

In deze paragraaf schenken we aandacht aan een tekst die iets over huwelijksbetalingen 
lijkt te zeggen, maar daar waarschijnlijk niet over gaat In de oudste brief van Paulus die 
wij in het Nieuwe Testament hebben, staat de zin "dat ieder uwer in heiliging en eerbaar
heid zijn vat wete te verwerven" (1 Tes 4 4 in de vertaling van het Nederlands Bijbelge
nootschap) De vraag wat onder 'vat' (skeuos) moet worden verstaan, is vanouds op 
twee manieren beantwoord Sommigen zeggen dat hiermee gedoeld wordt op het 
menselijk lichaam, als een vat voor de geest Anderen zeggen, dat het gaat over de 
vrouw 

Er ziin teksten in de Gnekse literatuur die pleiten voor de eerste opvatting Ook verdraagt deze uitleg 
zich goed met het zinsverband God wil, aldus Paulus, "uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererif 
Ieder moet zijn lichaam rein bewaren en het met gebruiken voor hoerenj Een moeilijkheid hierbii is dal 
ktaomai in het praesens niet 'bezitten', maar 'verwerven' betekent We behoeven ons eigen lichaam met 
meer te verwerven Dit geldt ü-ouwens ook als 'vat' verstaan wordt als de vrouw, zoals in 1 Petrus "! 7 
gebeurt Heeft de uitdrukking dat ieder 'ziin eigen wouw moet verwerven' wel een goede zin'' 'Voordat 
een vrouw ten huwelijk genomen wordt, is zi| toch nog niet te betitelen als 'zi|n eigen vat"' 
Kan het redebeleid van de bnef ons verder helpen bi) de uitleg'' Hoofdstuk 4 bev.il een opioep tot heilige 
levenswandel Er wordt gewezen op twee gevaren Allereerst het gevaar van de seksuele zonden, 
samengevat in het woord 'hoerenj' (ponieia, vers 4), en daarnaast de zonden van de hebzucht en diefstal 
(vers 6) Men mag zijn broeder met slecht behandelen of bednegen in het zaken doen De vertaling van 
het N B G 'in deze zaak' kan met juist zi|n In vers 6 begint een meuw onderwerp, de werkwoorden in 

^" Vgl Ziskind, a.w., 128 Epstem, a.wA-9, meent, dat polygamie in Israel altijd een uitzondermg is 
geweest, evenals m Babvlomé Misschien is het in Israel binnengedrongen vanuit Egvpte of Kanaan 
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vers 6 worden voorafgegaan door een lidwoord, evenals het werkwoord ktaomai in vers 4 Daardoor 
worden die beide zaken ondergeschikt gemaakt aan het eerste werkwoord van vers 4, namehik 'weten 
te , of 'vermogen Bovendien zou er in het Grieks staan en louloi loi pragmali als het ging om 'deze 
zaak', namelijk de reeds genoemde Er staat echter en toipragmali, wat betekent 'in het zakendoen' 
In vers 9 komt Paulus eerst zijn lezers tegemoet Hij zegt dat het voor hen niet nodig is om over de 
broederliefde te schnjven Zij weten al wat dit is en brengen het in praktijk Maar vervolgens wekt hij 
hen op dit nog \eel meer te doen, er een eer in te stellen rustig te bliiven en eigen zaken goed te beharti
gen ZIJ mogen met gaan leven op kosten van de broederschap Gezien dit vervolg, dat over eerlijk zaken 
doen spreekt, kan vers 6 met op echtbreuk zien, zoals Griekse kerkvaders wel gedacht hebben Zij 
meenden dat er gesproken werd van het overschn)den van de grens van het huwelijk, maar die laatste 
woorden komen in vers 6 nu juist niet voor Men gmg wel over grenzen heen, maar dat waren de grenzen 
van het eerliik win.st maken 
De tweede vermaning in dit hoofdstuk betreft de houding tegenover de broederschap m matenéle zaken 
Kan de eerste vermaning niet inhouden dat de man in eigen huis goed moet leven en een goede echtge
noot moet zijn'' 

C Maurer wijst op een uitdmkking in de Talmud, die hier zou doorklinken, namelijk 
'zich van een vat bedienen' (sms k"/!) Dat is één van de vele eufemistische beelden die in 
de Talmud voorkomen om seksuele omgang aan te duiden Onder invloed van dit 'sms 
k'lï' ontstond misschien de uitdrukking skeuos ktasthai Daarom meent hij dat ktaomai 
hier in de praesens wél een duratieve betekenis heeft en niet wil zeggen de man een 
vrouw verwerft, maar een vrouw bezit en een goede echtgenoot is 

Er IS volgens Maurer nog een Hebreeuwse uitdrukking die van belang is Paulus, die zowel het .loods als 
het Gnekb beheerst, zou hier de uitdrukking 'b'l 'issa vertalen, die twee betekenenissen zou hebben 
'eenvrouw verwerven', (b v Dt 21 13,24 1) maar ook 'een vrouw hebben, echtgenoot zijn'(b v Dt 
22 22, Js 54 1) Het laatste is echter twijfelachüg, omdat in de twee genoemde teksten het werkwoord 
staat m het participium passivum, dat uiteraard betekent 'de verworvene' Beter kan er dan op gewezen 
worden dat b 1 in het algemeen gesproken, buiten de context van een huwelijk, zowel bezitten als 
verwerven betekent 

4.6.3 De positie van vrouwen in de wereld van het Nieuwe Testament 

1 Tim 5 11 w is een opmerking over weduwen waaruit kan blijken dat de rol van de 
vrouw in de wereld van het Nieuwe Testament niet gering was Zij was niet een ge
bruiksvoorwerp, zoals het woord 'vat' in 1 Tes 4 en 1 Pe 3 zou kunnen doen vermoe
den De wens om te trouwen komt soms duidelijk van de vrouw zelf en Paulus stimu
leert die wens (1 Tim 5 14) Als Paulus schrijft over begeerten die een vrouw van Chris
tus kunnen aftrekken, wil hij toch niet de ongehuwde staat aan de vrouwen aanbevelen 
Hij wil slechts dat weduwen van hogere leeftijd, die beloofd hebben dat ze de Here 
zouden dienen in de gemeente, zich aan die belofte houden Jongere weduwen mogen 

C Maurer, OKCÖOC;, 1966, 359-368 De opvatting 'lichaam' is b v verdedigd door L Lindeboom, De 
brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica, 1934, 53 De opvattmg 'vrouw' is 
volgens Lindeboom niet mogelijk, want de Schrift beschouwt niet, zoals de heidenen doen, de vrouw als een 
werktuig van de man maar als de gelijke van hem Het werkwoord kiaomai vertaalt Lindeboom als 'bewa
ren', hoewel hij weet dat het eigenlijk 'verwerven" betekent Men moet zijn lichaam, de woonplaats van de 
ziel, meester blijven Maar J A C van Leeuwen, Paulus' zendbrieven aan Efeze, Kolosse, Filémon en 
Thessalonika, 1926, 354, oordeelt anders Het werkwoord ktaomai praes kan alleen maar'verwerven'zijn 
en met 'bezitten', wat in aor of perf mogelijk zou zijn Over het Hebreeuwse b'/, als verwerven en bezitten, 
Koehler, Baumgartner, aw ,1, 136 
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niet eens voor een bijzondere functie worden geaccepteerd Het zou voor hen heel 
moeilijk zijn aan zo'n belofte trouw te blijven, wat overigens niet betekent dat ze daar
mee het geloof vaarwel zouden zeggen '̂* 

Uithuwelijken 
Jonge meisjes werden in de Griekse wereld soms uitgehuwelijkt, evenals in de Joodse 
Het woord "gamizeitf in 1 Kor 7 38 laat niets aan duidelijkheid te wensen over^" Wij 
moeten ervan uitgaan dat Gods Woord hier spreekt over een geheel andere cultuurwe
reld dan de onze Toch is 1 Kor 7 voor ons onderwerp een boeiend hoofdstuk Het 
'uithuwelijken' mag als een geaccepteerd verschijnsel worden beschouwd Evenmin 
maakt Paulus bezwaar tegen slavernij (zie 1 Kor 7 21,24, de brief aan Filemon) Paulus 
komt in geen van beide gevallen met cultuurkritiek of maatschappijkritiek Hij zegt wél 
dat de man die zijn dochter uithuwelijkt, dit moet doen op een wijze die verantwoord 
genoemd kan worden in het koninkrijk van God (vers 36w), en evenzo dat zowel slaaf 
als vrije zijn leven in Gods dienst moeten besteden Aan die dienst van de Here moet de 
slaaf denken als hij pogingen aanwendt om vrij te worden Hoe goed dat ook is, in dienst 
van God staan is altijd nog beter Zo zouden we ook kunnen zeggen Hoe goed het ook 
is dat er een einde is gekomen aan de situatie dat meisjes worden uitgehuwelijkt, van 
meer gewicht is of onze handelingen gericht zijn op Gods koninkrijk De voorwaarden 
die Paulus hier stelt, kunnen worden verbonden met wat hij eerder in het hoofdstuk over 
gemengde huwelijken heeft gezegd 
"Wie zijn jongedochter uithuwelijkt doet wél, wie haar niet uithuwelijkt, doet beter" 
(vers 38), aldus de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Het gaat echter niet 
over een dochter, maar over een meisje iparthenos) Het zijn niet alleen vaders, die 
kunnen uithuwelijken Het kan ook een oom zijn of een oudere broer, kortom iemand 
die in familieverband zeggenschap over het meisje heeft gekregen"" Als iemand voogdij 
heeft over een meisje dat graag wil trouwen, dan moet hij zorgen dat het ook doorgaat 
Als hij merkt dat het ongetrouwd blijven niet goed is voor het meisje, 'aschemon' d w z 
niet passend is, moet hij mgrijpen 
Het is verre van Paulus toe te staan dat de meisjes worden verdrukt Die verdrukking 
zou er kunnen zijn omdat de familie - om welke reden dan ook - het huwelijk verbiedt 
Die verdrukking kan in andere gevallen ook plaatsvinden doordat de familie het huwelijk 
afdwingt 1 Kor 7 35-38 laat daartoe geen enkele ruimte Integendeel 

Conclusie 
Het gebruik van 'uithuwelijken' wordt door Paulus niet verboden, maar wel van rand
voorwaarden voorzien Volgens 1 Korintiers 7 mag het huwelijk niet gebruikt worden 
voor de eer en de toekomst van de familie Een christelijk huwelijk dient allereerst 
gezien te worden in haar betekenis voor het koninkrijk van God 

Van Bruggen, ̂ ffiftlew m de apostolische kerk, 1984. 119-140 
219 

Duideli|k daarover is P Bachmann, Der ersle Brief des Paulus an die Kormther. 1910, 293, tegenover 
anderen, die mei het 'uithuwelijken' geen raad weten en daarom dit werkwoord gelijk stellen aan gamem, 
huwen 

ZieVanBmggen, Het huwelijk gewogen, 1978, 133-136 
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5 ETHISCHE BEOORDELING 

5.1 Doel en indeling van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wil ik een ethische beoordeling geven van de huwelijksbetalingen in de 
Sumbanese kerk Een gedetailleeerde analyse van de bijdragen die contextualisering aan 
het kerkewerk heeft geleverd en kerstening aan de lokale samenleving, behoort thuis in 
een kerkhistorische studie over Sumba' of in een cultureel-antropologische studie over 
de Sumbanese samenleving van de negentiende en twintigste eeuw Een beschrijving van 
de traditionele huwelijksopvatting op Sumba, een taxatie hiervan in het licht van de 
bijbelse gegevens, en een inhoudelijke waardering van de daar gebruikte formulieren, 
zou om een missiologische studie vragen Maar mijn op de praktijk gerichte onderzoek 
heeft tot doel om in hoofdstuk 6 ethische aanbevelingen te doen Om dat doel te berei
ken moet ik nagaan hoe de gereformeerde zending heeft gewerkt Als we weten wat 
voor onderwijs de Sumbanese christenen hebben ontvangen, en wat hun reacties daarop 
waren, kunnen we van het verleden leren en vooruitkomen op de weg van contextualise
ring en kerstening Op die weg zijn m i nu enkele concrete stappen nodig, en niet zozeer 
een van zendingswege herschreven huwelijksleer 
Over de indeling merk ik verder puntsgewijs het volgende op 
1 De gereformeerde zending is in 1881 op Sumba gaan werken Onder de Sabunese 
kustbevolking waren toen al christenen De eerste gemeenten die gemstitueerd werden, 
in 1916 en 1919, treffen we dan ook onder hen aan Sumbanese gemeenten volgden pas 
in 1930, 1932, 1937 De eerste Sumbanese predikanten werden bevestigd in 1942^ Wat 
was karakteristiek voor deze gereformeerde zending en wat zei ze van huwelijksbeta-
Imgen'' Over deze vragen en over de periode van 1881 tot 1936 gaat par 5 2 
2 In de jaren dertig is er in Oost-Sumba een kerkscheuring geweest en in de jaren vijftig 
kwam binnen de afgescheiden kerk op Oost-Sumba weer een splitsing Ging het daarbij 
om zaken die wezenlijk waren voor het gereformeerde karakter van de kerken en had 
het ook iets met huwelijksbetalingen te maken"̂  Over deze vragen en de periode 1936-
1984 gaat par 5 3 Dit sluit ik af met voorstellen over vereenvoudiging van de huwe-
lijksadat, in 1984 gedaan door één van de kerkenraden op Oost-Sumba 
3 Boeiende ontwikkelingen van contextualisering en kerstening, overal in de kerkge
schiedenis en telkens weer in eigen kleuren zichtbaar, deden zich ook op Sumba voor 
Maar wat bedoelen we precies met deze termen'̂  Par 5 4 gaat over contextualisering en 
kerstening 
4 In par 5 5 schenk ik aandacht aan een Indonesische theologische studie uit 1992 over 
contextualisering en gereformeerde zending op Java' Het gaat hier over zendingswerk 
vanuit dezelfde Gereformeerde Kerken in Nederiand, die ook op Sumba arbeidden 
5 In par 5 6 ga ik nader in op de achteriiggende problematiek Allereerst stel ik de zaak 
van het schriftberoep in de ethiek aan de orde Daarna ga ik in op het gevaar dat we via 
contextualisering uitkomen bij zogenaamde 'identiteitstheologie', dit aan de hand van 
een studie uit 1993 over een ander model van theologie, namelijk de 'theologie van de 

' Zoals F D Wellem, Injil dan Marapu, 1995 
H Reenders, Zending voor de oorlog, 1995, J G Lumstra, Oorlog en zelfstandigwording, 1995 
Sularman S Partonadi, Sadrach 's community, 1992 
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reconstmctie' "* 

6 Par 5 7 is een pleidooi De noodzaak van contextualisering en kerstening op Sumba 

5.2 Gereformeerde zending op Sumba (1881-1936) 

5.2.1 Algemene typering 
De eerste zendeling J J van Alphen, die in 1881 arriveerde, stond in dienst van de 
N G Z V (Nederlandsche Gereformeerde Zending-Vereeniging), die veel steun onder
vond vanuit de orthodoxe stromingen in de Nederlands Hervormde Kerk en vanaf 1886 
van de Nederduits Gereformeerde Kerken (Dolerenden) De begeleiding door deze 
vereniging verliep niet goed Na een conflict ging Van Alphen over in dienst van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk en vanaf 1892, het jaar van de vereniging van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduits Gereformeerde Kerken, behartigde 
deze verenigde kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Sumba-zending'. 

De synode van 1896 over kerkstichting 
In 1896 werd in deze kerken een vergadering gehouden, die over het zendingswerk 
belangrijke besluiten nam, de generale synode te Middelburg Th van den End stelt de 
boeiende vraag of de gereformeerde zending op Sumba wel zo gereformeerd was als zij 
volgens deze synode zou moeten zijn De grondslagen voor het zendingswerk heeft de 
synode m vijf thema's geformuleerd' Van den End gaat bij alle langs Twee ervan 
hebben met contextualisering te maken 

Ik bespreek hier niet het thema van de kerkeliikheid van de Sumba-zending volgens Middelburg 1896 
behoort de zending uil te gaan van de plaatsehike kerk en moeten de uitgezondenen ten volle dienaren 
des Woords ziin Zo was het op Sumba ook Ik laat ook liggen het thema van de hoofddienst en de 
hulpdienst De verkondiging van hel evangelie had prioriteit boven schoolwerk en medisch werk, al 
merkt Van den End terecht op, dat op Sumba in school en ziekenhuis veel is geïnvesteerd Eveneens laat 
ik hier rusten het thema van de verhouding koloniale overheid en zending In miin studie uit 1996 
bespreek ik ze wel 

Als eerste thema volgt nu de kerkstichting Door instelling van de ambten wordt de 
inheemse kerk volgens de synode van 1896 zelfstandig Van den End noteert dat men dit 
op Sumba wel gedaan heeft voor wat de ouderlingen betreft, maar dat met de bevesti
ging van inheemse predikanten erg lang is gewacht, tot 1942' De gereformeerde zen
ding op Midden-Java deed dit eerder Van den End vermeldt dat na de zelfstandigwor
ding van de G K S in 1947 in korte tijd een Sumbanees kader geschapen is Maar, zegt 
hij "toen wreekte zich dat de Gereformeerde Zending in een minus-gebied een westerse 

Ka Mana, Théologie afncaine, 199̂ ? 
Zie JA Boersema, ' 1892' en de zending, 1992 
Th vanAen^nd, Enkele opmerkingen, 198X Vgl over deze synode mijn Een halve eeuw zending, 1996 
Hierover \'eel bij Wellem, aw ,b\ 216 \'\ De evangelisten, die met de zendelmgen meewerkten, waren 

aanvankelijk van Amboncse of Sabunese afkomst Onder de laatstgenoemden moet F H Rad)ah genoemd 
worden Zi] kregen een heel goede opleiding, maar werden toch geen predikant, ook al hadden ze voldoende 
kennis en bovendien het vertrouwen van de gemeente L J Joosse, Geschiedenis op de velden, 1996, 83v, 
wijst, schrijvend over Sumba, er op dal bijna alliid een veelheid van factoren de groei naar zelfstandigheid 
bepaah 



181 

kerkvorm had geplant" 
De vergelijking met de gereformeerde zending op Midden-Java moet van een kantteke
ning worden voorzien Daar heeft namelijk de geschiedenis van de Sadrach-beweging als 
een katalysator gewerkt (zie par 5 5) Deze geschiedenis heeft de zendelingen bewust 
gemaakt van hun neiging zich sterk bevoogdend op te stellen Op Sumba is die houding 
bij velen langer blijven bestaan* 
Aanvankelijk wilde slechts één zendeling met de Javaanse evangelist Sadrach samenwer
ken De zending als geheel heeft zich na een tiental jaren van de Sadrach-beweging 
gedistantieerd, in de overtuiging dat daar syncretisme hoogtij vierde, en is helemaal 
opnieuw begonnen Maar inmiddels was daar wel bewezen, dat inheemse christenen tot 
veel in staat zijn Bij de hereniging tussen de kerken, die door gereformeerde zendeling
en werden bearbeid en gemeenten van Sadrachs kring, is een belangrijke rol gespeeld 
door voorgangers uit Sadrachs kring, die al voor de breuk door de zending zelf waren 
opgeleid' 
Op het terrein van de theologische opleiding liep Sumba echt niet achter, men was zelfs 
andere zendingsterreinen voor'" Toch was de opleiding daar, evenals op Midden-Java, 
aanvankelijk bedoeld als een opleiding voor evangelisten, 'helpers tot den Dienst des 
Woords'" Aan het predikantsambt stelde men hoge eisen Dat is in de lijn van Middel
burg 1896, waarbij van de missionaire dienaar des Woords geëist wordt, dat hij afgestu
deerd theoloog is'^ Deze eisen stelde men op Midden-Java en Sumba mutatis mutandis 
ook aan de inheemse predikanten" 
De zelfstandigwording hing niet zozeer af van het oordeel van de zendelingen over de 
ontwikkeling van het geestelijk leven, maar veeleer van hun oordeel over de financiële 

Th van denEnd, Gereformeerde zending op Sumba, 1987, 435v 
' NI Yotam Martore|c en Abraham Wongsoreio De hereniging was in 1933 Yotam had voor de breuk in 
1899 lessen gevolgd aan de Keuehenius-sehool te Purworeio, die later is overgegaan in de Theologische 
School \an Yogvakarta Zells na de breuk volgden sommigen uit Sadrachs kring de opleiding te Yogvakarta 
lil was de geielbrmcerde zendelingen veel aan gelegen op een niet confronterende manier de christenen m 
Sadrachs knng te bereiken, zie miin Sadrachs kring, 1980, hoofdstuk 12 Voor de hereniging was de groep 
kerken, die de gereformeerde zending \'olgde, al behoorhik gegroeid In 1915 en 1916 hadden D Bakker en 
K D \an Diik reeds gepleit voor de 'pandita diawa' en gezegd dat instituenng niet veel voorstelde - er 
waren toen al /es geïnstitueerde kerken - /onder de Javaanse predikant Het votirbecld van de kerk van Oost-
Java, die uit de Hervormde zending was voortgekomen, oefende druk uit Hier bezat Mo)owamo al in 1923 
een eigen predikant Anderziids was de kerk van Midden-Java eerdei in de constituenng van een volstrekt 
z.elfstandige svnodale vcrgadenng in 1931, zonder zendelingen in het moderamen, terwijl bij de eerste 
synodale vergadering in Oost-Java in 1931 de zendelingen nog de dienst uitmaakten, J C Gilhuis, Ecclesio-
cenlnsche aspecten, 1955, 174v, Ph Quarles van Ufford, Grenzen van internationale hulpverlening, 51 

Dat IS het oordeel van Reenders, a w, 20 
Van den End, Gereformeerde zending op Sumba 436, D Pol, Midden-Java ten Zuiden, 1922, 292 
Van den End, Enkele opmerkingen, 179 "Het is een verademing om, in het Sumba-archief werkend, te 

lezen in een correspondentie die gevoerd wordt tussen collega-ambtsdragers die op voet van geli|kheid met 
elkaar omgaan" 
'^ Pol, a w , 320 schnjft in 1922 over voorgestelde reorganisatie van het theologisch onderwijs, waarbi) de 
school te Yogvakarta de taak knjgt tot 'pandila djawa' op Ie leiden, niet tot een soort hulpprediker maar tot 
"Dienaar des Woords in vollen rechte, gelijk staande met een predikant uit Nederland'" Als het zover is 
nemen de Nederlandse predikanten namens de kerkeraad het kerkordelijk verplichte examen af, Quarles van 
Ufford, a w , 58, nt 92 
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mogelijkheden in de inheemse gemeente om hun eigen voorganger te onderhouden" In 
de opvatting van de gereformeerden Icon een kerlc al wel zelfstandig worden, als de 
voorganger een evangelist was en de gemeente nog geen predikant had De opvatting 
van RAF Webb dat de strengheid van de zendelingen een van de oorzaken van geringe 
groei van de Sumbanese kerk voor de oorlog was, kan niet zonder meer overgenomen 
worden" 
F D Wellem legt een ander accent Het thuisfront achtte zelfstandigwording belangrijk, 
maar de zendelingen zelf vonden het te vroeg Daarom bevorderden ze het streven naar 
financiële zelfstandigheid niet en ook niet de beroeping van predikanten Bij de oordeels
vorming op het thuisfront kan een rol gespeeld hebben dat de zendelingen niet objectief 
rapporteerden Als er bij kerstvieringen, doopplechtigheden of andere gebeurtenissen 
onder de christenen, velen kwamen luisteren, werd dat meteen positief uitgelegd Vaak 
kwam men echter niet voor het evangelie maar voor het evenement of vanwege de 
familiebanden met de christenen S J P Goossens oefende op die eenzijdige beeldvor
ming terecht kritiek Tegelijkertijd werden de zendelingen zelf op het verkeerde been 
gezet door de rapporten van hun evangelisten, die eveneens alleen de positieve zaken 
vermeldden, geheel in overeenstemming met de Sumbanese cultuur"" 

De synode van 1896 over de cultuur 
Een ander belangrijk thema van Middelburg is, dat ruimte gegeven moet worden aan de 
cultuur van het volk, waaraan het evangelie gepredikt wordt Van den End constateert 
dat in het Sumba-archief weinig materiaal te vinden is betreffende de Sumbanese cultuur, 
en nog minder betreffende de wijze waarop zendingsarbeiders deze cultuur benader
den'̂  In de bladen is er wel over geschreven maar toch is er, op een enkele uitzondering 
na, geen serieuze poging gedaan om door te dringen tot het wezen van de Sumbanese 
cultuur en de positieve elementen hiervan voor de zendingsarbeid te analyseren De 
hervormde zending, en dan denkt Van den End m n aan Oost-Java, waar de Javaanse 
dogmatiek van B Schuurman tot stand kwam, onderscheidde zich hierin positief van de 
Sumbanese'* 
Evenals A A Wessels heb ik bezwaar tegen het onderscheid dat Van den End maakt 
tussen gereformeerde zendelingen en hun hervormde collega's" In hoofdstuk 3 heb ik 
voldoende aangehaald van D K Wielenga en L Onvlee, dat tegen dit onderscheid pleit 
In 5 2 2 zal ik citeren uit een rapport over correspondentie met evangelisten Van den 
End beklemtoont dat er geen serieuze verwerking is geweest, hoeveel materiaal ook 
verzameld is Ook is volgens hem over de prediking niets bekend Wielenga schreef er 
wel een indringend artikel over, maar dat deed hij, aldus Van den End, na zijn verblijf op 
Sumba en waarschijnlijk doordat hij in Torajaland A C Kruyt (weer) ontmoet had̂ " Ik 

In 1926 schreef de gemeente van Melolo aan de deputaten, dat zij zelf haar uitgaven wil dragen Een 
aantal laren ging dit goed, daarna trachtte ze zich aan de verplichting tegenover de evangelist te onttrekken. 
Van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, 268-270 

Hienn volg ik Reenders, a w, 25- 27 
'* Wellem, a.w, 310-313 

Van den End, Enkele opmerkingen, 177 
Van den End, a w , 181 

" A A Wessels, Enkele nolilies , 1988 
"̂ Van den End, a w, 176, 181 
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meen dat het even aannemelijk is dat Wielenga beschreven heeft hoe hij zelf heeft ge
preekt Is het ook niet aannemelijk dat zijn schets over de 'Hoofddienst' uit 1933 een 
autobiografisch element bevat^''' Zoals Wielenga daarin zendingsprediking beschrijft, 
vertelt K Tanahomba er in 1951 over̂ ^ Ik herken die wijze van prediking uit mijn 
omgang met Sumbanese evangelisten 
P N Holtrop is in 1991 ingegaan op de vraag of de Sumba-zending werkte in de lijn van 
Middelburg-1896 '̂ Dan schrijft hij o a over H Bergema die voor de deputaten voor 
Sumba-zending een rapport over de kerkscheuring in 1938 gemaakt en daarin een visie 
op de omgang met de cultuur ontvouwd heeft̂ "* Andere Sumba-zendelingen uit de jaren 
dertig komen ook voor het voetlicht, b v P J Lambooy en L P Krijger Hun standpun
ten verschilden nogal, b v inzake het 'eten van offervlees' Treffend merkt Holtrop op 
dat beiden zich op A Kuyper, de geestelijke vader van 'Middelburg 1896' beroepen 
Want Lambooy schenkt aandacht aan wat Kuyper de 'algemene genade' noemde Er is 
onder de culturen van deze aarde door Gods genadig ingrijpen nog veel goeds overge
bleven waardoor leven op aarde mogelijk is Maar Krijger begon bij de eveneens door 
Kuyper uitgedragen antithese, in dit geval de principiële tegenstelling tussen de christelij
ke religie en de godsdienst der heidenen Hij zag de adat als een zichtbare verschijning 
van de heidense godsdienst 
Lambooy meende, dat een nieuw beginsel de oude heidense cultuur moet doorgloeien 
Hij verzuchtte dat het toch niet allemaal godsdienst was Hij waarschuwde tegen de visie 
van Krijger en beriep zich op de Wijsbegeerte der Wetsidee "Hier worden de wetskring 
van het geloof en de andere wetskringen door elkaar gehaald Ook bij de heidenvolken 
moeten wij deze terreinen onderscheiden Ook bij heidenen is religie, religie, en sociale 
gemeenschap, sociale gemeenschap"" 
A A Yewangoe blikt terug op de opleiding die zijn vader destijds ontvangen heeft aan 
de evangelistenschool van ds Krijger Hij noemt drie redenen voor het goede ftjnctione-
ren van de afgestudeerden 1 De kwaliteit van het onderwijs, waarbij zowel kerkelijke 
ais maatschappelijke problemen werden behandeld, 2 Het denkniveau van de leeriingen, 
die reeds een opleiding tot onderwijzer achter de rug hadden, 3 De afkomst en maat
schappelijke status van de leerlingen Yewangoe vindt niet dat gezegd kan worden dat er 
aan de opleidingsschool al sprake was van een zekere contextualisering, maar toch 
hadden de missionaire predikanten en andere zendingsarbeiders aandacht en zelfs respect 
voor de Sumbanese cultuur Slechts één van de zendelingen stelde zich tegenover deze 
cuhuur vijandig op, en dan doelt Yewangoe op Goossenŝ '̂  
Op de G G R 1-conferentie van 1987 over de adat spraken vee! Sumbanezen zich 
welbewust uit voor onderscheid tussen de heidense godsdienst en andere aspecten van 

'̂ D K Wielenga, Merkwaardig denken, 1931, 57-f,8 
Waarde velden wil zijn, 67v 

" P N Holtrop, Columbus ofColumba^, 1991 
Uu het overzicht van de gegeven lessen in )an - aug 1939, zie Van den End, De gereformeerde zending 

op Siimba, 436-440 bliikt met dat Bergema in die korte periode op dit onderwerp is ingegaan, maar dat /egt 
nog niet dat hi] zi)n visie op de omgang met de cultuur, zoals m het rapport ontvouwd, aan zijn leerlingen 
onthouden heeft 

LambooN, geciteerd door Holtrop, a w , 153 
AA Yeviangoe, Hel theologisch onderwijs, 1995, 121, 122 



184 

hun cultuur̂ ^ Zelf ben ik van mening dat inderdaad dit onderscheid aangehouden moet 
worden, al is het helder dat er geen waterdichte scheiding tussen de verschillende ter
reinen ligt 
Naar mijn mening zag ook Bergema de cuUuur, inclusief de godsdienst, als één geheel 
Waar Christus wordt aangenomen verandert de cuhuur wezenlijk, omdat de godsdienst 
het belangrijkste van de cultuur is Hij wilde dat de heiden op dh centrale punt aan
gesproken zou worden en niet op afzonderlijke adatkwesties Hij was bang voor wetti
sche afschaffing van bepaalde adatregels en wenste dat de inheemse christenen de tijd 
gegund zou worden Als deze door het evangelie werkelijk worden geraakt, zal hun 
gehele leven en ook hun cultuur vernieuwd worden Van deze opvatting zegt Holtrop 
dat er hierbij geen echte waardering voor de cultuur is zij moet volgens deze opvatting 
immers veranderd worden door het evangelie^* 
Uiteindelijk kiest Holtrop tegen Bergema en de ook door hem genoemde J.H Bavinck 
Wel is hij met hen van mening dat de Sumbanees het 'goede nieuws' moet horen Maar 
dit is nodig opdat zij dan de veranderingen, die er in hun samenleving gekomen zijn, 
beter kunnen duiden Deze veranderingen kregen een plaats aangewezen "in de geschie
denis van God met de wereld, die begonnen is met de schepping en die uitloopt op het 
nieuwe Jeruzalem, waar al de volken hun schatten en heerlijkheden zullen inbrengen ( ) 
Dat de zending meer wilde (en meer pretendeerde) aan de Sumbanezen ook aanwijzen 
waar en hoe de overgang zich zou dienen te vohrekken tussen de oude mens en de 
nieuwe mens, iets waarvan de Bijbel telkens weer zegt dat het behoort tot het geheim 
van de 'nieuwe naam', het is geschiedenis geworden en zal haar vergeven zijn door 
diegenen voor wie de overgang van oud naar nieuw dagelijkse realiteit was en is" '̂ 
Ditzelfde standpunt neemt Hohrop, samen met JAC Vel, ook in als ze terugblikken op 
de geschiedenis van een halve eeuw zelfstandige Sumbanese kerk Dan heet het zelfs dat 
er een aan alle cultuur en context voorafgaand evangelie is (L Sanneh "̂) Noch evan
gelie, noch cultuur, liggen voor altijd vast Cultuur is een continu proces van zingeven 
en zinontvangen Het evangelie heeft als kenmerk de vertaalbaarheid de alleroudste 
verkondiging van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus klinkt in de 
huizen van de 'cultuur' en kan nieuwe zin aan de gemeenschap geven" 
Bavinck en Bergema waren de overtuiging toegedaan, dat er alleen bij Christus leven is 
en er daarom ook een cultuur moet komen, die bij Christus past Holtrop daarentegen 
gaat er wel met Bavinck en Bergema van uit, dat cultuur één geheel vormt, en dat 
godsdienst daarin een centrale plaats heeft, maar hij vraagt waardering voor de oude 
cultuur en de stamgodsdienst beide Daarbij maakt hij overigens wel de opmerking dat 
Sumbanese christenen ook zijn opgenomen in een nieuwe, wereldwijde gemeenschap, de 
paraingu hidi van kerken en christenen'^ 

Zie over deze conferentie ook pag 68v 
*̂ Holtrop, a w , 148 

29 
Holtrop, aw , 156 
Van L Sanneh verscheen hierover in het Nederlandse taalgebied 'Evangelie en cultuur' in zijn Het 

christendom is met los verkrijgbaar, 1996, 19-41 Vragen over zi)n theologie werden gesteld door Martha 
Fredenks, Vertaling als keurmerk van het christendom, 1994 
" P N Holtrop, J A C Vel, Evangelie enparamgu, 1995, 243-245 

Holtrop, Vel, a w , 246 
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Ook Wellem gaat er nadrukkelijk van uit, dat de cultuur met de godsdienst een eenheid 
vormt Over zijn werk is opgemerkt dat het te betreuren is dat hij zich niet geconfron
teerd heeft met de opvatting van Bavmck, die onderscheidde tussen de specifieke gods
dienst en de andere aspecten van de cultuur̂ ^ Toch heeft Wellem dat probleem wel 
aangeroerd 

Wellem beschrijft het standpunt van D K Wielenga als klassiek gereformeerd de heiden is m groot 
gevaar en moet worden gered In tegenstelling tot Europese zendelingen elders, was Wielenga langzaam 
met doopsbedienmg Hij wilde het geloof met afdwingen maar laten groeien Toen hi| terugging naar 
Nederland had hij slechts weimgen gedoopt, al had hij veel goede relaties met Sumbanezen (263-265) 
Wellem lekent het standpunt van Wielenga, evenals dat van Lambooy, tot het milde standpunt, nameliik 
dat de chnstenen uit sociaal oogpunt aan bepaalde adatgebruiken mogen deelnemen Een middenstand
punt werd volgens hem ingenomen door W van Diik, Kriiger en P J Luiiendiik, die scherper onder
scheid maakten en bepaalde elementen \an de adat afwezen als heidens Het meest radicale standpunt 
was dat van üoossens, die alles heidens noemde Het middenstandpunt kreeg steeds meer invloed via de 
leerlingen van Kriiger (2"! 1,232) 
De ontwikkelingen gingen echter verder dan de mannen van het middenstandpunt zelf beoogden De 
svnodc van de G K S schafte in 1954 een catechisatieboek van ds Van Dijk af, waann gewaarschuwd 
«cid tegen de marapu en de tuan tanah, en ook een scherp standpunt werd ingenomen tegenovei de 
Rooms-Kathoheke kerk (373, 374) 

Door Van den End en door B Plaisier is de Sumba-zending ook vergeleken met de 
zending van de Gereformeerde Bond van de Nederlands Hervormde Kerk (G Z B ) bij 
de Toraja's 
Plaisier houdt zich vooral bezig met de vraag, hoe het verklaard kan worden dat de 
levensstijl en het geloofsleven van de Toraja's zo weinig sporen vertonen van het gere
formeerde karakter van de G Z B Zijn antwoord is dat de zendelingen zich lieten leiden 
door de benadering van de 'ethische' A C Kruyt en N Adriani in Poso, Noord-Sula-
wesi Daarom lieten ze aan de Toraja-guru's alle vrijheid om vorm te geven aan het 
christelijk leven binnen hun cultuur In dat verband zegt Plaisier dat dit in tegenstelling 
staat tot de benadering van de zendelingen op Sumba Zij zouden veel minder bereid 
geweest zijn adviezen van hun guru's op te volgen'* 
Plaisier documenteert dit echter niet De vergelijking met Sumba komt betrekkelijk 
onverwachts Zijn verklaring voor het verschil tussen de G Z B en de Toraja-kerk kan 
ik volgen Zijn vergelijking met Sumba begrijp ik niet Afgezien van het feit, dat ook de 
Sumba-zendelingen luisterden naar hun guru's^' merk ik verder op dat de Sumbanese 
kerk, in ieder geval de G K S en de G G R I , evenzeer een inheemse kerk is als de 
Toraja-kerk Plaisier zegt dat de zending, haars ondanks, de bewaarster van het Toraja-
erfgoed is gebleken̂ "̂  De dodenfeesten van Toraja zijn in geheel Indonesië bekend De 

" Chr GF de }ong. Recensie, 1995 
Van den End, fl H', B P\msieT, Over bruggen en grenzen, 1993, 645 
Van deze kntische vergehiking zegt Reenders dat ze onbilli|k is, "omdat het resultaat van zendingswerk 

en de bereidheid adviezen van gurus op te volgen met vanuit de zendelingen alleen verklaard moet worden", 
in Recensie, 1995, 84 Maai dan is het nog de vraag of het waar is dat niet naar gurus geluisterd werd 
Iemand als Goossens luisterde naar K Tanahomba Soms nepen |uist inheemse chnstenen op tot een zeer 
afwijzende houding tegenover de oude adat Dat gold van de gurus van Cioossens, dat gold ook in Toraja-
land Van dit laatste geeft Van den End een voorbeeld m zijn De zendelingen, de Toraja-adat en wij, en De 
weerbarstige werkelijkheid 

Plaisier, a w , 653 
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christelijk geworden Toraja-samenleving heeft elementen van de Toraja-cultuur vastge
houden In die sfeer kunnen de dodenfeesten nu tot grote bloei komen Op Sumba is het 
niet anders gegaan De zending wilde met de bewaarster van het erfgoed zijn, maar ze 
schiep wel de mogehjkheden om die cultuur vast te houden Ook op Sumba worden 
vandaag grote begrafenissen georganiseerd, nog indrukwekkender dan vroeger en 
evenals bij de Toraja's gebeurt dit zowel onder niet-chnstenen als onder chnstenen, in 
ieder geval in de G K S Mijn oordeel hierover is negatief maar waar het me nu om 
gaat is dat met gezegd kan worden dat de zending de chnstenen het traditionele erfgoed 
afnam 

5.2.2 Opleggen of laten groeien 

Aan de hand van enkele thema's wil ik verder nagaan of de zending een levenspatroon 
oplegde aan de jonge christenen of inderdaad de ruimte gaf voor de ontwikkeling van 
een eigen christelijke cultuur, zoals ik hierboven heb gesteld De huwelijksbetalingen 
blijven nu eerst achterwege Het gaat me er om aan de hand van andere zaken te laten 
zien hoe de zending opereerde Het gebruik van de kerkelijke tucht, hoewel zeker een 
meetpunt om te zien of de zending dwingend dan wel begeleidend was, bespreek ik met 
nu maar in par 5 3 

Het eten van offen'lees 
Na de eerste zendeling in Oost-Sumba, Van Alphen, kwamen W Pos en J F Colen
brander en vervolgens Goossens, allen werkzaam in Melolo 
Pos woonde heidense plechtigheden bij, gaf daarbij kaïns ten geschenke, en ontving zelf 
offerdieren die hij thuis het slachten De cnristenen aten met van het vlees, maar wisten 
zo toch een goede verstandhouding met hun buren te krijgen" 
Colenbrander maakte onderscheid tussen vlees dat geofferd was en vlees waarvan dit 
niet gold Dat laatste mocht gegeten worden als teken van vriendschap^* 
Over het eten van offervlees hebben de zendelingen op de Bijzondere vergadering van 
missionaire predikanten van 18 mei 1934 afspraken gemaakt Daar diende een rapport 
van Goossens, die gebruik gemaakt had van schriftelijke opmerkingen van zijn collega's 
en van inheemse guru's Tegen het deelnemen aan offerfeesten verzette ieder zich maar 
vijf van de zeventien guru's meenden, dat geen bezwaar kon worden ingebracht tegen 
het eten van offervlees, wanneer dit vanuit een heidens feest thuis werd bezorgd Het 
rapport van Goossens is zakelijk Het behandelt de adatvragen en de exegetische vragen 
Waar latere geschriften van hem veelal polemisch van aard zijn en het soms moeilijk is 
de kern van de zaak voor ogen te krijgen kenmerkt dit rapport zich door helderheid en 
objectiviteit 
D K Wielenga J D Zn" spreekt over 'het voortreffelijke artikel' van Goossens Hij volgt 
de voorkeur, die Goossens heeft uitgesproken t a v de opvatting van een van de guru's 
"Wij willen gaarne de heidenen met de Here in verbinding brengen, maar de heidenen 

Wellem aw 194 
^̂  Wellem a H 249 250 

Een neef van zendeling D K Wielenga Van 1946-1976 was hi) zendingslector aan de Theologische 
Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Broederweg 15 Kampen) 
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willen evenzeer graag ons, christenen, met hun Marapoe in contact brengen" *" Maar 
het middenstandpunt van de meeste zendelingen en guru's (zie pag 185), komt bij 
Wielenga met afzonderlijk aan de orde Toch verdient dat standpunt die aandacht m i 
wel 
Na de vergadering wordt een rondzendbrief gestuurd aan de verschillende instanties die 
in de christelijke samenleving op Sumba een leidende rol vervullen Deze verklaring is 
ondertekend door Krijger, Lambooy en Goossens"' 
Ook thuisgebracht vlees staat nog in verbinding met de marapu, zeggen de zendelingen 
met bijna alle guru's Er is een guru, die onderscheid maakt tussen twee soorten thuisge
bracht vlees Het kan afkomstig zijn van een dier, dat geofferd is met de bedoeling om 
de marapu te eten te geven Daarvan moet men niet eten Maar er kan ook vlees zijn, dat 
slechts 'bebeden' is, en dat primair de bedoeling heeft, om aan arbeidskrachten eten te 
geven Dit kan b v bij huizenbouw of landbouwwerk het geval zijn Als dit vlees thuis
gebracht wordt, heeft het slechts de bedoeling de vnendschapsband te versterken en mag 
het volgens de desbetreffende guru wel gegeten worden 
Het meest scherp is het oordeel van de 'guru van Kgg' Waarschijnlijk bedoelt Goossens 
guru K Tanahomba van Kananggar Deze zegt dat de heiden steeds in angst voor de 
godheid leeft Door een offer wil men telkens gemeenschap bewerken Er is voor de 
heiden geen gemeenschap zonder offer en zelfs geen gebed zonder offer Thuisgebracht 
vlees wordt volgens hem met aan een mens gebracht maar aan de marapu Anders dan in 
het in de bijbel beschreven Korinte, is het volgens deze guru op Sumba zo, dat alle vlees 
ongetwijfeld offervlees is Vlees is namelijk iets anders dan maïs en rijst Dat laatste 
wordt geplant en geoogst om voedsel te krijgen, en de christen eert daarbij God als de 
gever Maar volgens de Sumbanezen worden dieren geofferd om de marapu te dienen 
Jammer genoeg wordt hier de mogelijkheid uitgesloten dat een christen een andere 
opvatting over vlees gaal huldigen Uit de bijbel kan hij weten dat hij vlees mag nemen 
als voedsel (Gn 9 3) Het is zeer de vraag of iedere Sumbanees het slachten zo beleefde 
als 'de guru van Kgg' vermeldde Juister lijkt mij een tweede argument van deze gum 
als een christen vlees ontvangt, kan hij een belemmenng voor de heiden vormen om tot 
geloof te komen 
Lambooy heeft een andere opvatting dan Goossens over thuisgebracht vlees Hij zegt, 
maar daarin is hij de enige, dat een thuis gebleven familielid mets knjgt als hij geen 
plaatsvervanger of in ieder geval een geschenk naar het feest gestuurd heeft Aangezien 
een christen dit toch nooit zal doen, is het volgens Lambooy duidelijk dat het thuisbezor
gen van vlees bij een christen slechts een sociale betekenis heeft 
Inzake de exegese van 1 Kor 8-10 verdedigt Goossens de opvatting, dat al deze hoofd
stukken gericht zijn tot dezelfde groep, de zogenaamde 'sterken' van Korinthe Maar zij 
zijn dit slechts in schijn Goossens noemt ze 'wansterken' Ook zegt hij dat hij gelooft 
dat vele - en vooral Sabunese - voorstanders van het eten van offervlees doen, wat 
Paulus in 1 Kor 10 33 terloops de 'sterken' verwijt ze zoeken voordeel, want ze willen 
eten voor niets Hiermee is m i het argument van 'de guru van Kgg' ontkracht, namelijk 
dat voor de Sumbanees alle vlees offervlees :s Goossens steU terecht, dat men het thuis 
eten van offervlees niet moet toestaan vanuit de overtuiging, dat een afgod toch met 

D K Wielenga T D Zn Sanclonim communio 1971 76 77 
S IP Goossens, Aangaande dan het eicn dei dingen die den afgoden geofferd zijn 1936 
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bestaat Dan kan de chnsten ook wel aan de offermaaltijd zelf deelnemen, want op dat 
moment weet hij ook dat een afgod mets is Dit laatste wordt echter door iedereen 
verboden 
Zijn conclusies luiden 1 Thuisgebracht offervlees staat objectief nog in verbinding met 
de marapu, al wordt die band niet steeds sterk gevoeld Door te eten treedt iemand 
subjectief in relatie met de marapu, 2 Bewust eten van offervlees is chnstenen verboden 
op grond van meerdere uitspraken van Paulus, vooral 1 Kor 8-10 
In het door alle zendelingen ondertekende rondschrijven wordt nog een clausule opge
nomen Onder offervlees valt met het vlees van geslachte dieren waarover de naam van 
de marapu met is uitgeroepen, tenzij het betreft vlees van dieren die bij heidense feesten 
(incl begrafenissen) geslacht worden, ook al zou eventueel de lever van dat beest met 
zijn onderzocht Dit betekent dat ook naar de stem van Lambooy is geluisterd, en het 
geven van vlees dat geslacht is bij uitsluitend sociale aangelegenheden, toch acceptabel 
geacht wordt 
Christenen en ook niet-christenen in Oost-Sumba hebben later op dit punt de praktijk 
gevormd om bij feesten in twee delen te laten slachten Eigenlijk betekent dit dat men 
aan het woord 'slachten' een nieuwe betekenis geeft Vanouds stond voor de Sumbanees 
slachten gelijk aan offeren Er werd altijd een deel gewijd aan de marapu, en er werden 
alti|d gebeden opgezonden Voor de chnstenen is slachten geleidelijk gaan betekenen 
het doden van een dier, om het vlees ervan te eten Bij feesten waar heidense en christe
lijke gasten verwacht worden, stellen gemeenteleden van de G G R 1 maar ook hun 
niet-christelijke buren, de chnstenen in de gelegenheid om afzonderlijk te slachten en de 
heidenen met hun priesters eveneens 
BIJ sommigen in de G G R I - kerken leven bezwaren tegen elk eten van vlees bij een 
begrafenis Zij zullen ook thuisgebracht vlees weigeren De bezwaren gelden dus niet 
alleen vlees dat van een heidense plechtigheid komt M i gaat dit verzet te ver, en kan er 
wel vlees in ontvangst genomen worden bij een begrafenis en ook wel van een niet-
chnstelijke gastheer mits er afzonderlijk voor chnstenen is geslacht 
Volgens N Woly beschouwt men in de G K S het eten van offervlees met meer als 
zonde*' 

Het slatidwerschil 
Heeft de zending hiermee nadrukkelijk afgerekend of zag ze het als een onderdeel van de 
cultuur'' De zending volgde de lijn van de overheid Deze had in Indonesië, nog voor de 
zending op Sumba startte, slavernij verboden Zelfs greep ze op Sumba stevig in, om aan 
slavenhandel een einde te maken (zie pag 81) Wel zocht de zending bewust contact 
met de jongere generatie van de adel, om zo de gehele maatschappij te bereiken Op de 
kweekschool en evangelistenopleiding ontving men het liefst kinderen van de adel Ze 
zouden anders later toch mets te vertellen hebben en het evangelie zelf zou ook verach
telijk kunnen zijn in de ogen van de Sumbanees, als het werd gebracht door iemand van 
lage komaf' In talstelling houdt men nog steeds rekening met de afkomst van de 
gekandideerden Als iemand van lage afkomst is, zegt men al gauw, dat hij te weinig 
persoonlijk gezag bezit om ambtsdrager te kunnen zijn Zo kunnen mensen met veel 

Reenders Zending voor de ooi log 1995 11 
"' Wellem a w 302 
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geloof en kennis toch voor het ambt gepasseerd worden 
Wellem vertelt "Een kerkenraadslid van een gemeente in het binnenland van Sumba 
vroeg aan de algemeen secretaris van de G K S van wie de nieuwe vikaris, die in de 
bewuste gemeente geplaatst zou worden, eigenlijk een kind was De secretaris ant
woordde Hij is een kind van God" De vraag kind van wie'̂  betekent niet minder dan 
ondergeschikt aan wie''" 
Van de Sumbanese kerk kan m i niet gezegd worden dat ze weinig rekening hield met 
sociale gegevens en onder druk van de zending rigoureus het mes zette in standsverschil, 
omdat in Christus allen gelijk moeten zijn Ook hier wilde de kerk liever laten groeien 
dan dwingen'*' 
Stevige kritiek op in de kerk functionerend standsverschil is gekomen van Goossens Hij 
beschuldigt christenen dat zij slaven kopen, ook al noemen ze hen pleegkinderen, om 
hen zo gemakkelijk tot christen te kunnen maken''̂  

Vestigingsplaats van het jonge gezin 
Een ander punt, waaraan afgemeten kan worden of de gereformeerde zending haar 
normen oplegde of langzamerhand een nieuwe christelijke cultuur wilde laten groeien, is 
de houding tegenover jonge echtparen Moeten zij zich daar vestigen waar hun ouders 
wonen, of zijn ze volstrekt vrij'' Het laatste past bij het beleid van de overheid vandaag, 
die door resettlementprojecten de bevolking evenredig over het eiland verdelen wil De 
vraag is echter of de zending, voordat van deze mogelijkheden tot nieuwe vestiging 
sprake was, er al op stond dat jonge gezinnen vrijheid van keus hadden Het antwoord is 
m i ontkennend 
Een andere zaak is, dat de zending door het volksonderwijs, dat aan haar was toever
trouwd, de bevolking over heel de linie probeerde te bereiken en perspectieven wilde 
bieden Zeker voor hen die i v m voortgezet onderwijs buiten de woonplaats verbleven, 
ging de wereld open De zending bood dan tevens opvang in een internaat aan Bij de 
school voor maatschappelijke ontwikkeling te Lewa, een zeer vooruitstrevend project, 
werd ook getracht een nieuwe kijk bij te brengen op gezin en samenleving Het hing 
direct samen met de invoer van nieuwe landbouwmethodes Maar nooit is bewust naar 
een breuk met de familie gestreefd'" Vorming van christendorpen is ook nooit bevor
derd Het is eerder zo dat in het moderne Indonesië het netwerk van familierelaties zich 
heeft uitgebreid tot de hoofdstad van het eiland, Waingapu, tot de provinciehoofdstad 
Kupang en zelfs tot Java Volgt men daar onderwijs, dan zoekt men als het even kan 
ook daar steun bij de familie. 

Individualisme 
Waar westerse zending werkt in een stammensamenleving, bestaat het gevaar dat zij zich 

Wellem, a w , 50, noot 15 
In zijn artikel over de prediking waag D K Wielenga aandacht voor de ra)a, die vreesde dat de prediking 

tot revolutie zou oproepen, omdat immers beklemtoond werd dat God alle mensen uit één ouderpaar 
geschapen heeft en dit zo uitgelegd zal worden dat alle mensen gelijk zijn Wielenga vertelt dat hi] daarop 
verklaart heeft dat er naderhand diflferentiénng en onderscheid tussen njk en arm gekomen is, Van den End, 
De zending op Sumba, 221 v 

Van den End, Gereformeerde zending op Sumba, 1987, 405 
■" Wielenga, De zending op Soemba, 1949, 265269 
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afzet tegen het collectivisme van deze samenleving Is dat op Sumba ook gebeurd'' 
Misschien waren zendelingen daar gevoelsmatig wel toe geneigd'"*, en landbouwdeskun
digen ook, want het collectivisme werd vaak als een belemmering gezien voor ontwikke
ling Toch sloot het ontwikkelingswerk zich meer en meer aan bij de mogelijkheden, die 
de lokale samenleving bood, en wilde men geen breuk forceren '̂ Een sterk individualis
tisch opererende boer zal het op den duur verliezen tegenover anderen 
Een ander bewijs dat het individualisme de kerk niet kon bekoren, is juist het opgeko
men gebruik van 'verbetering van het huwelijk' De kerk stelde immers, dat ongehuwd 
samenwonen impliciet verzet tegen de familie betekent Jonge mensen werden veroor
deeld op grond van het vijfde gebod, maar ook de ouders werden veroordeeld omdat zij 
hun kinderen niet goed hadden opgevoed, het samenwonen hadden laten gebeuren en 
daarmee ook zelf aan het vijfde gebod geen goede invulling hadden gegeven In een 
kerkelijke samenlevmg waar op grond van het vijfde gebod zo vaak kinderen en ouders 
vermaand worden, kan van echt individualisme geen sprake zijn (zie pag 108) 
Lambooy heeft, meer dan andere zendelingen in zijn tijd, hier nadrukkelijk rekenschap 
van afgelegd Hij wilde met de gemeente overleggen, om na te gaan welke elementen 
van de adat gehandhaafd konden blijven en welke moesten worden afgeschaft Voor 
hem was in ieder geval duidelijk dat het niet allemaal werk van de duivel was Zo wilde 
hij de bruidsprijs handhaven, omdat ze het bewijs van de wettigheid van het huwelijk 
was Het boete-element in de huwelijksadat wilde hij ook behouden en overnemen in de 
kerkelijke tucht Mensen moeten worden benaderd in het volksverband, en niet individu
eel En het volksleven beïnvloedt ook de kerk niet het wezen van de kerk, maar de 
vormen van kerkrecht, eredienst en kerkgebouw Wellem noteert dat Lambooy al 
nadacht over wat later contextualisering zou heten'" 

5.2.3 De bruidsprijs als struikelblok 

Het IS niet te veel gezegd als de bruidsprijs het meest besproken onderwerp bij de 
kerstening van Oost-Sumba genoemd wordt Evenals in veel andere gebieden, hebben 
ook op Sumba in de beginsituatie zendelingen zich spontaan tegen de bruidsprijs ge
keerd Van den End verwijst in zijn bronnenpublicatie naar uitlatingen van Wielenga 
(1911), die sprak van een 'koopprijs', van Colenbrander (1924/5), die zei dat "de vrouw 
als koopwaar wordt beschouwd" en van Luijendijk (1957) die sprak van een veel te 
zware last Resident A J L Couvreur (1921-1924) noemde de bruidsprijs een van de 
oorzaken van de bevolkingsafname op Sumba'' 
Met name in de rapporten van Goossens (1935/6) treffen we krachtige uitspraken tegen 

Maar zi) zullen zich ook gerealiseerd hebben, wat door Onvlee onder woorden werd gebracht, toen hij 
een probleem rond de hu\veli]kskeuze van een van zijn pleegkinderen moest oplossen Ons werd duidelijk 
'hoe voorzichtig wi) in onze opvoeding moeten zijn met het vnjheidsbeginsel En dat zoowel tegenover 
ouders en familie als tegenover jongens en meisjes zelf( ) Nog lang zal de beslissing m dezen bij de familie 
berusten en we zullen ons wel wachten die verbinding te ondergraven Onze eemge weg ligt m morele 
vervullmg van die verhouding". Van den End, Gereformeerde zending op Sumba, 328 
40 

J A C Vel en L R van Veldhuizen, Sociaal- economisch werk, 1995, 201-203, 207,208 
'" Wellem, a w , 272- 275 

Van den End, Gereformeerde zending op Sumba. 1987, 297 
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de bruidsprijs aan" Maar al was in de jaren dertig geen zendeling zo radicaal als hij, op 
tal van punten was er wel overeenstemming tussen hem en anderen " 
Tegelijkertijd was er onder de zendelingen al vroeg begrip voor het feit dat vrouwen
overdracht volgens het gewoonterecht vastheid aan de maatschappij gaf 
Lambooy was aanvankelijk blij toen de bevolking van Karita (MiddenSumba) had 
afgesproken geen bruidsprijs meer te vragen Maar Onvlee, die op dat moment al langer 
op het eiland was, maande tot voorzichtigheid, gezien ervaringen elders Onvlee was zelf 
van mening dat het huwelijk als een zaak van de families gehandhaafd moest worden, 
omdat de maatschappij nu eenmaal nog zo sterk familiegewijs georganiseerd was" 
Later pleitte juist Lambooy voor het handhaven van de belis, want voor het volksbe
wustzijn lag hierin de vastheid van het huwelijk" Zijn bezwaar tegen Goossens was, dat 
deze de zaak van de bruidsprijs niet diep genoeg had onderzocht'' 
Van den End tekent aan dat ook Pos, die als één van de eersten op OostSumba werkte, 
in de bruidsprijs de vastheid van het huwelijk zag" 
Wielenga, T van Dijk en Luijendijk zeggen, dat het Sumbanese huwelijk geen koophu
welijk genoemd mag worden Het gaat om een verbond tussen families, en het huwelijk 
past in het geheel van het economisch systeem Het tegengeschenk is soms nog groter 
dan de bruidsprijs, zo weten deze schrijvers te vertellen'* 

In de RoomsKatholieke Kerk op WestSumba buigt men zich ook over het probleem Hier wordt de 
klacht gehoord, dat huwelijken gesloten worden omdat de ouders alleen aan zichzelf denken Door het 
huwelijk van hun kinderen kriigen zii de kans om schulden af te lossen aan de bruidnemende familie" 
F.en religieu/e vertelt dat de laren in een kloosterintemaat voor de meeste meis|es een uitstel van het 
huucliik betekenen, en een verlenging van de leugd Meisjes redden zich via het internaat van een 
huuehik waartoe de ouders hen willen dwingen'" 

Wordt de vroiru' gekocht'^ 
Aandacht schenken aan de context kan beginnen met goed te luisteren naar wat wordt 
gezegd Wat bedoelt men als men spreekt over het kopen van de vrouw'' 

P P Goossens, Geschiedenis van de Zending op Oosl-Sumha, 1992, 199") Op 153,9 "Ik noem ook de 
bruidszwendel volgens de huidige misvormde adat, chnstenen verkopen hun dochters aan den bruidegom of 
diens familie" (uit een lapport in 1936, ook geciteerd bi| Van den End, a w , 405) en op a w , 153,10 een 
citaat uit 1935 ovei Oemboe Katoe (zie par 5 3) "Hi| hield zich in die maanden onledig met het verkoopen 
volgens de regelen van de adat, van een jeugdig nichtje (4 a 5 jaar oud) en het innen van den bedongen pnjs 
en verder met het regelen van zijn verloving, eveneens volgens den ntus van de adat" 

Dat blijkt uit het rapport van Bergema, Oo5/&emèa, 1939, en het rapport van de svnodecommissie van 
1946 (zie Acta 1946), die Goossens werk beoordeelde Naast Colenbrander en Luijendijk moet ook 
genoemd worden Krijgci, de docent aan de opleidingsschool in Karuni 
'■"Van den End, a w., 297,298 
" Van den End, OH'., 342 

Goossens heeft zich met name tegen Lambooy scherp opgesteld Maar over het werk van Lamboov wordt 
tot op de dag van vandaag in MiddenSumba, zijn arbeidsterrein, positief gesproken Men hennnert zich hem 
als iemand die leiding wist te geven, aldus informatie van J G Luinstra, die veel m MiddenSumba gereisd 
heeft 
" Van den End, a w , 448 

Wielenga, a «■, 62 
Zie HermannJosefMav (red). Die Insei Sumha, 102 114 
Mav, Maiapu und Karitu, 1982, 8992 Vergelijk ook pag 85 over kinderen die bij geboorte al uitgehu

welijkt worden om schuld af te lossen 



192 

Op Sabu worden woorden gebruikt, die op een koopprijs voor de vrouw wijzen Toch 
staat de vrouw er hoog in aanzien (zie par 2 6) 
De stam //, die in zoveel Oost-Indonesische woorden voorkomt, zou volgens sommigen 
oorspronkelijk 'ruiling' betekenen '̂ In ieder geval gaat het bij huwelijksbetalingen 
eerder om ruil dan om een koop*^ 
Rodney Needham zegt van het woord voor bruidspnjs in de taal van Mamboru, dat dit 
het beste kan worden weergegeven met 'waarde' (engels value), niet met 'pnjs' in de 
zin van koopsom De term in Mamboru luidt vali '̂ 
Umbu Hina Kapita zegt dat het Kamberase woord wili samenhangt met het Indonesische 
heli (kopen) en het Oost-Indonesische woord voor bruidspnjs helis Maar de betekenis 
van zowel wili als belis is volgens Kapita 'waarde', met 'prijs'*'' 
Onvlee is in zijn rede Cultuur ah antwoord mg^gzan op het probleem van etnocentrisme 
bij het vertalen Soms kun je niet anders dan een woord gebruiken dat door de lezer 
gevuld wordt met zijn eigen voorstellingen en begrippen "Ik herinner me dat ik eens aan 
een collega heb trachten duidelijk te maken de inhoud van het woord wili, bruidprijs, 
etymologisch verwant aan het indon beli, kopen, en de functie van deze bruidpnjs in de 
samenleving, ook dat wij wel meermalen wanneer we nu eenmaal vertalen moeten het 
woord kopen moeten gebruiken, maar dat 'kopen' toch niet steeds en overal dezelfde 
transactie is als in ons woord 'kopen' binnen onze samenleving is aangeduid en dat het 
dus onjuist is de daaraan binnen onze samenleving geldende voorstellingen en conse
quenties te verbinden Maar zijn enige reactie was Maar laten ze het dan ook geen 
kopen noemen Ja, de niet-etnocentrische benadering van een vreemde cultuur is de 
juiste"" 
Mijn eigen ervaring is dat in het gewone spraakgebruik onomwonden over 'kopen' 
wordt gesproken Vaak wordt gezegd "Hij heeft zijn belis al (of nog niet) betaald" Of 
"ZIJ IS al gebelisd" Of "Hij moet boete betalen", namelijk een verhoogde bruidsprijs 
omdat er voor het huwelijk al een kind verwekt is 
Soms wordt van een meisje gezegd "Zij is te duur, ze kan met huwen" Want op Sumba 
geldt evenals op Sabu, dat voor een meisje evenveel gegeven moet worden als vroeger 
voor haar moeder'''' Het komt echter ook voor, dat de familie op den duur in een vorm 
van huwelijkssluiting bewilligt, waarbij slechts een laag bedrag wordt gevraagd Soms 
met het argument "Er komt toch niemand meer, die de prijs kan betalen, die voor onze 
dochter passend is" 
Zulke uitdrukkingen zijn denigrerend voor de vrouw En ook in andere context kan men 
zich laatdunkend over de vrouw uitlaten Ik hoorde van iemand die twee vrouwen had 
Om de ene bekommerde hij zich met meer In het dorp zei men "Hij gebruikt haar met 
meer" Toch is het de vraag of wij aan de Sumbanezen recht doen als we op grond van 

LB van Straten De Indonesische bruidsschat 1927 4 
Van Straten, a K , R H Barnes, Marriage Exchange and the Meaning of Corporations in Eastern 

Indonesia 1980 93-122 mn 94-97 en 118,119 
Rodne\ Needham, A/am/)on/ 1987 143 
Umhu HmaK.npila,Masyarakat Sumba 1976 131 
L Omlee Cultuur a!s antwoord 1973 269 

'̂ '̂  Vergehik G L Forth Rindi 1981 370 D beimaen-Manm, The waven land of Laboya, \992 212 Dat 
sommige meisies te duur zijn kom je ook elders tegen in Indonesië op plaatsen waar de oude, lokale adat 
nog sterk IS \ ergelijk Reunar Schefold La 1988 59 
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zulke uitdrukkingen zouden concluderen dat bij hen de vrouw als minderwaardig gezien 
wordt Discriminerende uitlatingen worden overal ter wereld gehoord, en behoeven niet 
maatgevend te zijn 

Conclusie 
Contextualisering en kerstening verdienen aandacht, zowel bij de ethische beoordeling 
van praktijken op het zendingsveld, als bij het schrijven van zendingsgeschiedenis Op 
deze punten worden tegenwoordig aan de Sumba-zending vee! vragen gesteld 
De meeste zendelingen waren van mening dat het onjuist is de jonge christenen nieuwe 
geboden op te leggen Zij wilden wachten en bij deze christenen het besef laten groeien 
wat wel en wat niet kan Zij hadden respect voor de Sumbanese cultuur maar onder
scheidden tussen het specifiek godsdienstige en andere elementen van de cultuur Tegen 
het eerste waarschuwden zij, voor het andere stonden zij open 
Soms keerden zendelingen zich eerst impulsief tegen de bruidsprijs, maar gingen er later 
genuanceerder over denken Er wordt ook in de inheemse samenleving wel over 'kopen' 
gesproken, maar meestal wordt het niet zo ervaren dat de vrouw wordt verkocht Belis 
komt niet van het werkwoord heli (kopen), maar van een woord dat 'waarde' betekent 

5.3 Gereformeerde Kerken op Sumba (1936-1984) 

Op Oost-Sumba bevinden zich nu twee kleine groepen van kerken, die beiden hun 
ontstaan kunnen terugleiden op een conflict in de jaren 1936-1938 Het zijn de Gereja-
gereja Reformasi en de Gereja-gereja Bebas Dat er niet eén, maar twee kerken-groepen 
zijn naast de grote christelijke kerk op Sumba (de Gereja Kristen Sumba) vindt zijn 
oorzaak in een tweede conflict, namelijk in de jaren 1951-1953, toen de twee kleine 
kerken uiteen gingen 
Van den End zegt "Aanleiding tot de scheuring van 1938 was ( ) dat hij (ds S JP 
Goossens) zich ertegen verzette dat zijn collega's bepaalde adatgebruiken zoals het 
geven van de bruidschat in de christelijke gemeente accepteerden"^' In 1936 was de 
bruidsprijs formeel niet in geding maar op de achtergrond wel En in 1952, bij de tweede 
scheuring in Oost-Sumba, eveneens Voorgangers van de toen ontstane Gereja-gereja 
Bebas zeggen, dat hereniging met de Gereja-gereja Reformasi voor veel gemeenteleden 
moeilijk zal zijn omdat ze dan terugkeren tot het gebruik van de belis*"* 
Als ik over kerkscheuringen spreek, zeg ik daarmee niet, dat de afzonderiijke kerken 
geen bestaansrecht hebben en zich zo snel mogelijk moeten verenigen Dat moet nader 
bekeken worden Misschien zijn er in de loop der jaren wel meer verschillen ontstaan 
dan er in het begin bij de scheuring waren Een belangrijk verschilpunt tussen de Gereja 
Kristen Sumba en de andere twee kerken is dat de G K S is aangesloten bij de P G I 
(de Indonesische Raad van Kerken) en daarmee ook bij de wereldraad Over de theolo
gische opvattingen die in deze kring veelal gangbaar zijn, zal ik in par 5 6 2 schrijven 

1936 
In de dertiger jaren waren er veel Nederiandse zendelingen op Sumba Ieder was verant-

Van den End, Enkele opmerkingen, 182, De gereformeerde zending op Sumba, 434 
Ds D Dida van Wamgapu, in een gesprek m 1983 De evangelisten van Kananggar en Madoe Toloeng, 

in 1986 
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woordelijk voor een eigen regio De zendeling van Oost-Sumba was ds Goossens Het 
conflict van 1936-1938 vond in zijn regio, Oost-Sumba, plaats Daarom ontstond daar 
een apart kerkverband 
Toen Goossens nog niet lang op Sumba was, werd er van hem en evangelist Tanahom-
ba op een conferentie gezegd, dat zij de Sumbanese cultuur kapot maakten*"' Deze 
evangelist had zelf geweigerd de bruidsprijs te betalen die geëist werd door de familie 
van zijn vrouw, de koningsfamilie uit Kananggar Een andere medestander van Goossens 
in dit conflict, L Kondamara, en veel meer christenen trouwens, bleef wel de bruidsprijs 
betalen Zij beklemtonen altijd wel, dat hun huwelijkskeuze niet teruggaat op de wil van 
de familie, maar gebaseerd is op liefde™ Kondamara werd bij het tweede conflict de 
tegenstander van Tanahomba en van Goossens 
Volgens sommigen was de oorzaak van de moeiten in de dertiger jaren, dat Goossens 
beslissingen nam, voordat kwesties goed waren uitgepraat en standpunten helder waren 
geworden'' 
Anderen concluderen echter dat men ten opzichte van Goossens bevooroordeeld was en 
dat de achtergrond daarvan was dat men zijn principiële stellingname niet kon delen '̂  

Over do kwesties van 1936-1938 het volgende 
1 In de kerk van Melolo ging het om de vraag, in hoeverre tucht geoefend moest worden over christenen, 
die \ lees hadden ontvangen, dat op heidense feesten aan de afgoden was geofferd" 
2 hen andere kwestie was, dat er als leraar aan een zendingsschool iemand zou worden aangesteld, die 
wel een christeli|ke opleiding voor voortgezet onderwiis had doorlopen m Makassar, maar zelf nog niet 
gedoopt was en zich na de opleiding in de thuisgemeente niet als christen had laten kennen Bedoeld is 
Umbu Katu in Baing 
3 Tenslotte ging het om de instituering van de kerk van Kananggar Naar het oordeel van de Oost-
Sumbanese kerken en zendeling Goossens was deze gemeente daar rijp voor De vergadermg van 
zendingsarbeiders moest volgens de bestaande regeling een onderzoek komen instellen Daarmee werd 

Du vertelde ds K Retangu mii Retangu is bii het conflict in 1951 eerst ds Goossens en evangelist 
1 anahomba gevolgd Later koos hi] de 7i)de van de andere kerk De kritiek op Goossens en Tanahomba 
kw am van Sumbanezen die als overtuigde chnstenen bekend stonden O a van umbu Tunggu Bili uit 
Mamboru, zie over hem in Wielenga, De zending op Soemba, 1949, 238,239 

/ie over de weigering van Tanahomba, H Bergema, Oosl-Soemha, 1939, 38 Toen Tanahomba in de 
oorlogslaren lange ti|d met ds Goossens in Nederland verbleef, is ziin vrouw aan een ander gegeven 
I anahomba was in 1953 predikant in Kananggar en voorziUer van de kerkeraad die evangelist L Kondama
ra, de voorzittei van het schoolbestuur, schorste De familie Kondamara (de clan Watuwaya uit het landschap 
Umalulu) heeft relaties met de bewuste koningsfamilie uit Kananggar Het rapport Bergema staal deels in 
Van den End, De gereformeerde zending, op Sumha, 430-435 

Dit punt vormt een belangn)k deel van de kritiek van P J Luiiendi)k en T van Dijk in hun bijdrage in 
Wielenga, a w, 224-231 Het komt ook naar \'oren in het rapport van Bergema 

Zo IS bij voorbeeld geoordeeld door een commissie die de eerste synode van de Gereformeerde Kerken 
(vnigemaakt) in Nederland na de vri]making moest adviseren over de aangelegenheden van Oost-Sumba 
Hel valt op dat de/e commissie van oordeel is dat het rapport Bergema over Goossens erg negatief oordeelt 
M 1 IS dat met zo Zie Ada, 1946, 204-239 

Rcenders, Zending voor de oorlog, 1995, 19, schruft dat de problemen in de gemeente Melolo, waar 
Goossens werkte, al in 1934 ontstonden 'I icntallen mensen werden geëxcommuniceerd zonder overleg met 
andere zendelingen, dit vanwege heidense prakliiken zoals ongehuwd samenwonen, eten van offervlees, 
betalen van bruidsschat Wellem, a w. 254 deelt mee dat m 1934 10 mensen zonder overleg geschorst 
waren, en in 1935 al 63, vanwege bovengenoemde redenen Opmerkelijk is dat Goossens in zijn verweer
schrift Openbare scheunnakmg op Sumha \an /iin tegenspeler in Melolo, L D Gah, alleen maar zegt dat 
de/e een tieniarig meisje uithuwelijkte 
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zo lang getalmd, dat de instituenng uiteindelijk zonder toestemming van deze vergadermg plaats vond 

Wat IS er fout gegaan'' Deze vraag is voor de beoordelmg, die ik in het kader van mi)n onderzoek wil 
doen, van belang Ik ga de dne kwesties nog eens na 
Ad 1 De zaak van de tuchtoefening is de belangn)kste Waarschijnhik heeft deze bij de behandeling op 
de synode van SneekUtrecht (19391943) ook de voornaamste rol gespeeld Er lag op deze svnode een 
rapport van commissieW H den Houting, waann geconcludeerd werd dat de schorsing en afzetting van 
Goossens ten onrechte waren doorgezet Met dit oordeel heeft de svnode uitemdehjk niet ingestemd Een 
ander rapport kreeg de aandacht, dat van Bergema Dat zorgde voor een ommekeer in de stemmmg op de 
svnode"̂  In dit rapport wordt diepgaand gesproken over het beleid inzake tucht Bergema is bang voor 
een opeenstapeling van regels en schablonenchnstendom Dan is er geen werkelijke confrontatie met het 
e\angelie Als regels gesteld worden, moet ook aangegeven worden waarom Soms zullen bepaalde 
regels geen kracht van absolute wet hebben, maar met meer zijn dan een punt op de weg naar de 
volkomen vervulling van Gods eis Misschien zullen de regels later weer anders luiden Het gaat om 
kerstening van het gehele volksleven" 
In de G G R 1 kerken van OostSumba is de kerkgeschiedenis beschreven door B N Radjah Over de 
kwestie van Melolo is hij in zijn oordeel duidelijk Er was m Melolo een onderwijzer die in de grond 
van de zaak het oneens was met het verbod van de kerk inzake vlees of spijze dat aan de afgoden 
geofferd was Hij at gewoon van dit gewijde vlees op een heidens feest""' 
Ad 2 Dat de zaak van de kandidaatonderwiizer zoveel stof deed opwaaien, tekent de situatie Hier is 
sprake van escalatie Goossens beging geen fout Omdat hij de gemeente, waar de longeman vandaan 
kwam, zou bezoeken, nam hij de bnef mee waann de tongen door het hoofd van de schooldienst werd 
opgeioepen om naar ziin werkplek te komen en aan de slag te gaan Toen Goossens constateerde dat de 
longen in de weken dat hii thuis was, niet in de kerk was geweest, hield hii hem tegen om naar de school 
Ie gaan en nep hu hem op eerst zijn leven te verbeteren'' Het hoofd van de schooldienst was veront

waardigd en meende dat Goossens zich met zi)n zaken had bemoeid In deze zaak had men elkaar kuimen 
vinden als men eikaars motieven begrepen had de zendelmg, die verdnetig was over het gedrag van de 
longen in zi|n thuiskcrk, de onderwi|sman die graag zag dat de |ongen na zi|n opleiding ook productief 
zou worden en die vcider meende dat hi| in de plaats van de zendingsschool wel naar kerk en catechisatie 
zou gaan™ Rad|ah meent dat Goossens terecht bezwaar had, want het was volgens de voorschnften van 
de zending zo ' dat aan iemand die geen chnsten was, niet toegestaan werd les te geven of onderwijzer te 
worden op een chnsteli)ke school" Die regel werd op anderen, die een opleiding op het eiland zelf 
hadden gevolgd, ook toegepast™ 
Ad 3 Bi] de instituenng van Kananggar heeft de vergadenng van zendmgsarbeiders een grote fout 
gemaakt door op het verzoek met te reageren Dat was erg onzorgvuldig en metpastoraal tegenover deze 
chnstenen op OostSumba Men handelde vanuit aversie tegenover Goossens™ Het is te begnjpen dat 

'* P P Goossens, a u', nr 157, 2,3 
De slotbeschouwingen van het rapportBergema, op pagina 4862, gaan over tucht en kerstening 

"■BN Rid]ah, Sejarah GGRI- ^ TT 1989,4 Dit betreft L D Gah 
" p p Goossens, OM',nr 153, 1014 
'* Hel oordeel van P P Goossens, dat deze kwestie de kerk van Kananggar tot slachtoffer gemaakt heeft, 
onderschriif ik, zie a w , nr 155,2 Door deze kwestie was namelijk het misnoegen van de vergadenng van 
zendingsarbeiders opgewekt en dat wreekte zich toen zii over Kananggar moesten spreken Terecht schnjft 
Goossens " dat ds S J P Goossens zich al te star heeft vastgebeten in de zaakOe Katoe (ovengens met 
argumenten, die ik volledig onderschnjO, met te wemig begnp voor de evenzeer edele motieven van ziin 
medezendingsarbeiders, wier standptmt hij met kon delen", a w , 154, 15 Dat ook Melolo, zie a w , 155,2, 
de dupe is geworden geloof ik niet De verschillen omtrent Melolo raakten de visie op de tucht 

Radiah, an ,4 
? P Goossens heeft van collega's van Luijendijk gehoord dat deze achteraf spijt had van de weigenng van 

hem en de andere leden van de vergadenng om mee te werken aan de instituenng van Kananggar Ze waren 
er volledig van overtuigd dat Kananggar er njp voor was, zie aw., 154,15 Tegen mij heeft ds Luijendijk in 
1980 zich m dezelfde bewoordingen uitgelaten 
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men in Kananggar de mstituenng toen zonder toestemming van de vergadenng heeft laten plaatsvmden*' 
Het oordeel van Radjah hierover Waarom werd de zaak van de instituenng niet toevertrouwd aan de 
kerken op Oost-Sumba die al zelfstandig waren' Waarom is er toen door de zendelingen met aan gedacht 
om al een classis te vormen van de reeds zelfstandige kerken' "Of was het misschien ook omdat de staat 
Indonesia in die ti|d gekolomseerd werd door het Koninkrijk der Nederlanden, dat de macht en soeverei
niteit van de kerken onderdrukt werden'"'^ 

Wat de tucht betrof, was Goossens veel scherper dan zijn coUega-zendehngen Hier is 
sprake van een principieel punt dat verder doorgesproken had moeten worden Zijn 
collega W van Dijk van West-Sumba schreef eens over het bestrijden van polygamie 
"of wij dat, bij getrouwe onderwijzing, niet in het geloof aan de doorwerking van Gods 
Geest zouden moeten overlaten" De reactie van Goossens "De Heilige Schrift laat geen 
twijfel bestaan over de vraag hoe gehandeld moet worden met hen, die zich aan ergerlij
ke zonden schuldig maken Nochtans, Ds van Dijk weet het beter hij heeft het gevoel, 
dat we ze met de 'heilzame tuchtroede' afmaken"" 
Goossens werd uiteindelijk afgezet door de zendende kerk, Appingedam, in 1939 
Daarop reisde hij naar Nederland, tezamen met een paar getrouwen, om bij de generale 
synode zijn zaak te bepleiten Er werd echter geen revisie van het afzettingsbesluit 
genomen De jonge kerken op Oost-Sumba steunden hun zendeling en gingen een 
zelfstandig kerkverband vormen 
Aan de eerste synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in 1946 vroeg ds 
Goossens opnieuw revisie van de synodeuitspraak over zijn afzetting aan Toen werd 
hem eerherstel verleend De Gereformeerde Kerken in Nederland gingen ook een relatie 
aan met de gereformeerde kerken op Oost-Sumba die ds Goossens waren gevolgd 
In 1939 organiseerde Lambooy een conferentie van de kerkeraden van de Sabunese 
kustgemeenten van Oost-Sumba en evangelisten van Midden- en Oost-Sumba over de 
adat De geordende bezinning kwam eindelijk op gang De resultaten van deze conferen
tie kunnen in onze studie echter buiten beschouwing blijven, omdat zij ging over Sabu
nese gebruiken en omdat de huwelijksadat nauwelijks besproken werd'* 

1952 
Bij de tweede breuk, in 1951-1953, kreeg Goossens opnieuw de zendende kerk, dit keer 
was het Zwolle, tegen zich Weer ging het om tuchtoefening waarover kritische vragen 
werden gesteld Nu betrof het de schorsing van evangelist L Kondamara, die toen 
tevens voorzitter was van het bestuur van de zendingsschool Deze had samen met de 
secretaris B N Radjah een aanklacht tegen Goossens bij de zendende kerk ingediend Zij 
gingen ook, met andere uitgezondenen van de zendende kerk te Zwolle, aparte kerk
diensten beleggen, tegenover de diensten die van de reeds bestaande kerkenraad en de 
zendeling uitgingen Een verzoening werd bijna bereikt, maar toen aan de evangelist de 
eis werd gesteld de aanklachten in te trekken, weigerde hij dit Daarop volgde zijn 
schorsing Ds Goossens zelf was op dat moment in Nederland Volgens de zendeling 

Wel vmd ik het zwak dat men de datum van de instituenng nog weer een paar dagen vervroegd heeft en de 
zogenaamde .lava-commissie voor een voldongen feit heeft gesteld, zie Bergema, Oosl-Soemba, 1939, 15 
Dat heeft de aversie van deze visitatoren opgewekt 

Radiah, aw ,6 
S.J P Goossens, Openbare scheurmaking op Sumba, (1939), 25 
Van den End a w , 440-446 
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was het schoolbestuur aan hem onderworpen, ook wat de vaststelling van de salarissen 
betrof Volgens het schoolbestuur en volgens de zendende kerk was dit niet het geval 
Het conflict draaide om deze competentiekwestie" 
De kerken die S J P Goossens en in later jaren zijn zoon ds P P Goossens als zendeling 
aanvaardden, hebben de naam, die ze na 1938 al spoedig waren gaan dragen, gehand
haafd Namelijk Gereja-gereja bebas, dat wil zeggen 'vrije (of vrijgemaakte) kerken' 

Na 1952 
In de Gereja-gereja Reformasi heeft men officieel het eisen van een bruidsprijs 
verboden'̂  In de grootste protestantse kerk, de Gereja Kristen Sumba, is het niet 
anders" 
Zeker is ook, dat de G G RI zich openlijk verzet heeft tegen de gewoonte dat ouders al 
een deel van de bruidsprijs betaalden aan een ouderpaar dat pas een dochtertje had 
gekregen Door deze betahng 'reserveerden' de ouders dit meisje al vast voor hun zoon 
(win bara)** Dergelijk uithuwelijken komt in de kerk dan ook niet veel meer voor*' 
Behalve deze twee zaken is er praktisch niets vastgelegd in kerkelijke besluiten in de 
Gereja-gereja Reformasi Veel moet uit mondelinge overlevering duidelijk worden 
Daarbij vernam ik op een vergadering over dit onderwerp'" dat naast het stellen van 
eisen en het uithuwelijken van jonge kinderen, vanouds onder de Sumbanese christenen 
ook verboden is 
1 dat het varken, door de familie van de vrouw gegeven, beantwoord moet worden met 
een karbouw, omdat er anders onheil geschiedt M i betekent dit dat men zich gekeerd 
heeft tegen wat op Sabu 'de karbouw voor de goden' heet, de karbouw die door de 
broer van moeder in ontvangst genomen wordt 
2 dat de woinang hard moet roepen, zodat de marapu het hoort 
3 dat afgevaardigden van de vrouwelijke partij komen kijken bij de andere familie, om 
de rijkdom te schatten en te weten hoeveel gevraagd kan worden 
4 dat er geldverslindende feesten worden gehouden 
5 dat er sprake is van bruidsprijs, die als 'boete' gekwalificeerd wordt 

Kennis is genomen van de volgende brochures ZOZ. z) . Synode van de Kerken van Oosl-Sumha 
1957 G Goossens, De eer vergeten, de vlag verlaten"^ z) . G Goossens, Vrijgemaakten, waarheen'^, z ] . 
G Goossens, Even een schijnwerper. 7 \ 
*'' Op een ontmoeting van afgevaardigden van de kerken m ïana Rara op 16,17 aug 1972 werd het .stellen 
van eisen afgewezen, "maar wat gegeven wordt van de kant van de man als eerbewi)s mag niet worden 
afgewezen" Verder werd gezegd dat de christeliike gemeente niet mag uitgaan van het onderscheid tussen 
slaaf, vnie, en maramba en van het verschil tussen de clans, zoals dat bij de heidenen gebeurt Er werd, voor 
wat de hoogte van de geschenken betreft, verwezen naar adat-overleg, georganiseerd door de regionale 
overheid in 1963 
' Wellem, a w , 452 Bii de verkondiging van het evangelie werd gesteld dat belis niet tegen Gods Wtwrd 
ingaat Maar er moet wel evenwicht ziin tussen de belis en de tegengave en commercialisenng moet worden 
bestreden 
** De 13e classis, luli 1964, sprak uit "Win bara mag niet plaatsvinden, want a het is een gewoonte van de 
heidense adat van Sumba, b deze gewoonte onderdrukt de vnjheid van mannen/vrouwen, c stoffelijke 
goederen zijn niet bij machte een liefdesrelatie te leggen" 
" Geimaert, a w , 234 In de Rooms-Katholieke Kerk op West-Sumba stuit men nog steeds op dit verschijn
sel, zie May, Marapu und Karilu, 1982, 85 

Cursusdagen m Lai Handangu op 27 maart 1983 
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6 dat de jongen en het meisje reeds samenleven, opdat zij zo spoedig mogelijk zwanger 
zal zijn en de afwikkeling van de adat later op een geschikt moment kan volgen 
Het was de Sabunese Sumbanees B.N Radjah, die zich dit nog herinnerde Hij werd 
door de 'echte' Sumbanezen niet tegengesproken De Sumbanese christenen hebben zich 
wel gekeerd tegen gebruiken, die een directe schakel met de stamgodsdienst laten zien, 
maar zijn niet krachtig tegen het misbruik van bruidsprijs opgetreden Feitelijk werd het 
geduld, dat er toch eisen werden gesteld Ook ds Kondamara en zijn familie hebben dit 
gedaan en in die trant leiding gegeven aan de kerken" 

Eigenlijk is het zo, dat de overheid voor christenen een kerkelijk huwelijk voldoende 
vindt en een adatregeling met bruidsprijs overbodig Dit laatste is slechts vereist voor de 
aanhangers van de marapugodsdienst In Indonesië mag iedere onderdaan behandeld 
worden volgens de regels van zijn eigen godsdienst Dit betekent dus, dat de overheid 
bescherming zal bieden aan een huwelijk dat door de kerk, misschien wel tegen de wil 
van de ouders in, bevestigd is Maar daarom komt het er op aan dat de kerk durft optre
den tegen ouders en familie die misbruik maken van adatrechten 
Omdat er, ook als de regels goed zijn, in de praktijk zoveel fout gaat, hebben de Gereja
gereja Bebas in haar kerkorde alle adatgeschenken inzake het huwelijk verboden'̂  
Volgens een zegsman'' werd in deze kerken nog wel een tijdlang een paard ais bruids
prijs toegestaan voor de bekrachtiging van het huwelijk Maar nu verwijst men voor die 
rechtskracht uitsluitend naar de registratie bij de burgerlijke overheid Verbod van de 
bruidsprijs leidde in 1983 tot de onttrekking van de gemeente te Tana Righu''' Er zijn 
meer gevallen van overgang om dezelfde reden geweest Soms voegt men zich dan bij de 
Gereja Kristen Sumba, soms bij de Gerejagereja Reformasi 
Ook in de Gerejagereja Reformasi wordt het burgerlijk huwelijk belangrijk geacht Al 
ziet de overheid zelf liever dat de kerk voorop gaat met de bevestiging van het huwelijk, 
in de praktijk komt de burgeriijke stand eerst De kerk wijst de weg van het burgerlijk 
huwelijk met des te meer klem aan, in het geval bruidegom en bruid nog geen belijdend 
lid van de kerk zijn en de weg tot een kerkelijke bevestiging daarom vooriopig afgeslo
ten is" 

Dit bleek bi| het prestigieuze huweli)k van Mk Ndi Watuwaya in 1982 Het werd ook openbaar toen 
gemeenteleden uit de Gerejagereia Bebas zich bij de Gerejagereja Reformasi wilden aansluiten op een 
moment dat zij met hun familie de bruidsprijs nog niet afdoende geregeld hadden Toen was het advies van 
Kondamara dat dit eerst moest geschieden 

Aluran Gereja yang herlahi didalam Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur dgs. 1977, art 79 De 
kerkenraden moeten erop toezien dat de gemeenteleden "het huwelijk niet meer op heidense wi)ze regelen ( 
door sinhpmang te geven of met belis), maar uitsluitend op christelijke wi|ze D w z door de regels van de 
overheid te respecteren, want die is gerechtigd het huwelijk wetteli|k te regelen ( ) Huwelijken die op 
heidense wijze geregeld zi]n (door sinhpinang te geven of met belis) kunnen in de kerk met bevestigd 
worden Want het huweli|k is een verordemng van God, en geen spelletje, dat eerst op heidense en daarna op 
chnstelijke wijze kan worden gesloten" 
' ' D S D Didam 1983 
'■* Zie Van den End, a w , 703 

Bergclassis 1985 Bij een eerdere gelegenheid, kerkenraad Lai Handangu 1981, werd beklemtoond dat 
kerkelijke bevestiging zelfs mogelijk is als de families nog geen volledige overeenstemming hebben bereikt 
Maar voor de bevestigmg wordt wel nodig geacht dat het bruidspaar belijdend hd is en niet heeft samen 
gewoond Praktijk is echter dat men met samenwonen begint en dat geloofsbelijdems en schuldbelijdenis, 
vaak tegelijk met de doop van een of meer kinderen, later komen 
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In de Gereja-gereja Reformasi wil men genuanceerd met regels over bruidsprijs omgaan 
Plannen om tot goede regelgeving te komen lijden echter steeds schipbreuk In 1984 
lanceerde de kerk van Lai Handangu een voorstel, dat voor een doorbraak had kunnen 
zorgen De besluiten werden genomen op 24 mei 1984, en overgenomen door de kust-
classis van de G G R I - kerken op 29 mei 1984 Helaas zijn de besluiten sindsdien in het 
vergeetboek geraakt Ze zijn daar echter te belangrijk voor 
Een groot verdediger van de voorstellen in de kerkenraadsvergadering was U Nggandi 
Rawambaku Het gaat om beperking van de hoeveelheid èn ombuiging van de bestem
ming Ze krijgen een ander doel Ik schets de voorstellen tegen de achtergond van de 
toen gevoerde discussie Die is namelijk ook belangrijk voor ons 

De zaak van de huweli|ksadal was aan de orde gekomen op verzoek van de chnsteli|ke vereniging voor 
ontwikkelingssamenwerking Yakerrsum Zii achtte vereenvoudiging van de huwelijksregelingen nodig 
voor de opbouw van de samenleving Tweeërlei bespanng werd beoogd van ti|d en van geld Zowel de 
kerkenraad als de classis waren het hier geheel mee eens Een ander punt, waarop de veremging uiteinde-
lilk instemming van de kerkelijke vergaderingen verkreeg, betrof haar kntische opmerking dat de 
Sumbanese adat het samengaan van de kabihu's accentueert en met het belang van het jonge paar 
Toch is over dit punt m de kerkenraad van Lai Handangu eerst heftig gedebatteerd Aanvankelijk vonden 
de Sumbanese chnstenen, dat de bruidspnjs met op het belang van het bruidspaar gencht moet zijn, 
maar op de families Volgens de adat mag de bruidspnis wel geëist worden, maar het tegengeschenk met 
In de discussie op de kerkenraad werd ook benadrukt dat de bruidspri)s van oudshei een s-vmbolische 
vervanging voor de vrouw is Volgens de adat mag de vrouw in haar huweli|k namelijk niet meenemen 
wat aan bruidspnis vooi haar is ingebracht 
De kerkenraad bestreed de veronderstelling van Yakerrsum, dat de bruidsprijs vaak als een vergoeding 
voor de opvoeding wordt gezien Bovendien meende hi|, dat Yakerrsum ten oiu-echte stelde dat een long 
paar soms bi| de ouders moet inwonen, omdat zi| hun huweli|k hebben bekostigd De werkeliike reden is 
vaak, dat de ouders verzorging nodig hebben of dat het )onge paar later het ouderliik huis knjgt 
Men was het er over eens, dat families heel vaak boven hun stand uitgaven doen omwille van de familie
naam Vaak lijden beide families schade Men vond ook dat de bruidspriisgewoonlen dikwi|ls leugen en 
bedrog m de hand werken Heel lichtvaardig immers belooft de bruidnemer, dat hi| later nog veel zal 
geven, terwi]l ieder weet dat dit slechts grootspraak is 

Umbu Nggandi zorgde op de kerkenraad voor een doorbraak door concrete voorstellen 
tot besparingen te doen Omdat hij tot de adellijke stand behoort had hij overwicht 
De regelingen zouden in totaal niet meer dan drie dagen in beslag mogen nemen Eén 
dag is bestemd voor het huwelijksaanzoek (peminangan/menghadap/masuk minta), 
waarop de familie van het meisje tegelijk haar verdere familie genodigd moet hebben 
Verder mag één dag besteed worden aan het overleg tussen de families Tenslotte volgt 
de trouwdag zelf met het huwelijk in de kerk en vervolgens de wederzijdse overhandi
ging van de adatgeschenken in het huis van de bruid 
Ook inzake de geschenken kwam er een concreet voorstel Bij het huwelijksaanzoek 
zorgt de partij van de jongen zo mogelijk voor twee paarden Men zou kunnen zeggen 
dat één van deze dieren overeenkomt met wat in de adat genoemd wordt 'het paard om 
op de deur te kloppen' (kuda ketok pintu) Het andere paard dient voor het interne 
overleg bij de familie van het meisje (kuda musyawarah) Daarnaast geven ze twee 
mamuli's De partij van de vrouw slacht bij die gelegenheid één varken en geeft één kain 
en één sarung 
De familie van het meisje moet niet een samenkomst beleggen voor breed familieberaad, 
zo beklemtoonde umbu Nggandi Daar zit namelijk altijd de moeilijkheid Bij die gele
genheid komt dan ook de verdere familie van het meisje met de eisen inzake de belis 
Om dat te ondervangen moet het zo zijn dat de ouders van de bruidegom bij de eerste 
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gelegenheid, namelijk de peminangan, meteen al zeggen dat er hooguit vier paarden 
gevraagd mogen worden Zo kan voorkomen worden dat de familieleden van de vrouw 
toch met doeken komen om straks paarden te knjgen Laat de familie van de jongen 
meteen het principe uitleggen en zeggen onze zoon is niet de zoon van de grootfamilie 
maar allereerst een kind van God 
Als familie-afgevaardigden bijeenkomen in het huis van de jongeman (de tweede dag), 
moeten daar beide families vertegenwoordigd zijn en wordt de datum van de bruiloft 
afgesproken Er wordt dan een varken geslacht, en wat de andere partij brengt moet 
zonder meer goed zijn 
Op de trouwdag zelf (de derde dag) vindt eerst de huwelijkssluiting in de kerk plaats 
Daarna komen nog enkele plechtigheden De partij van de bruidegom spreekt haar dank 
uit en geeft het bewijs hiervan nl zo mogelijk vier paarden met bijbehorende mamuli 
Deze zijn alleen bestemd voor de ouders van de bruid en niet voor de verdere familie 
Het IS dat wat de 'pokok belis' wordt genoemd Daarna spreekt de partij van de bruid 
een afscheidswoord en geeft het tegengeschenk (pokok balasan) Verwacht wordt dat bij 
deze procedure met veel extra geschenken gegeven zullen worden, omdat de eigenlijke 
plechtigheid na de kerkdienst achter de rug is Wanneer er toch veel door de familie van 
de bruidegom wordt gegeven, zou dit voor het bruidspaar moeten zijn en met door 
tegengeschenken beantwoord moeten worden 

Conclusie 
Verschil in beoordeling van de adat - en zeker van de huwelijksadat - heeft in Oost-
Sumba de achtergrond gevormd van een tweetal kerkscheunngen In de conflicten zelf 
ging het echter meestal om zaken van ondergeschikt belang 
In de Gereja-gereja Bebas zijn huwelijksbetalingen geheel verboden, in de Gereja-gereja 
Reformasi heeft men wel vergaande besluiten genomen om de gebruiken te stroomlijnen, 
maar de effectuenng heeft men nagelaten 
De twee kleine kerkengroepen staan dicht bij elkaar Het zou goed zijn als men weer in 
gesprek kon raken maar voorkomen moet worden dat men strijd voert op ondergeschik
te punten Dan brengt het ene conflict het andere voort en groeit men alleen maar verder 
bij elkaar vandaan, terwijl de echte kwestie, namelijk het omgaan met de oude adat, 
onbeantwoord blijft 

5.4 Contextualisering en kerstening 

Contextualisering is een vrij moderne term Het woord kerstening is al oud Beide 
termen worden in de missiologie gebruikt De opkomst van de term contextualisering 
staat tegen de achtergrond van moderne communicatiewetenschappen In 1972 lanceer
de Shoki Coe het woord als vervanging van de term indigenisatie "So in using the word 
conlexlualization, we try to convey all that is implied in the familiar term indigenization, 
yet seek to press beyond for a more dynamic concept which is open to change and which 
IS also fijture-oriented"'' Contextualisering was het kernwoord m het rapport Ministry 
w context van het Theological Education Fund van de Internationale Zendingsraad 
( I M C ) uit 1972 Shoki Coe was toen directeur van dit fonds Uit dit rapport bleek dat 

Shoki Coe,Conlextualizmg Theology 1978 21 
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men ontevreden was over de traditionele theologische opleidingen Men stimuleerde 
opleidingsprogramma's die contextueel bezig zijn'' 
Zelf wil ik de term contextualisering alleen gebruiken in samenhang met het woord 
kerstening De termen zien op hetzelfde proces, maar op twee verschillende fases ervan 
1 Onder contextualisering versta ik dat bij de verkondiging van het evangelie en bij de 
vorming van de kerk rekening gehouden wordt met de samenleving, de context Shoki 
Coe noemt dit contextualiteit", maar die moet volgens hem gepaard gaan met contextu
alisering, d w z de daarop volgende actie 
2 Onder kerstening versta ik dat vanuit de christelijke gemeenschap invloed uitgaat naar 
de samenleving Je zou kunnen spreken van kerstening van de context 
Wanneer de woorden zo worden gebruikt, is de richting waarin beide zaken zich bewe
gen ook duidelijk de culturele context beweegt zich in de richting van de kerk (contex
tualisering), en de christelijke invloed beweegt zich in de richting van de samenleving 
(kerstening). 
Meestal is het echter zo dat hedendaagse missiologen zich tot één van de termen beper
ken, namelijk 'contextualisering' Als men daarover spreekt, stelt men vaak geheel de 
geschiedenis van de theologie aan de orde, vanaf de tijden der kerkvaders tot nu toe, en 
benadrukt wordt dat de theologie altijd veel heeft ontleend aan de context'' In de kring 
van de Wereldraad van Kerken spreekt men vanaf 1961 ook over het heils- en openba
ringskarakter van de niet-christelijke godsdiensten Daarnaast is er steeds meer aandacht 
voor de politieke context, en werd men m de Wereldraad sterk bemvloed door de Zuid-
Amerikaanse bevrijdingstheologie en de 'zwarte theologie'"* Kort samengevat zou men 
kunnen zeggen dat de verkondiging in deze opvatting twee bronnen heeft de Schrift en 
de context Die benadering wijs ik af, vanuit mijn opvatting over het Schriftgezag 
Wanneer we slechts één term gebruiken, of het nu indigenisering is of contextualisering, 
wordt de indruk gewekt van twee-richtingsverkeer tussen Schrift en context, waarbij 
beiden elkaar in gelijke mate kunnen bemvloeden"" 
Een tweede reden waarom ik er aan hecht over kerstening te spreken, is dat het ons 
verplicht bij de doordenking van de invloed van het evangelie op de samenleving, ook 
werkelijk aan heel de samenleving te denken Dit helpt ons in het formuleren van billijke, 
christelijke gedragsregels die ook anderen in de samenleving willen overnemen Immers, 
wat goed is voor christenen, is dat voor iedereen Gods wet is het kleed dat bij de 
wereld past De tijd van de kerstening van Europa, begonnen in de eeuw van Constantijn 

" David J Hesselgrave, Edward Rommen, Conlexiuahzation, 1989, 28w 
Shoki Coe, a w , 21V Voor hem betekent dit meer dan het seneus nemen van de context m b v sociologie 

en antropologie, hi| wil ook letten op de 'tekenen van de tilden" "It is the conscientization of the contexts in 
the particular, histoncal moment, assessing the peculianty of the context m the light of the mission of the 
church 

Bv SB Bevans, Mot/e/i o/'con/ex/«a/(//e'o/()j:jw, 1992, 3v 
M Hamel, Bibel Mission, Okumene, 1991 geeft vanuit rechtzinnige gezichtshoek een kntisch overzicht 

van de ontwikkeling van het denken over contextualisenng 
B C E Fleming verdedigt in een evangelische taxatie van de contextualisenng de zgn context-mdigeni-

satie Hl] plaatst deze tegenover 1 'technische contextualisenng', zoals het T E F die praktiseert, en 2 de 
'populaire contextualisenng', die niet werkt met politieke theologieen, meer met de bi|bel doet, maar ook 
stelt dat Gods Woord wel eens buiten de bi|bcl ontmoet kan worden 1 en 2 rekenen de context tot de 
inhoud van de verkondiging Dat doet de conlext-indigenisatie met, B C E Fleming, Conlextualizalion of 
theology; 1980 
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de Grote, behoort tot het verleden Toch is de kerk in een missionaire situatie verplicht 
een leefpatroon te ontwikkelen waarmee ze in de samenleving voor de dag kan komen 
en de samenleving kan helpen 
In par 2 7 is de kerstening al aangeroerd Er werden toen allerlei kwesties genoemd, die 
in christelijke kerken van Indonesië gerezen zijn rond de zaak van de huwelijkssluiting 
De kerstening van het eiland Sumba kwam in par 5 2 en par 5 3 al aan de orde 
In par 4 6 is reeds een aanzet gegeven tot de kwestie die ons nu in het bijzonder moet 
bezighouden Niet in alles verschilde Israel van de omgeving In genoemde paragraaf 
kwam kerstening - avant la lettre - al naar voren Uit Lv 18 26 blijkt dat ook de vreem
deling in Israel zich aan de seksuele wetten moest houden De Here wilde dat m de 
samenleving één norm zou gelden Hieruit is af te lezen dat de christelijke kerk tot taak 
heeft de samenleving zo te bemvloeden, dat deze luistert naar de wet van God 
Dit mag niet met dwang geschieden, alleen met geestelijke middelen Het verschil tussen 
het Oude Testament en het Nieuwe Testament mag hierbij niet uit het oog verloren 
worden In die eerste periode was alleen Israel Gods volk De bewoners van Kanaan 
moesten zelfs worden uitgeroeid, vanwege het gevaar dat zij Israel zouden besmetten 
(b V Lv 18 24) en omdat de maat van hun eigen zonden vol was (Gn 15 16, Lv 
18 25) Maar als er in de Israëlitische samenleving buitenlanders zijn komen wonen, 
moeten ook zij zich houden aan de wet van God Ze moeten volgens die wet behandeld 
worden Ruth, de Moabitische, bekeert zich tot Israels God en heeft dan rechten in 
Israel, precies als ieder ander (Rt 4 5)"°" 
I p v kerstenmg van de samenleving is er ook een andere weg denkbaar, namelijk de 
vorming van christelijke enclaves Gereformeerde zending heeft - m i terecht - deze weg 
afgewezen'"^ 

De schriftgegeven.s die .1 Douma noemt in De predikant en het Schnftheroep, 1992, gaan over biizon-
liere gevallen en beslniden met dat tiod wilde dat m Isiael een wet zou gelden Het gaat om de volgende 
teksten Lv 25 39 w , 47 w , Dt 23 19v, Dt 14 21 Volgens Lv 25 mochten buitenlanders en kinderen 
van biiwoners als slaaf worden gehouden, Israëlieten met Dat onderscheid gold echter in een maatschappii 
waann de slavemi] voorkwam en door de wet van God ook niet verboden werd Binnen die maatschappii 
werd wel een bepaalde nuancering aangebracht Maar alle slaven in Israel moesten wel goed worden 
behandeld, zie pag 174 Volgens Dt 23 mocht van buitenlanders wel rente worden gevraagd, maar van 
arme volksgenoten niet Ook dit is een nuancenng, die staat tegen de achtergrond dat in Israel iedereen goed 
behandeld moest worden, ook de vreemdeling (Ex 22 21, 23 9) Volgens Dt 14 mocht de Israëliet geen aas 
eten, maar hii mocht het wel aan een buitenlander verkopen Dit valt m i onder de ceremoniële wetten, en 
het spreekt vanzelf dat dic alleen de Israëlieten golden, althans wat de minder belangnjke zaken betrof Hel 
sabbathsgebod daarentegen gold (xjk de vreemdeling (Ex 20 10) Terecht wiizen Hesselgrave en Rommen 
op tal van religieuze verplichtingen voor de vreemdelingen in Ex 12 19, Ex 12 4S. Lv 16 29, Lv 17 8.9. 
Nu 9 14. Nu 15 15,16, 2 Kr 6 32,33 Hesselgrave, Rommen, a w , 5 Het gaat in deze laatste teksten met 
over religieuze verplichtingen die aan iedere vreemdeling worden opgelegd, maar aan de vreemdelingen die 
Israels God willen vereren 

.1 H Bavinck, Inleiding m de zendingswetenschap, 1954, 168, Plaisier, Over bruggen en grenzen, 
1993, 339 Plaisier merkt op dat de Gereformeerde Zendingsbond (G Z B ) bij de Toraja-zending in Midden-
Celebes niet de Iijn volgde van de piëtistische zending, die enclaves stichtte (b v op West- Java), ondanks 
het feit dat het pietisme wel tot de achtergrond van de G Z B behoorde Men koos voor de lijn van Kruvt en 
Adriani in Poso (Noord-Celebes) en van A Kuyper Toch zijn er in de knng van Sumbanese kerken wel 
nieuwe dorpen gesticht De bedoeling was dan om voor een (landbouw)school of een landbouwvoorlich-
tingscentrum een ruime locatie te creéren V b Lewa (een voorlichtingscentrum van de Gere|a Kristen 
Sumba), Parai Puluhamu (een centrum van de Gereja-gereja Bebas), Wai Marangu (een centrum van de 
G G R I ) Laatstgenoemde centra bedoelden ook een plek voor resettlement te zi|n, bestemd voor bewoners 
van marginale gronden uit het binnenland Indirect was de vorming van een chnsten-dorp wel het gevolg 
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Interculturele communicatie 
Bij contextualisering probeert de evangelieverkondiger zo goed mogelijk de context in 
rekening te brengen Bij kerstening probeert de jonge kerk, die uit de evangelieverkondi
ging is ontstaan, invloed te hebben op de samenleving Anders gezegd de verkondiger 
van het Woord is de ontvanger van de contextualisering en de brenger van de kerste
ning 
Hiermee bedoel ik niet hetzelfde als wat in de moderne communicatiewetenschappen 
wordt verstaan onder bron (source), boodschap (message) en ontvanger (receptor), het 
schema van E A Nida dat veel invloed in de missiologie heeft gekregen In het boek 
van C H Kraft '"" staat dit schema op een centrale plaats, D H Hesselgrave haalt Kraft 
op dit punt met instemming aan 

Bi| elk communicatieproces, zo zegt men. is er beïnvloeding door de leefomstandigheden Daarom zal de 
boodschap die de ontvanger opneemt met gelijk zi|n aan dat wat uit de bron gekomen is Communicatie 
tussen twee culturen levert extra moeilijkheden op Dat is in gcdmg bij de communicatie van de bi|belse 
boodschap, die immers uil een andere cultuur komt 
Nida. Kraft en Hesselgrave wijzen op de volgende factoren 
1 De totstandkoming van de biibel is al een proces geweest met een bron, een boodschap en een 
ontv anger 
2 De ontvanger van dat eerste proces, de biibelschriiver. wordt voor ons, lezers m de westerse cultuur, 
weer een bron Ziin boodschap komt bij ons, de ontvangers hiervan, anders over, dan zij in de biibcl 
neergeschreven is 
3 BIJ communicatie van het evangelie door een westerse zendeling in de derde wereld, is hi] een bron 
\ oor de mensen daar Maar de bood.schap is voor hen, de ontvangers, niet gelijk aan dal wat de zendeling 
heett uitgezonden 
In alle drie situaties, namelijk in de wereld van de bijbelschnjvers, de wereld van ons en de weield op het 
zendmgsveld, is er invloed van die leelwereld Die bepaalt mede wat er bi| de ontvanger komt 
4 Er IS nug een laatste complicatie die zich bii evangelieverkondiging m een andere cultuur voordoet en 
beschreven moet worden Christenen in longe kerken' zullen niet alleen de bijbelse boodschap via de 
zendeling horen, maar op een gegeven moment ook zelf de bijbel gaan lezen Zij zullen, als directe 
ontvangers, misschien een andere boodschap krijgen dan die ze indirect via de zendeling hadden opge
vangen 
Nu zal ik niet ontkennen dat ons verstaan van de Schnft afhankelijk is van on.szelf Maar de boodschap 
van de Schnft is Gods Woord Wat de bijbelschnjvers hebben vastgelegd mag dan nog zo door hun 
leefwereld beïnvloed zijn, de Geest van God heeft er voor gezorgd dat wat zij op.schreven Gods Woord 
IS. waann geen fouten staan Als wij die boodschap verkeerd begnjpen, moet in ons begnjpen verbete
ring komen Gods Woord staat tegenover ons en niet onder ons Chnslenen kunnen elkaar echter wel in 
belangrijke mate helpen de boodschap goed te verstaan Ze leggen aan elkaar de bijbel uit, ze letten 
daarbij op de verbanden binnen de bijbel zelf, ze letten ook op het verschil tussen de leefwereld van de 
bijbelschnjvers en de onze Tot de uitleg kan daarom behoren dat aan Grocnianders verklaard wordt hoe 
een lam er uit ziet, en aan Chinezen dat de draak in de bijbel niet staat voor het goede, zoals in de 
Chinese gedachtenwereld, maar voor het kwade Het betekent echter niet dat we in een Groenland.se 
bijbel de lammeren weglaten en in de Chinese bijbel de draak veranderen De voorbeelden zijn oud'°' 
De boodschap, 'de leer' van de bijbel mag met veranderd worden Ze moet uitgelegd worden, zeker 
daar, waar mi.sverstanden zullen njzen Dat is m i contextualisenng De bijbel veranderen is schnftkn-
tiek 

hiervan Parai Puluhamu functioneert ook vaak als opvangcentrum voor jonge vrouwen uit het binnenland, 
die vrezen dat ze uitgehuwelijkt worden Wat dat betreft wil het meer zijn dan plek van resettlement en gaat 
het trekken vertonen van een ehnstelijke enclave 
" " C H Kraft, Christianity in Culture, 1979 

Het eerste is een praktijkvoorbeeld van graaf N Von Zinzendorf, zie Hesselgrave, Rommen, aw ,26 

http://Groenland.se
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We/ contextuahsering, maar met in de leer 
Contextualisering is voor mij niet alleen de scherpstelling in de uitleg, die er voor zorgt 
dat er vanwege de context van de hoorders geen misverstanden rijzen, maar ook het 
rekening houden met de context in de liturgie, in de kerkregering en in de ethiek Als 
hier geen contextualisering plaatsvindt, wordt maar al te gemakkelijk een stuk van de 
culturele gewoonten van de zendeling overgedragen als betrof het de bijbelse boodschap 
zelf̂ °̂  
Tussen leer en leven is geen waterdichte scheiding, maar toch is m i met het onder
scheid te werken Leerzaam in Plaisiers studie over de Toraja's is, dat hij enerzijds de 
zendelingen verwijt dat ze op het punt van de communicatie hebben gefaald, door de 
boodschap niet te contextualiseren Maar de zendelingen hebben dit op het punt van de 
cultuur en sociale ethiek wel gedaan, met als resultaat dat de Toraja-kerk een voluit 
inheemse kerk is geworden'"' Plaisiers ervaring steunt me in de opvatting, dat het goed 
is te onderscheiden tussen contextualisering in de leer en contextualisering in vormen en 
levenswandel 

Natuurli)k is er ook in Tora)aland nagedacht over hel probleem of het mogehjk is de heidense godsdienst 
los te /len van de gebruiken Men wist de gtxisdienst doordringt alles, maar toch behoort niet alles tot de 
heidense eredienst en kan veel ook anders worden geduid dan de heidense priester zal doen In Toraia-
land pleitte de taalkundige H van der Veen, een man eensgeestes met Kruyt en Adnani, en een man met 
zeer \'eel diensliaren in de G Z B -zending, voor onderscheid tussen aluk (godsdienst, wereldvisie) en 
adat (gebruiken)'™ Toegegeven moet worden dat de adat tot de aluk behoort Dat zeggen de antropolo
gen, dat zeggen de Toraia's zeil', dat wisten de zendelingen Maar wil men het evangelie ingang laten 
vinden, dan kan men de men.sen met zonder culturele gewoonten, a.h w met helemaal niets laten begin
nen. 

Niet twee bronnen 
Bijbelgetrouwe missiologen als Bruce J NichoUs en George W Peters gaven in de jaren 
zeventig hun eigen definities van contextualisering, maar spraken alleen over verbale 
communicatie en lieten de vormgeving in eredienst, kerkregering en ethiek buiten be
schouwing"" 
Volgens NichoUs is contextualisering "the translation of the unchanging content of the 
gospel of the Kingdom into verbal form, meaningful to the peoples in their separate 
culture and within their existential situations" Peters steU dat juist toegepaste contextu
alisering betekent "to discover the legitimate implications of the gospel in a given situati
on It goes deeper than application Application I can make or need not make without 
doing injustice to the text Implication is demanded by a proper exegesis of the text""" 
Deze, en andere 'conservative evangelicals' - de term is van Hesselgrave/Rommen -
wilden het woord contextualisering niet afwijzen op grond van de schriftkntische sfeer. 

Voorbeelden van contextualisenng die Wellem, a w , 363- 373, voor Sumba noemt architectuur van het 
kerkgebouw, de ceremonie in de ü K S om een bekeerling op te nemen in de knng van de gemeente, het 
symbool van de ü K S de ruiter op het witte paard, en kerkelijke gezangen op Sumbanese wijs 

Plaisier, a w , 636-641 
'"* Plaisier, a.w., 287-299, 571 -574, 641 

Instemming met NichoUs betuigt ook Th Oosterhuis, Met beide benen op de grond, 1995. 
Hesselgrave, Rommen, a.w., 33,34 
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waaruit het afkomstig was Ze vonden het een goede term en gaven de voorkeur aan een 
eigen omschrijving boven afwijzing 
Hesselgrave en Rommen geven in een schema aan, dat er velerlei gebruik van de term 
wordt gemaakt Daarbij spreken zij echter over een continuum tussen liberaal en orto-
dox Bij de eerste is het veel context, weinig Schrif^openbaring, bij de laatste weinig 
context, veel Schriftopenbaring'" Maar er is fundamenteel verschil, en geen glijdende 
schaal, tussen degenen die zij als liberaal resp ortodox beschrijven Het verschil is het 
geloof in de Schriftopenbaring Ik vind het terecht dat zij in bovengenoemd schema 
aangeven, dat er ook bij de ortodoxe benadering een stuk van de verkondiging uit de 
context komt Toch gaat het bij deze benadering niet om twee bronnen De context reikt 
materiaal aan dat om de juiste uitleg van het Woord vraagt en bij de juiste toepassing 
voor de gegeven situatie helpt 
S B Bevans omschrijft vijf modellen van contextualisering, o a het ortodoxe 
'translation-model', waartoe hij Hesselgrave rekent, en het liberale antropologische 
model Het eerste benadrukt vooral de invloed van het evangelie op de cultuur, het 
laatste doet het omgekeerde"^ Ik realiseer me dat ik me bij 'contextualisering' bezig 
houdt met het in rekening brengen van de karakteristieken van de samenleving op de 
verkondiging, zoals de antropologie die karakteristieken aanreikt Maar mijn benadering 
is bepaald niet die van het door Bevans genoemde antropologische model, waar uitein
delijk de context de belangrijkste bron is 

Bekende termen goed gebruiken 
De term kerstening behoeft evenmin als de term contextualisering afgewezen te worden 
Wel moet de kerstening als strategie tot volksbekering onjuist geacht worden"-* Kerste
ning is niet een middel voor kerkgroei, maar een taak van de kerk die door Woord en 
Geest is ontstaan 
Ik kies dus voor twee woorden contextualisering en kerstening, als twee verschillende 
acties Beide termen worden soms als synoniemen gebruikt, en in dat geval betekenen ze 
een mix tussen Schrift en context Maar als ze onderscheiden worden, beweegt de een 
zich naar het Woord van God toe, en de ander geeft de richting van het Woord naar de 
samenleving aan 
Ik geef aan 'contextualisering' de voorkeur boven de volgende termen 
1 'Accomodatie', de oude Rooms-Katholieke term Hier wordt de indruk gewekt dat 
het gehele probleem is opgelost als van de goddelijkheid en verhevenheid van het 
Woord, die haar kennelijk ongeschikt maken, iets is afgedaan En dat terwijl het Woord 
ten volle toepasbaar is 
2 'Possessio', de term waar J H Bavinck voor kiest Christus heeft inderdaad recht op 
heel het leven Maar het benadrukken van die 'claim' maakt dat het woord opdringerig 
klinkt Ook wordt gesuggereerd dat de wereld van de satan is en weer veroverd moet 
worden Dat is wel één van de bijbelse noties over de macht van de satan, maar er zijn 
ook andere Sinds zijn opstanding en hemelvaart is Christus Koning en de satan is 

Hesselgrave, Rommen, aw, 148, 151 
' Bevans, a w, 30-62 

JC Ho£kendi]k, Kerk en volk in de Duilse zendmgswelenschap, 1948 Op 90-95 biedl Hoekendijk een 
overzicht van de 'Missionslehre" van G Waraeck, op 107 concludeert Hoekendijk met anderen dat hier geen 
plaats meer is voor de Heilige Geest In diens plaats is 'de natuur' gekomen 
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gebonden (Op 20) 
3 'Incarnatie', de term die in moderne theologie wordt gebruikt Dit woord moet 
gereserveerd blijven voor de vleeswording van de Zoon van God Zij die de term 
gebruiken voor het ingaan van de boodschap in de cultuur, zijn vaak degenen die de 
menswording van Christus loochenen 
4 'Inculturatie' is ook minder juist Het heeft de schijn dat de cultuur moet groeien door 
het Woord Het Woord hoeft niet in een cultuur in te gaan Goede elementen uit de 
cultuur moeten worden gebruikt voor de uitleg van het Woord Dat Woord moet groei
en 
5 'Indigenisatie' is af te wijzen, omdat het niet gaat om de opwaardering van het 'in
heemse' 
6 Termen als 'reculturatie', 'transformatie' of 'metamorfose' zijn geen verbetering, 
want ze beogen hetzelfde weer te geven als wat vanouds met 'kerstening' is aangegeven 
Daarbij is 'kerstening' een term die in zichzelf een kleur bezit - christelijk - en de andere 
termen hebben die kleur niet Bovendien geven die termen geen expliciete aandacht aan 
de mvloed van de context op de verkondiging 
Contextualisering dus, samen met de term kerstening Contextualisering, omdat de term 
gangbaar is Vooral ook, omdat deze term, anders dan de vorige, het mogelijk maakt om 
de richting naar het Woord toe aan te geven, en niet alleen de richting van het Woord 
naar de cultuur Die laatste richting geef ik liever met het woord kerstening aan Die 
kerstening móet volgen Want de gehele wereld behoort de Christus te erkennen en zal 
dan opleven 

5.5 Contextualisering in Sadrachs kring op Java 

Aandacht voor de studie van Sutarman Partonadi over Sadrachs kring op Java (zie pag 
179) is om drie redenen belangrijk 
1 Het is een studie van een Javaanse christen over de Javaanse kerk Dit betekent dat 
we verzekerd kunnen zijn van veel invoelingsvermogen bij de schrijver 
2 De Gereformeerde Kerken in Nederland hadden aan het einde van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw twee zendingsterreinen Midden-Java ten Zuiden en 
Oost-Sumba Een studie over het eerste terrein mag bij een onderzoek naar het tweede 
betrokken worden De Java-zendeling die Sutarman voor het voetlicht haalt, J Wilhelm, 
was een studiegenoot van de eerste Sumba-zendeling, Van Alphen Ze zijn met dezelfde 
boot uit Nederiand vertrokken 
3 P P Goossens, die zich met de Sumbanese kerken die hij dient, sterk tegen bruidsprijs 
en andere adatgebruiken verzet, veroordeelde de aanpak van Wilhelm op Java en prees 
de visitator F Lion Cachet, die bewerkt heeft dat de Gereformeerde Kerken in Neder
land uiteindelijk braken met de kerken van Sadrachs kring Het is op aandringen van 
Lion Cachet geweest dat Wilhelm heeft uitgesproken dat hij op een verkeerde manier 
had gewerkt"* 

Sadrachs krmg was snel gegroeid doordat hi] in twistgesprekken islamitische geestelijken (kyai 's) 
versloeg In die gesprekken was hi) antithetisch Toch was op verschillende punten tegen Sadrachs 

P P Goossens, Zending en cultuur, 1986, 28-31 Over zendeling Wilhebn en Sadrachs knng, zie mijn 
Sadrachs kring, 1980 
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opvattingen bezwaar aan te voeren Dat heeft Lion Cachet gebracht tot de kwalificatie 'dwaalleraar' voor 
Sadrach Wilhelm, die door Sadrach als vertrouwensman werd gezien, heeft Sadrach met voldoende 
gecomgeerd 
Bedenkelijk is b v dat Sadrach Christus de Geest van God noemt Dat is islamitische termmologie In de 
lofzang op Gods werk in de scheppmg is overeenkomst aan te wijzen met de oorspronkelijke Javaanse 
natuurgodsdienst In de plaats die de wet m de leer ontvangt, is ook weer overeenkomst met de Islam Het 
feit dat de leer zelf getypeerd wordt als ngelmu, geheimleer, wijst sterk in de nchting van de oud-Javaan
se godsdienst en het Hindoeïsme Dat geldt eveneens van het gebruik van rapals, kerkelijke formulieren, 
die het karakter van toverspreuken dragen Chnstus wordt de komende raiu adil genoemd, dat betekent 
dat HIJ gezien wordt als de vervullmg van de Javaanse verlangens naar een toekomstige rechtvaardige 
heerser 
Toch ligt de nadruk m de prediking op de opgestane en opgevaren Chnstus en zijn goddelijkheid en 
macht Ook heeft Sadrach de Dneeenheid Gods nooit geloochend'" In de dagen van het conflict met de 
gereformeerde zendmg verklaarde Sadrach onomwonden in een publieke vergadenng, dat Jezus ChnsUis 
zijn zaligmaker was, die voor zijn zonden had betaald'" 

Sutarman omschrijft niet wat contextualiseiing naar zijn mening is'" Dat houdt verband 
met het feit dat hij ooic geen rekenschap aflegt van zijn opvatting over het Schriftge-
zag"' 
Sutarman prijst A Kuyper als iemand die gevoel had voor contextualisering Want 
Kuyper had gezegd dat het verkeerd is om te blijven vasthouden aan de stelregel uit 
vroegere jaren, dat een kerk op het zendingsveld zoveel mogelijk de vorm van de moe
derkerk moet hebben Verschil in belijdenis en eredienst moet volgens Kuyper mogelijk 
zijn, want de Schrift geeft hierover geen specifieke instructies'" Deze positieve houding 
tegenover contextualisering ziet Sutarman onder de zendelmgen die zich met Sadrachs 
kring bezig hielden, eigenlijk alleen bij Wilhelm'™ Maar al stonden Kuyper en Wilhelm 
nog zo open voor nieuwe mogelijkheden op gebied van confessie en kerkorde, er was bij 

' " L Adnaanse, Sadrach 's kring, 1899, 212,213 Ook door Sutarman aangehaald 
Adnaanse, a w , 253-287 Ook dit is aan Sutarman bekend 
Ook niet op pag 3,4, waar hij over het veld van onderzoek schnjft en de contextualisermg expliciet ter 

sprake brengt Enerzijds zegt hij dat het evangelie van de ene cultuur naar de andere moet worden vertaald 
Dat IS verstrekkender dan de bewenng die daarop volgt, datje m de zending het evangelie zo moet overdra
gen dat volken van verschillende culturen het in hun eigen taal kunnen verstaan Sutarman zegt dat contextu
alisering, evenals termen als incarnatie, indigenisatie, inculturatie en accomodatie, wii zeggen dat je zoekt 
naar een lokale, situationele en relevante theologie Terwijl, volgens Sutarman, indigenisatie de nadruk legt 
op de lokale, traditioneel religieuze en culturele elementen, schenkt de term contextualisenng meer aandacht 
aan de socio-politieke situatie De noodzaak tot bevnjding wordt hier benadrukt en dat is de predominante 
trek van de context van de Derde Wereld, aldus Sutarman In dit onderscheid volgt Sutarman het rapport 
Ministry m context van het Theological Education Fund 

Expliciet spreekt Sutarman hier niet over Impliciet wel, bij voorbeeld op pag 60,61 Daar gaat het over 
de vraag waarom Sadrach vertrokken was uit de desa Bondo van de christelijke leider Tunggul Wulung 
Sadrachs opvolger Yotam Martorejo heeft een ongepubliceerd verslag geschreven over de geschiedenis van 
Sadrachs krmg Sutarman heeft er mzage m gehad Yotam zegt dat Sadrach Bondo verlaten heeft omdat God 
hem nep Daarentegen heeft Lion Cachet gezegd dat Sadrach vertrokken is vanwege onenigheid met 
Tunggul Wulung Sutarman zegt dat de reden die Yotam noemt interessanter is, omdat deze vanuit Javaans 
gezichtspunt wordt gegeven In dat verband zegt Sutarman ook - en dat geeft inzicht in zijn kijk op de 
Heilige Schrift - dat de geschiedems ons hermnert aan Abrahams roepmg, beschreven m Gen 12 Volgens 
Sutarman wil Yotam, evenals de bijbelschnjver, door zo'n roepingsverhaal belangnjke zaken accentueren en 
meer doen dan alleen histonsche feiten vertellen 

Sutarman, aw, 170 
Sutarman, a w , 228 
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hen geen enkel ressentiment tegen de gereformeerde belijdenis en kerkregering Bij 
Sutarman is dat er wel "-' 
Positief is Sutarman over de veelbelovende uitspraken van de Gereformeerde Synode te 
Middelburg in 1896'" Maar in de praktijk kwam niets terecht van wat theoretisch werd 
beleden over de diversiteit die mogelijk zou moeten zijn, zo klaagt hij De kwestie is 
echter dat de gereformeerde kerken toen niet de contextualisering nastreefden, die 
Sutarman nu voor ogen staat Sutarman verdedigt zijn opvattingen over contextualise-
rmg in de verkondiging nergens met een beroep op de bijbel De Schrift komt eigenlijk 
niet aan het woord in zijn boek Sutarman prijst Wilhelm, maar er is tussen beiden groot 
verschil Sutarman heeft als bezwaar tegen de zendehngen van de negentiende eeuw, dat 
zij de wereld in tweeen verdeelden Daar is de christelijke wereld, die geïdentificeerd 
werd met 'licht' en de niet-christelijke wereld die geïdentificeerd werd met 'duisternis' 
De taak van de zending is volgens hen het licht in de duisternis te brengen Ook de 
islamitische wereld rekenden ze tot deze 'duisternis''" Sutarman onderkent niet dat 
Wilhelm op dit punt even antithetisch dacht als zijn collega's Hij beweert dat de Neder
landse zendelingen in Midden-Java in de negentiende eeuw van de vooronderstelling 
uitgingen, dat de gereformeerde theologie de authentieke theologie is en dat elke theolo
gie die deze leer verlaat, verdacht is Zo'n benadering kan nooit enige bijdrage leveren 
aan contextualisering, zegt hij'̂ " Wilhelm schreef over deze zaken echter genuanceerd 
maar beslist Hij ging de Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vertalen en 
wilde dat ook met de Dordtse Kerkorde doen Op dat punt vertoonde hij meer daad
kracht dan zijn collega's en het thuisfront 

Bil sommigen in Nederland vond hii steun"' Maar in hel algemene zendingstijdschnft De Macedoniër 
oefende de redacteur lichte kntiek op Wilhelm Op Java wordl alles geschoeid op de leest van de 
gereformeerde kerkorde, merkte hi) op Dat is wel |uist maar gaat het met te vlug'' De vrees van de 
redacteur werd nog groter toen hii hoorde dat Wilhelm de 17 artikelen en de catechismus vertaalde 
Straks komt ook nog de Dordtse Kerkorde Hi| zou haast willen vragen of Wilhelm deze wel ooit gelezen 
heeft Hii i.s bevreesd dat door dit doctnnaire driiven deze prachtige zending schade lijdt Wilhelm lere 
geduld oefenen en late langzaam groeien wat God op Java heeft geplant'^' 
Wilhelms antwoord komt in De Heidenbode, het blad van ziin zendeling-genootschap Hij zegt dat men 
bil vaststelling van de kerkorde moet letten op de eisen van Ciods Woord en het volk waarvoor ze 
bestemd is Als de Dordtse Kerkorde daaraan voldoet, dan moet ze ingevoerd worden En waarom 
zouden Heidelbergse Catechismus en Kort Begrip aan de Ja\'anen onthouden worden, als het zuivere 
weergaven van Gods Woord ziin'"" 

Sutarman, a w , 215,23'? 
Sutarman, a M', 173,174 Zie ook boven, pag 180\ 
Sutarman, a w , 216 
Sutarman, a w, 224 Maar ook Plaisier doet zulke uitlatingen over de G Z B zendelmgen, a w, 637-640 

'" ' Zendmg.sdireclor J H Donner, die de opleiding van Wilhelm verzorgd had, heeft op een zendmgsdag 
eens gevraagd of de stations van Wilhelm - zo zag men in Nederland tegen die gemeenteknngen van Sadrach 
aan - losse posties zullen bliiven of dat men er ook aan denkt ze op te nemen in een welgeordend kerkver
band Welke belijdenis zal dan aangenomen worden'' Wilhelm heeft t(x;n in De Heidenbode geantwoord dat 
hii hoopt dat de gelovige Javanen de gereformeerde belijdenis en kerkorde zullen aanvaarden en zo in 
verband zullen staan met andere gereformeerde kerken Maar er moet nog veel gebeuren Donner was blij 
mei iAaiAviOQxd, Hel Mosterdzaad, 1887, 13-15 
'^'DeA/acerfo«;er 1888,112 
' " De Heidenbode. okt 1888, 41 
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Gemeente leven m Sadrachs kring 
Sutarman wijst met enthousiasme aan, dat de Javaan Sadrach meer dan een ander kans 
zag de Javanen voor Christus te mobiliseren Hij opent vaak onze ogen voor etnocentri
sche fouten die we in het zendingswerk onvermijdelijk maken'̂ * 
Er schuilen genoeg rijkdommen in de desa om het kerkelijk leven - zolang het op desa
niveau blijft - te kunnen onderhouden Sutarman zegt het met zekere trots'^' Materiele 
ondersteuning voor plattelandskerken in een stabiele situatie is zelden of nooit nodig 
Ondersteuning maakt de situatie alleen maar kapot, dat heeft Ph Quarles van Ufford de 
Javanen duidelijk genoeg horen zeggen"" Sadrach wist de rijkdommen aan te boren en 
zorgde voor een goede kerkelijke organisatie Van de kant van de zending rees de 
verdenking dat Sadrach gelden zou heffen voor zichzelf Maar Sutarman toont aan, dat 
er wel gelden naar het centrum van Sadrach te Karangjoso vloeiden maar dat ze van 
daaruit weer verdeeld werden naar hulpbehoevenden in de kring Zendeling K van Dijk 
heeft in de dertiger jaren Sadrach al in bescherming genomen tegen de verdenking van 
geldzucht'" 
Sadrach kon in zijn kring snel realiseren dat er ouderiingen en diakenen kwamen, omdat 
het bij de desastructuur paste leiders te kiezen en naar armen om te zien Maar wat 
vanuit de Schrift wel meer nadruk had moeten krijgen, is dat mannen niet alleen gekozen 
mogen worden omdat ze natuurlijk gezag hebben, maar dat ze ook de kennis, het geloof 
en de christelijke levenswandel moeten bezitten waarover gesproken wordt in 1 Tim 3 

Conclusie 
Sadrachs kring is zo snel gegroeid, doordat de in de twistgesprekken verslagen islamiti
sche predikers Sadrach als hun meerdere erkenden en met hun volgelingen tot zijn 
aanhang wilden behoren Voor ieder zal wel duidelijk zijn dat in zo'n situatie veel 
gevaren dreigen In Sadrachs kring is door de zendelingen veel te snel gedoopt, niet 
alleen door Wilhelm trouwens Maar moet de wijze van zendingsprediking, door Sa
drach toegepast, daarom afgewezen worden'' Het was een methode, die paste bij de 
lokale omstandigheden Hier is sprake geweest van goede contextualisering 
Wilhelm zag, toen hij door Sadrach zelf gevraagd was, het als zijn taak met hem samen 
te werken en waar mogelijk hem leiding te geven Dit houdt voor mij in dat Wilhelm op 
goede wijze contextualisering toepaste om het evangelie van Christus te dienen"^ 

S.6 Achterliggende problematiek 

5.6.1 Het Schriftberoep in de ethiek 

Bij contextualisering onderscheidde ik in par 5 4 tussen contextualisering van de leer, 

'̂ * Sutarman, a w , 204 
'^' Sutarman, a w , 158-163 

Ph Quarles van Ufford, Grenzen van inteniaiionale hulpverlening, 1980, 89,90 Zelfs wordt door B 
Probowmoto gezegd dat terugkeer naar de Sadrach-penode nog zo gek met zo zijn Maar als een natura-
economie van de desa eenmaal is overgegaan m een geldhuishouding, is terugkeer met meer mogelijk 
' " K \mT>\]k, Sadrach. in De Macedoniër. 1935,300-302 

Zie ook J van der Lmden Den Javanen een Javaan ", 1947, 20, 28w 
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welke ik afwijs, en die van de kerkregering, de liturgie, de ethiek, die ik noodzakelijk 
vind Waterdicht is de scheiding niet, evenmin als die tussen dogmatiek en ethiek 
Met dit onderscheid hoop ik hetzelfde te bereiken als bij de hantering van de oude 
onderscheiding tussen de 'norma normans', de normerende norm, namelijk de Schrift, en 
de 'norma normata', de door de Schrift genormeerde norm, die in een bepaalde situatie 
geldt Van dat tweede type normen vinden we ook in de Schrift zelf voorbeelden Ik 
noem een paar gebruiken uit de tijd van het Oude Testament de besnijdenis en de 
mohar Deze gebruiken uit het oude Israel behoeven niet te worden overgenomen, maar 
ze gaan terug op gegevens die normerend zijn en blijven het verbond dat God met zijn 
volk gesloten heefl, de wettigheid van het huwelijk 
S Griifioen brengt hetzelfde naar voren, als hij de Wijsbegeerte der Wetsidee volgt met 
het onderscheid tussen wetten en normen, normbegmselen en normpositiveringen Met 
deze onderscheiding bestrijdt Griffioen Kraft en zijn onderscheiding tussen culturele en 
supraculturele elementen'̂ ^ Het komt op alle niveaus op beslissingen aan Voorkomen 
moet worden dat men zich relativistisch opstelt tegenover de concretiseringen, en denkt 
dat er slechts in de hantenng van de universele norm eensgezindheid moet zijn Die norm 
moet juist telkens weer toegepast worden in de concrete situaties 
Dit alles betekent, dat we voortdurend voor de opdracht staan om na te gaan wat tot de 
'leer' behoort en wat tot het 'leven' ,wat tot de 'norma normans' en wat tot de 'norma 
normata', wat een 'normbeginsel' is en wat een 'normpositivering' In de Schrift zelf 
lopen deze twee dooreen De goede keuzes kunnen slechts gemaakt worden op grond 
van exegese en inzicht in de geschiedenis van de openbaring 
Het probleem is door J Douma expliciet gemaakt door diverse fijncties van de Schrift 
op te sommen gids, wachter, nchtingwijzer, gever van voorbeelden'^'' 

Spreken we over de Schnft als gids, dan gaat het over de leer maar ook over het leven In tal van zaken is 
de Schnft volstrekt duideliik Loca pi obantia ziin er zowel in de dogmatiek als in de ethiek (11) Hoezeer 
in de hantenng van de rangorde tussen man en viouw veel veranderd mag zijn, de fundamentele rangor
de, het hoofd-zijn van de man over de VTOUU woidt door Paulus in de schepping verankerd (12) 
Gaat het over de Schnft als wachter, dan wordt gedoeld op gevallen waann een direct gebruik van de 
Schrift niet mogelijk is, vanwege het verschil tussen de bijbelse tijden en nu Maar de bijbel waarschuwt 
ons, in tal van gevallen, tegen het verachten van God en het onderdrukken van mensen, zo duideli|k dat 
WIJ in onze situatie daar onze wmst mee kunnen doen (16) 
De Schnft fungeert als nchtmgwijzer, wanneer ze wi)st op constante factoren die voor alle ecuwen 
gelden en daarom ook van betekems zijn voor ons oordeel in zaken van het heden Het zesde gebod wijst 
b \ een weg in zaken als in vitro fertilisatie (18) 
Tenslotte geeft de Schnft, aldus Douma, voorbeelden Die kunnen ons helpen om met de kerk van alle 
eeuwen, dus ook de bi|belse gemeente, onze plaats in het heden te vinden De Here Jezus zelfheeft ons 
ook een voorbeeld nagelaten (21,37) 

Schriftgezag 
Bij de erkenning dat de Schrift Gods Woord is, past tegelijkertijd de onderscheiding 
tussen norma normans en norma normata Niet alles wat we lezen in de Schrift is norma 
normans Maar wanneer het uitgangspunt van het Schriftgezag losgelaten wordt, ver
dwijnen ook deze ftindamentele normen uit het oog en wordt alles wat we in de Schrift 

S OuS\oen, Geen relativisme-geen universalisme^ ,\9?i^, 32,33,36 
Douma, De predikant en hel Schriftberoep, 1992 en uitgebreider Het Schriftberoep m de ethiek, z | De 

laatste uitgave wordt hierna geciteerd 
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lezen afhankelijk geacht van de bijbelse cultuur 

Voor Luther en Calvijn, en in de vele calechismusverklaringen die na hen verschenen zijn, was het 
evident dat er in ethische zaken een beroep op de Schrift kon worden gedaan Die mogehjkheid werd 
echter door de histonsch-kntische school verworpen (4) Met name tengevolge van de existentialistische 
filosofie werd het onmogehik geacht van vaststaande waarheden te spreken Dat bli]kt b v bij K Barth 
(5) Toch kan dezelfde Barth soms heel ver gaan in het stipuleren van ethische voorschnften, zodat 
Douma concludeert, dat hij wellicht het meest indrukwekkende voorbeeld is van een theoloog die 
enerzi|ds grondig afscheid wil nemen van de eeuwenoude wijze van Schnftberoep en anderzijds tot 
expose's komt, die sterke gelijkems vertonen met wat in anderen als biblicisme wordt afgewezen (8) 
Bil biblicisme worden bijbelteksten uit hun directe verband gelicht, of ook uit het totale verband van de 
Schrift (9) 
Vaak zien we ook gebeuren dat zi], die de bijbel niet als Gods Woord willen zien, toch wel een bepaald 
motief m de Bijbel de kern of het centrum van het evangelie noemen Dat kan b v de bevn]ding zijn of 
de liefde Douma vraagt waaraan iemand de vnimoedigheid ontleent om wel aan door hemzelf gekozen 
thema's de naam van God te verbinden, en dit te weigeren als de gehele inhoud van de Schnft aan de 
orde IS (6,7) 
H M Kuitert heeft mgezien dat het maken van keuzes voor bepaalde thema's uit de Schnft, bepaald 
wordt door het 'culturele standpunt' dat iemand reeds heeft voor hij de bi]bel gaat lezen (9) Hij ontkent 
dan ook elke mogelijkheid van Schnftberoep Daartegenover stelt Douma, die hem gelijk geeft inzake het 
vooroordeel bii het maken i'an keuzes, dat het geloofsvooroordeel in de eenheid en betrouwbaarheid van 
het W(K)rd van God geheel iets anders is dan een cultureel standpunt (11) 

Oude Testament en Nieiiwe Testament 
Veel van de schriftgedeelten, die we in hoofdstuk 4 bespraken, zijn afkomstig uit het 
Oude Testament Nu wil dat op zichzelf genomen nog niet zeggen, dat ze daarom niet 
meer geldig zouden zijn Christus is gekomen om de wet te vervullen Dat betekent niet 
dat Hij de wet afgeschaft heeft, maar tot haar volle recht deed komen 
"Vanouds onderscheidt de gereformeerde theologie in de wet van het Oude Testament 
tussen morele, ceremoniële en civiele wetten Het is onmogelijk de grenzen precies aan 
te geven, maar het verschil moet wel gehandhaafd worden 
De morele wetten zijn blijven bestaan Christus beklemtoont dat in de Bergrede (Mt 5-
7) keer op keer Zo komt de wet tot haar volle recht 
Maar de wet komt ook tot haar volle recht, waar de ceremoniële wetten van het Oude 
Testament geen voorschrijvende fitnctie meer hebben, en toch een fundamentele les voor 
ons vormen ze verwijzen naar Christus, die alles heeft volbracht (zie art 25 N G B ) 
Ook de civiele wetten van het Oude Testament hebben als zodanig geen betekenis meer 
voor ons Maar ook zij bevatten lering en ze zeggen impliciet, en dat is eveneens funda
menteel, dat de kerk van God niet meer alleen bij Israel maar overal op aarde gevonden 
wordt 
Kerstening van de samenleving, hierboven door ons bepleit, zal nooit tot doel mogen 
hebben opnieuw een theocratie als in Israel in te stellen Kerk en staat zullen, waar ter 
wereld ook, nadrukkelijk gescheiden moeten blijven Geloof kan niet met geweld wor
den opgelegd 

5.6.2 'Theologie van de reconstructie' versus 'identiteitstheologie' 

Eén bezwaar tegen contextualisering in de leer bracht ik al naar voren de leer heeft niet 
twee bronnen. Schrift en context, maar alleen de eerste van deze twee Een ander be
zwaar hangt hier mee samen Waar men zich sterk maakt voor de context als aparte 
bron, dreigt het gevaar van eenzijdigheid Een kerk moet kerk in loco zijn, maar als kerk 
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is zij universeel Voor heel de aarde geldt hetzelfde Woord van God In de praktijk 
betekent dit, dat de belijdenis van de kerk wel plaatselijke toespitsingen mag kennen 
maar wereldwijd verstaanbaar moet zijn Bij de vorming van een eigen belijdenis mag de 
harmonie met andere belijdenissen nooit vergeten worden We hoorden Wilhelm spreken 
over de waarde van de belijdenis van de gereformeerde kerken voor Java 
Op dit punt van harmonie met de wereldkerk is in het laatste decennium ook in Afrika 
sterk de aandacht gericht Ik denk aan de theologische arbeid van Ka Mana Als Afri
kaan spreekt hij over de Afrikaanse kerkgeschiedenis, zoals de Javaan Sutarman over de 
kerk in zijn geboorteland Mana laat op een ontspannen wijze zien, in welke ruimte men 
als christen staat en verzet zich tegen krampachtig reactie-denken Daarmee doelt hij op 
de bevrijdingstheologie, die op zoveel plaatsen een tijdlang hét voorbeeld van een 
theologie in loco is geweest Zij speelde immers in op de context, de gewelddadige 
onderdrukking van armen door rijken, van gekoloniseerden door kolonisatoren 
Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van Afrikaanse theologie 
Daar is de politieke theologie, echte bevrijdingstheologie zoals van de Zuid-Afrikanen 
Desmond Tutu en Allan Boesak Er is ook een Afrikaanse theologie, die m hoge mate 
gebruik wil maken van Afrikaanse verworvenheden, Afrikaanse cultuur Te denken valt 
aan de grote nadruk op levenskracht en vruchtbaarheid, gemeenschapszin, openheid 
voor het transcendente, sociaal evenwicht, harmonie tussen het zichtbare en onzichtba
re"' Ka Mana noemt deze laatste stroming de identiteitstheologie. Het is die typering, 
die ik ook aan het werk van Sutarman zou willen geven en dat vormt mijn tweede 
bezwaar daartegen, naast de schriftkritische inslag 

De Zaïrees Ka Mana is een chnsten-filosoof die bi) voorkeur spreekt over 'theologie van de reconstruc
tie' Hl] zegt Afrika is nu dertig laar onafhankeliik Wat is er van geworden'? Het is tijd de balans op te 
maken Afrika is economisch failhet, pohtiek immobiel, men is bang, het onderlinge vertrouwen is 
geschokt Van contmue ontwikkeling, van opbouw, is geen sprake Al'rika is niet in een crisis, v anwegc 
zijn betrekking tot het westen, maar omdat het zelfoewust/iin mist, geen beeld van eigen bestemming 
heeft en geen steunpunt heeft (9ü) 
Het gaat Ka Mana om opbouw van Al'nka en opbouw van de wereld Afrika staat met los van de wereld 
De kerken moeten een belangnike bi)drage leveren Alle wetenschappen moeten ingeschakeld worden 
Hoewel Ka Mana de gevaren van een vnje markt-economie ziet, valt hii toch met heftig tegen het 
kapitalisme uit Maar hii laat zich dan ook niet beïnvloeden door Karl Mar\, maar veeleer dooi de 
chnstelijke filosoof Paul Ricoeur'"' 
Ka Mana keert zich tegen allerlei eenzijdigheden Hij meent die waar te nemen bij hen, die de wortels 
van de traditionele Afrikaanse religies m het Egypte van de Farao's zoeken Er ziin ook Afrikaanse 
theologen, die menen dat bij hun oude godsdiensten dezelfde verborgen kennis zit als bij het gnostische 
chnstendom Men is zeer gevoelig voor de aanwezigheid van het onzichtbare in het hart van het zichtba
re Ka Mana merkt op dat zulke bewegingen gemakkelijk betrokken raken in politieke activiteiten 

" ' Ka Mana, Théologie africame, 199."!, 39 
G van "t Spijker, Theologie der reconstructie, wiist op pag 61 op deze invloed 

De overeenkomst met P Ricoeur valt b v op als we bi) K4 Mana lezen over de geschiedenis van de .schep
ping en de val van de mens, die hi] als svmbolen ziet Ricoeur spreekt over de "adamitische mythe' en meent 
dat het voor de mens het meest aannemelijk is om in zi)n denken uit te gaan van een gevallen staat, zie K 
Veling, Luisteren en spreken, z j , 24 w 
De mens is het begin van het kwaad, binnen een scheppmg die haar begin reeds heeft gekregen in de 
scheppende daad van God Dit betekent niet dat voor Ricoeur schepping en zondeval feiteli|kheden ziin Dat 
ziin ze voor Ka Mana ook niet Door deze mythe traint de bi)bel de mensen om altijd een utopie te blijven 
najagen, een meuw paradijs, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont Alleen de 
mens met verbeeldingskracht kan reconstruerend bezig zijn 
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Ka Mana zoekt voor zijn theologie van de reconstructie een zeer brede basis Hij put uit 
het Grieicse denken over 'het zijn', dat het westerse denken over het leven zo heeft 
beïnvloed Hij put ook uit de Hebreeuws-Joodse traditie van 'het Woord', maar hij 
meent dat het Woord van God te vinden is bij de drie wereldgodsdiensten die over het 
Woord spreken (Jodendom, Christendom, Islam) Hij put uit de Afrikaanse traditie van 
'het leven', die uit het oude Egypte komt en waarbij de vruchtbaarheid de schakel is 
tussen het zichtbare en het onzichtbare 
Hij wil echter niet uitkomen bij een zogenaamd authentiek Afrikaans denken, dat los 
staat van de rest van de wereld en alleen maar trouw is aan eigen tradities Hij wil niet de 
letter van de Afrikaanse tradities volgen, maar hun geest Afrika heeft een verkeerd 
beeld van zichzelf gekregen en daardoor eigen intelligentie en verbeeldingskracht gede
mobiliseerd Het westen heeft daaraan geen schuld, maar Afrika zelf ̂ ' 

De hijhel als hoek van reconstructie 
Ka Mana gaat aan de hand van de bijbel zijn gedachten verder ontwikkelen Hij gebruikt 
de bijbel niet als een boek, dat ons verteh wie God is maar alleen als een boek dat zegt, 
wie wij zijn en wat wij moeten doen Niet het christendom als godsdienst is voor hem de 
weg om uit de crisis te komen, maar hooguit de christelijke ethiek De bijbel leert ons 
om ver vooruit te zien en hoge verwachtingen - Ka Mana zegt steeds utopieën - te 
koesteren Dit roept een beter geweten op, dat streeft naar veranderingen'̂ * 

Hooldnwmcnten in de biihel j-iin voor hem 1 Het verhaal van de schepping en de val van de mens, 2 
Hel verhaal van Kaïn en Abel, de boosheid van de mensen die ook bli)kt bi) de ?ondvloed, 3 De geschie
denis van de torenbouw in Babel. 4 De geschiedenis van de uittocht uit Egypte en intocht in Kanaan, 5 
Nehcmia is de grote restaurateur aan het einde van de Oud-Testamentische periode, 6 Johannes de Doper 
en Jezus /elf doorbreken het Joodse excluMvisme dat na de ballingschap is opgekomen Het kruis van 
Je/us IS met de plaats van li|den en dood van een onschuldig veroordeelde, maar symbool van radicale 
verandciing Het chnstendom heeft een universeel doel Na Pinksteren is dat nog duideh|ker geworden 

De kerk ging eerst haar weg in het westen Vandaar is ze ook naar Afrika gekomen 
Tegen Afrika zegt Ka Mana, dat de geschiedenis van het westen ook zijn eigen geschie
denis is Het Christendom is universeel Afrika kan niet afstandelijk gaan kijken, welke 
weg het meest geschikt is Het is opgenomen in een geschiedenis, draagt zelf de schuld 
voor tekorten, en moet zich richten op Christus, om de weg van het leven, de weg van 
de liefde te kunnen bewandelen 

( \mclusie 
Ka Mana leest de bijbel niet als een boek van het heil, maar als een boek over het bou
wen Theologie is voor hem nadenken over alle reügiositeit Theologie spreekt echter 
niet allereerst over de bouwende mens, maar over God Ka Mana gaat niet uit van de 
bijbel als openbaring van God Het is voor hem een boek dat een visie aanreikt De mens 
heeft een sterke visie nodig, met veel verbeeldingskracht Dan alleen kan de wereld 
gebouwd worden in tijden van crisis Van grote betekenis echter is Ka Mana's waar
schuwing tegen de identiteitstheologie 

Ka Mana, atv, 123-126 
KaMana,a.B'., 126-128 

file:///mclusie
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5.7 Noodzaak van contextualisering en kerstening op Sumba 

Afschaffing van de bruidsprijs veroorzaakte in ieder geval vroeger grote maatschappelij
ke problemen, omdat vrouwenoverdracht zorg droeg voor vastheid in de sociale verban
den Maar is er ook in positieve zin iets over de bruidsprijs te melden'' Kan handhaving 
van dit gebruik bijdragen aan de acceptatie van het evangelie door de samenleving'' 
Heeft de evangelieverkondiging voordeel bij goede aandacht voor deze context'' Ons 
antwoord luidt bevestigend 
1 Het evangelie wordt zo des te beter gezien als een boodschap voor de Sumbanese 
mens De mens behoeft niet zijn gehele leefpatroon te veranderen Dit is een belangrijke 
oorzaak van de opbloei van Sadrachs kring op Java geweest 
2 Het evangehe respecteert de familiebanden, hetgeen van waarde is voor de opbouw 
van de gemeente en voor de opvoeding van de jeugd van de gemeente Als het jonge 
gezin door de families is geaccepteerd, kan het zich beter ontwikkelen, ook in christelijk 
opzicht Er is hier analogie met de bestuursvorm van de gemeente Het is bevorderiijk 
voor de structuur van de gemeente als aangesloten kan worden bij vormen, die van 
oudsher bekend zijn Zo veriiep het althans in Sadrachs kring 
3 Het evangelie staat trapsgewijze voorbereiding van het huwelijk niet in de weg Deze 
fasering bevordert juist de goede voorbereiding op het huwelijk Hier kan de gemeente 
heel goed aansluiten bij de klassiek Sumbanese gang van zaken 
4 De christelijke ethiek dringt aan op publieke bevestiging van het huwelijk Hier is 
overeenstemming met de Sumbanese gebruiken van vroeger wettiging door de families, 
en hier is overeenstemming met de Sumbanese gebruiken van nu registratie van het 
huwelijk bij de burgeriijke stand 
5 De groei van de gemeente wordt bevorderd als vanuit het evangelie een confrontatie 
plaatsvindt met het wezen van de inheemse godsdienst, en belemmerd als er confrontatie 
plaatsvindt op bijzaken Dan dreigt het gevaar dat de christelijke kerk geen respect heeft 
voor de context Sadrach confronteerde zich met de godsdienst van de Islam maar 
werkte in zijn prediking en gemeenteopbouw nadrukkelijk niet zoals de Europeanen 
maar als de Javaan die hij was 
6 Verheeriijking van de Sumbanese cultuur past niet in de christelijke kerk Zoals 
Sutarman de Javaanse cultuur verheeriijkt, is dat ook wel met de Sumbanese gedaan 
Ook op het punt van de huwelijksbetalingen Hier voelen we ons getroffen door de 
waarschuwing van Ka Mana tegen de 'identiteitstheologie' 
7 Wat Ka Mana gezegd heeft over reconstructie van de samenleving, is van groot 
belang, ook voor een goede standpuntbepaling inzake Sumba Een theologie van de 
reactie moet afgewezen worden Die doet zich ook op Sumba voor als men niet luisteren 
wil naar christenen uit het westen, omdat dezen zich altijd zouden keren tegen de Sum
banese identiteit 
8 Voor de invulling van persoonlijk en kerkelijk leven mag de mens putten uit zijn 
context Dus ook voor zijn ethisch denken en handelen, in concreto ook voor zijn 
huwelijksethiek Maar de juiste reconstructie, de kerstening, kan alleen daar geboden 
worden, waar er geen contextualisering van de leer is Daar, waar de boodschap van de 
algemene, christelijke kerk wordt gebracht Waar dus de verwachting gevestigd is op de 
belofte van de verzorgende, verlossende en herscheppende. Drieenige God 
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Conclusie 
Contextualisering is voor de missiologie een belangnjke opgave Maar daarbij gaat het 
niet om aanpassingen van de leer, want de context is geen tweede bron De ene bron, 
waaruit christenen putten, is het Woord van hun God, de bijbel In de wijze van verkon
diging en eredienst, in de kerkregering en in de ethiek moet met de context echter 
terdege gerekend worden 
De studie van Sutarman over de gereformeerde zending op Java leert, dat het schriftkri-
tische denken veel pleidooien voor contextualisenng diepgaand beïnvloed heeft 
Uit diezelfde geschiedenis van Java kan ook geleerd worden, wat goede contextualise
nng vermag 
Van belang is de les die wij van de Afrikaan Ka Mana met zijn theologie van de recon
structie ontvangen Ook hij staat op schriftkritisch standpunt en kan beslist niet in alles 
gevolgd worden Maar zijn pleidooi voor een contextualisenng, waarbij de hele wereld 
als context voor de chnsten wordt gezien, is bijzonder heilzaam Het is een waarschu
wing tegen 'identiteitstheologie' 
Ook gereformeerde theologie pleit voor een theologie van de reconstructie, maar be
klemtoont daarbij dat God het is die een nieuwe hemel en een nieuw aarde maakt en dat 
de taak van zijn chnstenen gelegen is in het uitdragen van zijn naam en in de kerstening, 
de vormgeving van de samenleving overeenkomstig zijn wil 
De Sumbanese kerk is gebaat bij contextueel theologiseren Huwelijksbetalingen maken 
een belangrijk deel uit van de Sumbanese context Een goede wijze van omgang hiermee 
kan van grote betekenis zijn voor de opbouw van de kerk en voor de kerstening van de 
samenleving 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Doel en indeling van dit hoofdstuk 

Stand van zaken 
In hoofdstuk 3 beschreef ik de huwelijksgebruiken van Oost-Sumba tegen de achter
grond van de Oost-Sumbanese samenleving en cultuur De belangrijkste betaling in 
Oost-Sumba bleek de 'bruidsprijs' (helis) te zijn 
In hoofdstuk 4 beschreef ik huwelijksgebruiken van het Midden-Oosten, voornamelijk 
aan de hand van bijbelse gegevens over huwelijksbetalingen De belangrijkste betaling in 
het bijbelse Israel en ook in het huidige Midden-Oosten bleek de 'indirecte bruidsgift' 
(mohar) te zijn 
De familie-structuur van het Midden-Oosten vertoonde de volgende kenmerken Ze is 
endogaam, patriarchaal, patrilineair, patrilokaal, polygyn en ze kent de 'grootfamilie'' In 
de Sumbanese samenleving kwamen (komen) vier a vijf van deze zes karakteristieken 
voor Patriarchaal is de Sumbanese samenleving slechts tot op zekere hoogte, want de 
vader heeft geen absoluut gezag over de kinderen I p v endogamie kent Sumba exoga-
mie, en dat is een verschilpunt dat juist voor de huwelijksbetalingen van grote betekenis 
is Gezien deze maatschappelijke verschillen is het duidelijk, dat uit de Schrift geen 
rechtstreekse conclusies voor de Sumbanese huwelijksgebruiken kunnen worden afge
leid Maar ook de Sumbanese christen zegt "Uw woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad" (Psalm 119 105) 
We volgen in dit hoofdstuk de elf punten in hoofdstuk 3 over de bruidsprijs van Oost-
Sumba, en brengen deze in verband met het resultaat van ons onderzoek naar de Schrift-
gegevens in hoofdstuk 4 Het eerste punt van hoofdstuk 3, namelijk het landschap en de 
woonwijze, behoeft bij de conclusies niet afzonderlijk aan de orde te komen De oude 
woonwijze in stamdorpen wordt al vanaf het begin van deze eeuw steeds meer losgela
ten Patrilokale vestigmg is geen gewoonte meer Als jonge gezinnen elders werk kun
nen vinden, hebben zij volle vrijheid het dorp te veriaten 
Zeven kenmerken noemt J Douma voor het huwelijk^ Uit de studie van de bruidsprijs 
op Oost-Sumba komen nog meer argumenten voor deze kenmerken naar voren In de 
paragrafen van hoofdstuk 6 wordt de aandacht ook verbreed tot de kerk in andere 
landen In hoofdstuk 3 koos ik bij de beschrijving van Oost-Sumba voor een indeling, 
die zo algemeen is dat ze ook voor andere 'contexten' van toepassing is Deze brede 
toepasbaarheid van de studie komt uiteindelijk hier vandaan dat Sumbanezen evenals 
christenen uit andere landen 'mensen' zijn "Er is geen onderscheid", zo benadrukte 
Onvlee^ 
De onderdelen 6.2-6 10 worden afgesloten met aanbevelingen voor de kerk in de Sum-

Zie pag 155 gebaseerd op Raphael Patai, Family. Love and the Bihte, 1960, 17 Op pag 223 w vergelijkt 
Patai het huwehik in het Midden-Oosten en in hel Westen Daarbi] bepleit hij het bijbelse famihepatroon van 
de grootfamilie en wijst hij het falen van de Amerikaanse maatschappij-structuur aan 

J Douma, Seksualiteit en huwelijk. 1993, 110-143 Die kenmerken zijn 1 Een exclusie relatie 2 Een 
intensieve relatie 3 Op gezmsvormmg gencht 4 Beschermmg tegen ontucht 5 Voor het leven gesloten 6 
Publiek karakter 7 Betrekkelijke betekenis 
^ L Onvlee, Cultuur als antwoord, 1961, 272 
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banese context* 
Ik heb beklemtoond dat het Woord qua afkomst en qua inhoud boven de context staat 
Het staat tegenover ons. Wij moeten luisteren en niet meespreken Deze overtuiging 
inzake het Woord doet echter de ogen en oren voor de context niet sluiten 
Aandacht voor de context is ook in het twintigste-eeuwse westen bij de verkondiging 
van het evangelie en de opbouw van de kerk dringend nodig De maatschappij verandert 
zo snel De kerk mag niet buiten de werkelijkheid staan De uitleg van het Woord moet 
'to the point' zijn 

6.2 Godsdienst 

Het valt niet te ontkennen, dat er vroeger een relatie was tussen de huwelijksregelingen 
en de godsdienst van de voorouderverering Er was nauwe samenhang tussen de clan, de 
grond en de godsdienst Maar daarom behoeven niet alle gebruiken door christenen 
afgewezen te worden Afgodendienst ontstaat daar, waar men God niet meer kent 
(Rom 1 25) Toch wil dit niet zeggen dat God deze mens in alle opzichten verlaten heeft 
en hem alle wijsheid ontnomen heeft (Rom 2 14) Huwelijksgebruiken zijn religieus 
geladen, maar toch kunnen daaronder goede gewoonten te vinden zijn 
In de Heilige Schrift lezen we dat Israel niet op alle punten andere gebruiken had dan de 
volken rondom Ook inzake het huwelijk niet Wel worden er in de wet van God correc
ties op sommige gebruiken aangebracht Een aantal voorbeelden beschreven we in par 
4 6 ('aanzet tot contextualisenng') 

Aanbeveling 
Laten in prediking en catechese de zaken genoemd worden die ook in het huwelijksfor-
mulier van de Sumbanese kerken staan Daarin wordt verwezen naar Genesis 2 en naar 
de leiding van God bij het huwelijk van de eerste mensen in het paradijs Daaraan wordt 
toegevoegd dat ook bij andere huwelijken Gods leiding gezien mag worden Huwelijks
gebruiken worden niet zo snel verkeerd gehanteerd, als men zich direct afhankelijk weet 
van God en een levende relatie met Hem onderhoudt 

6.3 Afstamming 

Er zijn een aantal gedeelten in het boek Numeri (Nm 27 en 36) die ons, evenals dit in de 
geschiedenis van Ruth gebeurt, laten zien dat in Israel binnen de stam de kleine familie
kring, de 'hel-ah', van het grootste belang werd geacht Vaak treffen we de gedachte 
aan, dat de naam van de vader in stand gehouden moet worden op zijn erfdeel, via het 
huwelijk van de kinderen Daarom moeten de dochters van Selofchad trouwen binnen de 
familie, en heet Obed, de zoon van Ruth, de losser van Naomi (Rt 4 14) 

Deze aanbevelingen zijn van praktische aard en verschillen daann b v van de 12 stelhngen over het 
huwehjk die we aantreffen in de Pedoman ajaran Atkiiah, de bijbelse handleiding over hel huwelijk t b v de 
Gei eformeerdc Kerken m Indonesië (Irian Java) 1 Het huwelijk als instelling van God 2 De mens gescha
pen als beeld van God 3 Man en vrouw als een paar dat bij elkaar past 4 Het huwelijk als verbond tussen 
man en vrouw 5 Door het huwelijk vermeerdert de Here hel menselijk geslacht 6 Publieke bevestiging 
van hel huwelijk 7 De Here haal de echtscheiding 8 De heiligheid van het huwelijk 9 Het huwelijk als 
voorbeeld voor de kerk 10 Het publieke belang van hel huwelijk 11 Het huwelijk zal voorbij gaan 12 In 
Chnslus wordt het huwelijk hersteld 
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Toch mag de eigen naam niet boven alles gaan Dat leidt tot excessen bij veel samenle
vingen, waar het 'eigen naam zoeken'' zo belangrijk is Het gaat er in de bijbel om dat 
Gods kinderen dankbaar het erfdeel respecteren, dat de Here aan de vaderen gegeven 
heeft Kinderzegen is belangrijk voor de instandhouding van de familienaam maar 
vooral omdat de familie door de generaties heen de Here mag dienen in het verbond 
Het leviraatshuwelijk dient dezelfde zaak Hierover wordt genuanceerd gesproken Het 
is alleen voorgeschreven (Dt 25) als de families dicht bij elkaar wonen Dan moet de 
broer van de overledene zijn weduwe huwen Anders niet De 'naam-verdediging' staat 
niet op zichzelf 
Er IS nog meer dat er op wijst dat het niet om de familie zelf gaat De huwelijkseenheid 
IS immers belangrijker dan de band met de ouders en met andere familieleden (Gn 2 24) 
Bovendien was het in Israel met strikt verboden om buiten de stam te trouwen Slechts 
in enkele gevallen, verband houdend met het erfrecht, was het huwelijk binnen de stam 
uitdrukkelijk voorgeschreven (Nm 36) 
De endogamie van het Midden-Oosten geeft een andere samenleving te zien dan de 
exogamie van Oost-Sumba De zending heeft zich op Sumba aangesloten bij de adatre-
gel van de exogamie Maar het feit dat in Israel de huwelijkskeuze met absoluut bindend 
was voorgeschreven, leert ons om ook het Indonesische prescriptieve cross-cousin 
huwelijk met als een conditio sine qua non voor de christenen te beschouwen 
Andere culturen kunnen ons in het westen leren hoe belangrijk de afstamming is Daar
mee voeren zij tegelijkertijd het pleidooi voor het publiek gesloten huwelijk en wijzen ze 
ongehuwd samenwonen af 
Vader en moeder worden verlaten' (Gn 2 24), maar deze ouders werken zelf daaraan 

ook mee Zij verstaan zich met de ouders van de andere partner, en geven geschenken -
of niet - al naar gelang de cultuur daarom vraagt Voor het forum van de families krijgt 
het huwelijk rechtskracht in stammensamenlevingen, en bij meer complexe samenleving
en voor het forum van de overheid Christenen geloven dat hun God getuige is Deze 
God, die in Israel zorgde voor de families en hun erfdelen, wil bij het begin van ieder 
huwelijk aangeroepen worden 
Daarom is voor christenen 'samenwonen' nooit een variant op het huwelijk Samenwo
nen IS iets tussen twee individuen Maar een man en een vrouw mogen met doen, alsof 
ZIJ alleen in de wereld leven en alsof hun verbintenis slechts hen beiden aangaat ledereen 
heeft van God een plaats ontvangen in een bepaalde gemeenschap In die gemeenschap 
hebben de trouwbeloftes grote betekenis, met in het minst voor de rechten op eventuele 
kinderen en de rechten op bezittingen 
Al kan er aan een samenlevingsvorm ook vastheid worden gegeven bij notariële akte, 
deze manier verlaagt de omgang tussen man en vrouw tot een zaak die als een contract 
te regelen is Daarentegen is het huwelijk de vorm waarbij trouw beloofd wordt voor het 
leven Daarmee komt de relatie uit boven de sfeer van het contract, en wordt het een 
verbond Dat is de vorm die bij de bijbelse gegevens aansluit en daarom door de kerk 
verdedigd moet worden 

Aanbeveling 
Laat in prediking en catechese aan jong en oud de pnonteit van het koninknjk van God 

Hel Indonesisch kent er een vast uitdrukking voor 'can nama' 
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duidelijk gemaakt worden De kerk op Sumba moet de families leren niet bang te zijn 
voor gezichtsverlies volgens de visie van de adat Het gaat met om een naam in deze 
wereld, maar om het koranknjk van God Daarom mogen in de kerk de oude regels van 
het voorkeurshuwelijk ook met bindend worden opgelegd 

6.4 Standsverschil 

In de laatste eeuwen is het verzet tegen de slavernij gelukkig bijna algemeen geworden 
Slavernij is op Sumba een van de oorzaken geweest van de vorming van drie klassen 
heren, vrijen, slaven De oorspronkelijke bevolking is lang geleden door immigranten tot 
slaaf gemaakt Op Oost-Sumba komt slavernij nog steeds voor, al is zij officieel verbo
den 
Tegenover standsverschil moet de kerk zich kritisch opstellen Maar het is moeilijk te 
verdedigen dat standsverschil in alle gevallen bestreden moet worden De bijbel leert 
ontzag voor de overheid (Rom 13), maar de bijbel leert ook dat er aan het bekleden van 
een hoge status risico's kleven (Dt 17 14-20) Paulus, die slavernij met verbiedt, houdt 
wel aan de christenen voor dat hun slaven in de kerk dezelfde rechten hebben als zijzelf 
(1 Kor 7 21,24, Gal 3 28, Film ) 
Daarom kunnen we zeggen, dat huwelijksgebruiken die er op gericht zijn om standsver
schil te handhaven, door christenen afgekeurd moeten worden Bij het kiezen van een 
huwelijkspartner dient met de status de eerste voorwaarde te zijn, maar geloof kerklid
maatschap en liefde tot elkaar Ook in omgevingen, waar standsverschil met zo nadruk
kelijk aanwezig is als op Sumba, gaat een huwelijk in eenheid van geloof boven een 
huwelijk op basis van stand of huidskleur 
Om deze reden is het wel heel belangnjk dat aan het huwelijk een penode van voorberei
ding voorafgaat Stap voor stap toegroeien naar het huwelijk is heel verstandig, zeker als 
er sociale of raciale verschillen zijn Ook voor de families is dit van belang Twee 
verschillende mensen hebben tijd nodig om te leren zich op elkaar te concentreren Zou 
dit met gelukken aan een van de twee of aan beiden, dan kan dit een reden zijn de relatie 
te verbreken Het is immers beter een relatie die geen goede basis heeft, niet om te 
zetten in een huwelijk 

Aanbeveling 
Laat de Sumbanese kerk opkomen voor de rechten van de jonge mensen die willen 
huwen Er zijn namelijk gevallen, waarin de familie hun huwelijk met wil goedkeuren, 
omdat de afkomst van de partner te laag wordt geacht of omdat de familie geldelijk 
voordeel zoekt De taak van de kerk is dan om het recht van de jonge mensen te ver
dedigen en de ouders op te wekken goede pnonteiten te stellen 
Het is onjuist deze jongeren, met een beroep op het vijfde gebod, voor te houden dat zij 
zich altijd maar moeten schikken Het laatste zou tegelijkertijd betekenen, dat de kerk 
indirect stimuleert, dat de jongen en het meisje heimelijk seksuele gemeenschap hebben 
om een onomkeerbare daad te stellen en zo huwelijkssluiting af te dwingen 

6.5 Huwelij ksbetalingen 

Toen Abrahams knecht in Paddan-Aram een bruid ging zoeken voor Isaak (Gn 24), 
nam hij veel geschenken mee Bij de familie m Paddan-Aram bleken vooral de broer en 
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de grootmoeder van Rebekka een rol te spelen Zij moesten toestemmmg geven Maar er 
werd met beslist buiten Rebekka om Niet alleen de familieleden ontvingen geschenken, 
ook Rebekka zelf kreeg haar deel 
Veel huwelijksgebruiken zijn acceptabel, als het maar met betekent dat de huwelijkskan
didaten hun eigen verantwoordelijkheid verliezen en slechts een pion zijn in het schaak
spel tussen families Als zij zich kunnen vinden in de rol, die familieleden spelen en in de 
beslissingen die voor hen genomen worden, is er geen enkel probleem 
De geschiedems van Jakob en zijn vrouwen (Gn 29-31) leert ons welke huwelijksbeta-
ling men daar en toen prefereerde die van de mohar, de indirecte bruidsgift, bij name 
genoemd in Gn 34 12 Andere bijbelgedeelten die hierover spreken. Ex 22 16 en 1 S 
18 25, zijn met in strijd met de gedachte, dat de mohar een indirecte bruidsgift is Het 
gaat om een vorm van huwelijksbetaling, die recht doet aan Gn 2 24 Kinderen verlaten 
hun vader en moeder, en zowel de families als het bruidspaar verlangen een duidelijk, 
publiek begin van het huwelijk 
Deze huwelijksbetaling is afkomstig van de aanstaande bruidegom en wordt gegeven aan 
de ouders van de bruid Ze is niet bestemd voor deze familie, maar voor de bruid Veelal 
houdt de vader het geschenk in bewanng om het later te geven aan zijn dochter, wan
neer zi] het in haar huwelijk nodig heeft en met name als zij weduwe zou worden 
Onder Israel waren verschillende huwelijksbetalingen Naast de mohar en de geschenken 
aan de ouders van de bruid, mattJn, was er ook de üllüchim Dit was de bruidsgift, die 
voorname ouders aan hun getrouwde dochters meegaven Ook dit geschenk beoogde, 
evenals de mohar het welzijn van het jonge paar 
Met huwelijksbetalingen kon gemarchandeerd en gemanipuleerd worden Het eerste 
bleek uit Davids voorzichtige aftasten, het laatste uit Sauls handelen tegenover David (1 
S 18) Koning Saul misbruikte zijn dochters voor zijn boze plannen Toch heft dat 
misbruik het goede gebruik met op David wilde via een wettig huwelijk de schoonzoon 
van de koning worden Hij stond op zijn rechten, toen hij later eiste dat Mikal hem 
teruggegeven werd (2 S 3) 
Gegeven het feit, dat de Schrift huwelijksgebruiken kent, die het jonge paar dienen, kan 
zelfs in het algemeen geconcludeerd worden dat er voor ouders een plicht bestaat hun 
kinderen 'op weg te helpen' Laat het zo zijn, dat dit in eerste instantie betekent, dat de 
ouders zorg dragen voor opvoeding en de kosten van het onderwijs, er kan meer onder 
vallen Het gevoel van collectieve verantwoordelijkheid, bij stammensamenlevingen zo 
sterk aanwezig, is ook voor de westerse samenleving waardevol 

Aanbeveling 
Laat de Sumbanese kerk de bruidspnjs met verbieden In de grote G K S -kerk en in de 
G G R I -kerken zal deze aanbeveling met opzienbarend zijn In de Gereja-gereja Bebas 
echter wel Naar mijn mening richt de kerk zich met zo'n verbod op bijzaken en handelt 
ze wetticistisch In het licht van de bijbelse gegevens is zo'n verbod met te verdedigen 
De gebruiken, die in de Schnft voorkomen, laten een bepaalde richting zien, die gevolgd 
kan worden Het jonge paar moet op weg geholpen worden om zelfstandig God te 
kunnen dienen Dit betekent met een promotie van de mohar, als een indirecte bruidsgift 
Zowel bruidsgift- als bruidspnjshuweiijken kunnen modellen zijn, waarin de betalingen 
uiteindelijk dienen tot het welzijn van het jonge paar Hierbij mag met vergeten worden 
dat de stabiliteit en het respect tussen de families, die door zulke huwelijksgebruiken 
nagestreefd worden, uiteindelijk ook het jonge paar ten goede komen 
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6.6 Verwantschap 

Uit de geschiedenissen van de aartsvaders blijkt, dat de ouders handelend optraden voor 
het huwelijk van hun kinderen De gewoonte van het Midden-Oosten om te trouwen 
binnen de clan, endogamie, kan een rol hebben meegespeeld Maar de voornaamste 
drijfveer bij de aartsvaders was toch, dat het huwelijk van hun kinderen moest passen in 
de dienst aan God en een plaats moest hebben binnen het verbond dat God met hen 
gesloten had 
In de wet van Mozes wordt dit element van geloofseenheid later ook centraal gesteld 
(Dt 7) Toen Boaz met Ruth, de Moabitische, trouwde (Rt 4), werd dit positief beoor
deeld Maar Ruth stond op dat moment al bekend als iemand, die de Here wilde dienen 
Dat was belangrijker dan afkomst 
In de profetieën wordt gewezen op de overheersende betekenis van het verbond van 
God voor het huwelijk (b v Mal 2) In die profetieën wordt het huwelijk zelf ook een 
verbond genoemd, namelijk tussen de man en zijn vrouw, ondergeschikt aan de ver
bondsrelatie met de Here 
Ezra trad scherp op tegen gemengde huwelijken, niet uit racistische overwegingen, maar 
met het oog op het verbond van God Er werd opgetreden tegen die gevallen van huwe
lijk met een niet-Israelische man of vrouw, die een openlijke belediging voor de Here 
vormden Die huwelijken moesten verbroken worden 
De lijn, die Paulus trekt in 1 Kor 7, is bijna dezelfde Soms kan een huwelijk dienen om 
een ongelovige partner tot God te brengen Toch mag dat niet de reden zijn om zo'n 
huwelijk te wensen (zie ook 2 Kor 6) Niemand weet of hij of zij de andere partner kan 
behouden Als zo'n huwelijk echter gesloten is, mag het volgens 1 Kor 7 niet verbroken 
worden Slechts als de ongelovige zijn of haar partner verlaat, mag deze in de scheiding 
berusten De band van het huwelijk is een groot goed De vrede met God is nog belang
rijker 
Regels van voorkeurshuwelijken zijn er vele in de wereld Daar horen incestregels bij In 
dit verband heeft het woord een andere betekenis dan wij er vaak aan geven De regels, 
de taboe's van de stammensamenlevingen - hoezeer de invullingen ook van cultuur tot 
cultuur verschillen - geven aan dat deze volken begrepen hebben dat seksualiteit moet 
worden beschermd De zeer open cultuur van het westen kan hier van leren Waar in 
stammensamenlevingen voorkeurshuwelijken zijn, wordt door omgangsregels en aan-
spraakvormen beoogd, dat zo'n voorkeurshuwelijk metterdaad wordt nagestreefd 
Leviticus 18 vormt een waarschuwing tegen de seksuele vergrijpen, die wij ook met het 
woord incest aangeven Het is niet een lijst met geboden of verboden huwelijken 
Leviticus 18 sluit wel aan bij de cultuur van Israel in de woestijn Er ligt een lokale 
kleur, ook over dit hoofdstuk van de wet Maar juist de incest die in het Westen zo veel 
voorkomt, het seksueel misbruiken van een familielid of huisgenoot, wordt door dit 
hoofdstuk scherp veroordeeld Seksualiteit is een gave voor het huwelijk, en niet een 
drift die uitgeleefd moet worden 

Aanbeveling 
Laat de kerk op Sumba zich houden aan de regel dat men in het volk van God niet kiest 
voor een gemengd huwelijk Voor christenen is bij de huwelijkskeuze de godsdienst veel 
belangrijker dan de verwantschap 
Dit raakt ook het omgaan van de families met elkaar Wanneer men op de oude manier 
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elkaar blijft benaderen als verzwagerde families, als bruidgever en bruidnemer, zal dit 
onderscheid het gehele leven doortrekken Bij ieder huwelijk en iedere begrafenis, en bij 
nog veel meer gelegenheden, is geschenkenuitwisseling verplicht Zo'n hechte band 
tussen families past met bij de eenheid van de gelovigen in Christus Zij is ook in strijd 
met de christelijke toekomstverwachting Men hoopt voor de toekomst op de band 
tussen de families, en men verwacht van de voorouders, dat zij zegen zullen geven als 
het nageslacht zich aan de oude regels houdt 
Vandaar dat ik ervoor pleit aan geschenkenuitwisseling tussen de grootfamilies een einde 
te maken, hoezeer dit ook onder Sumbanese christenen op verzet kan stuiten 

6.7 Huwelijksregelingen 

De huwelijksregelingen beginnen in de Sumbanese maatschappij formeel op het moment 
dat de ouders van de bruidegom het huwelijksaanzoek voor hun zoon aan de ouders van 
de bruid voorleggen (masuk minta) We zouden kunnen zeggen dat dan een periode van 
ondertrouw begint, iets wat we ook uit de bijbel kennen 
De periode van ondertrouw (verloving) was in het bijbelse Israel heel belangrijk Ver
loofde mensen golden als reeds getrouwd Dat blijkt uit de wetten van Exodus en Deute-
ronomium en uit de geschiedenis van Jozef en Maria in Matteus 1 Bij de ondertrouw 
werd vaak de mohar al betaald (2 S 3) 
Het huwelijk kwam in Israel trapsgewijze tot stand Veel gesloten stammensamenleving
en, die ook zo'n proces kennen, staan hier dichter bij de gebruiken die we in de bijbel 
tegenkomen, dan wij met de gebruiken van onze samenleving 
Als een huwelijk trapsgewijs tot stand komt, garandeert dit op zichzelf nog mets Er kan 
een dubbele moraal voorkomen Officieel lopen dan alle voorbereidingen via de families, 
maar ondertussen hebben de jongeman en zijn meisje al seksuele omgang Soms lijkt het 
erop dat de ouders graag het bewijs geleverd willen zien, dat het meisje zwanger kan 
worden 
Hier leert het boek Hooglied een geheel andere voorbereiding op het huwelijk Jongens 
en meisjes mogen elkaar vaak ontmoeten, maar hoeden zich ervoor te ver te gaan 
In het algemeen gesproken is het goed dat de kerk, op grond van bijbelse gegevens, en 
WIJS geworden door de ervaring van veel culturen, een fase van ondertrouw/ verloving 
blijft stimuleren In die periode kunnen de jongen en het meisje zich geestelijk op het 
huwelijk voorbereiden en elkaar de vraag stellen of elk van beiden het huwelijk ziet als 
een verbond dat ondergeschikt is aan het verbond dat God met de mens gesloten heeft 
Soms is het een lange weg om tot deze overtuiging te komen, zeker als een van de twee 
niet van christelijke aflcomst is Soms zal ook een verkering of verloving verbroken 
worden, omdat er geen geestelijke groei is 
BIJ verloving is het voor de families en voor de samenleving een duidelijke zaak, dat 
twee jonge mensen op weg zijn naar een huwelijk Het betekent echter met dat de 
verkenng en/of verloving de tijd is voor een 'proefhuwelijk' De relatie kan immers altijd 
weer beëindigd worden, het verbond voor het leven is nog niet definitief aangegaan 
Daarom moeten de jongen en het meisje met doen alsof dit al wel zo is Seksuele om
gang in verkenngstijd kan bovendien een verhindering gaan vormen voor een nieuwe 
relatie, als de eerste verbroken is 
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Aanbeveling 
Laat de besluiten van de kerkenraad van Lai Handangu van 24 mei 1984, die overgeno
men zijn door de kustclassis van de G G RI -kerken op 29 mei 1984, alsnog uitgevoerd 
worden (zie pag 199, 200) De huwehjksregelingen zouden in totaal niet meer dan drie 
dagen in beslag mogen nemen Een dag voor het huwelijksaanzoek, een dag voor het 
overleg tussen de families en tenslotte de trouwdag zelf 
Bij het huwelijksaanzoek zorgt de partij van de jongen zo mogelijk voor twee paarden 
Daarnaast geven ze twee mamiili 's De partij van de vrouw slacht bij die gelegenheid 
een varken en geeft een kam en een sarung 
De familie van het meisje moet niet een samenkomst beleggen voor breed familieberaad 
Dan komt ook de verdere familie van het meisje met eisen inzake de behs Om dat te 
ondervangen moeten de ouders van de bruidegom bij de eerste gelegenheid, namelijk de 
peminangan, meteen al zeggen dat er hooguit vier paarden gevraagd mogen worden Zo 
kan voorkomen worden dat de familieleden van de vrouw toch met doeken komen om 
paarden te krijgen Laat de familie van de jongen meteen het principe uitleggen en 
zeggen onze zoon is niet de zoon van de grootfamilie, maar allereerst een kind van 
God 
Als familie-afgevaardigden op een andere dag bijeenkomen m het huis van de jongeman 
moeten daar beide families vertegenwoordigd zijn, en de datum van de bruiloft worden 
afgesproken Er wordt dan een varken geslacht, en wat de andere partij meebrengt moet 
zonder meer voldoende zijn 
Op de trouwdag zelf vindt eerst de huwelijkssluiting in de kerk plaats Daarna komen 
nog enkele plechtigheden De partij van de bruidegom spreekt haar dank uit en geeft het 
bewijs hiervan, nl zo mogelijk vier paarden met bijbehorende mamuli Deze zijn alleen 
bestemd voor de ouders van de bruid en met voor de verdere familie Het is dat, wat de 
'pokok belis' wordt genoemd Daarna spreekt de partij van de bruid een afscheidswoord 
en geeft het tegengeschenk (pokok balasan) Wanneer er toch nog veel door de familie 
van de bruidegom zou worden gegeven, moet dit voor het bruidspaar zijn en met door 
tegengeschenken beantwoord worden 

6.8 Symboliek 

De visie van Sumbanezen op het huwelijk wordt behalve in tal van zegswijzen ook tot 
uitdrukking gebracht in de symboliek van de geschenkenuitwisseling en de aard van de 
huwelijksgeschenken Toch is dat geen reden om tegen deze uitwissehng en deze ge
schenken bezwaar te hebben 
De mamuli en de lulu amah zijn voor veel Sumbanezen symbolen van de vruchtbaar
heid Toch kunnen ze ook als kunstvoorwerpen worden beschouwd De sirih-vruchten 
en de pinang-noten zijn eveneens vruchtbaarheidssymbolen Toch worden ze ook door 
christenen gewoon als beleefdheidsgeschenken gebruikt 
Openlijke verwijzingen naar seksualiteit komen in veel culturen voor Denk aan de 
Griekse en Romeinse beeldhouwkunst, de zestiende-eeuwse Vlaamse schilderkunst, 
literatuur en film in het twintigste-eeuwse westen 
Het boek Hooglied geeft beschnjvingen die erotisch genoemd mogen worden Oudtesta
mentische wetten bevatten verwijzingen naar seksualiteit en vruchtbaarheid De besnijde
nis was bij de volken rondom Israel een vruchtbaarheidsnte, terwijl het voor Israel een 
sacramentele handeling werd 
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Ouders en kerk zijn geroepen tot een open bespreken van seksualiteit en huwelijksvra-
gen Daarin gaat de bijbel ons voor De stammensamenlevingen hebben dit onderwijs 
geritualiseerd Daarbij werd de vruchtbaarheid vaak vergoddelijkt Dit gevaar moet 
voorkomen worden 
Seksualiteit en vruchtbaarheid horen bijeen, en ook dat moet worden verteld Deze 
levenswijsheid, op heel de aarde bekend, mag niet verdrongen worden Het is onjuist, 
wat in stammensamenlevingen heimelijk gebeurt, eerst de vruchtbaarheid van de vrouw 
te beproeven, alvorens te trouwen Maar het omgekeerde is in het algemeen gesproken 
ook niet goed een huwelijk sluiten maar geen kinderen willen ontvangen 

Aanbeveling 
Laten de seksuele symboliek van de geschenkenuitwisseling en van de geschenken zelf 
geen reden vormen om deze af te wijzen 

6.9 Huwelijksbetalingen vandaag 

Op Sumba wordt in de volksmond wel denigrerend over 'kopen van de vrouw' gespro
ken Maar denigrerende uitdrukkingen zijn ook in het geëmancipeerde Westen aanwezig 
Het betekent niet dat de vrouw een minderwaardige positie heeft In het woord belis zit 
de betekenis van waarde opgesloten Het is niet een vulgaire koopprijs Veel meisjes 
willen graag 'gebelisd' worden en trouwen op een manier die goed is voor hun familie 
Oude opvattingen en nieuwe waarden worden tegenwoordig aan elkaar verbonden Men 
weet heus wel of een meisje alleen maar vee meebrengt, of bovendien een goede oplei
ding heeft genoten Als zij een ambtenarenstatus heeft, garandeert die positie blijvende 
inkomsten Dit is voor het jonge paar belangrijker dan de klassieke rijkdom aan vee 
Want over dat vee heeft men toch niet de vrije beschikking Het wordt achter de hand 
gehouden voor volgende huwelijksregelingen of andere adatzaken 
Soms worden exorbitante bedragen gevraagd Hier kan een spelelement in zitten maar 
het is niet een spel dat gestimuleerd moet worden Er vindt een devaluatie van het woord 
plaats, want er worden vaak loze beloften gedaan Vaak geeft men slechts een deel van 
de gevraagde belis, met als verontschuldiging, dat de rest later komt Dit is meestal een 
leugen 
Het voorbeeld dat christenen geven op het gebied van verloving en huwelijk kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving De bijbel leert ons dat algemeen gelden
de regels, een duidelijke moraal op gebied van huwelijk en seksualiteit, van groot belang 
zijn Geen groepsmoraal maar zo mogelijk één, die geldt in geheel in de samenleving De 
vreemdeling in Israel was aan dezelfde regels gebonden als de Israëliet (Lv 18 26) Er 
moest eenheid in handelen zijn en duidelijkheid Kerstening van de gehele samenleving is 
een doel, dat nooit uit het oog verloren mag worden 

Aanbeveling 
Laat de Sumbanese kerk openlijk uitkomen voor een vereenvoudiging van de huwelijks
regelingen en tonen dat zij dit zelf ook in praktijk brengt Dan kan zij van betekenis zijn 
voor een keer ten goede in geheel de samenleving In tegenstelling tot wat zo vaak 
gezegd wordt, betekent dit meestal niet dat de kerk moet opkomen voor de rechten van 
de vrouw Haar rechten zijn in de cultuur behoorlijk verankerd Het gaat om verzet 
tegen grootdoenerij, egoïsme en familietrots 
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6.10 Kerkelijk huwelijk 

De huwelijksgebruiken in Israel weken niet sterk af van die bij de omliggende volken 
Voor mij is het daarom de vraag, of christenen in een omgeving waar vanouds lokale 
huwelijksgebruiken gelden, alleen nieuwe, specifiek christelijke, gewoonten moeten 
nastreven Wel is belangrijk, dat christenen duidelijk voor ogen hebben, welk doel God 
met het huwelijk heeft en zich afvragen, of hun gebruiken daarmee in overeenstemming 
zijn Het moet verder zo zijn, dat de christenen aan de niet-christenen duidelijk kunnen 
maken waarom zij aan sommige gebruiken wel meedoen en aan andere niet 
Als snel verboden worden uitgevaardigd en tuchtmaatregelen worden doorgevoerd, 
ontstaat veel ellende Dat is ook in de Sumbanese kerkgeschiedenis te constateren Vaak 
blijkt dat onlustgevoelens zich manifesteren rond zaken, die we als bijzaken moeten 
beschouwen De les voor degenen die in de zending of te midden van jonge kerken 
arbeiden is Probeer bij de hoofdzaken te blijven, probeer steeds te luisteren, veroordeel 
met te snel, wees wel duidelijk, en houd kerstening van de samenleving voor ogen 
De G G RI -kerken hebben in 1964 het uithuwelijken van jonge kinderen afgewezen 
alsook in 1972 het stellen van eisen inzake de bruidsprijs (zie pag 197) In 1984 formu
leerde eén van de kerken en later één van de twee classes een plan tot concrete invulling 
van de vereenvoudiging van de huwelijksadat (zie pag 199v, 223) Dit voorstel over de 
vereenvoudiging van de huwelijksbetalingen heeft nog geen goede respons gevonden 
Dit zou kunnen voortkomen uit het feit dat het nog steeds zo gemakkelijk is om al vast 
te gaan samenwonen en het huwelijk later via de 'verbetering van het huwelijk' (zie pag 
10, 12, 13) te regelen 
Laten christenen in het westen de kerkelijke bevestiging van het huwelijk blijven waarde
ren als een groot goed Alleen de kerk, niet de overheid, kan via het huwelijksformulier 
en de preek onderwijs geven over de betekenis van het huwelijk Dat onderwijs is 
natuurlijk al voor de trouwdag begonnen, via catechisatie en gesprek Alleen de kerk, 
niet de overheid, kan mensen antwoord laten geven op de vraag, of zij zich door God 
aan elkaar verbonden weten en of ze het huwelijk zien als een verbond voor het leven 
Bij deze verbondssluiting zijn de medechristenen getuige en God is dat ook Hij wordt in 
de eredienst aangeroepen 
De overheid biedt bescherming aan het huwelijk Maar die geeft ze ook aan een samen
levingsvorm die per contract bij de notaris is vastgelegd Misschien zullen christenen in 
het westen weer gaan ervaren dat het goed is, wanneer de overheid volgend optreedt en 
de kerk voorop gaat Zo gebeurt het in Indonesië, zowel tussen overheid en christen
dom, als tussen overheid en andere godsdiensten Het is met het oog daarop erg belang
rijk dat de kerk een sterke, bijbelse visie op het huwelijk heeft en ook voorop kan gaan 
Toegroeien naar Christus doen we samen met alle heiligen (Ef 3, Ef 4) 

Aanhevelmg 
Laat de Sumbanese kerk het formulier van 'verbetering van het huwelijk' afschaffen Het 
is op zichzelf gezien niet anders dan een schuldbelijdenis Maar door het als een afzon
derlijke mogelijkheid te handhaven, is feitelijk de weg geopend om op een oneigenlijke 
manier het huwelijk te regelen De weg van het vooruitgrijpen op het huwelijk wordt 
geïnstitutionaliseerd 
Nodig zijn verbeteringen stap voor stap, en kritiek, die genuanceerd is Dat is de les die 
de bijbel ons meegeeft als wij ons buigen over huwelijksgebruiken van volken in de 
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wereld, die in aanraking met het christendom gekomen zijn Het formulier 'verbetering 
van het huwelijk' is ingevoerd om de stap-voor-stap methode te volgen Maar het 
werkte averechts Er ontstond onbedoeld contextualisering, die niet verantwoord is in 
het licht van de Schrift 
Ook na afschaffing van dit formulier zal het kunnen voorkomen dat een man en vrouw al 
voor het huwelijk omgang hebben In dat geval blijft voor het besef van de Sumbanese 
gemeente ongetwijfeld publieke schuldbelijdenis nodig Toch behoeft zo'n schuldbelijde
nis de weg tot de kerkelijke bevestiging via het 'gewone' formulier niet uit te sluiten 
Handhaving van dit formulier kan een goede bijdrage leveren aan kerstening van de 
samenleving Want via kerkelijke huwelijksbevestigmg wordt duidelijk gemaakt dat een 
huwelijk niet alleen een zaak is tussen twee mensen, maar ook tussen die twee en hun 
God Hun huwelijk staat in zijn dienst en dat is ook kenmerkend voor de plaats van het 
huwelijk in de samenleving 

6.11 Terugkoppeling 

De drie basiselementen, die de 'Leidse school' ons aanreikt bij een cultuur als 'Antropo
logisch Studieveld', kunnen ons helpen om de Sumbanese maatschappij beter te ver
staan Deze elementen moeten met los van elkaar bekeken, maar op elkaar betrokken 
worden 
Ten eerste Dat op Sumba gestreefd wordt naar het matrilaterale cross-cousm huwelijk 
is evident Het feit dat volgens het A S V -model dit huwelijk zo belangrijk is, doet ons 
vragen naar de reden daarvan Het is het op één na eenvoudigste voorkeurshuwelijk, bij 
uitstek geschikt om verwantschap te vormen tussen exogame clans Het wordt vaak daar 
gevonden waar voorouderverering is 
Niet huwelijksregelingen zelf moeten verboden worden, maar het matrilaterale cross-
cousin huwelijk als eis moet worden afgewezen Als cement voor de opbouw van de 
cl an-samenleving is het niet meer nodig Het houdt de weg naar voorouderverering 
open 
Ten tweede Het is goed, gesteund door het A S V -concept, te letten op het element 
van dubbel umlmeaire afstamming Dan constateert men dat weliswaar deze afstam
ming er op Sumba niet is, maar dat toch de vrouw op Sumba niet die ondergeschikte rol 
heeft, die de vroegere zending wel heeft verondersteld Verzet tegen huwelijksbetaling-
en, alsof deze vernederend voor de vrouw zouden zijn, is overbodig 
Ten derde Het is ook duidelijk dat op Sumba socio-kosmisch dualisme, vaak met 
seksuele trekkea een belangrijke rol in de voorstellingswereld speelt De heer van de 
grond, de voorouder van de grondbezittende clan, wordt vereerd Zo ook de maatschap
pelijke bovenlaag, de adel En de bruidgevende familie wordt altijd hoger geacht dan de 
bruidnemende 
Deze waarneming vanuit de culturele antropologie noopt tot bezinning Christenen 
weten dat geen vooroudergeest de heer is van de grond, maar God Zij realiseren zich 
bovendien, dat de stam die zich bezitter van de grond noemt, uit gewone mensen bestaat 
en dat dit ook geldt van de adel 
Tenslotte al is het niet onjuist, dat de bruidgevende familie respect ontvangt, eer als 
schenker van de vruchtbaarheid komt niet haar, maar God toe. 
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Naschrift 
Ik hoop met mijn studie de chnstenen van Oost-Sumba een dienst bewezen te hebben 
Via bespreking van de casus van de belis heb ik welhcht ook chnstenen die leven in 
andere cuhuren met huwehjksbetahngen, kunnen helpen En bij de aanbevelingen van dit 
laatste hoofdstuk heb ik aangetoond, dat mijn studie ook zijn waarde kan hebben voor 
chnstenen in samenlevingen waar geen huwelijksbetalingen meer worden gedaan 
Ik hoop door deze studie een bijdrage geleverd te hebben aan antropologisch onderzoek 
naar de karakteristieken van de Oost-Sumbanese samenleving en de rol van huwelijksbe
talingen daarin, en ook het inzicht in de contextualisenng van de kerk op Sumba en de 
kerstening van de Sumbanese samenleving te hebben vergroot 
Ik hoop dat ik missiologen en zendelingen van dienst geweest ben Niet alleen hen die 
zich met Sumba bezig houden, maar ook zendelingen in zuidelijk Afrika en Inan Jaya, 
waar de kerken die ik dien, eveneens relaties hebben Het is mijn wens dat zij en anderen 
door dit onderzoek naar een lokaal en cultureel omlijnd gegeven, ook aanwijzingen 
ontvangen voor de benadenng van andere problemen die door een culturele context 
worden bepaald 
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G G RI Mijn keuzes zijn veelal die van de nu zo zieke predikant U Ngg Rawambaku 
Op dit moment denk ik ook aan degenen die tijdens deze periode gestorven zijn mijn 
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Met dank aan God, die mij leven en gezondheid gaf spreek ik de wens uit dat mijn werk 
een bijdrage mag leveren aan de vrede in en de opbouw van de gemeente Zijn Woord 
gaat nooit onverrichterzake uit Aan zijn Woord heb ik mij in mijn arbeid willen houden 
en dat geeft me de vrijmoedigheid het resultaat nu de lezers aan te bieden 
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PEMBELISAN 
Penyelidikan yang antropologis-etis mengenai belis di Sumba-Timur 

(RINGKASAN) 

1 Maksud dan pembagian 

Dari permulaannya gereja-gereja di Sumba-Timur telah menggumuli masalah penyesuai-
an diri dengan adat-istiadat yang disebut 'pembelisan', 'bawa lari' dan 'icawin duduk' 
Penyelidikan saya ini berkisar pada pergumulan di tengah-tengah Gereja-gereja Refor-
masi di Indonesia ( N T T ) Sehubungan dengan beberapa keputusan gereja itu saya 
mengakhiri karangan ini dengan sejumlah saran Penelitian saya dibagi sbb 
1 Pertama-tama saya menganalisis sifat dan flingsi pembelisan di dalam masyarakat 
Sumba Demi pemahaman yang baik seharusnya saya membandingkan kebiasaan ini 
dengan adat perkawinan di daerah lain Untuk itu bab 2 menggambarkan adat perkawi-
nan sebagai kebiasaan yang universal Pada mulanya saya menguraikan beberapa pan-
dangan antropologis, kemudian saya mengumpulkan data dari beberapa sudut di dunia 
ini, selanjutnya saya menyelidiki kebudayaan Indonesia Sesudah itu bab 3 menyelidiki 
kebudayaan Sumba-Timur 
2 Data-data Alkitab mengenai adat perkawinan, kebanyakan dari Kitab Perjanjian Lama, 
diteliti dalam bab 4 Penelitian tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita temukan dalam 
Alkitab sendiri, dilaksanakan dengan memakai pandangan-pandangan yang telah dipero-
leh dalam bab 2 Belum tentu data-data Alkitabiah mengandung unsur yang berlaku bagi 
kita sekarang Justru karena itu datanya harus diselidiki Lalu perlu diperiksa juga apa 
yang menurut Alkitab merupakan unsur asasi pada setiap perkawinan sebab hasilnya 
akan mempengaruhi pandangan Kristen terhadap pembelisan 
3 Melalui bagian antropologis (bab 2 dan 3) dan bagian tafsiran (bab 4) kita memasuki 
bagian yang ketiga Dalam bab 5, dilengkapi dengan pengetahuan antropologis dan 
teologis yang telah diperoleh, kita membahas dari sudut etika Kristen bagaimana pertali-
an antara gereja Sumba dan adat pembelisan yang tradisional Saya meneliti sejarah 
gereja dan sejarah zending Gereformeerd di Sumba dan saya ingin tahu apakah zending 
tersebut telah mengusahakan pemecahan masalah itu secara kontekstual Perlu juga saya 
membahas di sini beberapa usaha teologis mengenai kontekstualisasi dan pengkristenan 
kehidupan Bab 6 terdiri dari kesimpulan dan saran-saran saya. 

2 Fembayaran belis/mas kawin 

Dengan sengaja saya gunakan suatu istilah yang tidak lazim, sebab maksud saya adalah 
mengarang tidak hanya tentang pembelisan, tetapi juga tentang mas kawin, yaitu tentang 
pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak wanita maupun tentang pemberian dari 
pihak wanita kepada anaknya yang dinikahkan 
Apa yang dimaksudkan dengan pembayaran yang kedua ialah pemberian dari keluarga 
wanita guna mempelai perempuan, yaitu anak mereka, dan bukan kepada suaminya atau 
keluarga suami itu Meskipun kebiasaan ini dapat disertai pemberian dari pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan, pemberian itu tak menentukan Kebudayaan pemberian ini 
terdapat di Timur Tengah dan India, dan dahulukala juga di Eropa Kadang-kadang 
pemberian kepada mempelai wanita ini dianggap sebagai panjar warisan yang akan 
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diperolehnya, kadang-kadang juga sebagai upah yang belum dibayar kepadanya 
Perhatian khusus saya berikan kepada 'pemberian yang tidak langsung', yang adalah 
pembayaran oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada keluarga wanita, dengan 
catatan bahwa keluarganya akan memberikannya kepada mempelai wanita 
Selain itu, pembayaran guna memperoleh perempuan pada umumnya ditujukan bukan 
kepada mempelai wanita dan datangnya bukan dari calon suaminya, tetapi keluarga 
mempelai laki-laki membayamya kepada keluarga wanita Pembalasan dari pihak wanita 
selalu ada Pembayaran semacam im terdapat a 1 di Afrika, di sebelah selatan dari 
padang gunin Sahara dan di Indonesia Beberapa suku bangsa Bantu sangat menghargai 
hubungan antara cattle-lmked siblings yaitu antara dua saudara sekandung Mereka itu 
dikaitkan seorang dengan yang lain melalui hewan yang telah diberikan sebagai belis 
Jika seorang kepala keluarga mempunyai lebih dari seorang wanita, masing-masing 
mempunyai rumah sendiri Hewan yang diterima ibu untuk anaknya yang perempuan, 
akan digunakannya untuk perkawinan anaknya yang laki-laki Dan ibu itu harap menda-
patkan untuk anaknya yang laki-laki seorang anak perempuan dan saudaranya yang laki-
laki Cara perkawinan ini, yang sangat disukai, adalah perkawinan yang disebut MBD 
{mothers brothers daughter) 
Pembayaran untuk wanita ini bukan pembalasan atas pemberian kepada wanita yang tadi 
disebut Keduanya merupakan dua bentuk kebudayaan yang berbeda-beda 

Pandangan antropologis mengenai perkawinan dan pembayarannya, secara garis besar 
dapat dibagi dua 
1 Aliran funktionalisme berkisar pada pola keturunan yang menurut satu garis saja, dan 
pada kedudukan anak-anak Menurut pandangan ini setiap pembayaran perkawman 
mengesahkan perkawinan sambil mengalihkan hak dan kewajiban atas anak-anak Hak 
tersebut letaknya pada keluarga laki-laki Seakan-akan dengan pembayaran tersebut 
anak-anak dibeli 
2 Aliran strukturalisme berkisar pada pertalian antara keluarga-keluarga yang sebelum-
nya tidak berhubungan Perkawinan adalah alat pertalian itu Oleh sebab pertukaran 
wanita begitu saja tidak mungkin karena rumitnya struktur masyarakat, muncullah 
kebiasaan pembayaran tersebut 
Aliran strukturalisme ini sangat mempengaruhi penyelidikan antropologis yang menyang-
kut Indonesia Beberapa ahli sosiologi dari Universitas di Leiden, Belanda, al F A E 
van Wouden, memelopori penyelidikan itu, khusus tentang Indonesia bagian Timur 
Hasil penelitian mereka itu serupa dengan karya C Lévi-Strauss di Perancis Van Wou
den mempertahankan bahwa Indonesia bagian Timur merupakan satu lapangan antropo
logis yang utuh, akan tetapi tidak lama sesudah itu ilmu antropologi malah menganggap 
seluruh Indonesia sebagai satu lapangan Aliran ini sekarang disebut Pendekatan F.A.S. 
{Field of Anthropological Study) atau Sekolah Leiden 
Menurut sekolah ini ketiga pola dasar yang menentukan masyarakat Indonesia adalah 
sbb 
1 perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, yang adalah anak daripada saudara 
laki-laki ibunya (MBD) 
2 sistem keturunun melalui baik garis laki-laki maupun garis perempuan, 
3 pandangan dualistis, baik mengenai masyarakat maupun mengenai alam semesta, yang 
bercorak seksual (socio-cosmic) 
Jadi, perkawinan MBD itu diutamakan di Indonesia, sama seperti di Afrika bagian 
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Selatan Cuma, alasannya berbeda, sebab kebudayaan Afrika mengutamakan hubungan 
antara dua orang saudara, karena dikaitkan oleh hewan {cattle-linked siblings) Kebu
dayaan Indonesia mengutamakan berkat dan pihak wanita (sahala, bahasa Batak) 
kepada pihak laki-laki Tekanan itu menjelaskan juga bahwa pembayaran perkawinan di 
Indonesia bukan dengan sendirinya pembayaran antar marga, sebagaimana senng dikata-
kan Meskipun perkawinan MBD sangat cocok untuk mengadakan pertalian antara 
marga dan marga, sebagaimana telah ditunjuk oleh Van Wouden dan Levi-Strauss, 
pertalian itu bukan tujuan utama perkawinan Hal ini nyata kalau kita memperhatikan 
beberapa masyarakat suku, yang pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh agama Islam atau 
agama Hindu Masyarakat Sumba-Timur termasuk masyarakat tradisional tersebut 
Dalam masyarakat Mentawaï (yang diselidiki oleh R Schefold) dan masyarakat Irian 
Jaya (di situ juga terdapat Gereja-gereja Reformasi) seorang laki-laki berkuasa atas 
suami saudaranya yang perempuan, dan anak-anak mereka Hal ini berarti, pihak pembe-
ri wanita dianggap lebih tinggi danpada pihak penenma wanita, sebab kesuburan wanita 
itu menjamin kelanjutan hidup bagi pihak penenma wanita Namun, perkawinan MBD 
tidak begitu diutamakan di Mentawaï atau Inan Jaya 
Dl Batak Toba (diselidiki oleh S Niessen) kita temukan perkawinan sebagai urusan 
antara marga dan marga, dan terjadi pula pembenan timbal balik antaranya Perkawinan 
baru dianggap sah, setelah pembalasan diserahkan Akan tetapi, yang ditekankan lalah 
berkat wanita Marga tempat asal wanita dianggap lebih tinggi danpada marga tempat 
asal laki-lakinya 
Mengenai Tobelo (Halmahera, diselidiki oleh J D M Platenkamp), di situ nyatalah 
pandangan duahstis yang bercorak seksual, tetapi kewajiban mengambil wanita dan 
marga lain yang tertentu, seperti di Batak Toba, tidak ada Namun, sama sepeni di 
Batak Toba penghargaan wanita dan keluarganya sebagai pemberi hidup merupakan ciri 
khas 
Orientasi terakhir saya laksanakan di pulau Sabu, yang dekat Sumba Timur Di pulau itu 
juga ada beberapa jemaat Gereja-gereja Reformasi 
Kita tak menemukan ketiga butir FAS itu sekaligus di Mentawaï, Inan Jaya, dan di 
Tobelo Tetapi di Batak Toba dan khusus di Sabu ketiganya ada Walaupun demikian, 
kedudukan wanita dan kesuburannya (berkatnya) sangat diutamakan di mana-mana 

3 Pembelisan di Sumba-Timur 

Sumba bagian Timur merupakan wilayah tersendin dalam lingkungan Sumba 
1 Sumba Timur berbahasa satu, yaitu bahasa Kambera, sedangkan di Sumba Barat 
masing-masing daerah mempunyai bahasanya sendin 
2 Dl Sumba Timur diutamakan satu cara perkawinan, yaitu perkawinan MBD, sedang
kan dl Sumba Barat terdapat cara-cara lain juga 
3 Sebagian besar Sumba Barat sejak dahulu lebih makmur danpada Sumba Timur 
Bagian Barat lebih subur juga dan jumlah penduduknya lebih besar Di Sumba Timur 
ditemukan padang luas dan pertanian di ladang, sedangkan Sumba Barat sejak dahulu 
lebih banyak sawahnya Karena itu di bagian Timur yang merupakan pembenan adat 
yang utama adalah kuda, sedangkan di Barat kerbau, sebab kerbau dibutuhkan di sawah 
4 Menurut pandangan orang Sumba Timur, semua penduduk berasal dan satu nenek 
moyang, yang pertama menginjak pulau Sumba Menurut orang Sumba Barat nenek 
moyang mereka lebih banyak 
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Dalam 3 1 saya melukiskan lingkungan, penduduknya, dan pemukiman Sumba-Timur 
dan dalam 3.2-3 8 saya berusaha menggambarkan masyarakat kuno Di tempat-tempat 
tertentu masa dulu dan masa kini sangat berdekatan Keseimbangan sosial-politik antar 
marga (kabihu), yang diwujudkan oleh pemberian timbal-balik, pada masa dulu sangat 
penting tetapi kini tidak dibutuhkan lagi Sebab pemerintah menjamin keaikunan masya
rakat Dalam keadaan modem ini belis akan mendapat unsur kommersial dan sekaligus 
menjadi masalah besar (3 9) Gereja berkeberatan apabila anak-anak kecil dikawinkan, 
gereja menolak 'kawin paksa', tuntutan belis yang tak wajar dan yang mengakibatkan 
'bawa lari' dan 'kawin duduk' Gereja mau menghindarkan juga pengaruh agama lama 
terhadap pengurusan nikah (3 10) 

Baik pandangan aliran strukturalisme maupun pandangan aliran fiinksionalisme terdapat 
dalam pandangan orang Sumba sendiri Yaitu pandangan bahwa pembelisan membentuk 
pertalian erat antar keluarga, dan pandangan bahwa belis mengatur hak atas anak-anak 
Tetapi bukan saja sudut pemandangan menentukan arti belis, terdapat pula dua arti pada 
belis itu yang harus dibedakan satu dari yang lain Penyerahan belis mengartikan penggo-
longan wanita pada kabihu suaminya dan mengalihkan hak atas anak-anak kepada kabihu 
itu, sedangkan pemberian balasan mengartikan pertalian antar kabihu 
Pengurusan nikah dan penyembahan kepada nenek moyang di tengah-tengah orang 
bukan-Kristen tetap terkait Menurut mitos, nenek moyang itu (marapu) memberkati 
setiap pernikahan yang disukai mereka, berarti yang sesuai dengan adat Nenek moyang 
itu dianggap tetap memelihara hubungan dengan kabihu mereka, sekaligus dengan tanah 
kabihu itu Nenek moyang itu dipanggil dan disembah pada setiap peristiwa yang penting 
pada jalan hidup manusia, terlebih pada perkawinan Pada setiap tahap pengurusan nikah 
itu nenek moyang disembah dan ahli nujum mencari tahu kehendak mereka melalui usus 
hewan yang disembelih Pada setiap tahap juga pihak pemberi wanita menyerahkan 
seekor babi, untuk makan bersama, sedangkan sebagian diberikan kepada marapu 
Bagian belis yang terutama dikatakan ditujukan kepada ladi dtta (tempat tidur yang di 
atas), yaitu untuk marapu yang tinggal di bubungan rumah tradisional 

Secara singkat arti nikah dan pemberian perkawinan dapat saya jelaskan dengan meng-
ikuti pola FAS 
1 Di Sumba Timur perkawinan MBD sangat disukai Perkawinan di Sumba bersifat 
exogam, berarti seharusnya wanita diambil dari kabihu lain Sekurang-kurangnya tiga 
kabihu berhubungan nikah, tetapi umumnya lebih banyak Dengan cara itu terdapat 
ketidakseimbangan di masyarakat, tetapi justru keadaan itu menghasilkan keselarasan 
Memang setiap pemberi wanita berkedudukan lebih tinggi daripada penerima wanita, 
tetapi setiap kabihu ada pemberi wanita dan penerima wanita sehingga di masyarakat 
seluruhnya terdapat keseimbangan Hal ini diwujudkan dan dilambangkan oleh pemberi
an timbal balik Pertukaran terpenting terjadi pada saat perkawinan Pemberian wanita 
itu menuntut pembalasan, yaitu belis, sedangkan belis itu menuntut pembalasan lagi dari 
pemberi wanita Pembalasan yang terakhir ini membuktikan bagi kita bahwa mempelai 
perempuan itu sama sekali tidak dijual Seharusnya ada keseimbangan antara belis dan 
pembalasan Oleh karena pemberian yang utama ialah mempelai perempuan, maka 
kelebihan pihak pemberi wanita dibandingkan dengan penerima wanita itu tetap ada 
Melihat itu nyata bagi kita bahwa pembayaran perkawinan menjamin hubungan keluarga 
sambil menyumbang pada stabilitas sosial-politik 
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2 Tidak dapat dikatakan bahwa di Sumba Timur keturunan mengikuti dua garis, sebab 
garis ketuninan menurut garis laki-laki saja (patrilinear) Baik perempuan maupun anak-
anak terhisab pada kabihu laki-laki dan pewarisan juga mengikuti garis laki-laki Garis 
perempuan tak mungkin disangkal, namun tidak dihargai Tidak benar kalau kita meng-
anggap status atau golongan masyarakat sebagai hal yang diwarisi lewat garis perempu
an (lihat di bawah) 
Melihat garis keturunan, nyata bagi kita bahwa pembayaran perkawinan menjaminkan 
perempuan dan anak-anak terhisab pada kabihu laki-laki Jadi sekadamya belis adalah 
harga anak 
3a Pola berpikir orang Sumba bersifat dualistis baik di bidang sosial maupun berhubung-
an dengan alam semesta Langit dianggap laki-laki, bumi perempuan Terdapat pula 
dualisme antara pemberi wanita dan penerima wanita Kabihu pemberi wanita melebihi 
kabihu yang menerimanya. Pihak pemberi wanita menerima benda yang dianggap laki-
laki (perhiasan dan kuda/kerbau) dari pihak lain, sekaligus pihak pemberi wanita wanita 
memberikan pula benda perempuan (kain dan babi) kepada pihak yang lain 
3 b Dualisme tersebut nyata juga dalam penggolongan masyarakat Sumba, (raja, orang 
merdeka, hamba), tetapi di bidang ini tidak boleh diartikan secara seksual Perbedaan 
antara golongan tersebut sebagiannya berlatarbelangkan sejarah, sebab terjadi perang 
dan perebutan Di samping itu asalnya dari perkembangan wewenang dalam kabihu 
masing-masing Pola berpikir yang dualistis itu tidak mungkin tidak mempengaruhi 
perkembangan penggolongan masyarakat Dalam pengurusan nikah asal dan status calon 
diteliti betul, bahkan tingginya belis bergantung dari faktor-faktor itu Melihat itu telah 
nyata bagi kita bahwa pembayaran perkawinan mempunyai peranan sosial status anak-
anak dapat dijamin dengan mengawini seorang yang berstatus baik 

4 Kitab Suci dan pembayaran belis/maskawin 

1 Beberapa pembedaan antropologis periu diterapkan pula pada penafsiran Alkitab , a 1 
pembayaran untuk mendapat mempelai perempuan harus dibedakan dari pemberian 
kepada mempelai itu 
Di Timur Tengah budaya nikah berkisar pada pemberian kepada mempelai perempuan 
Karena itu tak masuk akal bahwa pembayaran perkawinan yang paling nyata dalam 
Alkitab, yakni mohar. dianggap semacam pembayaran seperti belis Juga mahr, kebia-
saan orang Arab dan orang Islam, bukan pembayaran melainkan mas kawin yang diberi-
kan Lagi pula, biasanya pembayaran seperti belis bermaksud mengeratkan pertalian 
antar keluarga, tetapi Alkitab tidak memberi kesan yang seperti itu 
Cuma, tak masuk akal juga kalau mohar dianggap pemberian saja Sebab nas-nas Alkitab 
menyebut pembayaran mempelai laki-laki dan keluarganya kepada keluarga perempuan 
Maka saya menolak kedua kemungkinan tersebut di atas. Kesimpulan saya ialah, mohar 
dapat dianggap pemberian tidak langsung, yang diberikan oleh mempelai laki-laki dan 
keluarganya kepada keluarga perempuan, dengan maksud pemberian itu diteruskan 
kepada mempelai perempuan 
Dalam sejarah Yakub ditemukan istilah mohar dan mattan (Kej 34), sedangkan dalam 
Kejadian 31 telah kita baca tentang tuduhan anak-anak perempuan Laban, yang berkebe-
ratan karena ayah Laban tidak meneruskan kepada mereka pemberian yang telah diteri-
manya Di sini dimaksudkan mohar, sangka saya Dalam Kejadian 24 menurut dugaan 
saya ditemukan mattan, penghormatan mempelai laki-laki kepada orangtua perempuan 
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Dalam sejarah hakim-hakim dan raja-raja ditemukan pemberian dengan istilah sillüchïm. 
Walaupun demikian, pemberian semacam ini tak mengesankan adanya sistim pemberian, 
seperti di India Semuanya ini diuraikan dalam 4 2 1 
Nas-nas Aikitab yang rupanya melawan dugaan saya yakni bahwa mohar merupakan 
'pemberian tidak langsung', dibahas tersendiri (par 4 2 2) Yang dibahas a.l 'mas kawin 
untuk anak perawan' (Kel 22) dan pembayaran Daud untuk memperoleh Mikal (1 Sam 
18) Pembayaran-pembayaran tersebut menurut saya dapat diterangkan sebagai jaminan 
masa depan wanita, sesuai dengan maksud 'pemberian tidak langsung' 
Sesudah itu saya membahas beberapa karangan tentang perkawinan di Israel, dengan 
tujuan menelititi apakah karangan itu menghiraukan pembedaan antropologis tersebut 
(par 4 2 3) Kesimpulan saya ialah memang tidak Walaupun sering diutamakan bahwa 
perempuan tak dibeli, namun istilah 'pemberian tidak langsung' diabaikan. 

2 Selain dan itu, saya memakai juga pembedaan antropologis antara endogami dan 
exogami Sampai sekarang masyarakat Timur Tengah memakai pola endogami, berarti 
bahwa kedua mempelai asalnya dari suku yang sama Dugaan saya ialah, pola sedemiki-
an tampak juga dari nas-nas Aikitab dan patut diperhatikan (par 4 3 1-4 3 4) 
Dalam pandangan orang Israel seorang ayah mempunyai peranan asasi Bukan karena 
penyembahan kepada nenek moyang, tetapi karena setiap keluarga telah mendapat tanah 
milik tertentu pada saat tanah Kanaan direbut Masyarakat bangsa Israel sebelum dan 
sesudah perebutan itu tetap berpola endogam Meskipun demikian, "nama ayah harus 
ditegakkan atas tanah miliknya" seperti dikatakan dalam Bilangan 27, 36 (hukum ten
tang perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris) dan Ulangan 25 
(hukum tentang perkawinan ipar) 
Perkawinan Boaz dan Ruth bukan perkawinan ipar Ungkapan yang lebih tepat menurut 
saya 'perkawinan penebusan', sebab Kitab Ruth berkisar pada peranan si penebus 
Penebus utama bagi Naomi adalah anak dari Boaz dan Ruth, yang menegakkan nama 
ayah Elimelek atas tanah miliknya di Israel 
Imamat 18 sering dianggap peraturan yang melarang kawin sumbang Namun, tafsiran 
lain patut diutamakan Hukum ini memberi peringatan kepada laki-laki dalam bangsa 
Israel, sebab dengan adanya masyarakat yang bersifat endogam dan tempat kediaman 
yang bersifat patrilokal (berarti keluarga baru tinggal bersama dengan keluarga bapak) 
timbul berbagai bahaya Im 18 menasihati anggota keluarga besar yang tmggal berdeka-
tan itu agar mereka tidak mengadakan hubungan seksual 
Kejadian 2 24 menyatakan bahwa keluarga baru hams menjauhkan diri dari orangtua 
Tuhan Allah telah memberikan kepada laki-laki isterinya sendiri, dan karena itu ia harus 
meninggalkan ayahnya dan ibunya 
Bagian terakhir bab ini (par 4 3 5) sekali lagi menguraikan karangan-karangan yang 
membahas perkawinan di Israel, dengan memperhatikan persoalan endogami/exogami 
Sayang karangan-karangan tersebut tak memperhatikan pembedaan ini secukupnya 
Karena itu tak dihiraukan juga bahwa masyarakat yang berpola endogami berlainan 
dengan masyarakat exogam 'Pemberian tidak langsung' sangat cocok dalam masyarakat 
sedemikian, karena pertalian antar keluarga tak perlu, yang penting ialah bahwa dalam 
keluarga besar kedudukan wanita dilindungi oleh 'pemberian tidak langsung' itu 

3 Dalam 4 4 saya membahas 'kawin campur', yang dalam karangan orang lain kadang-
kadang dibahas sebagai penyelewengan dari unsur endogami Pada hemat saya keberatan 
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terhadap perkawinan ini bersifat lain Perkawinan yang dicari nenek moyang (mis 
Abraham dan Ishak) bagi anak-anak mereka adalah perkawinan dengan seorang yang 
percaya kepada Allah Hukum Ulangan 7 mengatur hal itu juga Kitab Ezra dan Kitab 
Nehemia menentang juga kawin campur, sebab hal itu merusakkan hidup Israel dalam 
lingkungan perjanjian Allah Kitab-kitab para nabi memperlihatkan bahwa setiap perka
winan harus dianggap satu perjanjian antara laki-laki dan perempuan Dalam perjanjian 
itu mereka harus takluk kepada Allah dan hidup dalam perjanjian Allah dengan umat-
Nya 
Paulus sangat menghargai kesetiaan pada janji antara laki-laki dan perempuan, sebagai-
mana terbukti dari 1 Korinte 7 Pun nikah dengan seorang yang tidak percaya kepada 
Allah tak boleh diakhiri dengan perceraian Namun, dalam 2 Korinte 6 orang Kristen 
dinasihati agar mereka jangan melakukan kawin campur 
Kejadian 1 26,27 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan sebenamya sama pen-
ting, sebab keduanya diciptakan menurut gambar Allah Karena itu mereka bersama 
harus berbakti kepada Allah 

4 Dalam 4 5 digambarkan bahwa jalan menuju ke perkawinan adalah jalan yang 
bertahap-tahap Kedua mempelai bertunangan dulu, bahkan sebelum itu ada masa perke-
nalan dan waktu cinta, seperti dinyatakan oleh Kitab Kidung Agung 
Bilamana jalan menuju ke perkawinan panjang sekali, tak mungkin tidak teijadi bahwa 
muda-mudi yang saling mencintai melangkah lebih cepat daripada orangtua dan keluar-
ga Sering terjadi pelanggaran macam 'bawa Ian' dan 'kawin duduk', bahkan sekali-
sekali menjadi kebiasaan umum 
Pada saat pertunangan, isteri telah diperoleh melalui mohar, dan hubungan telah diang
gap sah, lih hukum-hukum perang (Ul 20,21) dan perhatikan juga status Maria, yang 
bertunangan dengan Yusuf, ketika malaikat Gabriel berbicara kepadanya (Mat 1) 
Upacara yang menentukan pada hari nikah ialah mempelai perempuan dibawa ke rumah 
suaminya 

5 Judul par 4 6 ialah 'upaya ke arah kontekstualisasi', dan berkisar pada kontekstuali-
sasi di dunia Alkitab, untuk menolong kita dalam mempertimbangkan proses kontekstu
alisasi dan pengkristenan kehidupan (lih par 5 4) 
Mengenai hubungan nikah, Keluaran dan Ulangan menunjukkan bahwa setiap hubungan 
laki-laki dan perempuan harus ditangani dengan adil dan sungguh-sungguh, juga bilama
na laki-laki memperisterikan seorang hamba perempuan, atau berhubungan poligami, 
walaupun hubungan-hubungan semacam itu sama sekali tidak dibenarkan 
Begitu juga kebiasaan 'mengawinkan', yang dicantum sepintas lalu dalam 1 Korinte 7 
Rasul Paulus tidak melarangnya, tetapi memberi beberapa peringatan Jangan keluarga 
memandang perkawinan anak mereka sebagai hormat keluarga, sebab yang dipentingkan 
dalam perkawinan Kristen ialah artinya bagi kerajaan Allah 
Bangsa Israel kuno adalah bangsa Allah sendiri Pada masa kini tak ada satu bangsapun 
yang dapat dinamai begitu Namun, Imamat 18 membuktikan bahwa hukum Allah 
berlaku bagi setiap orang di tanah Israel Karena itu, sekarang juga hendaklah gereja 
Tuhan berusaha demi pengkristenan seluruh masyarakat. 
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5. Penilaian etis 

1 Zending Gereformeerd telah memulai kegiatannya di Sumba pada tahun 1881 Pada 
waktu itu telah terdapat orang Kristen di antara orang Sabu di pesisir Pada tahun 1916 
dan 1919 dua jemaat dinyatakan mandiri, keduanya jemaat orang Sabu Baru pada tahun 
1930, 1932, 1937 menyusullah jemaat orang Sumba 
Par 5 2 melukiskan masa 1881-1936 Mayoritas para zendeling tidak setuju membuat 
banyak peraturan bagi jemaat muda Menurut mereka perlu kesabaran, sambil menunggu 
keinsafan Kristen berkembang di jemaat Mereka menghargai kebudayaan Sumba dan di 
dalamnya mereka membedakan unsur-unsur yang bersifat agamiah dari unsur lainnya 
Walaupun mereka bersikap terbuka terhadap kebudayaan, namun unsur-unsur agama 
tradisional ditindak dengan tegas 
Menyangkut belis, sering terjadi bahwa para zendeling mula-mula melawannya, sedang-
kan kemudian pandangan mereka lebih lunak Adakalanya orang Sumba memang mema-
kai istilah kasar 'membeli' Namun jarang terjadi bahwa pembelisan bersifat transaksi 
jual-beli Kata 'belis' tidak serumpun dengan kata keija 'beli', tetapi dengan kata lain 
yang artinya 'nilai'. 

2 Pada tahun tiga puluhan abad ini terjadi perpecahan gereja di Sumba-Timur, dan pada 
tahun lima puluhan terjadi perpecahan lagi dalam gereja itu yang telah memisahkan diri 
Par 5 3 melukiskan masa 1936-1984 Perbedaan pendapat tentang adat, khususnya adat 
perkawinan, merupakan latar belakang peristiwa-peristiwa ini, walaupun pokok-pokok 
lain, yang kurang penting, merupakan alasan perpecahan yang tampak Gereja Kristen 
Sumba tidak berkeberatan terhadap belis dalam adat perkawinan, Gereja-gereja Bebas 
melarangnya sama sekali, sedangkan Gereja-gereja Reformasi telah mengambil 
keputusan-keputusan untuk mengendalikannya, tetapi realisasinya belum terjadi Kedua 
gereja yang kecil, yaitu Gereja Bebas dan Gereja Reformasi sebenamya berdekatan, 
alangkah baiknya kalau keduanya bertemu kembali Dalam hal itu harus dijaga agar 
mereka jangan bertentangan dalam hal-hal yang tak asasi, sebab yang harus diselesaikan 
adalah persoalan pokok, yaitu cara menangani adat lama 

3 Masalah kontekstualisasi dan pengkristenan kehidupan dibicarakan dalam 5 4 Kon-
tekstualisasi dalam pemahaman saya ialah pengaruh konteks atau lingkungan atas pem-
beritaan Injil dan perkembangan gereja, sedangkan saya sebut pengkristenan kegiatan 
gereja yang sesuai dengan panggilannya hendak mempengaruhi dan membangun masya-
rakat dan lingkungan 
Dalam par 5 5 saya membahas karangan Sutarman S Partonadi (1992) mengenai 
penginjil Sadrach di Jawa Gereja zending yang bekerja di Jawa adalah Gereja Gerefor
meerd yang berusaha di Sumba juga, sehingga perbandingan ini bermanfaat 
Kegiatan-kegiatan kontekstualisasi sering dipengaruhi oleh pola berpikir yang berdasar-
kan kritik Alkitab Namun kisah Sadrach dan zending di Jawa mengandung unsur yang 
dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu bahwa kontekstualisasi yang baik membangun 
gereja Kontekstualisasi yang saya maksudkan mempengaruhi cara penginjilan dan 
kehidupan jemaat, pemerintahan gereja dan etika kristen Menurut saya kontekstualisasi 
tidak boleh mengakibatkan penyesuaian ajaran, sebab konteks bukan sumber ajaran yang 
kedua bagi orang kristen Sumber yang satu-satunya ialah Firman Allah, yaitu Alkitab 
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4 Masalah tersebut dibahas lebih jauh dalam par 5 6, yang pertama-tama membicarakan 
persoalan penggunaan Alkitab dalam etika Kristen, kemudian membuat kita sadar akan 
bahaya bahwa kontekstualisasi membawa kita kepada 'teologia identitas' Dalam hal itu 
saya mengutip dan karangan seorang Afrika, Ka Mana (1993), yang menentang pola 
berpikir tersebut sedangkan diperkenalkannya 'teologia rekonstruksi', atau 'teologia 
membangun kembali' Meskipun ia menganut kritik Alkitab, saya menyetujui pandangan-
nya bahwa untuk orang Kristen seluruh dunia merupakan konteks atau lingkungannya 
Teologia Reformasi juga ingin membangun kembali, baik lingkungan masyarakat sendiri 
maupun seluruh dunia, tetapi teologia itu menekankan bahwa Allah sendiri menjadikan 
segala sesuatu baru, sedangkan panggilan orang Kristen adalah menyebarkan nama-Nya 
dan mengkristenkan masyarakat sesuai kehendakNya Gereja Sumba berbahagia dengan 
teologia kontekstual yang baik Pembelisan termasuk inti konteks Sumba Penanganan 
persoalan ini dengan baik, merupakan sarana mengembangkan gereja Sumba dan meng
kristenkan masyarakatnya 

6. Kesimpulan dan saran 

Pola kekeluargaan di Timur Tengah memeliki ciri-cirinya sbb Endogam, patriarchal 
(bapak yang berwibawa), patrilinear (keturunan dan pewarisan melalui garis bapak), 
patrilokal (tempat kediaman keluarga baru dekat rumah bapak), polygamis Lagi pula, 
yang dimaksud dengan 'keluarga' ialah 'keluarga besar' Di masyarakat Sumba terkenal 
empat atau lima dari ciri-ciri ini, sebab 'patriarchal' tidak berlaku mutlak, karena wibawa 
seorang bapak terbatas Juga, masyarakat Sumba tidak mengenal kawin endogam tetapi 
exogam di luar keluarga/kabihu Khususnya kenyataan terakhir ini sangat berpengaruh 
Karena perbedaan struktur masyarakat ini, tidak mungkin Alkitab memberikan petunjuk 
langsung mengenai kebiasaan perkawinan di Sumba 
Dalam bab ini saya menelusuri butir-butir yang dibahas dalam bab 3, dan mengaitkannya 
dengan hasil penyelidikan bahan Alkitabiah dari bab 4 
Saya memberanikan diri mengajukan sembilan saran kepada gereja di Sumba 
1 Agama Kiranya dalam khotbah dan katekisasi diberi ajaran sesuai dengan 'Formulir 
peneguhan/pemberkatan nikah' yang berlaku dalam gereja Sumba Sebab di dalamnya 
kita diarahkan ke Kejadian 2 yang menyatakan adanya pimpinan Tuhan pada penyeleng-
garaan setiap pernikahan Adat perkawinan tidak mudah disalahgunakan, jika kita 
bergantung pada Allah dan berada dalam hubungan yang hidup dengan-Nya 
2 Garis keturunan Kiranya dalam khotbah dan katekisasi diutamakan kerajaan Allah, 
sehingga gereja di Sumba menguatkan keluarga masing-masing agar mereka jangan 
takut malu menurut pandangan adat Sebab bukan nama di dunia ini yang penting, 
melainkan kedudukan dalam kerajaan Allah Karena itu adat lama mengenai pilihan 
jodoh dari kabihu yang betul tidak dapat diharuskan dalam gereja 
3 Perbedaan golongan Kiranya gereja Sumba membela hak orang muda yang ingin 
kawin, apabila keluarga tidak mau menyetujui perkawinan mereka dengan alasan yang 
tidak benar Misalnya asal/status calon dianggap rendah, atau karena keluarga mencari 
keuntungan Dalam hal sedemikian panggilan gereja ialah membela orang muda dan 
memberi nasihat kepada orangtua agar mereka mengutamakan hal-hal yang wajar Tidak 
tepat kalau gereja menasihati orang muda, berdasarkan hukum yang ke-5, untuk selalu 
menaati orangtua itu Kalau demikian gereja secara tidak langsung menyebabkan orang 
muda kawin duduk dengan maksud memaksa orang tua 
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4 Pembelisan Janganlah gereja Sumba melarang pembelisan Tentu di G K S dan 
G G R I anjuran ini tidak mengherankan, tetapi lain halnya di Gereja-gereja Bebas 
Larangan semacam ini berarti gereja menyibukkan diri dengan hal-hal sampingan Dalam 
terang Alkitab larangan itu tak dapat dipertahankan Sebaliknya, kebiasaan yang ditemu-
kan dalam Alkitab menunjukkan arah yang baik Pasangan baru seharusnya dibantu agar 
mereka dapat mengabdi kepada Allah Bukanlah maksud saya untuk menganjurkan 
tnohar, atau pembenan kepada wanita yang tidak langsung Sebab dengan sistem pembe-
nan seperti di Sumba juga pasangan baru bisa mendapat untung Dan tak dapat disang-
kal bahwa hubungan baik antar keluarga, yang diusahakan melalui adat perkawinan 
seperti itu menguntungkan pasangan baru juga 
5 Hubungan keluarga Kiranya gereja Sumba memegang peraturan bahwa anggota-
angota umat Allah jangan kawin campur Bila memilih jodoh kiranya seorang Kristen 
prihatin terhadap agamanya, baru kemudian terhadap hubungan keluarga Pendinan ini 
berkenaan juga dengan cara pergaulan keluarga dengan keluarga Sebab, kalau kedua 
pihak tetap bertindak sebagai pemberi wanita dan penenma wanita, maka terpaksa tetap 
dituntut juga pembenan timbal balik, misalnya pada upacara pekuburan dan upacara-
upacara lamnya Pertalian yang erat ini tidak dapat disesuaikan dengan kesatuan orang 
yang benman dalam Knstus, dan bertentangan dengan pengharapan orang Knsten 
Sebab dengan demikian mereka mengharapkan berkat dan perhubungan keluarga, dan 
dan nenek moyang yang merestui keturunan jika mereka memegang adat lama Saya 
menganjurkan untuk mengakhin pembenan timbal balik antara kabihu dan kabihu 
6 Pengurusan nikah Hendaklah keputusan majelis gereja Lai Handangu, ttgl 24 mei 
1984 yang ditenma klasis pantai G G RI 29 mei 1984, akhimya dilaksanakan 
Pengurusan nikah harus makan tiga han saja Satu hari untuk peminangan, satu untuk 
musyawarah antar keluarga, dan satu lagi yaitu han nikah 
Pada acara peminangan dan pihak laki-laki dibenkan sedapat-dapatnya dua kuda dan 
dua mamuli Pihak wanita memotong seeker babi dan membenkan satu lembar kaïn dan 
satu sarung Jangan keluarga wanita mengadakan musyawarah dalam keluarganya 
sendiri, sebab hal itu mengakibatkan sanak saudara wanita yang lam akan menuntut belis 
Hendaklah keluarga laki-laki langsung menyatakan bahwa tuntutan setinggi-tingginya 
empat ekor kuda Dengan demikian dapat dihindan bahwa keluarga wanita membawa 
kam banyak untuk mendapat kuda banyak Hendaklah keluarga laki-laki menerangkan 
sebagai pnnsip mereka bahwa anak mereka bukan anak keluarga besar, melamkan 
pertama-tama seorang anak Allah 
Kemudian, bilamana utusan keluarga bermusyawarah dalam rumah laki-laki, hendaklah 
kedua keluarga hadir dan langsung menentukan han nikah Yang dipotong hanya seekor 
babi, dan apa saja yang dibawa oleh pihak lain, cukuplah 
Pada han nikah acara dimulai dengan pemberkatan nikah di rumah gereja, yang disusul 
oleh beberapa upacara lam Pihak laki-laki mengucapkan kata tenma kasih dan memben
kan sebagai bukti sedapat-dapatnya empat ekor kuda bersama dengan mamuli Kesemu-
anya ini ditujukan kepada orangtua wanita dan bukan kepada keluarga lainnya Pemben
an ini adalah yang biasanya disebut 'pokok belis' Kemudian oleh pihak wanita diucap-
kan kata-kata perpisahan dan dibenkan pembalasan, yaitu apa yang disebut 'pokok 
balasan' Seandainya keluarga laki-laki membenkan banyak, hendaklah kelebihan itu 
ditujukan kepada keluarga baru dan jangan dibalas 
7 Perlambangan Hendaklah arti seksual, yang kelihatan pada pertukaran pembenan 
maupun dalam bentuk pembenan jangan menjadi alasan menolak kebiasaan itu 
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8 Pembehsan hari ini Hendaklah gereja Sumba secara terang-terangan menganjurkan 
penyederhanaan urusan nikah Dengan cara itu gereja akan mengusahakan perbaikan 
masyarakat seluruhnya Tidak perlu gereja mempertahankan dengan khusus hak asasi 
wanita, oleh sebab hak itu cukup berakar dalam kebudayaan lama 
9 Nikah gereja Hendaklah gereja Sumba memadakan formulir yang disebut 'perbaikan 
nikah' atau 'pengakuan dosa orang yang kawin duduk' Pada dasamya formulir mi 
merupakan pengakuan dosa, tetapi dengan adanya formulir ini secara tidak langsung 
jalan terbuka bagi orang yang mau mengatur nikah dengan cara yang tidak resmi Jalan 
'kawin duduk' seakan-akan dilembagakan Sekarang formulir 'perbaikan nikah' melawan 
tujuannya yang semula Pun setelah formulir ini ditiadakan, bisa saja terjadi lagi bahwa 
laki-laki dan perempuan mengadakan hubungan seksual Menurut pandangan orang 
Sumba tetap perlu ada pengakuan dosa di muka umum Namun tuntutan itu tidak menja-
di halangan untuk peneguhan nikah melalui formulir yang 'biasa' (bukan formulir 'per
baikan nikah') Pemakaian formulir biasa ini turut mendorong pengkristenan masyarakat 
Sebab peneguhan nikah dalam gereja itu menjelaskan bahwa perkawinan bukan persoa-
lan dua orang saja, atau dua keluarga, melainkan persoalan kedua orang itu bersama 
dengan Allah mereka Nikah mereka sangat berarti dalam pengabdian mereka kepada 
Allah Hal itu juga menentukan tempat perkawinan di tengah-tengah masyarakat 

Kata penulup Harapan saya lalah agar dengan penyelidikan ini saya melayani orang 
Kristen di Sumba Timur Barangkali melalui pembahasan kasus belis ini saya dapat 
melayani juga orang Kristen lam, yang kebudayaannya mengenal adat perkawinan yang 
berbeda Mudah-mudahan dengan kesimpulan-kesimpulan saya telah dibuktikan juga 
bahwa penyelidikan saya bermanfaat bagi orang Knsten yang kebudayaannya tidak lagi 
mengenal pembayaran belis/mas kawm 
Saya mengharap agar, melalui penyelidikan ini, saya telah berhasil memberi sumbangan 
untuk penelitian antropologis mengenai ciri-ciri masyarakat Sumba Timur dan mengenai 
peranan pembehsan dalam masyarakat itu Begitu pula saya harap telah memperluas 
wawasan mengenai kontekstualisasi gereja di Sumba dan mengenai pengkristenan 
masyarakat Sumba 
Mudah-mudahan melalui karangan im saya telah membantu para ahli missiologi dan para 
zendeling, tidak hanya mereka yang lapangannya adalah Sumba, tetapi juga tenaga 
zenaing di Afrika bagian Selatan dan Irian Jaya, tempat gereja-gereja yang saya layani 
mempunyai gereja bersaudara Saya ingin sekali supaya mereka itu bersama orang lain, 
menenma beberapa petunjuk mengenai penanganan bermacam-macam persoalan, yang 
ditentukan oleh lingkungan kebudayaan, meskipun penyelidikan saya ini sebenamya 
terbatas pada satu persoalan saja yang ditentukan oleh lingkungan khusus 
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MARRIAGE PAYMENTS 
An anthropological-ethical investigation of the bride-price in East Sumba 

(SUMMARY) 

1 Aim and organization 

In East Sumba are located the Gereja-gereja Reformasi di Indonesia (NTT) , churches 
who have wrestled from the very beginning with issues involving traditional customs like 
marriage payments, eloping, and living together before marriage The same could be said 
of the other churches in that region This anthropological-ethical investigation will, 
among other things, lead to several recommendations for consideration by the G G R I, 
pursuant to the church's own decision-making process 
Our investigation consists of three sections 
1 In the first section we provide a comparative anthropological analysis of the nature 
and function of mamage payments in East Sumba society To do justice to the pheno
menon of these mamage payments we must place it withm a perspective My investigati
on of marriage payments elsewhere m the world and in the past begins with a general 
anthropological overview of insights and theones concerning mamage payments, and 
further concentrates on Indonesia and finally on East Sumba In Chapter 2 we discuss 
the universal character of mamage payments In Chapter 3 we descnbe the nature and 
function of the bnde-price in East Sumba, against the background of the local culture 
2 The second section consists of an investigation, in Chapter 4, of the biblical data, 
especially the Old Testament, with regard to marriage payments The phenomenon does 
appear in Scripture With the help of the insights developed m Chapter 2 we examine the 
biblical data From the gathering, exegesis, and anthropological analysis of the biblical 
data regarding marriage payments it appears that this Scnptural data regarding mamage 
payments can have merely illustrative, not substantive, significance At the same time, m 
Chapter 4 we investigate precisely what can be deemed authoritative for marriage on the 
basis of Scnpture, and can therefore be significant for questions involving the bnde-
price 
3 The anthropological and exegetical sections of this study constitute the platform for 
the third section, since they provide the anthropological and theological insight necessa
ry for conducting the ethical discussion regarding the relationship between the Reformed 
Churches in Sumba and the local tradition involving mamage payments In Chapter 5 we 
provide our own ethical evaluation For that, we go back into the history of Chnstian 
missions in Sumba and of the church in Sumba, asking whether Reformed missions had 
an eye for solutions within the Sumbanese context In order to provide a responsible 
answer to this question, we need to discuss as well the theological issue of contextuah-
zation and Christianization in general In Chapter 6 we provide our conclusions and 
recommendations 

2 Marriage payments 

The phrase marriage payments is not very common, but we wish to use it in order to 
discuss both bridal gift (or dowry) and bnde-price 
The bridal gift is given to the bnde herself by her family, and is not intended for her 
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husband or his family Occasionally we hear of a return gift from the bridegroom's 
family, but that is not the focus This cultural practice is found in, among other places, 
the Middle East and India, and in earlier European culture The bridal gift is occasionally 
viewed as a prepayment of (part of) her inheritance, and occasionally as a deferred 
wage We give separate attention to the indirect bridal gift Here we refer to the pay
ment made by the groom or his family, given to the bride's family, with the intention that 
the family will use it for the welfare of the bride herself 
The bride-price is not intended for the bride, and does not come from the prospective 
husband His family pays this amount to the woman's family In this connection there is 
always a reciprocal gift from the wife's family The custom of paying a bride-price is 
found also in Africa, south of the Sahara, and in Indonesia Among the Bantoes in 
southern Africa the relationship between 'cattle-linked siblings,' or brothers and sisters 
related to each other by means of cattle-dowries, is very important The head of a corral 
often has several wives, each of whom owns her own 'house ' The bride-price (a cow) 
that a mother receives for her daughter she must later use for her son's marriage The 
woman may count on obtaining the daughter of her brother for her son This explains 
the preference for a son marrying the daughter of his mother's brother (MBD-marria-
ge) 
The bride-price is not the counterpart of the bridal gift, nor the reverse These are two 
distinct types of marriage payments Some cultures use a bridal gift system, and other 
cultures use a bride-price system 

Among the anthropological opinions surrounding marriage and bride-price we may in a 
general way distinguish between two viewpoints 
1 The fiinctionalists focus their analysis on the unilinear lineage principle and the positi
on of the children They view the bride-price as the legitimization of the marriage and as 
a bestowal of rights and duties in connection with the possibility of children These 
rights belong to the husband's family In others words, the bride-price is in fact a 'child-
price' 
2 The structuralists focus especially on forging alliances between unrelated groups 
Marriage is a tool in the politics of alliances Because a direct exchange among wives 
was impossible due to societal complexities, the bride-price developed This viewpoint 
of structuralism plays a significant role in the anthropological studies of Indonesia 
Leiden sociologists, including F A E van Wouden, have done pioneering work in their 
studies of East Indonesia, showing widespread agreement with the work of C Lévi-
Strauss in France Rather quickly people assumed that not only East Indonesia (e g, 
Van Wouden), but all of Indonesia was but a single field of anthropological study 
Currently this viewpoint is called the F.A S approach (Field of Anthropological Study) 
Some people refer to the Leiden School This school of thought envisions three funda
mental elements within Indonesian society 
1 the matrilateral cross-cousin marriage between exogamous linear units and their 
matrilateral cross-cousin (a marriage between a nephew and a niece on the mother's 
side), 
2 a double unilinear lineage system, whereby lineage is established through both the 
father and the mother, and 
3 a socio-cosmic dualism with sexual characteristics 
Not only in southern Africa, but also in Indonesia, there is a preference for a mamage 
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with the daughter of the mother's brother (MBD), the matrilateral cross-cousin marria
ge But the reasons for that preference vary Some claim that marriage payments in East 
Indonesia by nature constitute payments between clans If the marriage was originally 
mtended to establish relationships between exogamous clans, then the preference for 
MBD-marriage is indeed explainable This kind of marriage best establishes such a 
relationship That is shown by Lévi-Strauss and Van Wouden Nevertheless, the real 
question is whether this was the original intention There is an explanation other than 
either the African 'cattle-linked sibling' and alliances between clans 
For this explanation we must pay attention to tribal Indonesian societies that have not 
been influenced by Islam, and have not been essentially altered by still older Hinduism 
East Sumbian society is such a society, but we must first become familiar with Mentawai 
(near Sumatra, investigated by R Schefold) and Irian Jaya (where the G G R I churches 
are) The MBD-marriage is esteemed highly in many places throughout Indonesia, but 
not everywhere Not, for example, on the islands of Mentawai and not in Irian Jaya 
Nevertheless, the brother always has a continuing relationship with his sister, even where 
there are no MBD-marriages He is above her and also above her husband and children 
In Indonesia the family that gives the bride appears to be more prestigious than the 
bridegroom's family, because the life of the groom's lineage is perpetuated by the wife's 
(bride's) fertility The one who presents the bride gives the blessing to the other party 
That is our starting point for understanding societal structures 
The same appears in Toba-Batakland (in Sumatra, investigated by S Niessen) Here we 
encounter marriage as a matter between exogamous clans There is an exchange of gifts 
The marriage is lawful the moment when the reciprocal gift is handed over But the 
blessing of the wife is emphasized The ftiture of the marga (clan) depends upon her 
Therefore the marga from which she is a descendant is above that of the husband 
At this point we provide an orientation with regard to Tobeloland (Halmaheira, investi
gated by J D M Platenkamp) Some investigators suggest that the element of the socio-
cosmic classification between masculine and feminine (the third point of the F A S idea) 
coincides with the asymmetrical marriage alliance (the first point above) However, 
Platenkamp says that while this classification does appear among the Tobeloes, there is 
no evidence of an asymmetnca! marriage alliance The feature that Tobelo shares with 
Mentawai and Toba-Batak is the esteem for the wife and her family as the giver of life 
Our final orientation involves Sabu, which lies close to Sumba and where there are 
G G RI congregations Like the Batak, the Sabunese always ask about one another's 
clan And the wife's position and fertility are important She is the giver of Hfe All three 
features of the F A S idea are evident Alongside the husband's family lineage the wife's 
lineage is clearly recognized in Sabu Here we see a socio-cosmic dualism which, accor
ding to the Sabunese perspective, is sexually determined 

3 Bride-price in East Sumba 

There is a number of arguments for considering East Sumba as a separate entity within 
the whole of Sumbanese society 
1 East Sumba has but one tribal language, Kamberaas By contrast, in western Sumba 
there are various languages, for each region has its own language 
2 East Sumba has but one form of marriage system, namely, the matrilateral cross-
cousin marriage, whereas West Sumba has other forms 
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3 Large parts of the West have for a long time been more weaUhy and better off than 
the East The West is more fertile and somewhat more densely populated East Sumba 
has a lot of grassland and especially ladang farming, in West Sumba there have been 
sawahs for a long time For that reason people in the East view the horse as the most 
important a^Ngift, and people in the West esteem the water buffalo 
4 The East Sumbanese are descendants of one ancestor who was the island's first 
inhabitant It is said that the West Sumbanese have more ancestors We provide first a 
description of the landscape, the population, and the way of life of East Sumba (par 
3 1) Then we seek to provide a reconstruction of the earlier society (par 3 2 -38) 
In this connection it must be remembered that in some places, earlier times and modem 
times are rather similar Whereas earlier, the balance between clans, which was realized 
by means of exchanging gifts, was very important from a political and social point of 
view, to the degree that the government cared for stability within society, the need for 
this disappeared In such a situation, the bride-price can obtain especially a commercial 
value and therefore become a problem (par 3 9) The church also questioned marriage 
payments ever since it established a presence in Sumba near the end of the nineteenth 
century The church did not approve the marriage of young children, the church disap
proved of compelling young people to marry against their will, they opposed unreasona
ble marriage payments that often led people either to elope or to live together before 
marrying, and the church objected to the place of tribal religion within marriage regulati
ons (par 3 10) 

Both the structuralist view of some anthropologists, wherein marriage payments are seen 
as a tool for establishing long-term relationships between groups, and the functionalist 
view, wherein the marriage payment is above all a 'child-price', appear in the Sumbanese 
thought world, and complement one another The value ascribed to marriage payments 
is not merely a question of starting point There are two meanings which must be dis
tinguished By handing over the bride-price, the wife is incorporated into the husband's 
clan, and this clan obtains the rights to her children By means of the reciprocal gift a 
long-term alliance between clans is effected 
The relationship between marriage regulations and ancestor worship still exists among 
non-Christians According to the myth, ancestors (marapu's) bestow blessing upon the 
marriage relationships that they want and those which agree with the adat Ancestors are 
tied closely to their own clan and to the land where the clan lives They are consulted for 
all important events in the human life cycle, and surely for marriage At various points 
along the pathway toward marriage, prayers are offered and divination with the intesti
nes of slaughtered sacrificial animals is practiced At every step of the process and at the 
feasts, the bride's family offers a pig This is for a common meal, but the sacrifice is also 
necessary in order to give the marapu's something The connection with ancestor 
worship appears also fi-om the fact that the most important part of the bride-price is 
designated as a gift for the 'sleeping place above,' which means as a gift for the mara
pu's who live in the peak of a traditional house 

In order to determine where the Sumbanese place the value of marriage and marriage 
gifts, we will analyze the main points of the FAS idea 
1 Clearly present in East Sumba is the preference for a marriage with the daughter of 
the mother's brother There is exogamy, which takes the various clans into account 
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There are at least three clans that are connected through mamage, but frequently there 
are more This is considered desirable in order to obtain asymmetry in the society This 
provides simultaneously for harmony For the family that gives the bnde is indeed 
supenor to the one that receives the bnde, but every clan gives and receives bndes So 
there is a balance throughout the entire society By means of exchanging presents this 
balance is formalized and ritualized The most important exchange occurs at the wed
ding 
The giving of the bnde requires a reciprocal gift (the bnde-pnce), while the bnde-price 
Itself expects in return a reciprocal gift from the family giving away the bnde This is 
done to make clear that the bnde is not being sold There is a balance between bnde-
pnce and the reciprocal gift Because the bnde herself is the first gift, the supenonty of 
the family giving the bnde over the one receiving the bride remains Once we see this, 
then we also see how marnage payments guarantee the relations among kin and contn-
bute to political stability 
2 Double unilinear ancestry is not clearly present in East Sumba There, ancestry is 
patnlmear The wife and children belong to the husband's clan and the right of inheritan
ce IS patnlinear The woman's ancestral line is acknowledged, but it does not count for 
anything, unlike in Sabu It is incorrect to view the difference in status (see below) as 
something handed down matnlinearly If we pay attention to the ancestry, then we see 
the bnde-pnce as a guarantee that wife and children belong to the husband's clan In a 
certain sense it is a 'child-price ' 
3 a A mentality of socio-cosmic dualism, with sexual characteristics, is unique to the 
inhabitants of Sumba The sky is considered to be male and the earth female There is 
also a dualism between the one who gives the bnde and the one who receives her The 
clan giving the bnde stands above the husband's clan The group giving the bnde obtains 
from the group receiving the bnde masculine gifts (namely, ornaments and cattle), and 
provides the other group feminine articles (namely, textiles and pigs) 
3 b Dualism appears also in the class structure of Sumba This involves no sexual 
symbolism The difference in social classes has an histoncal background, relating to past 
conquests Furthermore, it arose in connection with developments in relationships of 
authority within the clan The preference for thinking in dualistic categories may have 
encouraged the class structure significantly Before entenng a mamage, scrupulous 
attention is given to the spouse's class The cost of the bnde-pnce depends on class 
considerations In this context, then, we may say that the marnage payments serve a 
societal interest the status of children can be guaranteed by marrying a partner from the 
same class 

4 Holy Scripture and marriage payments 

1 In our investigation we employ anthropological distinctions, such as the distinction 
between bndal gift and bnde-pnce In the Middle East the bndal gift is central, even 
today Therefore, it is unlikely that the most important marriage payment in Holy Scnp-
ture, the mohar, is a bnde-pnce Nor is the Arabic mahr, which we come across even 
today in Islamic law A bnde-pnce serves to establish and strengthen family connections, 
alliances are forged The Scnpture has no text pointing to this phenomenon 
However, the mohar cannot simply be called a bndal gift For these texts point to a gift 
given by the bndegroom and his family to the family of the bnde These texts do not 
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suggest that the mohar is a bridal gift given by the father to the daughter 
Proceeding fi"om the fact that the Bible does spealc about marriage payments, dismissing 
two suggestive possibihties brings us naturally to a third Our assumption is that the 
mohar is an indirect bridal gift, given by the bridegroom or his family to the bride's 
family, which nevertheless benefits the bride herself We test this assumption by exami
ning the Scriptural data (par 4 2 1) In the history of the patriarchs mohar and matt an 
appear The terms themselves appear in Genesis 34 The phenomenon of mohar appears 
in Genesis 31, even though this is paid by Jacob by working for a period of time in 
return for his bride The complaint of Laban's daughters makes it evident that their 
father received gifts which he was not permitted to use for himself It is possible that we 
find the phenomenon ofmattan in Genesis 24 Perhaps the most we can say is that this is 
a courtesy gift given by the bridegroom to the bride's parents 
In the histories of judges and kings we come across marriage gifts Sometimes the term 
sdlUchlm is used These gifts do not suggest that Israel had a bridal gift system like that, 
for example, in India 
We provide a separate discussion of those texts that appear to contradict the assumption 
that mohar is an indirect bridal gift (par 4 2 2) This involves the 'bride-price (mohar) 
for virgins' (Ex 22) and the 'bride-price {mohar) of David for Michal' (1 Sam 18) The 
payments mentioned in these texts can be explained very well as being a guarantee for 
the bride's ftiture And that is what is meant by indirect bridal gift 
Next (par 4 2 3), we discuss some literature dealing with Israelite marriage Do these 
authors also use the anthropological distinctions mentioned earlier'̂  Our conclusion is 
that the literature we have consulted, with but one exception, does not take into account 
the distinction between the bride-price system and the bridal gift system Many authors 
do point out that the bride-price is entirely or partially given for the bride herself But 
this element is not adequately acknowledged in the literature cited Nobody works with 
the concept of 'indirect bridal gift ' Nevertheless, use of this concept helps to clarify 
matters 

2 Then we discuss the anthropological distinction between exogamy and endogamy To 
this very day the Middle East is characterized by a preference for endogamy Here our 
presupposition emerges regarding the significance of paying attention to the endoga-
mous structure of Israelite society, a feature that surfaces in the Scriptural data (par 
4 3 1 -434) 
Within Israelite thinking, the father occupies an important place This is not due to 
ancestor worship Rather, it is connected to the inheritance portions that the tribes 
received at the entrance into Canaan The already-endogamous society of the nomadic 
Israelites is maintained when each tribe obtains an inheritance in order to serve the Lord 
there Therefore, 'the name of the father [must] remain with his inheritance ' Both the 
statute governing the marriage of female heirs (Num 27 and 36) and the levitical law 
(Deut 25) belong to this category 
The marriage of Ruth and Boaz was not a levirate marriage Calling it a redeemer-
marriage is preferable Throughout the book of Ruth, the figure of the redeemer plays a 
role The redeemer of Naomi was the son whom Boaz and Ruth received Within the 
endogamous family, this son maintained the name of deceased Elimelech along with the 
latter's inheritance 
Leviticus 18 is often understood to be prohibiting certain marriages on account of 
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kinship A different explanation deserves preference This chapter issues a necessary 
warning in a society with endogamous and patrilocal features This chapter mentions 
family members who hve in the same family or very close by, people who could be 
assaulted Here, 'incest' is employed as a word for sexual assault against members of the 
family or household 
Genesis 2 24 indicates that the young newlyweds must maintain the necessary distance 
from the family within a society containing endogamous and patrilocal features Genesis 
2 says that in the beginning the Lord gave the man 'his' wife and therefore he must leave 
his own father and mother 
After considenng the biblical data, we follow with an evaluation of the literature on this 
point (par 4 3 5) In the literature dealing with Israelite marriage, authors occasionally 
mention endogamy but often the term is not defined For that reason people lose sight 
of the fact that an endogamous society has a different structure than an exogamous 
society An 'indirect bridal gift' functions well in an endogamous society That kind of 
society requires no forging of alliances between exogamous clans by means of marriage 
payments But by means of the indirect bridal gift the wife is protected within the family 

3 In section 4 4 we discuss the mixed marriage Within the exegetical literature, this is 
occasionally treated incorrectly under the topic of endogamy 
Religious orientation, and not endogamy, was decisive for the mantal choices made by 
the patnarchs for their children This was laid down in the law in Deuteronomy 7 This 
passage deals with the inhabitants of Canaan, who at that moment constituted the most 
serious threat 
Mutatis mutandis, the prohibition affected others too We see this, for example, during 
the penod following the captivity, in the struggle Ezra and Nehemiah waged against 
mixed marriages They opposed especially those marriages which constituted a threat 
against life in covenant with the Lord From the prophets we learn that marriage must be 
viewed as a covenant between husband and wife, subordinated to the covenant between 
the Lord and His people From 1 Corinthians 7 we learn of the high value Paul attached 
to mantal faithfulness A marriage to an unbeliever may not simply be broken In 2 
Corinthians 6, however, the apostle strongly advises against entering such a marriage 
Before the description of the marriage of our first parents is given in Genesis 2, we are 
told in Genesis 1 that man and woman are equally important, that they are both image of 
God (Gen 1 26-27) Therefore both marnage partners must serve the Lord together 

4 Next comes a discussion, in par 4 5, of the route to marriage Preceding the wed
ding day IS engagement, before which there is usually a time in which the boy and girl 
get to know each other and fall in love with each other This is what the Song of Solo
mon IS about, a book that is quite relevant to both Sumbanese and western societies 
Attention to the phasing-in of the marriage relationship is quite important to our investi
gation, since It can happen in societies with mamage payments that the activities of 
prospective marriage partners do not keep pace with the activities of the families invol
ved This can result in a premature entrance into marnage which becomes then socially 
acceptable At the time of engagement the wife is obtained by means of the mohar The 
marriage thereby becomes legitimate in the eyes of the law This is evident in the warti
me legislation found in Deuteronomy 20 and 22, and in the status of Mary, mother of 
Jesus, when the angel Gabnel addresses her 
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We leam very little from the Bible about weddings Jundically the mamage was already 
legitimated Weddings involved especially the procession during which the bride was 
brought to the home of the bndegroom 

5 Par 4 6 IS entitled An initial contexiualization, and deals with contextualizing the 
whole orbit of customs described in the Bible This is of interest in order to arnve at our 
own conclusions regarding contextualization and Chnstianization (for further discussion, 
see par 5 4) In connection with marriage, we can observe that even in somewhat 
dubious relationships, the high value of marriage was maintained If a slave was taken as 
a wife this relationship was indeed a marriage In polygamous marriages all of the 
relationships were taken seriously, quite apart from approving polygamy itself The 
custom of arranged marriages was not forbidden by Paul, but was circumscribed by 
several qualifications According to 1 Connthians 7, marriage may not be used for the 
honor and the fiiture of the family A Chnstian marriage should be viewed first of all in 
terms of its significance for the kingdom of God 
Ancient Israel was God's own people This cannot be said now of any single nation 
Nevertheless, Leviticus 18 indicates that the law of God was valid for everyone in the 
land In the time of the New Testament as well, the church must not pursue her own 
morality, but rather pursue the Chnstianization of society 

5 Ethical evaluation 

1 In 1881 Reformed missionaries began working in Sumba At that time there were 
already Christians among the Sabunese coastal population Among them we find the first 
congregations, established in 1916 and 1919 Sumbanese congregations followed in 
1930, 1932, and 1937 In par 5 2 we discuss the period from 1881 to 1936 Most 
missionaries were of the opinion that it was improper to lay new commandments upon 
young Christians They wanted to wait and develop among them an appreciation for 
what was permissible and what was not They respected the Sumbanese culture, but 
distinguished what was specifically religious from other elements of the cuhure They 
issued a warning concerning the former, and were open with regard to the latter 
Among the missionaries there was often an impulsive reaction against the bnde-price, 
but later many expressed more nuanced opinions on the matter Society did speak of 
'buying,' but usually this did not suggest that the wife was sold Belts (the word for 
bride-price) is derived not from the verb heli (to buy), but from a word that means 
value ' 

2 In the 1930s there was a church split in East Sumba, and among the separated chur
ches another division occurred in the 1950s Par 5 3 discusses the period from 1936 to 
1984 A difference of opinion regarding the adat - and especially the marriage adai -
constituted the background behind these two church divisions in East Sumba In the 
conflicts themselves, however, matters of subordinate interest were involved Within the 
large Gereja Knsten Sumba no weighty objections were leveled against the belts In the 
Gereja-gereja Bebas marriage payments are entirely forbidden, within the Gereja-gereja 
Reformasi far-reaching decisions have been made to streamline the customs relating to 
this, but these have not been implemented The last two church groups are close to one 
another It would be good if people from these churches could enter into conversations 
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again, but they must avoid disputing about subordinate matters Then the real question 
concerning how to deal with the ancient adat remains unanswered 

3 Par 5 4 discusses contextuahzation and Chnstianization By contextuahzation we 
understand that the context influences the proclamation of the gospel and the formation 
of the church, and we understand Chnstianization to refer to the following stage, where 
the church attempts to exert formative influence, on the basis of her commission, upon 
society In par 5 5 we devote attention to the 1992 study of Sutarman S Partonadi 
concerning contextuahzation and mission in Java This involves the mission work of the 
same Reformed Churches in the Netherlands that have also worked in Sumba This 
study teaches us that Scripture critical thinking has deeply influenced many pleas for 
contextuahzation, whereas the same history can teach us what a good effect contextuah
zation can have on forms of proclamation and on the organization of congregational life 
For us, contextuahzation does not involve adapting biblical teaching, since the cultural 
context IS not a second source The single source from which Christians draw is the 
Word of God, the Bible However, in the manner of proclamation and worship, in 
church government and in ethics, one must take the context thoroughly into account 

4 In par 5 6 we investigate the underlying problematic First of all, we discuss the 
matter of appealing to Scripture in ethics Next, we discuss the danger of ending up, via 
contextuahzation, with a so-called 'identity theology,' using the 1993 study wntten by 
the African Ka Mana concerning another theological model namely, his 'theology of 
reconstruction ' He too shares the premises of Scnpture cnticism, but his plea for a 
contextuahzation in which the entire world is viewed as the Chnstian's context, is 
enlightening It constitutes a warning against 'identity theology ' 
Reformed theology appeals for a theology of reconstruction, but emphasizes thereby 
that God is the One who makes all things new, and that the task of Christians lies in 
bearing His name and in Chnstianization, i e, shaping society in accord with His will 
The Sumbanese church is helped by contextual theologizing Marriage payments are part 
of the Sumbanese context A proper manner of dealing with this phenomenon is very 
significant for the upbuilding of the church and for Chnstianizing that society 

6 Conclusions and recommendations 

The family structure of the Middle East displays the following charactenstics it is 
endogamous, patriarchal, patrilinear, patrilocal, polygynous, and it recognizes the 'exten
ded family ' In Sumbanese society four or five of these six characteristics (have) appe-
ar(ed) Sumbanese society is patnarchal only to a limited extent, for the father does not 
have absolute authonty over his children Sumba is exogamous rather than endogamous, 
and this difference is very significant precisely for mamage payments In view of these 
societal differences, it is evident that no direct conclusions can be derived from Scnpture 
for Sumbanese mamage customs 
In this chapter we follow the points discussed in chapter 3 with regard to the bride-price, 
and connect these with the result of our investigation, in chapter 4, of the Scnptural 
data This leads us to nine recommendations for our Sumbanese sister churches 
1 Religion In preaching and catechesis, mention should be made of matters contained 
in the marriage formulary used by the Sumbanese churches In that formulary we are 
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directed to Genesis 2 and to God's leading in bnnging marnage into existence Marriage 
customs will not be followed erroneously if people depend directly upon God and 
maintain a vital relationship with Him 
2 Family lineage In preaching and catechesis the pnonty of the kingdom of God 
should be made make clear to young and old The church in Sumba must teach families 
not to fear loss of face in terms of the concept ofadal Not one's name in this world, but 
the kingdom of God is what is important Therefore, the ancient regulations governing 
forms of marriage system may not be binding in the church 
3 Class distinction The Sumbanese should defend the rights of young people who wish 
to marry There are cases where families will not approve the mamage of their young 
people because the lineage of one partner is considered too low or because the family is 
seeking financial advantage The church's task at that point is to defend the right of 
young people and to stimulate parents to set proper priorities It is wrong to hold before 
these young people, with an appeal to the Fifth Commandment, the claim that they must 
always be m subjection Such an approach would result in the church indirectly encoura
ging the boy and girl to have secret sexual intimacy in order to force their subsequent 
entrance into marriage 
4 Marnage payments The Sumbanese church should not forbid the bride-price In the 
G K S church and in the G G R I churches this recommendation will not be disturbing 
But in the Gereja-gereja Bebas it will be By prohibiting the bride-price the church busies 
herself with incidental matters and functions legalistically Such a prohibition is indefen
sible on the basis of Scriptural data The customs appearing in Scripture show us a 
certain direction that can be followed The young couple must be helped en route to 
being able to serve God independently This does not mean a promotion of the mohar as 
an indirect bndal gift, for in marriages featunng either the bndal gift or the bnde-pnce 
the payments can uhimately serve the well-being of the young couple In this connection 
we may not forget that good relationships between families, something envisioned with 
such marriage customs, ultimately serve the young couple well also 
5 Kinship The church in Sumba should maintain the rule that individuals who belong 
to the people of God may not enter a mixed mamage For Chnstians, religion is far 
more important than kinship when it comes to marnage This also affects the interaction 
between families If families continue viewing each other according to ancient custom as 
related-by-mamage, then exchanging presents at funerals and other occasions is obliga
ted Such a tight bond between families does not comport with the unity of believers in 
Christ It IS also in conflict with the Chnstian hope for the future Ancient custom 
dictates that one bases his hopes for the future on the bond between families, and ex
pects one's ancestors to give their blessing as long as their descendants keep the ancient 
rules This background leads us to plead for an end to exchanging presents among 
extended families, even though this will meet with resistance among Sumbanese Chnsti
ans 
6 Marriage regulations The decisions of the consistory of Lai Handangu, made on 24 
May 1984 and adopted by the coastal classis of the G G R I churches on 29 May 1984, 
should be implemented The marriage regulations would take no more than three days 
one day for the mamage proposal, one day for discussion between families, and finally 
the wedding day itself 
In connection with the mamage proposal the man's side provides two horses if possible 
In addition they give two mamnh's The woman's family slaughters one pig and gives 
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one kaïn and one sarung The girl's family should not plan a gathering for consultation 
with the extended family, since then the girl's broader family would come with demands 
involving the belts The bridegroom's parents should declare at the first opportunity that 
at most, four horses may be requested In this way the wife's family members can be 
prevented from coming with textiles in order to get horses The boy's family should 
explain that their son is not first of all a son of the extended family, but rather a child of 
God 
When family representatives thereafter gather m the young man's house, both families 
must be represented and agree on the wedding date At that time one pig is slaughtered, 
and what the other side brings must be considered sufficient 
On the wedding day itself the wedding ceremony occurs in the church Then follow 
several formalities The bridegroom's family expresses thanks and demonstrates its 
appreciation by giving four horses with accompanying mamuli, if possible These are 
intended only for the bride's parents and not for the extended family This is the so-
called pokok helis (the base of the helis) Then the bride's family gives a farewell speech, 
along with the pokok halasan (the base of the reciprocal gift) If still more is given by 
the bridegroom's family, this must be for the newlyweds and must not be met by reci
procal gifts 
7 Symbolism The sexual symbolism of the gift exchange and of the gifts themselves 
should not be a reason for rejecting them 
8 Modem marriage payments The Sumbanese church should come out openly in favor 
of simplifying marriage regulations, and demonstrate that she herself puts this into 
practice Then the church can contribute toward a shift in the entire society In contrast 
with what is often said, this would in most cases not mean that the church must defend 
the rights of the woman Her rights are rather well secured in the culture 
9 Church wedding The Sumbanese church should abandon using the formulary con
nected with 'rectifying marnage ' Taken by itself the formulary is nothing else but a 
confession of guilt But by maintaining it as a separate exercise, the practice in fact 
opens the way for governing marriage in an improper way This improper way of prema
ture use of the privileges of marriage is thereby institutionalized The formulary for 
rectifying marriage' yields the wrong consequences 

Even after this formulary is abandoned, it could happen that a man and a woman might 
have sexual relations before marnage In that case, public confession of guilt will un
doubtedly remain necessary in the mind of a Sumbanese congregation Nevertheless, 
such a confession of guilt need not obstruct the way to a church wedding using the usual 
formulary Maintaining this particular formulary can make a good contribution toward 
the Christianization of society For by means of a church wedding it is made clear that 
marriage is not simply the business of two individuals, but also a matter between them 
and God Their marriage exists for His service, and that is also charactenstic of the place 
of marriage within society 
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Epilogue We hope to have rendered a service to the Christians of East Sumba with our 
study By discussing the case of the belis perhaps we have been able to assist other 
Chnstians hving m other cultures where mamage payments are customary In the con
clusions provided in the final chapter, we have shown that our study can be valuable for 
Chnstians living in societies where marriage payments are no longer customary 
We hope to have made a contribution, through this study, to anthropological investigati
on of the characteristics of East Sumbanese society and of the role of marriage payments 
in that culture And we have sought to provide deeper insight into the contextualization 
of the church in Sumba and the Chnstianization of Sumbanese society 
We hope to have been of service to rmssiologists and missionaries, not only those 
working in Sumba, but also missionaries in southern Africa and Inan Jaya, where the 
churches we are serving have ecclesiastical ties It is our wish that by means of this 
investigation into a geographically and culturally circumscribed subject, they and others 
have received directions for approaching other problems that are shaped by a cultural 
context 



MISSION - Missiologisch onderzoek in Nederland 

Eerder verschenen in deze reeks: 

1. Jan A.B. Jongeneel, Missiologie: I Zendingswetenschap, II Missionaire theolo
gie, 1991. 
ISBN 90 239 9649 3/CIP 

2. Eeuwout Klootwijk, Commitment and openness: the interreligieus dialogue and 
theology of religions in the work of Stanley J. Samartha, 1992. 
ISBN 90 239 0828 7/CIP 

3. David N.A. Kpobi, Mission in chains: the life, theology and ministry of the 
ex-slave Jacobus E.J. Capitein (1717-1747) with a translation of his major 
publications, 1993. 
ISBN 90 239 0793 0/CIP 

4. Anne-Marie Kool, God moves in a mysterious way: the Hungarian protestant 
foreign mission movement (1756-1951), 1993. 
ISBN 90 239 0796 3/CIP 

5. Bastiaan Plaisier, Over bruggen en grenzen: de communicatie van het Evangelie 
in het Torajagebied (1913-1942), 1993. 
ISBN 90 239 1216 0/CIP 

6. Hesdie S. Zamuel, Johannes King: profeet en apostel van het Surinaamse 
Bos land, 1994. 
ISBN 90 239 1950 5/CIP 

7. P. Jeroen G. Jeroense, Theologie als zelfkritiek: een onderzoek naar de missio
naire theologie van Arend Th. van Leeuwen, 1994. 
ISBN 90 239 0647 0/CIP 

8. Alle G. Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht: de wordingsgeschiedenis 
van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960), 1994. 
ISBN 90 239 0538 5/CIP 

9. Johan A. Woudenberg, Uw koninkrijk kome: het Utrechtsch Studenten-
Zendingsgezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908), 1994. 
ISBN 90 239 1858 4/CIP 

10. Kyoung Jae Kim, Christianity and the encounter of Asian religions: method of 
correlation, fusion of horizons, and paradigm shift in the Korean grafting 
process, 1994. 
ISBN 90 239 0831 7/CIP 

11. Wouter Smit, De islam binnen de horizon: een missiologische studie over de 
benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-
1951), 1995. 
ISBN 90 239 1481 3/CIP 

12. Maarten van der Linde, Werkelijk, ik kan alles: werkers in kerkelijke arbeid in 
de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966, 1995. 
ISBN 90 239 0962 3/CIP 

13. Christina Maria Breman, The Association of Evangelicals in Africa: its history, 
organization, members, projects, external relations, and message, 1996. 
ISBN 90 239 0336 6/CIP 



14. William F. Mundt, Sinners directed to the Saviour: the religious Tract Society 
movement in Germany (1811-1848), 1996. 
ISBN 90 239 1055 9/CIP 

15. Jan A.B. Jongeneel, Rudy Budiman en Johannes J. Visser (red.), Gemeen
schapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse 
christenen in Nederland: een geschiedenis in wording, 1996. 
ISBN 90 239 0319 6/CIP 

16. Paul J. Visser, Bemoeienis en getuigenis: het leven en de missionaire theologie 
van Johan H. Bavinck, 1997. 
ISBN 90 239 0587 3/CIP 

17. Jaap van Amersfoort en Willem Jan van Asselt, Liever Turks dan Paaps?: de 
visies van Johannes Coccejus, Gisbertus Voetius en Adrianus Relandus op de 
islam, 1997. 
ISBN 90 239 0560 1/CIP 

Boekencentrum Publishing House 
RO. Box 29 
2700 AA Zoetermeer 
The Netherlands 



: 




