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1.

Inleiding

V rouw enbesnijdenis - m et nam e in Afrikaanse landen - is in de jaren zeventig
een belangrijk discussiepunt bij vrouwenbewegingen geweest die de verdienste
hadden dit verschijnsel in het W esten meer onder de aandacht te brengen. O n
hygiënische om standigheden w aaronder de operaties vaak plaatsvinden, veel
voorkom ende infecties ook met blijvende schade aan de gezondheid, het trau 
m atiserende van de ingreep en het effect op de seksualiteitsbeleving van de
vrouw w ekten de verontw aardiging. Algemeen gebruik van de pil in het Westen
had seksualiteit in belangrijke m ate van voortplanting losgekoppeld en vrouwen
waren zich in de seksuele revolutie die daarop volgde juist m eer bewust gewor
den van haar autonom e rechten op dit gebied. De reacties op het verschijnsel
van vrouw enbesnijdenis waren daardoor des te heftiger. H et werd algemeen
veroordeeld en in de vaart van de em ancipatiestrijd geplaatst als onderdrukkingsm echanism e van m annen ten behoeve van controle op de seksualiteitsbele
ving van vrouw en. F ran P. H osken, die zich in haar rapport Genital and sexual
m utilation o f fem ales terecht zorgen m aakt over de gezondheidsrisico’s van besnijdenisoperaties voor vrouwen, verw oordt het onder andere als volgt:
'( ...) M odernization is the goal o f each and every African head o f state and politician,
w h o th erefore m ust be held responsible for their failure to act. T o cling to m edieval
m utilation o f w o m en ’s genitalia to rob fem ales o f their natural endow m ents is simply
not accep tab le anyw here in the world ( ...) ’ (1979, 15/6).

De felheid en actiegerichtheid w aarm ee vrouwenbesnijdenis met name door fe
ministische groepen in het W esten bestreden werd schoten het doel echter gro
tendeels voorbij, ook om dat daarbij niet voldoende blijk gegeven werd van in
zicht in de culturele achtergronden van het gebruik dat in al zijn vorm en en voor
alle sam enlevingen op eenzelfde wijze veroordeeld werd. Afrikaanse vrouwen
reageerden verbolgen. O ver M arie-Angélique Savané, Senegalees sociologe die
met o n d er anderen Nawal el Sa’adawi de A A W O R D (African Women for R e
search and D evelopm ent) oprichtte, zegt Kati David in D e T ijd :
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‘dat ze diep g esch o k t is o ver de naar haar oord eel sen sation ele perscam pagne in E uro
pa over de b esn ijd en is van vrou w en . Z e n oem t de h ele stem m ingm akerij rondom dit
probleem ee n vorm van kolon ialism e: “ H et W esten m oet on s w eer zo nodig vertellen
wat w e w él en w at w e n iet m oeten d oen . M om en teel zou h et geen en k el verschil uitm a
ken als een regering de b esn ijd en is w ettelijk zou v erb ied en ... Z olan g de w etten lo s
staan van d e alg em en e situatie heb b en ze geen en k ele kracht” ’ (18 augustus 1978).

D e dialoog blokkeerde en dat m anifesteerde zich misschien wel het duidelijkste
in de bijna antagonistische sfeer - ook op dit gebied - tussen deze groepen op de
Internationale V rouw enconferentie 1980 te K openhagen. W esterse feministen
verw eten D erde-W ereld-vrouw en zich niet progressief genoeg op te stellen en
de laatsten kregen onvoldoende erkenning voor het feit dat zij de strijd om
voedsel voor het gezin belangrijker vonden dan de ‘luxe’ problem en van vrouw enem ancipatiegroepen uit het W e sten .1
Sindsdien lijkt de discussie over vrouw enbesnijdenis te zijn weggeëbd. H et
w ordt nog wel eens genoem d of aangehaald te zam en m et allerlei andere afgrij
selijke dingen die vrouw en in de geschiedenis zijn aangedaan, zoals heksen
jacht, Chinese voetbindingen e.a. (Em m a B runt 1979, 74 (geciteerd uit De Fe
m inist) en Joke Schrijvers 1986,9 (geciteerd uit The black w om en cross-culturally van F.C. Steady 1981)). M aar aan inzicht over de plaats en functie van vor

men van vrouw enbesnijdenis in de sociale organisatie van concrete sam enlevin
gen is nog niet veel m eer gew onnen. Een noodzakelijke voorw aarde als we ons
gevoel van solidariteit h anden en voeten willen geven. E en te gem akkelijke ver
oordeling kan averechts uitw erken, de dialoog v erder blokkeren en zelfs een re
actie uitlokken waarbij vrouw enbesnijdenis gebruikt w ordt om de eigen culture
le identiteit tegenover het W esten m eer te profileren. Iets dergelijks gebeurde
in Iran, waar geëm ancipeerde vrouwen na het vertrek van de sjah uit eigen b e
weging weer een sluier gingen dragen.
D it artikel nu, is een poging m eer inzicht te bieden in de culturele achtergron
den die bij het gebruik van vrouw enbesnijdenis een rol kunnen spelen. K orfker
onderscheidt in haar pap er ‘V rouw enbesnijdenis en het gebruik bij de K ikuyu’
(1981, 4) zeven vorm en van besnijdenis. G lobaal genom en kan men daarin drie
hoofdvorm en onderscheiden:
1. incisie of S unnabesnijdenis, waarbij de voorhuid boven de clitoris w ordt
weggesneden;
2. excisie of clitoridectom ie, waarbij de clitoris in m eerdere of m indere m ate
verw ijderd w ordt;
3. infibulatie, w aarbij de clitoris, de grote en kleine schaam lippen weggesne
den en de w ond op een kleine opening na dichtgenaaid wordt.
De incisie op zich heeft geen negatief effect op de seksualiteitsbeleving van de
vrouw. Na de infibulatie daarentegen is geslachtsverkeer helem aal niet m eer
mogelijk, to td a t de opening (na het huw elijk van de vrouw) weer groter ge
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m aakt is. Bij clitoridectom ie is het effect van de ingreep vooralsnog niet duide
lijk. E r w ordt wel gezegd d at beleving van orgasm e d aardo o r niet m eer m ogelijk
is. Bij mijn w eten zijn e r nog geen vaststaande feiten b ekend over h et effect van
clitoridectom ie op de beleving van orgasm e voor de vrouw, het eventuele ver
schil in effect op clitoraal en/of vaginaal orgasm e en de functie van de G -plek2 in
deze. Nawal el Sa’adawi zegt o nder andere dat de seksuele opvoeding van meis
jes in de A rabische w ereld daarbij een sterk negatieve rol speelt, om dat zij ge
traind w orden in het onderdrukken van de eigen gevoelens (1982, 47, 77). Toch
was het haarzelf wel m ogelijk om jaren na haar huw elijk w eer ‘(...) volop van
seks te genieten ( ...) ’ (1982, 42).3 Juist om dat het w egnem en van de clitoris op
zich seksuele toegang to t d e vrouw niet bem oeilijkt en zeker de behoefte aan in
tim iteit, seksualiteit in de ruim e betekenis, niet hoeft weg te nem en is de bedoe
ling van deze besnijdenisvorm - in tegenstelling to t de twee andere genoem de
besnijdenisvorm en - niet direct duidelijk. C ulturele achtergronden van een sa
m enleving zouden d aarover m eer inzicht kunnen verschaffen. D aarom werd
voor een eerste onderzoek naar de betekenis van vrouw enbesnijdenis hier een
sam enleving gezocht w aar clitoridectom ie gebruikelijk is. D e keuze viel dan op
de M asai om dat we over gegevens beschikken die een lange historische periode
bestrijken en de ingreep nog steeds w ordt uitgevoerd. D aarbij speelde boven
dien een andere overw eging een rol. D e cultuur van de M asai w ordt gekenm erkt
d o o r grote vrijheid in het seksuele leven van m annen en vrouw en, voor en na
het huw elijk. H et zou interessant zijn na te gaan of clitoridectom ie hier inder
daad gezien m oet w orden als een onderdrukkingsm echanism e van m annen om
de seksualiteit(sbeleving) van vrouw en te beheersen. A angezien het hier om
een oud gebruik gaat is het van belang zich - in eerste instantie althans - op ou
dere bronnen te richten. Z ek er bij de M asai, w aar zich ingrijpende veranderin
gen hebben voorgedaan sinds de koloniale overheersing eind vorige eeuw . D it
stuk is daarom in belangrijke m ate gebaseerd op de m onografie van M erker
(1910), die zijn gegevens om streeks de eeuwwisseling verzam elde. H et geldt
nog steeds als de m eest volledige beschrijving van de M asai-cultuur. D e schrij
ver onderscheidde in zijn tijd bij het M asai-volk drie grote groepen: ‘El D orobo,
El K uafi en E l M asai’, w aarvan alleen de laatste de oude leefwijze van pastorale
nom aden nog had w eten te handhaven. O m de eerdergenoem de reden is dit ar
tikel dan ook m et nam e op gegevens over deze stam gebaseerd.

2.

De Masai

D e El M asai leven in het gebied ten noorden en zuiden van de grens tussen K e
nia en Tanzania. Z e w onen m eestal in individuele fam iliekralen, die nogal wijd
verspreid in h et steppengebied liggen, aan een b eekje d at - w anneer h et klim aat
niet te droog is - w ater voor m ens en vee biedt. H un econom ie is gebaseerd op
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het houden van vee, met name runderen, ezels, geiten en schapen. G oede wei
degronden vereisen regelmatig verhuizen, w at door de sim pele bouw van de
kralen eenvoudig te realiseren is. Deze w orden door de vrouwen gem aakt en be
staan uit een ovale omheining van doornen takken, w aarbinnen langs de rand de
hutten voor de bewoners en het jonge vee staan. H et midden is vrijgehouden
voor de kudde die daar ’s nachts bescherm d staat tegen de aanval van wilde die
ren. Tijden van droogte en veeëpidem ieën kom en niet zelden voor en behoren
tot de grootste ram pen die de Masai kunnen treffen.
H et gebied dat de Masai bewonen is onderverdeeld in districten waarin steeds
één m anyatta staat. D at is een grote kraal voor zo’n 50-100 krijgers die verant
woordelijk zijn voor de defensie en regelm atig rooftochten houden om het veebezit van de families aan te vullen. A ctiviteiten van de krijgers staan onder con
trole van de hoofdm an, die door alle eerdergenoem de stam m en van het Masaivolk ook als zodanig erkend wordt. H et is de enige overkoepelende politieke
macht, die echter bijna uitsluitend gericht is op het reguleren van de rooftoch
ten. H et initiatief daartoe nemen de krijgers van elke m anyatta overigens zelf
door druk uit te oefenen op hun leiders, die vervolgens voor de noodzakelijke
toestemming met een geschenk van runderen naar de hoofdm an afreizen. Het
geslacht van de laatste, die een zeer grote familie en zeer veel vrouwen kan heb
ben, is zelf echter nooit bij rooftochten of oorlogvoering betrokken. Aan het
hoofd van elk district staat een Masai die tegen h et einde van zijn krijgerstijd be
noem d wordt. Bij zijn positie hoort dat hij arm blijft en hij gaat gekleed met de
tekenen van oude m annen en vrouwen. Hij reist voortdurend rond en zijn vrou
wen wonen dan ook m et elkaar in een fam iliekraal, zonder dat hij daar vaak
aanwezig is. H et is zijn taak de eenheid in het district te handhaven en beslissin
gen te nemen waar de voortdurende jaloezie en meningsverschillen over allerlei
kleinigheden bij de Masai tot botsingen hebben geleid. D at gebeurt bij voor
beeld als m eerdere m anyatta’s tegelijk een rooftocht willen ondernem en of ge
huwde m annen voor goede weidegronden juist die w oonoorden kiezen die
moeilijk door de krijgers verdedigd kunnen w orden (M erker 1910, 73).4 H et
streven van de hoofdm an is er dan op gericht de eenheid van alle districten en
bovendien het hele Masai-volk met name tegenover buitenstaanders te handha
ven. De Masai zijn een trots volk en beschouwen een nederlaag in een van de
districten als gezichtsverlies voor allen. H et grote ontzag van de krijgers voor de
voorspellingen van de hoofdm an ten aanzien van het succes van geplande roof
tochten, en het noodzakelijke tovermiddel dat alleen hij hun daartoe kan berei
den, zijn belangrijke beheersingsm echanism en in handen van de hoofdman.
E r is een duideijke scheiding tussen het leven in de fam iliekralen en de krijgerskraal waarvan hier nu eerst een beeld gegeven w ordt.
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3.

Het leven in familiekralen

M annen trouw en na beëindiging van hun krijgsdienst op 28/30-jarige leeftijd.
D an leven ze voor k orte tijd w eer in de kraal van hun vader om spoedig naar een
eigen fam iliekraal te verhuizen. D e eerste vrouw van een man is zijn hoofd
vrouw en zij heeft de leiding over de andere vrouwen met wie hij daarna nog
huwt. O m streeks de eeuwwisseling was het gemiddelde aantal 5-6 vrouwen per
man. E lke vrouw w oont m et haar kinderen in een eigen hut, die zijzelf gebouwd
heeft en voert een zelfstandig huishouden. Samen houden ze de kraal schoon,
wat o n d er andere betek en t dat de mest die de kudde ’s nachts binnen de kraal
geproduceerd heeft iedere dag verw ijderd m oet worden. Voor het levensonder
houd heeft elke vrouw een deel van het vee uit de kudde van haar man in vrucht
gebruik. Zij zorgt d aar binnen de kraal voor, met name voor het jonge vee. H et
is alleen vrouw en toegestaan de dieren te m elken en zij hebben de beslissingsbe
voegdheid over de verdeling van het produkt dat een belangrijk voedingsmiddel
is. Form eel blijft het vee echter bezit van haar echtgenoot en hij is degene die
bepaalt w anneer een dier geslacht w ordt, hoewel er natuurlijk m om enten zijn
w aarvoor de traditie d at eigenlijk al voorschrijft. H et vee dat een vrouw in
vruchtgebruik heeft w ordt later onder haar zonen verdeeld, die dat echter pas
form eel in bezit krijgen als hun vader overleden is. Sinds de eeuwwisseling leven
de M asai al niet m eer uitsluitend van veeprodukten. O verschotten aan huiden
en dergelijke w orden door de vrouw en zelf tegen voedselgewassen geruild met
langstrekkende karavanen en zij gaan daarvoor ook wel op reis naar andere dis
tricten. H et is b eneden de w aardigheid van m annen zich daarm ee te bem oeien
hetgeen overigens geldt voor alle arbeid die vrouwen verrichten. Gehuwde
m annen hoeven niet te w erken. Zij gaan alleen iedere dag een keer naar hun
kudde op het veld kijken die door hun jonge zonen vanaf de leeftijd van onge
veer 7 ja a r oud gehoed w orden. Z e doen ook nooit mee met het dansen van de
meisjes en vrouw en m et krijgers die ’s middags regelmatig op bezoek komen.
Zij spelen dan m eestal een spelletje m et een andere gehuwde man die langs
komt. Z e fungeren als fam iliehoofd en treden regelend op bij conflicten die hun
familie aangaan (zie noot 4). Z e hebben echter geen formele politieke macht en
mogen zich ook niet m et krijgerszaken inlaten, al gaan ze nog wel eens met een
rooftocht m ee zolang ze zich daarvoor nog jong genoeg voelen. In die zin fun
geert de jongste leeftijdsgroep van gehuw de m annen als een soort reserve voor
het leger, die m et nam e bij een aanval van buitenaf in actie komt. M erker ken
m erkt het leven van de gehuw de man m et ‘beschauliches Nichtstun’ (1910, 44)
en T hom son zegt: ‘V ergeleken bij de krijgersfase vinden de gehuwde m annen
hun leven betreurensw aardig saai. E n ze houden zich dan vooral bezig met ein
deloze discussies over de m eest triviale zaken’ (1968, 250, mijn vertaling).
Z o d ra een vrouw een zoon van 10/12 ja ar oud heeft wordt de verantwoording
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voor het vee uit haar huishouden op hem overgedragen. A ls hij niet onmisbaar
is voor h et hoeden van zijn vaders kudde betekent dit dat zij m et haar gezin in
een eigen kraal gaat w onen die enkele kilom eters van de oorspronkelijke ver
w ijderd is. D it geldt als voorzorgsm aatregel tegen diefstal van vee door zonen
uit de kudde van hun vader (M erker 1910, 28). O p die leeftijd begint voor jon
gens ook de voorbereidingstijd die aan hun besnijdenis en later de intrede in de
krijgsdienst op 16-jarige leeftijd voorafgaat. E n het is de gew oonte dat zij dan
geregeld in groepjes ron d trek k en op hun krijgerstalenten al op kleine schaal te
oefenen. Ik verm oed dat het vee van hun vaders daarbij niet ontzien w ordt en
dit het m otief voor bovengenoem de regeling zal zijn. V anaf deze verhuizing
leeft een vrouw bijna niet m eer in de kraal van haar m an (behalve bij voorbeeld
w anneer haar zoon overlijdt en ze geen andere zonen heeft). Z o ’n vier ja ar later
gaat h aar zoon nam elijk in de krijgerskraal w onen en dan volgt zij hem m et haar
hele gezin. O ok later w oont zij m eestal bij een van haar gehuw de zonen.

4.

Het leven in de krijgerskraal

In een krijgerskraal nu, w onen 50-100 krijgers m et hun m oeders, jongere broer
tjes en zusjes. D e m oeders zorgen m et hulp van de m eisjes ook hier voor het
huishouden, schoonhouden van de kraal en m elken van het vee, dat op het veld
o n d er toeziend oog van een p aar krijgers door jongens gehoed w ordt, ’s Nachts
slapen de jongens buiten bij het vee dat m idden in de kraal staat. M oeders los
sen elkaar m eerdere m alen p er nacht af om bij dreigend gevaar van wilde dieren
deze m et haar geschreeuw af te schrikken. E en punt van zorg is dat het jonge
vee ’s nachts geen m elk kan drinken, w aardoor er dan ’s m orgens niet genoeg
voor het o n tb ijt van de bew oners over zou schieten. Ieder draagt wat dat betreft
de verantw oording voor de jongen van zijn eigen vee en dus ook de consequen
ties w anneer dat m isloopt. D it punt is belangrijk om dat m et nam e krijgers bin
nen een kraal uitsluitend m elk als voedsel to t zich mogen nem en. D e andere be
w oners eten ook plantaardig voedsel. H et enig andere voedsel van krijgers be
staat uit vlees en d at m oeten ze altijd buiten de kralen eten. Bij kleinvee gebeurt
dit een paar h onderd m eter verderop, bij een rund nog verder weg of ze gaan er
voor het bos in. D eze m aaltijden w orden altijd in vaste groepjes van 5-7 krijgers
genoten. A ls ze naar het bos gaan nem en ze voor de 3-4 dagen die ze daar voor
het e ten van een os verblijven een paar vriendinnen m ee en bouw en er een klei
ne kraal. V oor de voedselbereiding, w ater halen en dergelijke kom en een paar
jongens m ee, die een eigen verblijfplaats tegenover die van de krijgers en hun
vriendinnen opzetten. D ergelijke ‘w oudm aaltijden’ w orden door alle krijgers 12 m aal p er m aand gehouden. In de droogste m aand van het ja ar duren ze wel
een m aand lang, om dat h et vee dan zo weinig m elk geeft, dat de krijgers bijna
uitsluitend van vlees m oeten leven (M erker 1910, 85).
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Z oals gezegd is het de taak van krijgers regelm atig rooftochten te houden om
het veebezit van de families aan te vullen. D at gebeurt zo eens in de 2-3 m aan
den. D e voorbereiding d aartoe kan soms wel een m aand du ren, die ze in afzon
dering in de steppen doorbrengen. In die tijd w ordt veel m eer vlees gegeten dan
gew oonlijk het geval is, dat bovendien m et m eer van de specifieke kruiden b e
reid w ordt, die een stim ulerende w erking hebben en de krijgers agressiever m a
ken (Lehm ann en M ihalyi 1982, 344 e.v .; M erker 1910, 77, 85/6, 93). D aarm ee
m oet kennelijk een zekere angst overw onnen w orden, die ook de M asai n atu u r
lijk niet vreem d is (L ehm ann en Mihalyi 1982,343). K rijgers staan inderdaad re
gelm atig o nder grote spanning, w ant het risico van verw onding en dood bij zo’n
krijgstocht is zeer reëel. M erker vertelt dat daarbij niet zelden de helft van de
m annen het leven laat, niet alleen door verliezen op het slagveld m aar ook door
honger en dorst. Hij geeft o nder andere het voorbeeld van een tocht van duizen
den krijgers aan het eind van de vorige eeuw , die nog niet de helft van de m an
nen overleefde (1910, 347). D it is volgens M erker dan ook de belangrijkste re
den voor het grote overschot aan vrouw en bij de M asai, hetgeen een verklaring
voor het gebruik van polygam ie zou zijn. D e geroofde buit w ordt na terugtocht
in eerste instantie o nder de krijgers verdeeld. Ieder houdt daarvan voor zichzelf
echter m aar een of tw ee koeien die hij naar zijn speciale vriendin in de krijgerskraal brengt. D e rest w ordt geschonken aan zijn m oeder, vader, gehuwde
broers en zusters en eventueel de een of andere verdere vriend of verw ante. Wie
de ene k eer niets krijgt kom t de volgende k eer aan de beurt. Z elf kan een krijger
geen veebezit vorm en, w ant alle vee in de familie w aaruit hij voortkom t behoort
zijn vader toe. Hij heeft het ook niet nodig, om dat hij ongehuw d blijft to t het
einde van zijn krijgerstijd en voor het eigen levensonderhoud in de kraal vol
doende vee te r beschikking heeft. O ok van vaders krijgen krijgers af en to e een
os om te slachten. Z o nen van zeer vrijgevige vaders hebben in de krijgerskraal
dan ook een bijzondere positie, hetgeen eveneens voor de dochters van royale
vaders het geval is.
O p een enkele uitzondering na kan geen enkele m an zich aan de krijgsdienst
on ttrek k en; daarm ee w ordt hij vogelvrij en kan straffeloos gedood w orden.
Lafheid w ordt ten sterkste gem inacht. A lle M asai-m annen m oeten in hun krijgersperiode dus in de m eest letterlijke zin hun leven voor de gem eenschap in de
waagschaal stellen en ze m ogen blij zijn als ze het er levend van afbrengen. A an
de andere kant is de w elstand van de families in belangrijke m ate afhankelijk
van de krijgers in het district. G ezien het gevaar en het belang van hun functie is
het dan ook niet verw onderlijk dat het krijgersschap bij de M asai allerwege ge
respecteerd en bezongen w ordt en dat gehuw de m annen m et nostalgie op die
roem rijke tijd in hun leven terugkijken (Llew elyn-D avies 1981, 333).
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5.

Seksuele relaties en huwelijk

Seksualiteit is zo’n natuurlijk gegeven bij de M asai dat het zich lang voor de pu
b erteit al uit in seksuele contacten m et de andere sekse, die bovendien ook later
in geen enkele levensfase tot één p artn er beperkt w orden, noch voor m annen,
noch voor vrouwen. Wel zijn er m ijdingsregels die seksueel verkeer in de ver
schillende levensfases tussen bepaalde categorieën van vrouw en, respectievelijk
m annen uitsluiten. G lobaal genom en kan men in het leven van m annen drie fa
ses onderscheiden. D e kinderjaren die op 10/12-jarige leeftijd afgesloten wor
den m et de besnijdenis , waarm ee een begin gem aakt w ordt m et (de voorberei
dingstijd van) de krijgersperiode die to t 28/30-jarige leeftijd duurt. D an trouwt
een m an, krijgt kinderen en functioneert verder als hoofd van zijn familie, die
uit zijn vrouwen en kinderen bestaat. Bij vrouwen is de overgang van de kinder
jaren naar die van het jonge meisje geleidelijker en w ordt niet cultureel gem ar
keerd. D at is wel het geval vanaf het m om ent dat ze vruchtbaar is en zwanger
kan w orden. Dan volgt de besnijdenis6 en gaat ze trouw en, w aarbij ze uit de
krijgerskraal w egtrekt om in de fam iliekraal van haar man te gaan wonen. Wij
zullen ons hier alleen op het belangrijkste verbod richten dat een duidelijke
scheiding aanbrengt in de seksuele relaties van gehuw den en ongehuw den. Zo
mogen jongens en krijgers niet met besneden en dus gehuw de vrouwen vrijen en
getrouw de m annen niet met onbesneden dus ongehuw de vrouwen en meisjes,
hetgeen in spiegelbeeld net zo voor de vrouwen geldt.
D e huwelijksleeftijd van m annen valt min of m eer samen m et de beëindiging
van de krijgsdienst. Bij vrouwen volgt het huw elijk na de besnijdenis en die
vindt plaats als zij vruchtbaar wordt. D at m om ent valt niet sam en met de menarche en de Masai m oeten zich daarvan bew ust zijn, w ant L eakey schrijft dat
vriendinnen van krijgers de eerste 4-5 dagen na haar m enstruatie altijd volledige
coïtus verm ijden om bevruchting te voorkom en. Zw angerschap kom t bij onbe
sneden meisjes dan ook weinig voor (1930,194). Volgens Tadesse, Ethiopisch
gynaecoloog, kan aangenom en worden dat de eerste bloeding bij M asai-meisjes
om streeks haar 15e levensjaar verschijnt, als men een gem iddelde wil aanne
m en (persoonlijk interview 1981). R ekening houdend m et de tijdsduur die dan
nog aan mogelijke bevruchting voorafgaat, mag m en veronderstellen dat Masaivrouw en op - gemiddeld - 17-jarige leeftijd vruchtbaar w orden, w aarna dan de
besnijdenis volgt. Initiatief tot de besnijdenis w ordt overigens uiteindelijk door
de jonge vrouwen zelf genom en w anneer ze ‘door zekere tekenen concludeert
dat ze op het punt staat zich tot vrouw te ontw ikkelen’, zoals M erker dat wat
cryptisch uitdrukt (1910, 65, mijn vertaling).
Seksualiteit nu, is een belangrijk aspect in het leven van de krijgerskraal,
waarbij het dus met nam e gaat om relaties tussen alle m annen van ongeveer 1628/30 ja ar in een district en alle vrouwen die groot genoeg zijn voor volledige
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coïtus m et m annen uit deze leeftijdsgroep. D at zal voor haar vanaf ongeveer 11jarige leeftijd w aarschijnlijk al het geval zijn en duurt dan tot de besnijdenis op
ongeveer 17-jarige leeftijd. A ls een meisje zelf geen oudere broer heeft met wie
ze al eerd er naar de krijgerskraal verhuisd is, gaat ze er op die leeftijd bij een
tante w onen. O ndanks het verschil in het aantal jaren dat beide groepen in de
krijgerskraal doorbrengen is het echter toch zo dat er altijd veel meer meisjes
dan jongens in de kraal zijn (M erker 1910, 83). Niet alleen omdat de laatsten
vaak op rooftocht zijn en in hun vrije tijd ook dikwijls op bezoek gaan naar familiekralen, m aar ook om dat er veel sterfgevallen onder de krijgers zijn.
E en situatieschets laat zien hoe het seksuele verkeer in het dagelijks leven van
de krijgerskraal vorm krijgt. D e meisjes hoeven maar weinig arbeid te verrich
ten en zijn geheel vrij om zich aan haar contacten met de krijgers te wijden.
D aarbij is wel sprake van publiek bevestigde voorkeursrelaties, m aar als een
van beide partners niet in de krijgerskraal aanwezig is, zijn ze beiden vrij in hun
contacten m et anderen van de tegenovergestelde sekse. Iedere middag wordt er
gedanst, waarbij de meisjes een jongen uit een groepje kiezen dat zich tegen
over haar opstelt, die haar op zijn beurt dan weer - via een gehuwde vrouw voor de nacht uitnodigt. In de hutten ligt aan de ene kant het bed waar de eige
naresse van de hut m et haar jongste kinderen slaapt. A an de andere kant is het
bed waar de krijgers en de meisjes op slapen. Geen enkele krijger mag op het
bed van de gehuw de vrouw slap en . En wanneer haar man op bezoek is mag geen
krijger of m eisje in de hut slapen. E en krijger slaapt nooit in de hut van zijn
m oeder als hij een m eisje voor de nacht heeft uitgenodigd. E r zijn gewoonlijk
m eerdere stelletjes bij elkaar die vrijen (het is eigenlijk verkeerd als dat niet zo
is) en in hetzelfde bed liggen m eestal ook nog een paar dochters van de vrouw
wier hut het is. H et m eisje m oet bij het vrijen geheel naakt zijn, m aar ze hoeft
geen volledige gem eenschap te hebben. E n inderdaad blijkt dat er M asai-vrouwen zijn die nog m aagd zijn als ze trouw en (hetgeen overigens haar huwelijksw aarde niet verhoogt). M aar gewoonlijk hebben ze wel volledige coïtus. H et is
echter niet m oeilijk voor een m eisje dat tegen te gaan, omdat er altijd nog tw ee
andere stelletjes aanw ezig zijn en de gehuwde vrouw erop toe kan zien dat geen
dw ang gebruikt w ordt (Leakey 1930,192 e.v.). U it deze regels die voor de nach
telijke bezoeken in de krijgerskraal gelden blijkt ook op microniveau de schei
ding die in de gehele sociale organisatie tussen het (seksuele) leven van gehuwde
en ongehuw de m annen en vrouw en is aangebracht.
V erloving van een m eisje enkele m aanden na haar geboorte komt bij de M a
sai niet zelden voor, m aar het is zeker niet algemeen gebruikelijk. H iertoe vraagt
de vad er van een jongen dan toestem m ing aan die van het meisje. D e overeen
kom st is echter niet bindend, m aar dient veeleer de versterking van vriend
schapsbanden. M eestal kom t verloving m et de latere hoofdvrouw van een man
echter tot stand als zij 8/10 en hij 20/22 ja a r oud is. D an neemt de jongen zelf het
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initiatief door eerst het m eisje om haar instemming te vragen. Vervolgens bena
dert zijn vader h aar m oeder en als die toestem t, gaat ze er op haar beurt met
haar man over p raten die als laatste zijn goedkeuring geeft. D e m oeder zalft dan
het hoofd van haar dochter m et boter ten teken dat ze verloofd is. V anaf dat mo
ment gelden tussen verloofden mijdingsregels tot het huwelijk en ze w onen dan
ook nooit in dezelfde krijgerskraal (M erker 1910, 44). Als een m eisje onver
hoopt zwanger w ordt is dat een schande en wordt de verloving meestal verbro
ken; zo niet, dan volgt direct h et huwelijk. In het eerste geval gaat het meisje bij
een oude vrouw van haar fam ilie wonen om na de zoogtijd van haar kind naar
een andere krijgerskraal te verhuizen in de hoop daar nog een echtgenoot te vin
den (ibid., 44). D e schande geldt hier echter niet het feit dat zij bij voorbeeld
zwanger van een andere m an dan haar verloofde is, want biologisch vaderschap
is bij de M asai van geen enkel belang: een man is altijd de rechtm atige vader van
alle kinderen van zijn echtgenotes. D e schande geldt hier het taboe dat met
zwangerschap vóór de besnijdenis doorbroken is en we zullen later zien waarom
dit voor het functioneren van h et krijgersinstituut zo belangrijk is. H et eerste ar
gument wordt ondersteund door het volgende voorbeeld. N adat een meisje be
sneden is behoort ze spoedig te trouwen. Als ze echter hoofdvrouw w ordt zal
haar man m eestal nog krijger zijn. M aar dat is geen enkel probleem ; ze trouw t
dan gewoon zonder dat hij erbij is. Aangezien ze met mannen die de krijgersdienst uit zijn dan vrij relaties mag onderhouden krijgt ze ook spoedig kinderen
die de zijne zijn, terw ijl hij m et haar nog nooit seksueel contact heeft gehad
(Leakey 1930, 196, 200). Fox veronderstelt echter dat de man dan waarschijn
lijk toch wel seksueel contact m et zijn besneden vrouw heeft gehad (1930, 455),
ook al is dit taboe zolang hij nog krijger is. Scheiding van seksuele contacten tus
sen krijgers en gehuw de vrouw en blijkt inderdaad een regel die in de praktijk
moeilijk te handhaven is en het taboe dat daarop rust wordt dan ook regelmatig
geschonden. D e verklaring ligt voor de hand. Gehuwde vrouwen kennen de
groep m annen w aarm ee ze in de krijgerskraal woonden meestal beter dan de
leeftijdsklasse van haar echtgenoot, waar ze ook qua leeftijd verder van afstaan.
En bovendien behouden krijgers in hun gevierde positie natuurlijk hun aantrek
kingskracht. O ok w ordt het dagelijks contact tussen gehuwde vrouwen en krij
gers weer intensiever w anneer de eersten opnieuw met haar zoon in de krijgers
kraal gaan w onen, w at op ongeveer (17 + 16 = ) 33-jarige leeftijd al het geval
kan zijn. Ze zijn dan niet veel ouder dan de oudste krijgers en inderdaad veel
jonger dan haar eigen echtgenoot en m eer nog naarm ate ze later dan de hoofd
vrouw met hem gehuwd zijn. G ehuw de m annen zijn zich wel van deze overtre
dingen bewust en bij concrete aanwijzingen wordt de vrouw er ook voor ge
straft. Llewelyn-Davies rapporteert:
‘W e Masai w om en are very brave. W e buy our lovers ( = krijgers) with forty strokes.
A fter a beating w e get straight up and go and find them again. It is m y (de schrijfster’s)
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im pression that m ost husbands beat their wives badly o n ce in their lifetim es. The justification for it is, frequently, that they are suspected o f “ adultery” with m oran ( = krij
gers)8, (19 7 8 , 323).

O ok L indijer schrijft over regelmatige schending van dit taboe (1979). H et is
duidelijk dat M asai-vrouwen en -krijgers zich ondanks de vrijheid die ze in hun
seksuele contacten al hebben, wat dit betreft toch niet echt aan banden laten
leggen. D at is ook h et geval w anneer een meisje besneden is en niet met haar
verloofde wil trouw en. H et gebeurt niet zelden dat een meisje om die reden
w egloopt en n aar h aar uitverkoren krijger gaat. H aa r vader stuurt er dan een
groep knapen op af die, met stokken bewapend, het meisje to t terugkeer m oe
ten bew egen. D e krijger kan daar niets tegen doen om dat ze in opdracht van
haar vader handelen. Om haar te beschermen blijft hem slechts de mogelijkheid
direct m et haar de kraal te verlaten en samen enige dagen in de wildernis te ver
blijven. D aarm ee geeft hij te kennen dat hij een ieder die het nog waagt zijn
bruid van hem te scheiden met wapens tegem oet zal treden en ontneem t de va
der van het m eisje tegelijkertijd alle recht op inspraak. Z o d ra het paar samen
een rund in het bos gegeten heeft keren beiden in de kraal terug, w aarna ze zon
der enig verder cerem onieel als gehuwden erkend w orden (M erker 1910, 46).
D e norm is echter d at de man, zodra hij hoort dat zijn verloofde na de besnij
denis genezen is de betaling van de bruidsprijs afrondt, w aarna het huwelijk
volgt. D eze prijs bestaat voor de vader van de bruid uit runderen en honing
(waar de M asai bier van m aken) en voor de m oeder kleinvee, honing, huiden en
sieraden. A ls de bruid na de hoofdvrouw kom t krijgt zij van de laatste een jonge
koe en kleinvee van elk kind van haar echtgenoot. D e bruidegom geeft ook vee
aan de andere kinderen uit het gezin van zijn schoonm oeder, m aar dat behoort
form eel niet to t de bruidsprijs. V oor alle vrouwen van een man w ordt hetzelfde
betaald. D e hoofdvrouw wordt bij overlijden ook steeds door de volgende
vrouw in haar functie opgevolgd. Voor een huw elijk m et kinderloze weduwen
en kinderloze gescheiden vrouwen is de prijs gelijk aan de bovengenoem de. Al
leen voor een vrouw die slechts dochters heeft is die lager. Om te voorkom en
dat ouders in een dergelijk geval tweemaal een bruidsprijs voor een dochter ont
vangen w ordt de eerste altijd teruggegeven. D at is ook het geval w anneer een
vrouw bij haar m an weggelopen is en haar vader haar w eer in de familie op
neem t. Behalve w anneer zij kinderen heeft om dat haar echtgenoot d aar immers
altijd d e vader van blijft (1910, 44/5). Zoals eerder verm eld heeft een krijger
nog geen eigen veebezit. Ik veronderstel daarom dat het bij de betaling van de
bruidsprijs voor zijn eerste vrouw gaat om vee dat hij op rooftochten buitge
m aakt heeft, aangezien hij immers in zekere m ate zelf kan bepalen aan wie dat
gegeven w ordt. D e betaling geschiedt bovendien in etappes. Z o nodig wordt
een m an daarbij door verw anten geholpen, m aar zij zijn dat niet verplicht (ibid.,
46).
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6.

Interpretatie van de sociale organisatie bij de Masai

D e krijgerskraal is verantw oordelijk voor de defensie en aanvulling van het par
ticulier veebezit in een district. D eze functioneert zo als bindend elem ent in de
sam enleving en niet in het m inst om dat d aar bovendien alle jonge m annen uit de
families in het district sam enw onen. H et m oet naar m ijn m ening dan ook gezien
w orden als centraal instituut in de samenleving. W anneer dat eenm aal onder
kend is w ordt duidelijk dat de sociale organisatie als geheel zodanig ingericht en
aangepast is dat daarm ee de beste voorw aarden voor optim aal functioneren van
de krijgers geschapen zijn.
H et is begrijpelijk dat voor deze functie sterke en dus jonge m annen nodig
zijn wier m oed, agressiviteit en solidariteit gestim uleerd m oeten worden terwijl
men aan de andere kant m oet voorkom en dat deze eigenschappen zich onbe
heerst uiten en de krijgers zelf ofwel de gem eenschap schade toebrengen. Stren
ge discipline, een sober dieet en allerlei gedragsvoorschriften zijn er dan ook
enerzijds op gericht deze eigenschappen te ontw ikkelen, terw ijl ze anderzijds
gekanaliseerd w orden. H et verbod van vlees eten in de kralen hangt mijns in
ziens daarm ee sam en. D e stim ulerende w erking van de kruiden w aarm ee het
voor de krijgers bereid w ordt m aakt ze te agressief en gevaarlijk. En inderdaad
leidt de spanning die dat veroorzaakt regelm atig to t toevallen bij de krijgers, die
dan ook onm iddellijk door w apenbroeders in bedw ang gehouden worden tot de
aanval voorbij is. W anneer ze vlees eten gebeurt dat altijd in vaste groepen van
5-7 krijgers, w aardoor het gevoel van saam horigheid vergroot w ordt. G ranen
e.d. eten ze niet, zodat voedsel binnen de kralen alleen uit melk bestaat. D at
mag hun d aar bovendien uitsluitend door een andere krijger overhandigd wor
den, hetgeen betekent dat ze gedwongen zijn om altijd m instens m et zijn tweeën
bij voorbeeld op bezoek n aar de fam iliekralen te gaan. Bier, tabak en andere
genotsm iddelen zijn voor de krijgers taboe. E n zo zijn er nog veel m eer van d er
gelijke voorbeelden te geven. Thom son kenm erkt de leefwijze van krijgers zelfs
als 'ascetisch’ (1968, 251/2).
D e dienstbaarheid van krijgers m oet zich richten op de rest van de gem een
schap en daar vinden ze dan ook de erkenning voor de centrale functie die ze
vervullen. Eigen veebezit, huw elijk en gezinsvorming zou deze gezamenlijke
gerichtheid op de gem eenschap fragm entariseren en verleggen naar het indivi
duele belang van een eigen huishouden. D at m oet dan ook de reden zijn w aar
om deze elem enten in de sociale organisatie van het krijgersbestaan gescheiden
zijn. D ergelijke eisen kan m en in een sam enleving echter niet aan alle jonge
m annen to t 28/30-jarige leeftijd stellen, zonder dat een weg gevonden wordt
w aarop de natuurlijke behoefte aan seksualiteit zich kan uiten. O ok het belang
van een zekere rust die seksualiteit biedt m oet hier m ijns inziens niet onderschat
w orden, gezien de grote spanning w aaronder de krijgers voortdurend verkeren.
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E en oplossing voor dit dilem m a is dan gecreëerd door de aanw ezigheid van jo n 
ge m eisjes in de krijgerskraal, die echter nog niet vruchtbaar zijn, om dat gezins
vorm ing bij krijgers im m ers voorkom en m oet w orden. A ls zij vruchtbaar w or
den volgt dan ook de besnijdenis w aarna seksueel contact m et krijgers voorgoed
taboe is. A an de andere kant voorkom t h et taboe op seksueel contact tussen d e
ze meisjes en de gehuw de m annen dat beide categorieën m annen m et eenzelfde
categorie vrouw en verkeren. D aardoor zou de grens tussen nog-niet-vruchtbare
vrouwen en vruchtbare vrouw en vervagen, die im m ers juist van fundam enteel
belang is voor de scheiding tussen het krijgersbestaan en gezinsvorming. Zoals
eerd er uiteengezet is het taboe m et betrekking to t seksueel verkeer tussen krij
gers en gehuw de vrouw en toch al m oeilijk te handhaven en dat zou bij toege
staan contact tussen gehuw de m annen en onbesneden meisjes nog in sterkere
m ate het geval zijn. D e taboes die algehele scheiding van seksueel verkeer tus
sen krijgers m et besneden vrouw en aan de ene kant en gehuw de m annen met
onbesneden meisjes aan de andere kant m oeten verzekeren bieden dan ook de
beste voorw aarden om deze grens zo duidelijk m ogelijk te m arkeren. In de
praktijk kom t dat dan neer op algehele scheiding van seksueel verk eer tussen
gehuw den en ongehuw den.
D e overgang tussen die tw ee levensfases is bij m annen heel duidelijk, doordat
ze - na toestem m ing van de hoofdm an - allen min of m eer tegelijk uittreden en
anderen hun plaats innem en; w aarna zijzelf verhuizen om een to taal andere
functie te vervullen. T hom son schrijft:
‘(...) van nu a f m ag de man zich de luxe van h on ing, bier, tabak en d ergelijk e veroorlo
ven en hij praat dan zelfs graag m et m ensen d ie hij daarvoor ged ood zou h eb b en , zodat
het angstaanjagende uiterlijk dat hij gecu ltiveerd had, en dat zeld en een glim lach ver
to o n d e (m aar w el de v erliefd h eid van de m eisjes w ek te), ontspant en zelfs vriendelijk
w ordt’ (19 6 8 , 274, 259, m ijn vertaling).

Bij vrouw en is die overgang niet zo duidelijk, om dat die to t stand kom t op het
m om ent dat zij vruchtbaar w orden hetgeen per definitie een individuele gebeur
tenis is. O ok al streeft men er altijd naar m eerdere meisjes tegelijk te besnijden
opdat zij steun aan elkaar hebben (M erker 1910, 67). D e overgang is wel heel
belangrijk om dat ze daarna de volwassen status bereikt heeft en haar functie als
vrouw in de sam enleving dan tot volledige ontplooiing kom t. E n d at betekent
bij de M asai dat ze een eigen huishouden en eigen kinderen krijgt. Juist om dat
die overgang zo belangrijk is, zowel voor de individuele vrouw als voor de socia
le organisatie van de sam enleving als geheel, terwijl die aan de andere kant niet
zo m erkbaar is, m et nam e om dat het steeds een individuele gebeurtenis betreft,
ontstaat de behoefte die cultureel te m arkeren. Bij de M asai gebeurt dat dan
door een m anipulatie aan het geslachtsorgaan. E n dat is n aar mijn m ening in ze
kere zin begrijpelijk. H et geslachtsorgaan kenm erkt de vrouw elijke sekse en de
associatie m et het baren van kinderen ligt voor de hand. Bij m annen is het zo dat
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ze door de besnijdenis volwassen w orden, w aarna ze als krijger hun belangrijk
ste functie voor de sam enleving vervullen. Bij vrouw en geldt dat precies zo.
O ok zij w orden volwassen door de besnijdenis om daarna haar belangrijkste
functies voor de sam enleving te vervullen. V anaf dat m om ent is het taboe op
zw angerschap opgeheven en zijn kinderen juist gewenst. H et feit dat ze een zelf
standig huishouden gaat voeren w ordt eveneens gem arkeerd d o ordat ze nu als
volwassen vrouw ook brandhout mag halen en vuur aanm aken, een taak die al
leen aan besneden vrouw en voorbehouden is. Z o kunnen we ook b eter begrij
pen d at de M asai-inform ante in de film van Llewelyn-Davies op h aar vraag
‘w aarom M asai-vrouw en besneden w orden’ antw oordt, dat ze anders geen
M asai is (1976). Z e is im m ers pas echt een volw aardig lid van de sam enleving als
ze het culturele teken draagt dat haar lid van de categorie volwassen vrouwen
m aakt. V anaf dat m om ent zal zij als vrouw haar belangrijkste functie voor de sa
menleving vervullen.

7.

De betekenis van clitoridectomie bij de Masai

G ezien de bovenstaande analyse van de sociale organisatie bij de M asai moet
clitoridectom ie hier naar mijn mening gezien w orden als een cultureel symbool
dat onderscheid aanbrengt tussen de categorie van nog-niet-vruchtbare en
vruchtbare vrouw en. E n zoals uiteengezet is dit niet alleen belangrijk vanwege
de verandering in het leven van de individuele vrouw, m aar ook voor de structu
rering van de sociale organisatie in de sam enleving als geheel, die zo ingericht en
aangepast is dat het centrale instituut - de krijgerskraal - zo optim aal mogelijk
kan functioneren.
H et is duidelijk dat het hier niet de bedoeling kan zijn vrouw elijke seksuali
teit, in het bijzonder, te beperken of te onderdrukken. V rouw en blijken juist
wel en ook om zichzelf grote vrijheid in haar seksuele contacten te hebben. Zou
de w ens to t beperking van seksualiteit bij voorbeeld na haar vruchtbaar worden
b estaan, dan ligt het taboe voor de hand op relaties buiten het huw elijk. Men
zou dan eerd er aan m achtsuitoefening van m annen kunnen denken, die zelf im
m ers gem iddeld 5-6 vrouw en hebben. D e regel is echter dat vrouw en vrij mogen
verkeren m et alle m annen uit de groep w aarm ee ze door haar huw elijk verbon
den is. Als een vrouw ergens op bezoek kom t verlaat de gastvrouw voor het sla
pen gaan h aar hut opdat de bezoekster daar de nacht m et haar gastheer kan
d oorbrengen. E n bij het bezoek van een m an verlaat de gastheer de hut en zijn
vrouw om voor zichzelf een andere slaapplaats te zoeken. O ok hier w ordt geen
uitzondering gem aakt op de regel dat aan M asai die op visite zijn, w aar ze ook
m aar vandaan m ogen kom en, alles ter beschikking staat w at ze m aar wensen
(M erker 1910, 120). A an de andere kant is e r - net zoals in h aar m eisjestijd ook voor de volwassen vrouw geen sprake van dwang: ‘( . ..) w omen say th at they
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do n ot feel obliged to respond to the sexual advances of m en oth er than their
husbands’ (Llew elyn-D avies 1978, 220). N aar m ijn mening zijn er bij de Masai
dan ook geen argum enten te vinden die de stelling onderschrijven dat clitoridec
tom ie een m achtsm iddel in handen van m annen is om het initiatief van vrouwen
op het gebied van seksualiteit te beperken ofwel haar dit te ontnem en. D at is
v ó ó r de besnijdenis al niet h et geval en ook daarna niet. B ovendien is e r geen re 
den om aan te nem en dat M asai-vrouwen door de operatie geen behoefte m eer
aan seksualiteit hebben, getuige m et nam e de regelm atige schending van het ta
boe op seksueel contact m et krijgers na haar huw elijk, w aar ook zijzelf h et ini
tiatief toe nem en. L indijer schrijft:
‘( ...) In teg en stellin g tot wat vaak bew eerd wordt en als argum ent tegen besnijdenis
w ordt aan gevoerd , blijken M asai-vrouw en d oor hun grove besnijdenis niet a-sek sueel
gew ord en . W an n eer ik m ijn M asai-vriendin N alék o vraag o f ze nog w el p lezier b eleeft
aan g eslach tsgem een sch ap , reageert ze - giech elen d - bevestigen d . K ennelijk hebben
talloze M asai-m eisjes waarvan ik w eet dat ze geh eim e afspraakjes gem aakt hebben
v o o r in de busch, d ezelfd e ervaring. Z e nem en z elf het in itiatief voor dergelijke vrij
partijtjes. O o k getrou w d e vrou w en , al is dit tegen de traditie’ (1979).

V oor de sam enleving van de M asai blijkt de bew ering van w esterse vrouw enbe
wegingen zoals in h et begin van dit artikel verw oord dus niet op te gaan, voor zo
ver dit althans op basis van bestaande literatuurbronnen te beoordelen is. A ls de
voorgaande analyse juist is, heeft dat consequenties voor onze opstelling tegen
over dit culturele gebruik in verschillende sam enlevingen. Categorische veroor
deling van m annen uit betrokken culturen heeft dan geen enkele zin. D iepgaan
d er onderzoek is nog nodig om b eter onderscheid te kunnen m aken in h et effect
van opvoeding en positie van de vrouw op haar seksualiteitsbeleving en het ef
fect van de besnijdenisingreep zelf daarop. D aarm ee kan dan een echte dialoog
m et de vrouw en en m annen van betrokken culturen to t stand kom en over de
vraag naar de w erkelijke noodzaak to t vrouw enbesnijdenis, zoals zij die voelen.

Noten
1. Z ie o o k P hilom en a E ssed o ver de con seq u en ties van het verschil in u itgangsposities
v o o r het standpunt dat teg en over clitoridectom ie w ordt in gen om en (1982, 19/20).
2. D e G -plek ligt in de vagina aan de bovenkant achter het schaam been en zou bij druk
van b u iten af o f van bin nenu it een orgasm e doen ontstaan dat niets m et de clitoris te m a
ken heeft (K o o n tz 1984, 53 e .v .) .
3. T w ee E gyp tisch e artsen on d erzoch ten de gevolgen van excisie bij 651 vrouw en in
E gyp te. V o lg en s dit rapport zou b ereik en van orgasm e bij 41,1% van d eze groep vrouw en
v oo rk o m en . H et b ek en d e K insey-rapport verm eldt dat dit voor A m erik aan se v ro u w en die dus niet b esn ed en zijn - 70-77% is (A bdalla 1 9 8 1 ,3 3 ,4 0 ). O ok Sa’adawi refereert aan
dit E gyp tisch e on d erzo ek (1982, 80/1).
4. H et rechtssysteem van de M asai is w einig on tw ik k eld en vooral geb aseerd op g e 
w o on terech t. R echtspraak ten aanzien van zaken waar krijgers bij betrokken zijn valt o n 

293

SG 87/4 (jg XXXIV)

der verantw oordelijkheid van de eigen leiders van een m anyatta. Bij de verw antengroepen is het fam iliehoofd v eran tw oord elijk . E en conflict dat m eerdere van d eze groepen b e
treft, wordt tussen fam ilieh oofd en o p g elo st en zon od ig vraagt m en daarbij advies aan een
o f m eer oude m annen. A ls dat geen op lossing biedt kan het districtshoofd om een beslis
sing gevraagd w ord en . D e z e laatste b em idd elt o o k in de u itzonderlijke gevallen dat men
bij de hoofdm an in b eroep gaat. Krijgers kunnen ev en een s van d eze laatste m ogelijkheid
gebruik m aken.
5. D e operatie is als volgt: eerst wordt de voorhuid achter de eik el van de pen is losge
sn ed en . D an w ordt er een dw arssnede in gem aakt waar de penis d oorh een gehaald wordt.
O m te voork om en dat d ie terugschiet w ordt de eik el in de tw ee w ek en na de operatie m et
een plantaardig aftreksel in gew reven , die hem d oet op zw ellen (anderen schrijven dat de
voorhuid om die reden m et een doorn ‘d ich tgesp eld ’ w ord t). V an de voorhuid w ordt ech 
ter eerst nog de helft w eg g esn ed en en de w on d die daardoor ontstaat groeit later zo samen
dat een ‘aanhangsel’ gevorm d w ordt, dat w el zo groot kan zijn dat het lijkt alsof de man
een ‘dubbele e ik e l’ h eeft (M erker 1910, 65; H azel 1978, 110). K öen ig vertelt dat dit v ol
gens de Masai zo w el bij de m an als de vrouw de sek su ele lu stgevoelen s verh oogt (1956,
88 ).
6. D e operatie bij vrouw en b estaat uit het w egsn ijd en van de clitoris. Z o w el bij m annen
als vrouw en gebeurt de besn ijd en is ’s m orgens vroeg als het nog koel is. D e genitaliën wor
den tevoren m et koud w ater b egoten om ze wat on gevoeliger voor de ingreep te maken.
7. W at dat betreft bestaan er nogal w at verschillen in leeftijd , niet alleen tussen sam en
levin gen maar o o k tussen individuen binnen één sam en levin g. H et m om en t valt niet sa
m en m et de m enarche, want h et duurt dan nog en ige tijd (algem een wordt 1 lfc-2 jaar aan
g en om en ) voordat een vrouw eirijp is en ook die tijdsspanne verschilt per individu (Paige
en Paige 1981, 80). D e m enarche bij H otten totten bij voorb eeld zou om streek s het 15e le 
vensjaar o p tred en , terw ijl d e vrouw en daar het eerste kind pas op haar 20e verwachten
(H ellem a , N R C H andelsblad 1982). Er zijn culturen die de eerste bloeding van vrucht
baarheid on d erscheiden, zoals bij voorb eeld de Jivaro die geloven dat een vrouw niet
zw anger kan w orden totdat een b ep aald e b oom , die om de zes m aanden b loesem t, na haar
eerste m enstruatie drie k eer geb loeid h eeft, dat wil zeggen tot m instens 18 m aanden na de
m enarche (Paige en P aige 1981, 80).
8. N a bek en tenis kan een vrouw de fysiek e straf o n tlop en door vee van haar eigen fam i
lie te vragen om aan haar ech tg en o o t te geven . G eh u w d e vrouw en bew eren gew oonlijk
w el vier ‘lovers’ te h ebben. In h et algem een neigen geh u w d e m annen er echter toe dit te
negeren (L lew eley n -D a v ies 1978, 234/5). O verigen s verm eldt de schrijfster, die haar g e 
geven s op recent o n d erzo ek b aseert, dat het taboe op sek su eel contact tussen gehuw de
m annen en on b esn ed en m eisjes o o k gesch ond en w ordt. D it is waarschijnlijk een recente
ontw ikkeling die het gev o lg is van het feit dat het houden van rooftochten sinds de k olon i
ale overheersing v erb od en is. D e diensttijd van krijgers is daardoor verkort en hun functie
h eeft aan waarde in g eb o et. O n b esn ed en m eisjes w on en nu in een dorpskraal bij elkaar en
k om en dus m eer in contact m et geh u w d e m annen, w aardoor overtreding van het b etref
fen de taboe eerd er voor de hand ligt. H et on tlok t p rotesten aan gehuw de vrouw en die de
m annen op haar beurt ook als straf m ogen slaan en b o etes op leggen (ib id ., 216, 208).
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