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Proloog  

Als een ander mens kwam ik terug na drie maanden veldwerkonderzoek in de rurale 
gebieden van Uganda. Wekenlang bleef het gevoel dat mijn ziel nog in het verre Afrika 
zweefde. Ik heb ervaringen opgedaan die ik nooit zal vergeten, ziektes gehad waarvan ik 
hoop dat ik ze nooit meer zal krijgen, mensen ontmoet die ik omarm en liefheb. Zonder 
twijfel stap ik hopelijk over een aantal maanden weer in het vliegtuig naar een land dat mijn 
tweede thuis is. Mijn omgeving reageert verbaasd op mijn verhalen en begrijpt mij niet. 
Maar zet zelf eens een stap in de Parel van Afrika en wordt net als ik verliefd op dit land en 
het bijzondere volk. Bij het afscheid van mijn dierbare informanten kreeg ik vele 
omhelzingen, gelukswensen en verzoeken om toch gauw weer terug te komen. Als ik mijn 
ogen dicht doe komen de beelden, herinneringen en geuren weer terug. Ik zie mijn tolk 
Maria Paul voor mij door de bananenplantage lopen op zoek naar onze informanten. We 
zitten te kletsen op een gevlochten matje en eten Matooke. Zonder haar was dit onderzoek 
nooit zo snel van de grond gekomen en ik ben trots op het feit dat ik met haar zoveel 
bijzondere Ugandezen heb ontmoet. Ik dank hen die mij welkom opgenomen hebben in hun 
dagelijks leven en mij respecteerden om wie ik ben. De een nog behulpzamer dan de ander, 
wat mooie gesprekken heeft opgeleverd.  

Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar mijn tolk en inmiddels goede vriendin Maria Paul. 
Die hopelijk bevallen is van een gezonde baby en aan dit kleine jongetje of meisje wil ik mijn 
scriptie opdragen. Ik dank de lieve dames van de Backpackers voor de gezelligheid en goede 
zorgen. Genoten heb ik van de lol die zij hebben in de vroege ochtend en het gezang dat mij 
wakker maakte. Ik dank Jjajja voor de keren dat ik haar mocht helpen tijdens het afwassen 
en de lieve begroetingen als ik ‘thuis’ kwam. Mijn Nederlandse vriendinnen Angela, Marjorie 
en Laura waren er als ik in de put zat en als ik het Ugandese leven toch even helemaal zat 
was. Wij konden onze mooie en verdrietige ervaringen altijd met elkaar delen en dat gaf 
moed om door te gaan.  

Uiteindelijk was deze scriptie nooit tot stand gekomen zonder mijn pepernotenclub meiden. 
Wekenlang dag in dag uit in de bibliotheek had ik zonder hen nooit volgehouden. Ik dank 
Carien, Jette, Suzanne, Moniek en Elisabeth voor hun onvoorwaardelijke steun, suggesties 
en vertrouwen in een goede afloop. Tot slot bedank ik mijn begeleidster Marike van Gijsel 
voor de kritische vragen en wijze raad die leidden tot een verrassende insteek van mijn 
onderzoek met een resultaat waar ik trots op ben. Dit heb ik toch maar mooi gedaan!  

Branda Hilhorst 

Augustus 2012  
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1. Inleiding 

Na een dag veldwerk in de communities; een heuvelachtige groene omgeving waar mensen 

omringd worden door hun bananenbomen, rij ik achterop de Boda Boda naar mijn ‘huisje’ 

een paar kilometers verderop. Ik daal de heuvels af, passeer Masaka town om vervolgens 

aan de andere kant weer de heuvels in te verdwijnen. De wind blaast oranje stof omhoog dat 

loskomt van de zandwegen. De Boda Boda rijdt er met een hoog tempo doorheen. De 

chauffeur van de brommer ruikt sterk naar zweet en een geur die moeilijk te omschrijven is 

maar kenmerkend voor Ugandezen. Af en toe dringt er een vlaag van zijn onprettige 

lichaamsgeur mijn neus binnen en ik probeer niet te dicht met mijn hoofd in zijn nek en dikke 

vest te zitten. Wat stinken die lui toch, denk ik bij mijzelf. Ik voel de stof een oranje laag op 

mijn huid achterlaten, mijn ogen prikken. Ik voel mij vies en verlang naar een douche, ook al 

is deze koud. Als ik ‘thuis’ een natte doek over mijn gezicht en armen haal is deze na enkele 

vegen diep oranje. Echt schoon voel ik mij hier nooit. Het motto van mijn Nederlandse 

vriendinnen hier: niet schoon, wel fris.  

1.1 Onderzoeksthematiek 

Geregeld voelde ik mij onprettig tijdens mijn veldwerk doordat ik mijzelf ‘vies’ voelde. Dit 

leidt tot ongemak en onzekerheid, wat we ervaren als we onszelf ‘vies’ vinden. Om dit soort 

gevoelens te voorkomen voeren we handelingen uit die moeten zorgen voor hygiëne en een 

‘schoon’ gevoel. Dit komt niet enkel voort uit discomfort maar ook uit angst voor en 

bescherming tegen ziekten. Hoe mensen met hygiëne omgaan is een interessant thema 

binnen de culturele antropologie, omdat dit invloed heeft op ons dagelijks leven. 

Handelingen in dit dagelijks leven zorgen voor structurering, orde en zekerheid. Hoe mensen 

persoonlijk omgaan met hygiëne blijkt uit mijn veldwerkonderzoek tevens sterk verbonden 

aan culturele factoren. Wat westerlingen als ‘vies’ beschouwen, wordt in Uganda niet zo 

omschreven en hier wordt dan ook verschillend naar gehandeld. Zoals Mary Douglas (1966: 

43-50) beschrijft is wat als ‘vies’ gezien of omschreven wordt afhankelijk van de context; a 

matter out of place. Volgens antropoloog Sjaak Van der Geest laten culturen een classificatie 

van viezigheid zien waaruit naar voren komt waar grenzen liggen tussen goed en slecht, 

respect en disrespect, gemak en ongemak (in R. van Ginkel en A. Strating 2007). Het concept 

dirt geeft inzicht in waar culturele grenzen zich binnen mijn onderzoeksgroep bevinden t.a.v. 

onder andere leeftijd, gender en scholing.       



Inleiding8

 Binnen deze culturele grenzen is het interessant te onderzoeken hoe relaties tussen 

mensen zich verhouden en tot uiting komen wanneer gekeken wordt naar wat zij dirty 

noemen. Deze sociale relaties en vertoningen kunnen teruggezien worden in de frontstage 

en backstage theorie van Erving Goffman (1959). Gebruikmakend van begrippen uit de 

theaterwereld,  frontstage is het podium en backstage bevindt zich achter de coulissen, 

onderzoekt hij de wijze waarop mensen in de omgang met elkaar gestalte geven aan hun 

eigen persoonlijkheid en identiteit. Hij illustreert dat activiteiten van personen in het bijzijn 

van anderen positief benaderd worden en tot uiting komen. Terwijl daar waar geen 

toeschouwers zijn, achter de coulissen, zaken onzichtbaar gehouden worden voor 

bijvoorbeeld privé doeleinden. Een voorbeeld: in de theaterwereld worden hier kostuums 

weggehangen en kunnen acteurs even zichzelf zijn. Goffman (1959) trekt deze denkwijze 

door naar privé levens en werksituaties. Hij beschrijft hoe verkopers van voedsel aan de 

‘voorkant’ van hun winkeltje alles netjes en schoon houden, maar op hetzelfde moment niet 

geven om de vieze conditie van de keuken aan de ‘achterkant’. Goffman heeft deze 

bevindingen verwoord met ‘frontstage’ en ‘backstage’. Deze tweedeling heeft invloed op 

wat Goffman (1959) omschrijft als het ‘impression management’ van mensen. Hij doelt 

hiermee op zijn visie dat iedereen een rol speelt en in die rol erkend wil worden (man, 

vrouw, moeder, kind). Het spelen van een rol maakt dat we hieraan vastzitten en achter 

deze gespeelde rollen bevindt zich een andere wereld, backstage, waar we meer onszelf 

kunnen zijn, hoewel wij in zekere mate altijd een rol blijven vervullen. Volgens Goffman 

(1959) komen backstage gedragingen naar voren die frontstage niet geaccepteerd worden 

of niet tot de geldende normen en waarden behoren.      

 Zoals blijkt uit het voorbeeld van de voedselverkopers, worden inspanningen 

waarmee de juiste omgang met hygiëne gewekt wordt, in de bevindingen van Goffman 

(1959) waargenomen aan de ‘frontstage’. Goffman’s theorie belicht hoe zorgen voor netheid 

en hygiëne afhankelijk zijn van locaties en gevormd worden door situaties, relaties en rollen. 

Daarnaast is mate van (on)zichtbaarheid in deze theorie van belang. Deze paradox werd 

door antropoloog Van der Geest (1998) in Ghana onderzocht, hij noemt dit the hygiene 

puzzle. In zijn studie is te lezen hoe gezondheidsmedewerkers viezigheid rond sanitaire 

faciliteiten backstage negeerden en zich tegelijkertijd wel druk maakte om hun eigen 

voorkomen waarbij een schoon wit uniform dragen van belang was. Wat anderen van 

iemand (niet) kan zien heeft duidelijk invloed op omgang met en perceptie van hygiëne.  
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  Voor de benadering van hygiëne binnen mijn onderzoek maak ik gebruik van 

Goffman’s sleutelbegrippen frontstage en backstage als instrumenten om omgang met 

hygiëne binnen diverse domeinen te onderzoeken. Hierbij is het begrip impression 

management van belang omdat ik mij richt op rollen die mensen spelen en zichzelf en 

anderen toebedelen. In eerste instantie richt Goffman (1959) zich op de theaterwereld 

waarin men een rollenspel opvoert en later trekt hij dit door naar reeks aan personages in 

andere situaties. Ik maak een verdieping naar bestaande verschillen tussen rollen van 

mannen, vrouwen en kinderen onderling wanneer ik mij verdiep in hygiëne en 

genderdiversiteit. In tegenstelling tot Goffman (1959) houd ik mij niet bezig met vorming van 

identiteiten, maar wel met de wijze waarop mensen in omgang met elkaar gestalte geven 

aan hygiëne in het dagelijks leven.         

 In deze scriptie zal duidelijk worden dat (stereotype) rollen gekoppeld aan gender 

binnen het dagelijks leven invloed hebben op hoe er met hygiëne omgegaan wordt. Nencel 

(2007) redeneert vanuit gender dat domeinen waaronder huishoudens niet langer gezien 

worden als neutraal en natuurlijk. Maar bestudeerd worden als sociale domeinen waar 

vrouwen actief zijn en waar genderrelaties en ondergeschiktheid worden gereproduceerd en 

betwist. Dit komt volgens haar door verschuivende visies naar een Marxistische concept die 

vrouwen en hun activiteiten zichtbaar maken en hen in een bredere sociale context plaatst. 

Dit perspectief kan bestudeerd worden vanuit een cultureel antropologisch oogpunt: de 

vraag is hoe vrouwen rollen toebedeeld krijgen binnen sociale domeinen en hoe dit zich uit 

in hygiënisch handelen. Wat ik zal duiden aan de hand van Bultler’s (1990) begrip 

performativity: dit bepaalt mede hoe gender-identiteiten worden vormgegeven en 

doorgegeven.  

  Hoe gender in relatie tot hygiëne tot uiting komt hangt mede af van de sociale 

domeinen waarbinnen mannen en vrouwen zich bewegen. Aan de hand van Habermas’ 

(1989) onderscheid tussen privé en publiek domein zal ik laten zien dat gender tot uiting 

komt binnen deze ruimten en hoe omgang met hygiëne afhankelijk is van deze genderrollen 

en domeinen. Interessant is het om te zien hoe het lichaam zich tussen deze ruimten 

beweegt. Vanuit Habermas (1989) wordt privé traditioneel geassocieerd met notie van 

huiselijkheid, familie, het persoonlijke en intimiteit. Het lichaam, zeer privé, wordt 

weggehouden van publieke sferen. Maar deze scheiding van het lichaam is aan het 



10 Inleiding

veranderen door verschuivende grenzen tussen publieke en privé ruimten. Conrad (2006) 

onderschrijft dit fenomeen in zijn artikel The private and the public body: 

‘Whilst the constant monitoring and surveillance of the body in public space emphasises its 

distinction from private space on a physical level, the influence and relationship between the 

two is growing stronger. The history of attitudes towards the body in society is one centred on 

fear, played out through a culture of discipline, exclusion, punishment, and conditioning 

which is becoming increasingly internalised through the constant mutual exchange of 

influence between the public and private spheres.” (Conrad 2006: 1-2)  

Lichamelijke bewegingen tussen verschuivende domeinen maken dat het lastig is aan te 

geven wanneer het lichaam als privé beschouwd wordt. Onder mijn informanten leiden 

constant verschuivende ruimten tussen publieke en privé sferen tot onzekerheden doordat 

niet duidelijk is wanneer het lichaam zich in privé ruimte bevindt en hoe zij hun lijf privé 

kunnen houden. Dit laatste is zeer bepalend voor hun persoonlijke omgang met hygiëne. In 

tegenstelling tot de tweedeling tussen publieke en privé ruimten van Habermas (1989) 

wordt duidelijk dat deze domeinen in elkaar overlopen.  Toch gebruik ik Habermas’ contrast 

tussen beide ruimten om te laten zien hoe hygiënisch handelen afhankelijk is van locatie en 

situatie, wat tevens naar voren komt in Douglas’ (1966) visie wat betreft hygiene als context 

afhankelijk. In deze scriptie komt dit tot uiting in uiteenlopende aspecten waaronder 

domeinen, gelegenheden, economie en opleiding. De frontstage /backstage theorie van 

Goffman (1959) vormt een bruikbaar instrument om aan te tonen dat (gender)rollen van 

invloed zijn op omgang met hygiëne binnen diverse domeinen. Een aspect dat zowel Douglas 

(1966) als Habermas (1989) niet in hun theorieën aankaarten, maar voor het verklaren van 

mijn onderzoeksvraag onmisbaar is.        

 Deze scriptie bevat een antropologisch onderzoek naar hygiëne als construct en hoe 

gender invloed heeft op handelen en denkwijzen omtrent hygiëne. Dit zal blijken naar 

aanleiding van mijn centrale vraag: Hoe kunnen gebruiken en denkbeelden t.a.v. hygiëne 

onder lokale Ugandese vrouwen begrepen worden in een context van diverse domeinen en 

genderaspecten? Dit onderzoek zal laten zien hoe hygiëne in het dagelijks leven, met name 

onder vrouwen, tot uiting komt, waarbij de vraag gesteld wordt waar deze handelingen en 

denkwijzen omtrent hygiëne afhankelijk van zijn.       

 De volgende paragraaf gaat in op de onderzoekscontext en toegepaste 
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onderzoeksmethoden. Vervolgens komt in hoofdstuk twee aan de hand van een empirisch 

gedeelte over afval aan bod hoe hygiëne terug te vinden is binnen communities. Welke rol 

spelen lokale denkwijzen en publieke ruimten hierin? De nadruk in dit hoofdstuk ligt op 

materiële aspecten en kennis over hygiëne. Hoofdstuk drie gaat in op hygiëne rond het huis, 

waarbij de vraag is wat wel en niet als privé ruimte beschouwd wordt en hoe domein en 

hygiëne zich verhouden tot gender. Het laatste empirische hoofdstuk gaat over hygiëne en 

het lichaam, de vraag is hoe omgang met persoonlijke hygiëne van het lichaam verandert 

tussen privé en publieke ruimten. Als specifiek thema gekoppeld aan en voortkomend uit het 

vrouwelijke lichaam werk ik toe naar hygiëne en menstruatie. Interessant is hoe vrouwen 

beperkt worden in hun vrijheid en mobiliteit door een stigma voortkomend uit visies 

omtrent dirt, dat zij opgelegd krijgen gedurende deze periode, waarbij de vraag gesteld kan 

worden waar hoe gender van invloed is op het vormen van dit stigma. Zoals zichtbaar is in 

deze opbouw zal gender als concept binnen deze structuur steeds meer opgebouwd 

worden, als rode draad wordt in elk hoofdstuk een koppeling gemaakt naar de 

frontstage/backstage theorie van Goffman (1959) om duidelijk te maken waar zich een 

tweedeling tussen vies en schoon bevindt en wat men hieronder verstaat. Om bovenstaande 

theorieën en de relevantie van dit onderzoek te kunnen begrijpen vanuit mijn 

onderzoeksgebied is het van belang een beeld te hebben over de onderzoekcontext, waarbij 

mijn informanten de sleutel vormen tot deze scriptie.      

  

1.2 Onderzoekscontext    

Voor mijn veldwerkonderzoek heb ik mij gericht op de Ugandese communities Kyalugo en 

Kyali die vallen onder de parish1 Bugabira, een stuk buiten het stadje Masaka gelegen. 

Mensen wonen hier in de ‘bush’ wat gezien wordt als afgelegen gebieden in de heuvels vol 

bananenbomen. Ze wonen letterlijk tussen de bosjes en bomen. Huisjes gemaakt van takken 

en leem staan langs oranje zandpaden die slingerend een weg vormen door de heuvels. ’s 

Ochtends lopen kinderen in groepjes naar school gekleed in hun uniform. Vrouwen dragen 

brandhout en jerrycans met water op hun hoofd, mannen zijn het land naast hun huisje aan 

het bewerken en voor de kleine winkeltjes met rijst, drinken en brood wordt druk gekletst. ’s 

Middags lopen de kinderen weer naar huis en helpen ze hun moeder in het huishouden door 

water te halen of de dieren naar een landje te brengen. Wanneer families een beetje geld 
                                                           
1 Gemeentebestuur.  
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hebben lopen er kippen, koeien of geiten in de compound2. De communities Kyalugo en Kyali 

tellen om en nabij de 60 huishoudens. Gezinnen bestaan gemiddeld uit vier kinderen die 

worden opgevoed door een moeder, in sommige gevallen enkel door een grootmoeder. Dit 

komt doordat de middelste leeftijdsgroep (dertigers en veertigers) werkt in de hoofdstad 

Kampala of overleden is aan ziekten als Aids en malaria. De vader wordt beschouwd als de 

belangrijkste persoon in het gezin omdat hij voor het inkomen zorgt. Door ziekten zijn er 

gezinnen waarbij de vader is weggevallen en de moeder naast het huishouden en opvoeding 

ook voor een inkomen moet zorgen. Grootste inkomstenbron is akkerbouw (60%)3. Wanneer 

kinderen gevraagd worden wat hun vader doet, dan is het antwoord steevast digging (land 

bewerken). De meeste bewoners in de communities hebben een klein stukje grond waar ze 

hun eigen eten op verbouwen. Hierdoor heeft 38% van de bewoners minstens een maal per 

dag, 45% eet tweemaal per dag en slechts 17% heeft drie maaltijden per dag. De helft van de 

bewoners zegt niet genoeg voedsel per dag te hebben.     

 Over het algemeen wonen community leden in huizen gemaakt van leem. De rijkeren 

hebben een huis van cement, deze staan tussen de lemen huisjes. Qua sanitaire 

voorzieningen beschikt 87%  van de huishoudens over een latrine. Een ander 

gebruiksvoorwerp dat bewoners belangrijk achten te hebben is een ‘rack’: een rek van hout 

om de vaat op te laten drogen, slechts 62% van de bewoners beschikt hierover. Daarnaast 

heeft 45% geen mogelijkheden om handen te wassen en heeft 38% geen toegang tot was 

faciliteiten bij het huis, terwijl bovenstaande voorzieningen wel tot de lokale wensen 

behoren. Hoe community bewoners wonen, leven en omgaan met hygiëne kan niet 

verklaard worden zonder  het noemen van het begrip water. Schoon water is in de 

communities van levensbelang, maar niet makkelijk verkrijgbaar. Bewoners halen hun 

drinkwater uit de community well (28%), uit een beschermde waterbron (30%), bij een 

boorgat (15%), of hebben water uit een pijp (25%). Water zorgt in de communities voor een 

hoop problemen, vooral doordat het van slechte kwaliteit of te ver van huis is. Met 

bovenstaande informatie wil ik een beeld neerzetten van de communities en de informanten 

die bij mijn onderzoek betrokken zijn. Het is onmogelijk deze scriptie te begrijpen zonder in 

te zien in welke situatie mijn onderzoeksgroep zich bevindt, die zoals te lezen is in grote 

armoede leeft. Door mijn onderzoeksfocus bestaan mijn informanten grotendeels uit 

                                                           
2 Stukje onbegroeide grond om het huis: de tuin.  
3 Zie bijlagen voor rapport over demografische gegevens communties.  
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vrouwen tussen de 16 en 60 jaar. Zij wonen allemaal met familie in Kyalugo of Kyali en 

hebben verschillende achtergronden qua gezinssamenstelling, religie en opleidingsniveau. In 

de bijlage Overzicht relevante informanten staat wie mijn informanten zijn en hoe zij zich 

onderling tot elkaar verhouden. Genoemde cijfers komen allemaal uit een rapport, welke 

terug te vinden is in de bijlagen, dat samengesteld is door vrijwilligers van Chedra: een lokaal 

community project. 

 Deze onderzoekscontext leent zich uitstekend om hygiëne onder vrouwen te 

onderzoeken, omdat uit veldwerkdata blijkt dat omgang met hygiëne context afhankelijk is 

en zoals Douglas (1966) omschrijft a matter out of place is. Interessant is het om dit thema 

te benaderen vanuit lokale Ugandese communities, omdat dit een nieuwe blik werpt op een 

definitie van hygiëne. Inzicht in gedragingen en visies omtrent hygiëne onder lokale 

Ugandese vrouwen laten zien dat gender van invloed is op hygiëne door rollen die zowel 

door vrouwen als mannen in stand worden gehouden.  

 

1.3 Toegepaste methoden  

‘The mythology of hygienic research, with its mystification 

of the researcher and the researched as objective 

instruments of data production must be replaced 

by the recognition that personal involvement is more 

than dangerous bias—it is the condition under which 

people come to know each other and admit others into 

their lives.’ (Oakley 1981: 58) 

 

Het veldwerk voorafgaand aan het schrijven van deze scriptie is uitgevoerd in de maanden 

februari, maart en april van 2012. Participerende observatie vormde een van de 

belangrijkste onderzoeksmethoden gedurende deze periode. Ik heb dagen achter elkaar bij 

mijn mannelijke en voornamelijk vrouwelijke informanten op een rieten matje gezeten naast 

hun huisje en gesproken over hun visies en ideeën bij hygiëne. Ondertussen hielp ik ze met 

wassen, koken, eten opeten en uiteindelijk de afwas. Deze informele gesprekken en 

observaties die ik op hetzelfde moment deed zijn het belangrijkste geweest om data te 

kunnen verzamelen. Daarnaast heb ik gestructureerde interviews gehouden om er zeker van 
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te zijn dat ik alle informatie zou krijgen die ik nodig achtte. Zoals Oakley (1981) schrijft heeft 

de onderzoeker als eigen onderzoeksinstrument, kenmerkend in de antropologie, een grote 

mate van persoonlijke betrokkenheid die het onderzoek beïnvloedt. Ik heb toegang tot het 

leven van mijn informanten en data gekregen dankzij mijn persoonlijkheid en betrokkenheid. 

Enerzijds is deze betrokkenheid een pre voor het verrichten van veldwerk, anderzijds wordt 

data altijd beïnvloed door de aanwezigheid van een onderzoeker. Ik heb mijn best gedaan 

beschouwd te worden als gelijke, toch merkte ik dat ik soms sociaal wenselijke antwoorden 

te horen kreeg. Dit probeerde ik te checken door dezelfde vragen terug te laten komen in 

verschillende gesprekken met dezelfde persoon en met diverse mensen over het onderwerp 

te praten. Participerende observatie is een prachtige en tegelijkertijd uitdagende manier van 

onderzoek verrichten waarbij de onderzoeker continu alert moet zijn en zichzelf in het veld 

moet zien staan om te zien wat er daadwerkelijk speelt.      

 Dit veldwerkonderzoek vond plaats in verschillende fases. In de eerste fase zocht ik 

toegang tot communities die ik geschikt achtte voor het verrichten van veldwerk. Dit heb ik 

gedaan door contact op te nemen met Moses Kigozi van het project Chedra. Dit project helpt 

het leven van bewoners in de communities te verbeteren o.a. op het gebied van sanitair en 

hygiëne en doet dit in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers. Via Moses kwam ik in 

contact met de communities Bugabira, Kyali en Kyalugo. Ik heb in deze fase informatie 

verzameld over de communities om demografische gegevens te kunnen weergeven.  

  In de volgende fase ben ik gaan werken met een tolk, dit omdat de bewoners in de 

communities gebrekkig Engels spreken. Wederom kwam ik via Moses Kigozi in contact met 

Maria Paul, kennis van Moses en bekend met de werkwijze en visie van Chedra. Zij bleek 

bereid voor mij de vertaling op zich te nemen. Met z’n drieën hebben we een gesprek gehad 

over mijn onderzoeksthema en hoe bepaalde woorden vertaald kunnen worden van het 

Engels naar Luganda en andersom. Een voorbeeld is dat vrijwel alles wat Westers of blank is 

in het Luganda Muzungu4 wordt genoemd. Als ik een vraag stelde over westerse invloeden 

dan moest Maria er op letten dat zij de juiste vertaling zou geven. We hebben uitvoerig 

gesproken over vertalingen zodat de mensen in de community zouden begrijpen welke kant 

ik op wilde met de vragen. In het gesprek hebben we onder andere een soort van rollenspel 

gedaan waarbij ik de vraag stelde in het Engels, Maria deze vertaalde naar Luganda en 

Moses zich dan afvroeg of dit de juiste vertaling was. Daarnaast hebben we gesproken over 
                                                           
4 Letterlijke betekenis: Blanke  
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hoe wij informed consent konden bereiken en hoe wij onszelf zouden verkondigen in de 

communities. We besloten om de naam Chedra te noemen, omdat mensen dit herkennen. 

Dat zorgde ervoor dat bewoners direct vertrouwen in ons hadden en begrepen waarom wij 

in de community rondliepen. Daarna vertelde ik dat ik dagelijks in hun woonomgeving zou 

zijn voor mijn onderzoek naar hygiëne t.b.v. mijn scriptie voor de universiteit. Gevonden 

gegevens die relevant bleken voor Chedra zou ik aan het project doorgeven zodat 

vrijwilligers in kunnen gaan op problemen en wensen van de bewoners op gebied van 

hygiëne. Dit maakte dat mensen soms verwachtten dat ik direct hun problemen kon 

oplossen, waarna ik uitlegde dat ik informatie verzamel en relevante opmerkingen zou 

doorgeven aan Chedra. Het project Chedra heeft als ingang tot mijn onderzoekspopulatie 

mijn onderzoeksresultaten enigszins beïnvloed. De communities waar ik mijn veldwerk deed 

komen af en toe in aanraking met ‘blanken’ en hun westerse opvattingen. Voor mij was dit 

een voordeel omdat zij mij respecteerden, leken te begrijpen en open stonden voor mijn 

toenadering.  

  In de derde fase begon ik aan het bezoeken van de communities. Opbouwen van 

rapport door veel rond te hangen bij families, kletsen over van alles en nog wat en natuurlijk 

over mijn onderzoeksonderwerp. Door hanging out en being there won ik het vertrouwen 

van mijn informanten. Met aandacht en tijd verkreeg ik respect en ontstond er een sfeer 

waarin ik gevoelige onderwerpen aan kon snijden. Gezien mijn onderwerp waarbij vrouwen 

over mannen praten en over zeer persoonlijke onderwerpen als menstruatie moest ik soms 

van onderwerp schakelen als er een man bij het gesprek kwam. Vrouwen spreken niet 

makkelijk over menstruatie met een man in de buurt. Dit gaf soms lastige situaties, omdat ik 

de vrouwen niet in verlegenheid wilde brengen. Naast informele gesprekken gaf 

participerende observatie mij verrassend veel data en een holistisch beeld van mijn 

informanten. Vaak gaf deze methode mij meer inzicht in het leven van mijn informanten dan 

directe vragen stellen, omdat iets zien en doen anders kan zijn dan wat mensen vertellen. In 

de laatste fase ben ik mij gaan richten op informatie die ontbrak en heb ik dit vergaard door 

gestructureerde interviews te houden. Nadeel van deze methode is dat je ervoor moet 

waken een open blik te houden en niet blind op de antwoorden af moet gaan. Ondanks vele 

observaties en het feit dat informatie vaak niet ‘nieuw’ meer was, probeerde ik als 

antropoloog altijd met een open vizier het veld in te gaan.     
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Voorafgaand aan dit onderzoek wilde ik mij focussen op de drie communities die 

onder dezelfde parish vallen, maar om meer diepgang te bereiken besloot ik naar mijn vaste 

informanten terug te keren waarmee ik inmiddels een bijzondere band had opgebouwd. Ik 

hoop dat mijn informanten voor de lezers van deze scriptie net zo boeiend worden als zij 

voor mij zijn en dat zij in de gedachten van de lezer tot leven komen. Ik hoop een realistisch 

beeld te geven van het dagelijks leven in rurale Ugandese communities en de rol die 

vrouwen hierin spelen op het gebied van hygiënisch handelen.  
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 ‘KYOSINBA ONAANYA 
    KYOLYAAKO ETTOOKE’

‘Clean farming gives banana’

 (Clean and perfect work, gives a nice yield.)                
 Bron: Andrew Kalema
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2. Ekibiina: hygiëne in een community  

Lopend over de oranje zandpaden in de community Kyali passeer ik een oudere vrouw met 

een bos takken op haar hoofd. Ze draagt een verschoten Gomesi 5 en wandelt traag de 

heuvel op. Iets verder lopen drie jonge jongetjes met gele jerrycans de berg af richting de 

waterbron. Lachend zwaaien ze en rennen elkaar dan achterna. Ik loop op mijn slippers over 

oude bananenbladeren over een slingerpad langs de kleine huisjes. Links van mij komt een 

rookpluim uit een bergje afval omhoog; plastic, stukken kleding, papiertjes en stukken 

bananenblad liggen te smeulen tussen de bananenbomen. De geur van verbrand plastic 

dringt mijn neus binnen. Een tienermeisje loopt naar de hoop afval toe en gooit er een stuk 

plastic op. Als ik verder loop langs groene bananenbomen zie ik overal tussen de grote 

bladeren op de grond afval liggen. Hier en daar een kapotte slipper, papiertjes uit schriftjes, 

stukken plastic waarvan de afkomst niet te herleiden is. Ugandezen gooien werkelijk overal 

alles van zich af. Zit ik in de bus naast een Ugandese die zichtbaar geniet van een kip kluif 

met frietjes, gooit ze, als haar diner verorberd heeft, het plastic bordje uit het raam. Loop ik 

met Maria Paul door de community Kyali en biedt haar een Fruitella aan, het papiertje gooit 

ze naast zich neer op straat. Ik vertel Maria dat ik nooit iets van afval op de grond zou 

kunnen gooien, mijn ouders hebben mij geleerd dat dit slecht is. Ze kijkt mij aan en lacht. ‘Dat 

wordt de kinderen hier niet geleerd. Waar moet je anders je afval laten? Het is misschien wel 

slecht dat we het gewoon op straat en op het land gooien, wij denken er niet bij na.’ Op weg 

naar huis kom ik langs de druk bevolkte wijk Saza. Er staat een container die uitpuilt van het 

afval, eten en plastic liggen er in bergjes naast, grote Maraboes eten zich vol en een zwerver 

ligt verscholen tussen het vuil te slapen. De stank komt mij tegemoet als ik langs rij. 

Uit dit vignet wordt duidelijk dat Ugandezen niet letten op waar ze hun afval dumpen. Ze 

gooien hun troep op plekken die voor handen zijn; of dit nou de tuin, het zandpad of een 

hoopje afval op de hoek van de straat is. Ze moeten dit kwijt uit hun huis dus gooien ze het 

in de community. Dat dit een openbare, publieke ruimte is waar ze hun privé rommel 

weggooien lijkt niet uit te maken. Niemand die er wat van zegt als iemand etensresten of 

papier zichtbaar op straat deponeert. Sterker nog een ieder gooit alles van zich af op plekken 

die gedeeld worden met anderen en zichtbaar zijn voor de community bewoners. Gevolg van 

deze vervuiling is een onhygiënische omgeving met verhoogde kans op uitbraak van ziekten. 
                                                           
5 Traditionele jurk voor vrouwen in Buganda.   
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In deze scriptie richt ik mij op culturele aspecten gerelateerd aan het thema hygiëne en 

daarom laat ik medische consequenties buiten beschouwing. In dit hoofdstuk leg ik een 

verband vanuit het bredere thema hygiëne naar een koppeling met afval, water en gender-

verhoudingen binnen communities. Aan de hand van Goffmans’ (1959) theorie over 

frontstage en backstage geef ik inzicht in hoe deze (on)zichtbare ruimten van invloed zijn op 

(on)hygiënisch handelen. Ik stel de vraag wat hygiëne en viezigheid volgens informanten 

inhoudt. Vervolgens ga ik in op hygiëne en water. Wat is de rol van water binnen dit thema? 

Tot slot maak ik een koppeling tussen water en gender in communities. Hieruit zal blijken 

hoe water invloed heeft op dagelijkse handelingen van vrouwen en hoe zij door heersende 

visies en genderrollen in communities beïnvloed worden in hun omgang met water en 

hygiëne.  

2.1 Hygiëne en afgunst van viezigheid        

Hygiëne kan vanuit verschillende invalshoeken onderzocht worden. In dit hoofdstuk over 

rurale communities kijk ik achtereenvolgens naar hygiëne gekoppeld aan afval en aan water. 

Communities liggen bezaaid met afval en niemand die hier naar omkijkt of er iets aan doet. 

Waar komt dit gedrag vandaan en hoe staat dit gedrag in verband met het thema hygiëne? 

Informant Florence Nakkajubi (15) vertelde mij dat ze het slecht vindt dat mensen overal 

hun troep neergooien: 

‘Als het regenseizoen wordt dan stroomt afval mee de heuvels af en komt het in de well, 

terwijl we dat water moeten drinken. Dat is onhygiënisch, maar mensen maken zich er niet 

druk om.’  

Wat hygiëne is hangt af van wat mensen vies en schoon vinden. Cultureel antropologe 

Douglas (1966: 43-50) is duidelijk van mening dat hygiëne een cultureel construct is en 

culturen beïnvloed worden door wat mensen disgusting ofwel vies vinden. Zij zegt dat 

culturen vuil, taboes en overtredingen creëren en ziet dirt als a matter out of place. Wat als 

schoon beschouwd wordt op de ene plek, kan ergens anders vies zijn. Absolute dirt bestaat 

dus niet, het ligt er maar aan op welke plek deze ‘matter’ gezien wordt. Curtis (2007) 

suggereert vanuit biologische visie dat het verkeerd is om hygiëne volledig te zien als een 

cultureel construct, omdat hygiëne en afkeer van viezigheid te herleiden zijn naar een 

periode voor cultuur en geschiedenis. Dit beargumenteert zij door te refereren naar gedrag 
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onder dieren, wat terug gaat naar een tijdperk voor cultuur en geschiedenis bestond. Om 

deze reden kan dirt volgens haar geen product zijn van cultuur. Zij beweert dat hygiëne een 

natuurlijke functie van de menselijke psyche is en disgust een deel van de menselijke natuur. 

Toch erkent Curtis (2007) dat nieuwe ideeën binnen lokale processen gevormd worden door 

assimilatie, en komt hiermee in feite Douglas tegemoet. In die zin, wat betreft ideeën over 

hygiëne en ziek zijn, ziet zij inderdaad culturele constructen. Curtis concludeert dat walging 

voor alle mensen in alle culturen algemeen is en dat dit ons helpt zaken te vermijden die 

worden geassocieerd met het risico van ziekten uit ons evolutionaire verleden. Disgust is de 

naam die we geven aan de motivatie om hygiënisch te handelen (Curtis 2007). Hier is naar 

mijn opvatting een link te leggen tussen emoties en handelen. Wat dirty is, geeft een gevoel 

van angst en afkeer om onszelf te beschermen tegen gevaar: ziekten. Lokale Ugandezen 

hebben zo hun eigen ideeën over wat vies en schoon is, blijkt uit mijn veldwerk. Zij vinden 

het vies als iemand zijn of haar compound niet veegt en hier afval laat liggen, als het op 

straat ligt of in de bananentuin is dit volgens hen niet vies. Wanneer kinderen (let wel; vanaf 

de peuterleeftijd, baby’s vallen hier niet onder) hun behoeften doen in de compound dan is 

dit vies. Worden behoeften bij gebrek aan een latrine in de bush gedaan, dan is dit al minder 

vies omdat dit minder zichtbaar is voor anderen. Zoals Curtis (2007) betoogt wordt 

hygiënisch handelen in culturen enerzijds bepaald door een natuurlijke drift gevaar te 

voorkomen, anderzijds gaan culturen verschillend met hygiëne om wat terug te zien is in 

handelingen en gebruiken. Een voorbeeld hiervan is te vinden in omgang met ontlasting van 

baby’s: in het westen wordt dit als ‘vies’ beschouwd, hoewel minder ‘vies’ dan ontlasting van 

volwassenen. In Uganda vinden ouders poep van hun baby niet smerig; tijdens mijn 

veldwerk zag ik dat zij dit in de buurt van hun huis neerleggen, volgens eigen zeggen omdat 

dit geluk brengt. Niet erg hygiënisch, zouden westerlingen denken. Vanuit mijn cultureel 

antropologisch onderzoek beargumenteer ik, net zoals Douglas (1966), dat hygiënisch 

handelen voortkomt uit culturele aspecten in tegenstelling tot het standpunt dat Curtis 

(2007) inneemt vanuit biologische visie.       

 Terugkomend op het aspect emoties en van daaruit handelen uit bescherming tegen 

ziekten is een onderscheid te maken tussen hygiëne in een groep en hygiëne vanuit een 

individu. Mensen houden hun eigen huisje en, in het geval van lokale Ugandezen, compound 

schoon maar de straat is van latere of geen zorg. Dit heeft te maken met hoe wij onszelf en 

anderen zien en wat anderen van onszelf zien. Van der Geest (in R. van Ginkel en A. Strating 
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2007) beweert dat een sociale situatie, de relatie tussen mensen die betrokken zijn bij dirt, 

een betere weergave geeft van wat leidt tot walging, dan de afhankelijkheid van plaats en 

vorm zoals naar voren komen in het werk van Douglas (1966). Wat ‘vies’ is hangt dus af van 

een relatie met anderen en wat mensen zien van elkaars viezigheid, dit gedrag is terug te 

vinden in de zichtbare frontstage en onzichtbare backstage van Goffman (1959) zoals in de 

inleiding verklaard. Van der Geest (1998) laat in een van zijn onderzoeken zien wanneer 

Ghanezen ontlasting van elkaar vies of niet vies vinden. Naar voren komt dat het voor een 

vrouw in Uganda moeilijk is dezelfde latrine te gebruiken als haar schoonvader. In plaats van 

de latrine te gebruiken zal zij haar ontlasting doen in de bush om contact met haar 

schoonvader te voorkomen, dit gaat om zowel persoonlijk contact door hem tegen te komen 

als indirect contact doordat dezelfde latrine gebruikt wordt. Soortgelijke houding tegenover 

schoonfamilie ben ik tegengekomen in rurale communities. Meerdere vrouwelijke 

informanten vertelden mij dat een vrouw niet te dicht bij haar schoonvader in de buurt mag 

komen, en een vrouw mag haar schoonzoon niet op dezelfde stoep passeren. Ze vertelden 

mij dat de schoonmoeder dan de straat over moet steken om niet vlak langs haar 

schoonzoon te lopen. Hier zouden beide geslachten ‘bibbers’ van krijgen, aldus lokale 

Ugandese vrouwen. Hiermee wordt bedoeld dat er seksuele gevoelens naar de ander toe 

kunnen ontstaan die relaties in problemen brengen. Uit bovenstaande data kan 

beargumenteerd worden dat sociale situaties en relaties van invloed zijn op omgang met 

hygiëne, waarbij grenzen gevormd door genderrollen leiden tot gevoel van ongemak en 

schaamte. Hoe relaties tussen mensen zich verhouden tot wat zij dirty noemen komt dus 

mede door de rollen die zij vertolken in het dagelijks leven, wat ook Goffman (1959) 

benoemt in zijn theorie zoals in de inleiding beschreven. In de volgende paragraaf zal aan de 

orde komen hoe (on)zichtbaarheid van lokale Ugandezen van invloed is op omgang met afval 

binnen openbare ruimten in de community, wat mede voortkomt uit de context waarin zij 

een rol spelen.  

 2.2 Afval in Kyali en Kyalugo          

Hoe er in communities met afval omgegaan wordt hangt af van een aantal facetten. De 

leefomgeving vormt een belangrijke factor. Er is een duidelijk contrast merkbaar tussen 

rurale en urbane gebieden. Nyendo bijvoorbeeld is een zeer arme sloppenwijk gelegen in 

Masaka, de mensen wonen dicht op elkaar. Door de straatjes loopt een bovengrondse 
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afvoer voor water, maar als er ondanks de droogte al water in zit, kan dit niet doorlopen. In 

plaats van water bevindt zich in de afvoer voornamelijk afval waaronder etensresten, 

stukken kleding, plastic en zeepwater. Anthony Mafuru werkt in Nyendo als lokale vrijwilliger 

voor Foundation of Hope (FOHO) en stoort zich aan het gedrag van de community bewoners 

in dit gebied.  

‘In Nyendo is de afvoer vol geslipt met afval, dit komt via alle straatjes terecht in de well. 

Zeker als er geen stroom is om water op te pompen wordt deze well door duizend mensen 

gebruikt voor was- en drinkwater. Maar ondanks dit blijven mensen de straten en het water 

vervuilen. Alsof het ze niet uitmaakt dat ze de straten voor hun huis vervuilen. Ze weten de 

consequenties van hun gedrag niet en denken dat het regenwater makkelijk al het afval 

wegspoelt uit de goot, daarom blijven ze hun rommel erin gooien daarbij hebben ze zelf geen 

idee waar het afval terecht komt.’  

Uit deze woorden kan worden opgemaakt dat lokale Ugandezen de vervuiling in hun rurale 

leefomgeving zelf in stand houden. Gesteld kan worden dat de gemeenschappelijke 

frontstage bevuild raakt en dat deze ‘viezigheid’ door een ieder gezien kan worden. In de 

rurale communities waar ik mijn onderzoek heb verricht is geen bovengrondse afvoer waar 

mensen hun vuil in gooien. Bewoners deponeren hun afval in hun bananentuin of een stukje 

verder op straat. Ook hier lijkt het ze niets uit te maken dat ze hun frontstage: leefomgeving 

en daarbij de natuur, vervuilen. Veel Ugandezen zien het verzamelen van afval als een luxe 

en niet als een noodzaak. Dit gedrag is te wijten aan het feit dat ze er vanuit gaan dat de 

overheid het afval wel zal opruimen6. Externen moeten zich dus bezig houden met afval in 

een frontstage, omdat bewoners zelf geen notie hebben van de gevolgen van hun gedrag.  

 Informant Haliimah Nabbanja (19) woont in de community Kyali, waar afval op de 

zandwegen en in tuinen ligt. Zij zegt zich er bewust van te zijn hoe ze met afval om moet 

gaan.  

‘Wij leggen ons afval in de bananentuin als een soort bemesting. Plastic verbranden we, 

anders komt er water in en daar komen muggen op af. Zij starten een ‘nieuwe levenscyclus’ in 

dit water. Wij vinden het thuis belangrijk om onze compound netjes te houden, maar veel 

mensen die hier wonen maken zich er niet druk om. Ze proberen hun eigen huis netjes te 

houden, maar daarbuiten maakt het ze niet veel uit.’  

                                                           
6 United Nations Centre for Human Settlements: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=270 
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Hieruit is op te maken dat informanten anders tegen zichzelf aankijken dan tegen 

buitenstaanders en buren. Volgens Mariam Namukwaya, grootmoeder en woonachtend in 

Kyali, heeft hygiëne onder andere te maken met schoonhouden van de compound7, zij zorgt 

ervoor dat dit elke dag geveegd wordt en er netjes bijligt. Als ik in haar compound sta vallen 

inderdaad de strakke lijnen in het zand op, de bos takken die als bezem dient laat sporen 

achter in de grond. Waar de bananentuin en het zandpad van de community begint, lijken 

terreinen waar afval neergegooid mag worden. Er ligt plastic, papier en etensresten. De 

compound vormt een duidelijk grens tussen vies en schoon; deze behoort netjes te zijn in 

tegenstelling tot grond in de community. Hieruit kan opgevat worden dat er een sterke 

tweedeling bestaat op het gebied van hygiëne tussen ruimtes die privé zijn en ruimtes die 

publiek toegankelijk zijn. Er zit dus een kenmerkend verschil tussen individu en groep. Een 

individu houdt wat privé is netjes, hoe dit in publieke ruimten gesteld is maakt voor zowel 

individu als de groep niet uit terwijl zij zich beiden binnen deze ruimten bewegen.  

  Wanneer ik deze observaties en gesprekken wil duiden vanuit bestaande theorie 

zoals die van Goffman (1959), blijkt dat mijn veldwerk niet overeenkomt met zijn visie. Hij 

beweert dat wat zichtbaar is voor anderen een frontstage vormt en schoongehouden wordt. 

In zijn werk The presentation of the self in everyday life (1959) laat hij zien hoe ruimten die 

een bezit vormen en door buitenstaanders - een publiek - betreden wordt, bewust 

schoongehouden worden door eigenaren. Dit om indruk te maken op het publiek, een vorm 

van impression management waarin men zich beter voordoet dan hij of zij is. De auteur 

schrijft onder andere dat ‘activiteiten die zich voltrekken in het bijzijn van anderen op 

expressieve wijze worden geaccentueerd’ (Goffman 1959: 105). Wat wil zeggen dat men 

duidelijk zichtbaar laat zien dat hij/zij op een gewenste en juiste manier bezig is. Een 

community is een zichtbare, openbare plaats waar mensen elkaar ontmoeten en zou, 

wanneer Goffmans’ denkwijze wordt gevolgd, als een frontstage beschouwd kunnen 

worden. Verwacht zou worden dat men hier juist doet aan impression management, omdat 

hier altijd publiek aanwezig is: iedereen kan elkaars gangen nagaan in deze openbare ruimte. 

Wanneer ik de situaties die Goffman (1959) in zijn studie omschrijft betrek op mijn eigen 

casus, in dit geval met betrekking tot afval, kan ik stellen dat publieke community ruimten in 

mijn onderzoekslocatie niet behandeld worden als een frontstage. Lokale Ugandezen 

bevuilen een openbare ruimte die zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen. Wat als 
                                                           
7 Stukje grond om het huis heen: de tuin.  
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frontstage of backstage beschouwd wordt blijkt dan ook afhankelijk van context; welke 

locatie welke stage vormt is afhankelijk van publiek en situatie. Hoe zich dit binnen de 

communities verhoudt wordt duidelijk als we kijken naar verschillende domeinen in een 

community. Met de kanttekening dat, net als Goffman (1959) beredeneert, tevens binnen 

een frontstage weer een onderscheid kan bestaan tussen front- en backstage. De school en 

het schoolplein kennen een deling tussen front- en backstage die overeenkomt met de 

gedachtegang van Goffman. De klaslokalen en de compound van de school worden door 

kinderen netjes gehouden, want dit is wat voor een ieder toegankelijk en zichtbaar is en 

vormt hierdoor een frontstage. De latrines van de school daarentegen zijn een backstage; 

deze worden gezien door een individu en niet door een groep. Ze zijn smerig doordat 

onduidelijk is wie de boel vervuilt.         

 Door middel van deze voorbeelden kan ik stellen dat wat frontstage of backstage 

vormt, afhangt van onder andere publiek en context en geen vaststaande invulling heeft. Uit 

mijn veldwerkdata blijkt dat de door mij onderzochte communities niet altijd passen in 

Goffmans’ (1959) denkwijze. De community is een openbare zichtbare ruimte maar wordt 

toch niet schoongehouden; een paradox die we in lijn van Goffmans’ denken niet zouden 

verwachten. Binnen mijn case study lijkt het alsof men netjes houdt wat aanwijsbaar van een 

persoon zelf is of waar een persoon in kwestie frequent zichtbaar toegang tot heeft, zoals 

een huis of een schoolgebouw. Wat niet aanwijsbaar bezit is van een persoon, openbare 

grond of publieke latrine, wordt niet schoon gemaakt omdat niemand hier verantwoording 

voor neemt en niemand zich druk maakt om deze ‘viezigheid’. Onzichtbaarheid en mate van 

negeren zijn naar mijn opvatting aanwijsbare factoren die resulteren in omgang met 

publieke en privé ruimten. In de volgende paragraaf zal duidelijk worden hoe tevens 

kennis(gebrek) hierop van invloed is.  

2.3 Kennis over hygiëne 

Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat omgang met hygiëne beïnvloedt wordt door 

onwetendheid en mate van negeren door lokalen. Dit gegeven is niet universeel onder 

bewoners, blijkt uit zorgen die scholieren uiten over (gebrek aan) hygiëne in hun 

leefomgeving. The New Vision heeft wekelijks een katern waarin dit thema aan bod komt. 

Scholieren schrijven brieven naar deze krant waarin ze hun verontrusting uiten over hoe 

mede bewoners met hygiëne omgaan. Promise Karungi (11) schrijft: ‘People dump rubbish in 
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the stream and defecate in the water. I have seen people cook near stagnant water and 

heaps of garbage. People need to learn about hygiene before we get cholera.’ Dismus 

Ndambaje (9) schrijft het volgende over hygiëne in de community: ‘In the village, many 

people don’t wash their clothes, or bathe. They do not observe hygiene, which gives them a 

bad smell, especially people who don’t go to school. We should teach such people how to 

keep clean.’ Scholieren maken zich zichtbaar zorgen over hoe er in hun communities met 

hygiëne omgegaan wordt. Ze zijn bang ziek te worden, wat terug te koppelen is naar Curtis 

(2007) die beweerd dat hygiënisch handelen, voortkomt uit angst voor ziektes, en willen dat 

bewoners hun gedrag veranderen. De scholieren wijten onhygiënisch handelen van 

community bewoners aan een gebrek aan onderwijs en kennis.   

 Traditioneel gezien komen kennis en gedragingen in de communities Kyali en Kyalugo 

voort uit de Buganda cultuur. Culturele groeperingen zoals de Baganda worden geleid door 

traditionele koningen of chiefs die niet politiek verkozen zijn, maar in mindere mate nog een 

indirecte rol hebben bij het besturen van gemeenschappen, voornamelijk in de morele 

opbouw van communities. Volgens informanten Maria Paul en Joseph Kalema hadden 

clanleiders en chiefs tevens invloed op hoe community leden met hygiëne en hun afval 

omgaan. Ze gaven voorlichting en betoogden dat ze de community netjes wilden hebben. Dit 

wordt echter steeds minder doordat de invloed van chiefs afneemt. Maria en Joseph 

beweren dat dit komt doordat de politiek van bovenaf steeds meer te vertellen krijgt, leiders 

vanuit de parish8 worden vanuit de regering naar voren geschoven om plannen uit te 

werken. Dat een chief in de meeste gevallen geen invloed meer heeft, resulteert in een 

beperkte kennisverspreiding wat betreft hygiëne. Doordat een groot deel van de community 

leden ongeschoold is, wordt kennis voornamelijk overgedragen door jonge schoolgaande 

kinderen, zoals in het eerder genoemde voorbeeld van artikelen uit The New Vision naar 

voren komt. Uit mijn onderzoekdata blijkt inderdaad dat scholieren gezinsleden en 

community bewoners vertellen wat manieren zijn om met hygiëne om te gaan.  

  Naast afval zijn uitwerpselen van anderen een steeds terugkerend thema in de krant. 

Hygiëne en afval in communities staat in nauw verband met (gebrek aan of de staat van) 

latrines. Zo schrijft Conrad Karuhanga (11) dat zijn buurman geen latrine heeft en hij zijn 

kinderen in kleine afgegraven gaten in het dichtstbijzijnde bosje laat ontlasten. ‘Their faeces 

                                                           
8 Vergelijkbaar met een gemeentebestuur.  
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attract flies from the whole world to our home. The LCs9 should arrest people without 

latrines.’ Volgens informant Andrea Ssettuba komt ook dit gedrag doordat mensen te weinig 

kennis hebben:  

‘They would like to make a latrine, but they don’t know how. People also like good wells, but 

don’t know how. And ignorance is also a big problem. Some drink water, unboiled. They don’t 

know that it’s bad. After getting sick, that’s what they get told, they shouldn’t do it. More 

education is necessary. They leave things as they are because they don’t know better.’ 

Onbekendheid en onwetendheid komen uit dit citaat naar voren als oorzaken van hoe men 

in communities handelt. Doordat er weinig tot geen kennisoverdracht plaatsvindt, mede 

door gebrek aan educatie weten lokale Ugandezen niet hoe zij met hygiëne om moeten gaan 

en dit heeft invloed op de gehele community. Zoals de schoolkinderen in de krant laten 

blijken, maakt gedrag van anderen dat de leefomgeving vies wordt en zijn zij bang dat dit 

leidt tot ziektes onder bewoners. Vervuiling in de communities komt vooral door het 

dumpen van afval en gebrek aan latrines. In de onderzochte communities heeft 9% 10 van de 

inwoners geen latrine. Diegene zonder latrine doen hun behoefte in de bush wat leidt tot 

vervuiling en onhygiënisch handelen, wat weer effect heeft op andere bewoners. Denk 

hierbij aan het wegspoelen van uitwerpselen in het regenseizoen waardoor mensen er 

doorheen lopen en het feit dat mensen zonder latrine meestal ook hun handen niet wassen 

na het doen van behoeften, omdat zij de mogelijkheden hiertoe niet hebben. Ontbrekende 

kennis over hygiënisch handelen leidt in de communities onder andere tot onevenredige 

toegang van sanitaire voorzieningen, doordat men bijvoorbeeld geen latrine weet te 

bouwen of herstellen.          

 In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk zal ik toelichten hoe belangrijk water is 

in het community leven. Daarnaast laat ik aan de hand van water zien hoe taken 

voortkomend uit genderrollen binnen deze leefomgeving verdeeld zijn en welke gevolgen dit 

heeft voor vrouwen en meisjes. Dit laatste concept bouw ik in het vervolg van deze scriptie 

langzaam op.  

 

                                                           
9 Politie 
10 Bron: Rapport Chedra in bijlage.  
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2.4 Water en gender: onlosmakelijk verbonden binnen communities 

Genderrollen in rurale communities kunnen teruggezien worden in taken die vrouwen 

verrichten. Vrouwen houden de compound schoon door afval weg te vegen en halen water 

ten behoeve van hygiënisch handelen en koken. Het halen van water is vanuit traditioneel 

oogpunt de taak van vrouwen, wat Nencel (2007) aanstipt als kenmerkende rol voor 

Afrikaanse vrouwen. Dit is kenmerkend voor wat Goffman (1959) impression management 

noemt, doordat vrouwen deze rol aannemen en in stand houden door deze rol te blijven 

vertolken. Vrouwen lopen kilometers met zware jerrycans op hun hoofd om hun gezin te 

voorzien van het nodige water, wat zij halen uit diverse bronnen in de community11. Toch 

komt het voor dat mannen deze taak op zich nemen, informant Andrea Ssettuba zegt 

hierover:  

‘Vrouwen halen eigenlijk het water. Mannen doen dat ook wel eens, als ze een fiets hebben 

bijvoorbeeld, maar het is beter van niet. Dat doet mannen minder lijken, het is niet goed voor 

hun aanzien. Mannen zijn de baas in het gezin. Door emancipatie is dat aan het veranderen. 

Steeds vaker werken vrouwen, dat is lastig voor mannen.’  

Toebedeelde genderrollen, ontstaan in een Ugandese culturele samenleving, maken dat 

mannen het sterkere geslacht vormen waar tegenop gekeken wordt. Langzaam vindt hierin 

een verschuiving plaats die door mannen niet als positief wordt ervaren, volgens eigen 

zeggen doordat hun eer wordt aangetast en hun aanzien daalt. In feite is dit slecht voor hun 

voorkomen of impression management zoals Goffman (1959) zou stellen. Vrouwen 

daarentegen zijn blij met deze veranderingen. Volgens Maria Paul zijn mannen in Uganda de 

baas en denken ze dat ze beter zijn dan vrouwen. ‘But I think a woman can also manage’, 

aldus Maria. Onder haar leeftijdsgenoten dringt het besef door dat zij zelf hun ‘mannetje’ 

kunnen staan en niet zozeer minder waard zijn dan een man.     

 Ondanks veranderingen in genderrollen blijven vrouwen de belangrijkste water 

managers, een rol die zij dagelijks vervullen. In Afrika wordt 90% van het werk om water en 

hout te verzamelen, voor het huishouden en koken, verricht door vrouwen. Hiervan zijn bij 

12% van de huishoudens de kinderen verantwoordelijk voor het halen van water, waarbij 

meisjes onder de 15 jaar twee keer zo vaak deze verantwoordelijkheid dragen dan jongens 

                                                           
11 Bron: Rapport Chedra in bijlage.  
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onder de 15 jaar12. In mijn onderzoeksgebied is zelfs bij 62% van de huishoudens een kind 

diegene die water haalt13. Deze cijfers tonen aan dat er een gendergap bestaat in de 

communities met betrekking tot water halen. Dit heeft gevolgen voor toegang tot scholing. 

Meisjes blijven eerder thuis van school om te helpen in het huishouden en hebben hierdoor 

minder kans op educatie (ik zal hier in het laatste hoofdstuk op terugkomen als ik hygiëne 

onder meisjes en vrouwen bespreek). Water halen is daarnaast door genderverschillen voor 

vrouwen en meisjes niet zonder gevaar.  

‘De tocht naar het water is voor vrouwen alleen gevaarlijk. Meisjes worden soms verkracht bij 

de bron en daarom proberen ze met meerderen daarheen te lopen. Ze wachten elkaar op 

langs de weg en gaan dan samen naar de bush.’ Tahiya Nakazibure uit Kyali.  

Vanuit mondiale organisaties wordt getracht lokale problemen als (onveilige) toegang tot 

water op te lossen, onder andere middels Millenniumdoelen die in relatie staan tot gender. 

Ter bevordering van gendergelijkheid staat er in deze doelen onder andere dat vrouwen en 

meisjes makkelijker toegang moeten krijgen tot water om risico’s als seksuele intimidatie te 

reduceren. En dat vrouwen minder tijd kwijt zouden moeten zijn aan het halen van water 

zodat zij zich meer kunnen richten op educatie en empowerment activiteiten14. In de praktijk 

blijkt deze verandering niet altijd makkelijk te implementeren. Anthony Juuko is een lokale 

Ugandees die  in communities rond de plaats Lwengo samenwerkt met Nederlandse 

vrijwilligers:  

‘Zij hadden bedacht om in onze community watertonnen neer te zetten zodat vrouwen niet 

meer zo ver naar de bron hoeven te lopen. Maar de community leden vonden dat geen goed 

idee: watertonnen zijn voor zwakke vrouwen, de sterken kunnen gewoon water halen is hun 

gedachte. We hebben besloten toch de tonnen aan te schaffen en na het plaatsen was 

iedereen er blij mee. Toen hadden ze door dat het toch wel erg prettig is om zo dicht bij huis 

toegang tot water te hebben.’  

Uit dit voorbeeld blijkt dat hoe er met water omgegaan wordt mede afhankelijk is van 

genderrollen en taken. Dit leidt tot marginalisering van vrouwen doordat zij water moeten 

halen terwijl dit onveilig kan zijn en daarnaast kunnen meisjes door deze taak minder naar 

                                                           
12 http://www.un.org/waterforlifedecade/gender.shtml  
13 Bron: Rapport Chedra in bijlage. 
14 http://www.unwater.org/downloads/unwpolbrief230606.pdf  
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school. Dit maakt een gat tussen mannen en vrouwen groter, tevens op het gebied van 

hygiëne doordat water hieraan verbonden is. Dankzij deze informatie kan ik wederom 

betogen dat hygiëne een cultureel construct is afhankelijk van onder andere plaats, 

omgeving en publiek met aandacht voor diversiteit onder mannen en vrouwen. In het laatste 

hoofdstuk van deze scriptie wordt duidelijk hoe persoonlijke hygiëne onder vrouwen 

beïnvloed wordt door genderverschillen en genderrollen. Eerst zal ik het thema hygiëne aan 

de hand van een ander perspectief belichten, namelijk vanuit een huiselijke omgeving en 

privé ruimten.  
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 ‘ABAAGALANA 
   TEBAFUNDA’

‘Those who love each other need 
only a small place.‘

 (Was used to make women love their homes however tiny the place is)          
     Bron: Andrew Kalema
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3.  Eka: hygiëne in en om het huis  

Voor de huisjes aan het zandpad zitten vrouwen Matooke15 klaar te maken. Grijze rook komt 

van de stoof16 die staat op te warmen. Ik kom aan bij het huisje van Mariam Namukwaya, 

zittend in haar keukentje bereidt zij de lunch voor. Kleindochter Zaithun Nassali en nichtje 

Haliimah Nabbanja komen uit de tuin. Ik volg Zaithun als we haar baby uit het huis halen. 

Het gebouwtje is gemaakt van leem. De deur van het huis bestaat uit oude planken en voor ik 

naar binnen stap doe ik mijn slippers uit, zoals iedereen hier doet. Het huisje, typerend voor 

Ugandese communities, is ingedeeld in verschillende kamertjes. In de huiskamer liggen rieten 

matjes op de grond en in doeken op de grond ligt de baby van Zaithun te slapen. Een lap stof 

dient als deur en daarachter staat een houten bed, kleding en stukken riet om matten mee te 

vlechten liggen op de grond. Een ander houten deurtje geeft toegang tot een halletje met 

nog twee slaapkamertjes. Als ik de achterdeur uit stap sta ik tussen de bananenbomen. Links 

staat een afwasrek gemaakt van stevige takken en rechts een grote lege regenton. Ik loop 

over verrotte bananenbladeren, stukken oude kleding en ander afval richting de latrines. 

Diepe gaten afgedekt met een cementbodem. De latrines hebben geen deur en er is geen 

scheiding tussen man en vrouw. De gaten zijn afgesloten met een houten plank en een stok 

eraan, tegen de vliegen wordt mij verteld door Zaithun als ik ernaar vraag. Het ruikt er niet 

heel smerig of vies. Zelf heb ik geen tissue of toiletpapier meegenomen, dus ik laat het maar 

zo. Er liggen stukjes beklad schoolpapier op de grond, maar ik vind het geen fris idee om dat 

te gebruiken. Als Maria Paul van de andere latrine komt vraag ik haar of ze toiletpapier heeft 

gebruikt, het antwoord is nee. De kleindochter van Mariam Namukwaya komt eraan met een 

volle jerrycan water en een stukje zeep. Ik heb geen idee waar ik mijn handen moet wassen. 

Maria zegt mij dit te doen in de ruimte naast de latrine. Achter een muurtje is een plek om 

jezelf te wassen, er staat een lege gele jerrycan in de hoek op de kale vloer. Verder is er niets 

te zien dat doet denken aan wat ik een badkamer zou noemen. Ik loop terug naar het huis en 

ga naast het gebouwtje op een rieten mat zitten om te lunchen. Na de lunch lopen Haliimah 

en Zaithun naar een stukje grond tussen het woonhuis en de wasplaats in. Enigszins beschut 

tussen de bananenbomen, maar toch zichtbaar vanaf het zandpad, gaan ze beide op een 

bananenblad staan en wassen hun gezicht, benen en voeten met water uit een kleine 

jerrycan en een stukje zeep. Na het wassen gaan ze het huis in om zich in te smeren met 
                                                           
15 Typisch Ugandees gerecht van gestoomde groene bananen.  
16 Gemaakt van drie stenen met daartussen brandhout.  
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vaseline en zich te verkleden. Ik vraag aan Maria hoe het met haar gaat. Ze zegt dat ze zich 

slecht voelt, omdat ze zich ook zou willen wassen maar dit pas kan als ze bij haar eigen huis is 

vanavond. Als Haliimah en Zaithun schoon weer terugkomen, leggen ze uit dat ze zich altijd 

even snel wassen na het werken in de tuin en daarna geluncht te hebben. ‘We wassen enkel 

ons hoofd, handen en voeten; daarvoor hebben we niet zoveel privacy nodig dat we naar de 

wasruimte moeten gaan. Jij mag als vrouw wel bij ons staan, maar het zou wel ongepast zijn 

als je er een foto van maakt daarvoor is het toch te privé’, legt Zaithun uit.  

3.1 Het huis als privé domein 

Bovenstaand vignet visualiseert een typische woning in een Ugandese community met de 

aanwezige sanitaire voorzieningen. Hierbij heb ik getracht de externe leefomgeving te 

koppelen aan omgang met hygiëne. Aan de hand van onder andere de observatie waarbij 

Zaithun Nassali en Haliimah Nabbanja zich aan het wassen zijn in de compound, laat ik zien 

wanneer het huis een privé domein is. Duidelijk wordt dat lokale Ugandezen binnen privé 

ruimten in vergelijking tot publieke ruimten anders met hygiëne omgaan. In het perspectief 

van het huis als privé ruimte wordt duidelijk dat privé in Uganda minder privé is dan wij 

westerlingen gewend zijn. Gezinnen bestaan uit vele kinderen die allemaal een slaapplek 

nodig hebben. Vaak slapen kinderen met hun ouders in dezelfde kamer en in vele gevallen is 

er geen differentie tussen slaap- en woongedeelte wegens gebrek aan ruimte. Grenzen, 

betreffende wat als privé beschouwd wordt, kunnen getrokken worden om een gezin en niet 

om individuen, zoals we dat in het westen kennen. De slaapkamer kan, Goffmans’ visie 

(1959) volgend, aangewezen worden als een backstage, een privé plek voor het gezin. Het 

klassieke denken van Jurgen Habermas (1989) maakt een onderscheid tussen privé en 

publieke ruimten. Hij beredeneert dat publieke ruimten voor een ieder toegankelijk zijn en 

dit de locaties zijn waar over ‘public good’ besloten wordt. In het geval van mijn 

onderzoekscontext worden publieke ruimten gevormd door openbare ruimten in 

communities zoals een kerk, een schoolgebouw of de straat. Hierbinnen bewegen bewoners 

zich in een open publieke sfeer die vrij toegankelijk is. Het privé domein omschrijft 

Habermas (1989) als volgt:  

‘The private sphere comprised civil society in the narrower sense, that is to say, the realm of    

commodity exchange and of social labor: imbedded in it was the family with its interior 

domain.’ (Habermas 1989: 30).  
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Hiermee geeft Habermas aan dat de privé sfeer omschreven kan worden als het domein 

waar iemand voor zichzelf leeft of zorgt. Hier werken mensen en worden gezinnen 

onderhouden. Dit maakt in deze zin een scheiding tot de rest van de (publieke) samenleving. 

In de context van communities is het huis aanwijsbaar als privé sfeer, omdat vrouwen hier 

werken en familiebanden onderhouden. Daarnaast vormt het huis een afscheiding tot de 

rest van de community. Met de kanttekening dat een absolute tweedeling tussen en binnen 

privé/publiek ruimten niet bestaat. In de onderzochte communities blijkt dat beiden ruimten 

elkaar soms overlappen, doordat publiek: buren, omwonenden, het huis betreden en deze 

ruimten hierdoor minder privé worden. Hier ga ik in het vervolg van deze paragraaf dieper 

op in. Dat publieke sferen nooit volledig publiek zijn, merkt ook Yentsch (In Rotman 2006) op 

doordat er altijd een privaat component aanwezig is. Ditzelfde geldt voor het huis: ‘Within 

the context of the community, household space was private. Yet within the context of the 

house, some spatial areas were more private than others,’ aldus Yentsch (In Rotman 2006: 

666). Gedurende mijn observaties merkte ik op dat in het huis de slaapkamer als meest privé 

wordt beschouwd, omdat hier spullen liggen opgeborgen die voor een buitenstaander 

‘onzichtbaar’ moeten blijven. Wanneer een lokale Ugandese vrouw in haar 

menstruatieperiode is, hangt zij haar gebruikte repen stof te drogen in een slaapkamer 

omdat dit ‘maandverband’ privé is en niet door anderen gezien mag worden. Ook 

ondergoed wordt altijd in slaap- of woonkamers te drogen gehangen en nooit buiten. Het is 

namelijk beschamend, wanneer dit getoond wordt aan buitenstaanders. In deze situaties zijn 

slaapkamers duidelijk privé ruimten die niet door buitenstaanders betreden worden. 

Wanneer ik een woning betrad waar ik nooit eerder was geweest, werden spullen vlug aan 

de kant gelegd. Ik had niet het gevoel dat ik mij hier vrij kon bewegen. Toen ik eenmaal 

rapport had opgebouwd en vaker bij deze mensen thuis kwam kreeg ik deze vrijheid wel en 

werden spullen niet meer voor mij weggestopt. Ook slaapkamers werden toegankelijk voor 

mij. Hadijah Nanselumbe toonde mij trots haar pasgeboren baby, en ik nam plaats op haar 

bed. Dit voelde ongemakkelijk in de kleine, bedompte, smoezelige ruimte die ik toch zag als 

haar domein. Maar Hadijah gaf me haar kind in mijn armen en maakte zo duidelijk dat ik 

welkom was.           

 Het huis en de compound in ogenschouw genomen, gelden deze ruimten in eerste 

instantie als privé ruimten. De deur van het huis is vrijwel altijd gesloten als men niet in de 

compound aanwezig is. Deze barrière maakt een fysieke grens naar privé domein. Niemand 
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loopt zomaar zonder vooraankondiging bij iemand naar binnen, ondanks dat iedereen altijd 

welkom is. Ook Maria en ik kondigden onze aanwezigheid altijd aan, tevens wanneer wij 

vaker in het huis waren geweest. Gewoon naar binnen lopen zou ongepast zijn. De 

compound echter wordt meer publiek en gemakkelijk te betreden, nadat de eigenaar(es) 

geroepen is. De privé familie sfeer verandert door toegang van buitenstaanders in een 

publieke community sfeer. Wat privé of publiek genoemd wordt, kan verklaard worden door 

huiselijke ruimte privé te noemen en niet-huiselijke ruimte als publiek te bestempelen. 

Hierbij volg ik de lijn van Daphne Spain (2008) die schrijft dat privé ruimte bezet wordt door 

familieleden die een relatie hebben door bloedband of huwelijk, waarbij buitenstaanders 

uitgesloten worden. Publieke ruimten behoren toe aan degenen die buiten de familie vallen, 

inclusief vreemden. Communities vormen een publieke ruimte, waarbinnen het huis een 

privé ruimte is. Echter doordat mijn veldwerkdata aantoont dat deze domeinen geen strikte 

scheiding kennen, in tegendeel tot Habermas’ (1989) visie die een duidelijke tweedeling 

schetst tussen privé en publieke sfeer, kan ik stellen dat binnen het huis, zoals Yentsch (In 

Rotman 2006) ook aanhaalt, de slaapkamer en huiskamer afhankelijk van de situatie als 

privé of publieke ruimte kan worden aangeduid.       

 Hoe de functie van een ruimte bepaald wordt, is daarnaast mede afhankelijk van het 

type ‘toehoorder’. De metafoor van Goffman (1959) voor een backstage en zijn perceptie 

van impression management zijn bruikbaar om een analyse te maken van rollen die mensen 

spelen in het dagelijks leven, zo ook in hun thuissituatie. Goffman beargumenteert dat in het 

aannemen en vertolken van verschillende rollen, individuen ruimten op verschillende 

manieren gebruiken om de integriteit van hun rollen te beschermen en zich mede door 

middel van impression management beter voordoen dan zij daadwerkelijk in hun privé leven 

zijn. J. Abbott-Chapman en M. Robertson (2009) betogen dat het creëren van een rol, zowel 

fysiek als sociaal, bijdraagt aan een zelfpresentatie in een meer ordelijke en gestructureerde 

manier, dan de chaotische backstage zal toelaten. Deze onderzoekers onderschrijven 

hiermee dat het aannemen van een rol voor een mate van zekerheid zorgt die tot uiting 

komt in een frontstage. Resumerend: de functie van een ruimte is afhankelijk van de rol die 

de gebruiker  aanneemt. In geval van mijn onderzoeksveld is het interessant te zien dat 

vrouwen in verschillende ruimten inderdaad uiteenlopende rollen aannemen. Dit gebeurt 

zowel door zichzelf en de taak die zij verrichten, als door de buitenwereld; de aanwezigheid 
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van een man of de buren bijvoorbeeld. Hoe vrouwen zich thuis in verschillende ruimten 

bewegen en hier met hygiëne omgaan wordt duidelijk in de volgende paragraaf.  

3.2 Thuis: een ‘gendered space’          

In de onderzochte communities vormen vrouwen, net als in vele andere culturen, de spil in 

het huishouden. Vrouwen verzorgen het eten, het water, kinderen en huishoudelijke 

werkzaamheden. Mannen houden zich hiervan afzijdig en zijn vooral bezig in de tuin en op 

het land als kostwinnaar. In en rond het huis speelt gender een grote rol, ook wanneer het 

komt tot handelingen omtrent hygiëne. Tijdens mijn veldwerk werd duidelijk dat mannen 

verwachten van vrouwen dat zij huishoudelijke taken verrichten. Uit mijn observaties blijkt 

dat vrouwen deze scheiding in taken en daarmee genderrollen zelf in stand houden. Ze 

willen niet dat een man een bijdrage levert aan het huishouden. Ik was ’s middags eens gaan 

lunchen bij Mariam Namukwaya en haar kleinkinderen en had een blanke man 

meegenomen. Bij aankomst werd hij als enige op een krukje gezet, zodat hij hoger zat dan 

de aanwezige vrouwen. Onwennig vroeg hij of hij kon helpen bij het voorbereiden van het 

eten. Kleindochter Haliimah Nabbanja antwoordde op zijn verzoek dat hij niet mocht helpen, 

omdat hij dan vieze handen zou krijgen. Toen hij reageerde dat dit niet uitmaakte: ‘Dan was 

ik mijn handen toch’, legde zij uit dat hij niet mocht helpen omdat hij een man is. Volgens 

Butler (1990) worden gender identiteiten gevormd door de manier waarop iemand zichzelf 

uitdraagt en niet door een weerspiegeling van de biologische realiteit. Zij spreekt over 

performativity als een discours dat genderrollen in stand houdt, doordat normen die een 

samenleving heeft de manier waarop gender identiteiten worden doorgegeven tot gevolg 

hebben. Zij ziet gender dus niet als dat wat iemand is, maar dat wat iemand doet. Dit laatste 

maakt dat performativity tevens bepalend is voor gedrag in privé en publieke ruimten (Bulter 

1990). In de door mij onderzochtte communities worden gender identiteiten zichtbaar in de 

taakverdeling waarbij water halen, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, en koken bij 

vrouwen terecht komt doordat heersende normen in de samenleving maken dat dit van hen 

verwacht wordt. Haliimah beoogde dat hygiëne de reden was dat haar blanke bezoeker niet 

kon helpen met koken, in werkelijkheid deed zij dit omdat mannen in lokale Ugandese 

communities verwachten dat vrouwen hun typische vrouwentaken verrichten en vrouwen 

zullen mannen nooit vragen om hulp of dit toestaan bij deze handelingen. Mannen 

verdienen respect en aanzien, en dit verliezen zij als zij zich ‘verlagen’ tot vrouwelijke 
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werkzaamheden. Performativity kan in dit geval beschouwd worden als een sociaal proces 

waarin gender geconstrueerd wordt. Volgens Verschaeve (2008) leiden dit soort bestaande 

gender stereotypen in Derde Wereldlanden tot marginalisering onder vrouwen in 

ontwikkeling. Machtsrelaties tussen mannen en vrouwen worden gezien als universeel gelijk: 

mannen zijn de onderdrukkers en vrouwen worden onderdrukt. Zoals antropologe Nencel 

(2007) zegt, zijn mannen net als vrouwen geconceptualiseerd als een homogene groep. 

Volgens haar worden mannen en vrouwen nog steeds verdeeld in sociale rollen gebaseerd 

op biologische verschillen. Dit staat recht tegenover Butlers (1990) performativity waarin 

gender los staat van biologische eigenschappen. Volgens Nencel leiden dat wat beschouwt 

wordt als ‘Natural qualities’ tot sociale activiteiten en rollen (gender). In de communities is 

dit te herleiden in het feit dat mannen beschouwd worden als het sterke geslacht en 

derhalve zware arbeid verrichten op het land. Vrouwen worden gezien als het zwakke 

geslacht en door hun natuurlijke eigenschappen geschikt voor het opvoeden van kinderen. 

Zoals Haliimah Nabbanja zegt: ‘Mannen zijn sterker dan vrouwen, ze kunnen bijvoorbeeld 

veel meer lopen. Vrouwen zijn eerder moe dan mannen en ervoor gemaakt om rond het huis 

te werken en voor kinderen te zorgen.’ Paradoxaal is dat vrouwen juist verantwoordelijk zijn 

voor water halen, terwijl zij dit zelf als een zware taak beschouwen.    

 Gender kan niet enkel bestudeerd worden vanuit bestaande biologische verschillen, 

zoals in het verleden gebeurde, maar dient altijd geanalyseerd te worden in relatie met 

andere identiteitsmarkeringen. Dus, zoals Nencel (2007) schrijft, is gender inmiddels ver 

voorbij een categorie welke biologische sekse vertaalt in een sociaal construct. Wat betreft 

hygiëne rond het huis moet er dus verder gekeken worden dan biologische verschillen 

tussen mannen en vrouwen om bestaande rollen te verklaren. Ik zou willen stellen dat in 

mijn onderzoekscontext genderverschillen voortkomen uit dat wat men beschouwd als 

‘natural qualities’ die leiden tot performativity waarin  genderrollen tot uiting komen.  

  In de vorige paragraaf heb ik beschreven hoe ‘thuis’ tot een privé ruimte behoort aan 

de hand van de theorie van Habermas (1989). Volgens feministe Nancy Fracer (1992) 

onderscheidt Habermas het publieke onterecht van economische factoren. Zij koppelt 

inkomen van loon, dus een economisch facet, juist aan publieke ruimte in plaats van private 

thuis ruimte. Volgens haar is het vermogen te bepalen wat publiek is het resultaat van een 

‘masculinist gender construct, build into the very conception of republican public sphere’ 

(Fracer 1992: 5). Deze constructie van gender marginaliseert vrouwen tot familie-issues en 
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privé ruimte en legitimeert mannen issues als publieke onderwerpen, zegt Daphne Spain (In 

Gender in an urban world 2008: 11). Deze beweringen zijn in mijn onderzoeksveld terug te 

vinden in het feit dat vrouwen in privé ruimten verantwoordelijk zijn voor het huishouden en 

opvoeding, mannen zorgen voor een inkomen uit arbeid veelal in publieke ruimten. Als een 

man overlijdt, gaan zijn taken veelal over naar zijn vrouw; dat wil zeggen dat zijn vrouw 

verantwoordelijk wordt voor een inkomen, soms wordt deze verantwoordelijkheid 

overgenomen door de broer van de overleden man. Wanneer de vrouw in het gezin wegvalt, 

gaan haar taken over naar de man en dat levert voor een Ugandese man uit een community 

problemen op. Zo beschouwde Maria Paul community bewoner Fulugensio Sentengo als 

‘vies’. Hij veegt zijn tuin niet aan, overal liggen etensresten en zijn kippen lopen zo zijn huisje 

in, zonder dat hij de beesten tegenhield. ‘Het ziet er allemaal niet schoon uit en dat komt 

omdat hij geen vrouw meer heeft’, verklaarde Maria. ‘Vrouwen zorgen voor het huishouden, 

een man weet niet hoe dat moet.’ Fulugensio gaf toe dat hij moeite had met taken die zijn 

vrouw eigenlijk altijd deed. ‘Ik eet altijd makkelijk omdat ik niet kan koken, dat deed mijn 

vrouw en ik heb dat nooit geleerd.’ In deze verhoudingen voorkomend uit performtivity zijn 

genderrollen rond het huis terug te vinden. Dankzij observaties en participaties in de 

communities heb ik genderrollen in en om huizen duidelijk kunnen onderscheiden. In 

gesprekken met vrouwen waren de mannen vrijwel altijd afwezig. Zij verrichten mannelijke 

arbeid, bijvoorbeeld op de afgelegen stukken land of in de stad, terwijl de vrouwen het eten 

voorbereidden, de compound en het huis schoon hielden, op de kinderen letten en geregeld 

in de bananentuin werkten.          

 Niet enkel vrouwen verrichten huishoudelijke taken. Jonge kinderen helpen hun 

ouders en andere community leden hier tevens bij. In een onderzoek van Chung (In Matovu 

2011) komt naar voren dat vrouwen, die familie en buren helpen in een community, gezien 

worden als een rolmodel. Interessant is dat kinderen in hun helpende taken verschillende 

rollen toebedeeld krijgen door gender stereotypen die gekoppeld zijn aan rollen gelabeld als 

mannelijk of vrouwelijk. In communities is dit zichtbaar bij jongentjes die zware 

bananentrossen van het land halen en meisjes vertelden dat zij hun ouders voor en na 

schooltijd helpen met huishoudelijk werk omdat dit van hen wordt verwacht. Deze 

huishoudelijke taken bestaan vaak uit de afwas, werken op het land, het huis schoonmaken 

en kleding wassen. Informant Halliimah Nabbanja, bleef geregeld thuis van school omdat 

haar oma Mariam haar hard nodig had op het land en de gewassen en voedsel op dat 
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moment belangrijker waren dan onderwijs. Haar oma bevestigde dit en zei dat de meiden 

moeten participeren in het huishouden omdat ze deze assistentie nodig had. In het 

onderzoek van Fatuma Matovu (2011) deelden ouders mede dat hun dochters verwend 

gedrag vertonen door school en hierdoor geen noodzaak zien om hen naar school te sturen, 

want uiteindelijk zouden ze het toch nooit verder schoppen dan ‘groep’ zeven. In de 

onderzochte communities worden meisjes inderdaad thuisgehouden voor huishoudelijk 

werk. Mede hierdoor maken zij hun school niet af en komen ze niet in de hoogste groepen 

terecht. Waarom zouden meisjes dan niet bij voorbaat thuis werken als ze hier toch nodig 

zijn? Uit deze denkwijze kan geconcludeerd worden dat er hogere prioriteit gesteld wordt 

aan het feit dat meisjes moeten helpen met huishoudelijke taken dan dat zij naar school 

gaan. Vrouwen en meisjes nemen in en om het huis uiteenlopende rollen aan, die onder 

andere toebedeeld zijn door gender stereotyperingen: ze zijn iemands vrouw, moeder, 

dochter, kok, schoonmaakster en arbeidster.  

3.3 Voor de gelegenheid 

De locatie waar een persoon een andere rol aanneemt kan elke plaats zijn die, in Goffmans’ 

woorden, ‘bounded is to some degree by barriers to perception’ (1971: 92). Een individu of, 

om in Goffman’s termen te blijven, acteur, heeft controle over de performance en niet over 

de locatie. In de vorige paragraaf kwam dit al aan bod bij de beschrijving van vrouwelijke 

rollen: verschillende rollen uitgevoerd op dezelfde plek. Manier van doen leidt niet enkel tot 

het aannemen van diverse rollen, ook grenzen van backstage en frontstage veranderen door 

gedrag. In die zin kan ik stellen dat ruimte fluïde is. Bij mijn onderzoeksdoelgroep is deze 

gedragsverandering in de huiselijke ruimte tevens aanwezig, als we kijken naar manier van 

kleden gerelateerd aan plek en gelegenheid. Wanneer ik bij informanten kwam, waren zij 

niet bezig met hun uiterlijke vertoning en de daarbij behorende kledij. Op een gegeven 

moment ging ik naar enkele gezinnen om foto’s te maken om die later voor hen af te 

drukken. Onaangekondigd kwam ik bij de huizen en vertelde dat ik foto’s wilde maken om 

die later te geven. Direct werden de mooiste kleren aangetrokken om er goed uit te zien op 

de foto. Waar zij zich dus eerst naar hun privé gedroegen in het huis als backstage, maakte 

de foto’s, die zij aan anderen zouden laten zien, dat zij hun rol veranderden. De privé ruimte 

maakte, door middel van kleding, een verschuiving naar een frontstage. Wanneer ik in de 

community participerende observatie verrichtte, kwam het zelden voor dat iemand qua 
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uiterlijk een andere rol aannam. Het is eenmaal voorgekomen dat Fulugensio Sentongo een 

ander overhemd aantrok toen hij op het land had gewerkt en mij uitnodigde voor een lunch. 

Hij wilde er netjes en schoon uitzien voor mijn bezoek aan hem. Toen Mariam Namukwaya 

naar een begrafenis moest verkleedde zij zich om er netjes uit te zien voor de familie. Wie 

schone kleding aan heeft, respecteert de gelegenheid en maakt dit door middel van deze 

rolverandering kenbaar.          

 Voor kinderen is deze rolverschuiving voor bepaalde gelegenheden door kledingwijze 

nihil. Opvallend is het dat kinderen meestal zeer versleten kleding dragen. Aan baby’s wordt 

door moeder veel persoonlijke aandacht geschonken. Volgens Tahiya Nakazibure worden 

baby’s goed schoongehouden voor een goede gezondheid en omdat het traditie is dat 

mensen langskomen om naar het kind te kijken: 

‘De peuters en kleuters krijgen niet zoveel aandacht van hun moeder; moeders zijn zwanger 

of druk met de allerkleinste kinderen en dan wordt er niet naar ze omgekeken. Vanaf een jaar 

of zes moeten ze voor zichzelf kunnen zorgen.’  

Dit is vaak ook de leeftijd waarop kinderen schoolgaand zijn, mits hier de financiële middelen 

voor zijn. Naar school gaan is een gelegenheid waarbij een verschuiving plaatsvindt van 

backstage naar frontstage. Van schoolgaande kinderen wordt verwacht dat zij een uniform 

dragen. School is namelijk een publieke ruimte. Ouders vinden het belangrijk dat dit uniform 

schoon en netjes gehouden wordt en daarom mogen kinderen dit thuis niet dragen. Tijdens 

mijn participerende onderzoek sprak ik met Ida Kikomeko, moeder van een jong meisje. Dit 

meisje had volgens haar moeder geen schoenen en liep in de community altijd op blote 

voeten. Toen ik vroeg naar haar schooluniform antwoordde haar moeder dat zij die 

schoenen thuis meteen uit moest doen, omdat die netjes moesten blijven voor op school. 

Daarnaast is een uniform zeer kostbaar en beschikt een gezin niet over de middelen om een 

nieuw uniform te betalen als het oude versleten of kapot is.     

 In Uganda staan kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd op eigen benen en nemen de 

zorg voor broertjes en zusjes over van hun moeder. De observatie van vele jonge kinderen 

die hun peuterbroertje of zusje op hun rug meezeulen door de community bevestigen dit. 

Zoals Maria Paul zegt: ‘The mothers just don’t care’. Deze zelfstandigheid en manier van 

opgroeien uit zich tevens op het gebied van hygiëne. Baby’s en peuters worden door moeder 

gewassen, daarna zijn kinderen ook hierin zelfvoorzienend. Volgens Van der Geest (2009: 
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187) wordt in dit hygiënische moraal en het tumult over wat vies en schoon is, een klein kind 

beschouwd als ‘schoon’ door het kinds onwetendheid en onschuldigheid. De antropoloog 

zegt dat wanneer een kind opgroeit, hij of zij meer een ‘persoon’ wordt en afstand ontstaat 

in de relatie met ouders: ‘It will learn to go to the toilet by itself and its faeces will become 

gradually dirtier to its parents and to others.’ Dit proces van ‘falling out of grace’ in het kader 

van hygiënische onschuld valt samen met het krijgen van meer verantwoordelijkheid voor 

het opruimen van afval en rommel van anderen in het huis (Van der Geest 2009: 187). 

Schoonmaakactiviteiten in huis zijn de belangrijkste taken voor kinderen tussen drie en 

vijftien jaar oud. Van der Geest (2009: 187) betoogt dat deze overgang, van careless ‘clean’ 

dirt naar huishoudelijk schoonmaakwerk, de positie van een kind in een liminale fase naar 

volwassenheid reflecteert. Met liminaal doelt hij op het feit dat kinderen 

verantwoordelijkheden van volwassenen gegeven worden, maar toch op afstand worden 

gehouden van de meeste privileges die volwassenheid brengt. Dit komt voort uit 

genderrollen en performances zoals in de vorige paragraaf beschreven. Hoe men zich 

beweegt tussen front- en backstage is dus afhankelijk van genderrollen en gelegenheden. De 

verdeling van taken maakt dat rollen in stand worden gehouden onder mannen, vrouwen en 

kinderen. In de volgende paragraaf is te lezen hoe dit zich uit in ongelijke toegankelijkheid 

tot middelen om hygiëne te bereiken.  

3.4 Hygiënisch huis: gender en toegang tot middelen  

Hygiëne is een locatie afhankelijk construct: in en rondom de huiselijke omgeving is dit 

duidelijk terug te zien. Uit de informatie in de vorige paragraaf is vast te stellen dat ouders 

weinig om persoonlijke hygiëne van hun opgroeiende kroost geven. Opvallend is dat ze zich 

hier niet druk om maken, maar tegelijk wel bezig zijn met hygiëne rond huishoudelijke 

werkzaamheden. Margareth Nagewa, moeder van drie kinderen, zegt het volgende hierover:  

‘Dirty is all about cleaning your home, most especially the toilet, latrine. The very big problem 

are the resources to use. I think that our hygiene now is not enough, because I haven’t got the 

resources, such as brome to sweep, jerry cans and clean water. We have no money and 

therefore we can’t receive our health needs.’  

Ida Kikomeko omschrijft hygiëne, en het gebrek hieraan, als volgt:  



Eka: hygiëne in en om het huis42

‘You need to clean the house, cook the water. We don’t have enough hygiene because we 

don’t have the materials we need to use. We cannot live without clean water, soap and a 

latrine. We need this, but I don’t have clean water and soap.’  

Economische factoren liggen ten grondslag aan hoe er in en rond het huis met hygiëne 

omgegaan wordt. Hoe zich dit verhoudt tot gender komt later aan bod. Ugandese vrouwen 

hebben een duidelijke visie van hun wensen ten aanzien van hygiëne en wat zij daarvoor 

moeten doen, maar kunnen dit niet altijd bewerkstelligen door een gebrek aan materiële 

voorzieningen. Ze wensen een schoon huis, een schone latrine en een waterbron zonder 

vervuiling.  

‘Hygiene means cooking the water. Cleaning the latrine by covering the hole and then scrub 

the floor with water and soap. And always having a full jerry can, so you have water around 

you all the time. Hygiëne is cleaning everything that’s around you’, zegt Margareth Nagewa 

wanneer haar gevraagd wordt wat hygiëne rond het huis voor haar betekend.  

Op het gebied van hygiëne is het huis een frontstage dat schoongehouden moet worden. 

Hoe dit gedaan wordt is dus mede afhankelijk van toegang tot middelen. De meeste 

gezinnen hebben net genoeg geld voor twee maaltijden per dag en proberen hun kinderen 

naar school te sturen. Financiële middelen voor huishoudelijke materialen zijn afwezig. Er 

worden materialen gebruikt die binnen handbereik zijn. Als er gekookt is, worden pannen 

geschuurd met zand uit de compound, handen dienen als afwasborstel en vaat wordt ten 

droge gelegd op een rek van stokken. Een bos takjes dient als bezem om het huis te vegen. 

Toiletpapier is een luxe product in de communities. Als alternatief worden verschillende 

stukken papier gebruikt, waaronder gebruikte schoolschriftjes en oude kranten. Ida 

Kikomeko gebruikt zelf ook papier uit schriftjes van haar kinderen als ze deze heeft:  

‘Mensen die hier wonen zoeken in de compound naar papier om te gebruiken bij de latrine. 

Een ander middel is het gebruik van Papayabladeren. Maar ook handen worden wel eens 

gebruikt als toiletpapier. Als mensen denken dat ze niet schoon zijn van onderen, dan vegen 

ze zich af met hun hand en dat zie je vaak terug op de muur van de latrine. Dan zie je de 

afdrukken op de muur. Dat vind ik vies en doe ik niet. Wij gebruiken papier uit gebruikte 

schoolschriftjes, dat is goedkoop en schoon.’   

Zoals dit citaat aangeeft worden er goedkope manieren gezocht om naar een gewenste mate 

van hygiëne te handelen. Sommigen kunnen geen alternatief vinden en zijn genoodzaakt 
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hun handen te gebruiken, ondanks dat dit over het algemeen als ‘vies’ beschouwd wordt. 

Een schoon achterwerk lijkt in dit geval belangrijker dan schone handen, waarschijnlijk 

doordat handen weer ‘schoon’ gemaakt worden aan de muur of door het wassen van 

handen.  

  Voor wat betreft materialen om hygiëne te bereiken, hebben zowel vrouwen als 

mannen meestal toegang tot dezelfde spullen. Als er zeep is wordt dit door een gezin 

gedeeld, evenals water. Een duur product is een tandenborstel, hier wordt dan ook anders 

mee omgegaan. Anthony Juuko vertelt dat wanneer een arme familie een tandenborstel 

bezit, deze meestal toebehoort aan de man:  

‘De man heeft hier het meeste recht op, want hij werkt het hardst van het gezin. Maar het 

gebeurt ook dat een tandenborstel door de hele familie wordt gedeeld. Vaak wordt er wel 

twee jaar mee gedaan.’  

Hieruit is op te maken dat mannen en vrouwen weliswaar dezelfde spullen gebruiken, maar 

als er te weinig geld is heeft de man toch het meeste recht op voor handen zijnde 

materialen, omdat gedacht wordt dat hij dit het meest verdiend door zijn harde werken. Op 

dit vlak zijn genderverschillen binnen het thema hygiëne zichtbaar. Anthony voegt aan zijn 

uitleg toe dat as een bruikbaar alternatief is voor tandpasta, dat duur is. Overgebleven as, 

bijvoorbeeld na het koken, wordt in de communities voor veel handelingen omtrent hygiëne 

gebruikt.  

‘Wij denken dat dit een reinigende werking heeft vanwege de zuurgraad. Bacteriën gaan 

dood hierdoor. As wordt dan ook gebruikt als reinigingsmethode. Mensen die willen 

schoonmaken zoeken naar as: ‘waar is het as om schoon te maken?’ Het wordt gebruikt voor 

latrines, pannen en handen.’  

Hygiëne in en om het huis wordt gezien als een belangrijke taak voor en door vrouwen, 

hoewel zij niet altijd aan hun eigen hygiëne wensen kunnen voldoen door economische 

oorzaken. Alternatieven voor dure materialen worden gezocht in de directe omgeving en 

wordt in enkele gevallen, zoals as, als zeer bruikbaar en hygiënisch beschouwd. Naast 

economische factoren, komt hygiënisch handelen voort uit wat men gewend is te doen 

vanuit culturele gewoonten en tradities.  
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3.5 Hygiëne: een culturele gewoonte?  

Tradities en lokale geloven worden in stand gehouden door denkwijzen voortkomend uit de 

Ugandese cultuur; bijgeloven worden doorverteld omdat dit mensen behoed voor ‘het 

kwaad’. Zo vertelt Andrea Ssettuba dat er geloofd wordt dat mensen hoofdpijn krijgen 

wanneer ze hun voeten en handen wassen bij de ingang van het huis. Deze handeling dicht 

bij het huis wordt als onhygiënisch beschouwd. Dit kan een reden zijn waarom badkamers 

nooit direct naast het huis staan en Zaithun Nassali en Haliimah Nabbanja tussen de 

bananenbladeren gingen staan om zich te wassen, zodat ze niet in direct contact komen met 

het huis. Naast hygiënische handelingen bestaan er mythen gericht op gender en hygiëne. 

‘Als een man op de drie stenen van de stoof gaat zitten, dan wordt hij een vrouw’, aldus 

Andrea. Dit verhaal wordt volgens hem verteld omdat het mannen uit de keuken moet 

houden. Maria Paul kent hetzelfde verhaal en beweert dat dit gezegd wordt omdat het 

mensen op afstand houdt van onhygiënische zaken. In communities geldt dat de keuken een 

plek is die schoongehouden moet worden. Uit observaties heb ik kunnen opmaken dat 

etensresten en afval nooit in de keuken blijft liggen, behalve brandhout en bananenbladeren 

voor Matooke wordt alles buiten de keuken bewaard of weggegooid. Het gebouwtje dat de 

keuken is, is vrijwel leeg op de stoof na. Dit druist in tegen Goffmans (1959) visie die de 

keuken als voorbeeld geeft van een backstage omdat deze plek niet zichtbaar is voor 

anderen en daarom vies kan zijn. In de onderzochte communities kijken bewoners geregeld 

bij elkaar in de ‘keuken’ en deze plek wordt schoon gehouden door vrouwen, de manier 

waarop zij met hun keuken omgaan, maakt deze plek een frontstage.  

   Hygiënisch handelen rond het huis komt voort uit tradities en hoewel deze geloven 

afnemen door kennisverrijking dankzij scholing en komst van vrijwilligers, houdt men vast 

aan culturele gebruiken en gewoonten.  

‘In de afgelopen jaren bouwden wij in de community tippy-taps17 bij het toilet om onze handen te 

wassen. Nu gebruiken mensen papier bij de latrine en wassen ze hun handen niet meer.’ Faridah 

Nanyonjo.  

Deze quote suggereert dat mensen nu geen gebruik meer maken van tippy taps, omdat er 

papier voor handen is. Niets is minder waar, op scholen worden tippy taps veelvuldig gezien 

                                                           
17 Houten palen waar een jerrycan met water tussen hangt. Wanneer er aan een touwtje getrokken wordt 
kantelt de jerrycan en komt er water uit waarmee handen gewassen worden na het doen van behoeften.  
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als een gebruiksmiddel om handen te wassen. Ook op plaatsen waar veel mensen bijeen 

komen, als busstations en in de communities worden tippy taps gepromoot door lokale 

vrijwilligers om hygiëne te verbeteren. In enkele gevallen gaat dit door het vasthouden aan 

geloven en gebruiken niet makkelijk. Tahiya Nakazibure is een lokale vrijwilligster en houdt 

zich voor een community project onder andere bezig met het verspreiden van tippy taps 

onder de bewoners:  

‘Sommige mensen beweren dat het niet goed is om een tippy tap te hebben. We bouwen deze 

bij de mensen naast de latrine in de compound, maar dat is soms een probleem. Ze geloven 

dat er witchcraft in de tippy taps komt omdat het water hier ‘s nachts in blijft zitten. 

Onbekenden kunnen er een soort drugs in doen en dan worden ze behekst. Wij proberen ze te 

overtuigen de tippy taps wel te gebruiken, maar ’s avonds te legen of binnen te zetten om hun 

angsten te verkleinen.’ 

 In dit geval wordt een fontstage, in dit geval de compound, als een bedreiging gezien juist 

doordat dit een publieke plaats is. Bewoners zijn bang dat onbekenden hun compound 

betreden en om zich veilig te voelen halen ze hun persoonlijk bezit uit de frontstage en 

zetten dit in huis waar het de bescherming heeft van de backstage.  

  In dit hoofdstuk is gebleken dat hygiëne rond het huis gevormd wordt door culturele 

gewoonten en tradities, leeftijd, beperkte toegang tot materialen, en gender. Hoe gender 

van invloed is op persoonlijke hygiëne zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen.  
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  TEBANJAGALA’

 (One who uses the saying ‘Aba kuno tebanjagala’ normally are dressed in 
  rags, so console themselves by keeping a distance away form other people.)          
      
 

Bron: Andrew Kalema

‘The people here don’t like me‘
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4. Omubiri: lichamelijke hygiëne  

Op weg naar Kyali en Kyalugo passeer ik een stroompje met water. Een man staat zichzelf te 

wassen aan de kant van het water, ik heb al vaker gezien dat een Ugandese man dit op deze 

plek deed. Die middag kom ik langs hetzelfde water en staan drie naakte jonge jongetjes zich 

te wassen. Ik vraag mijn vrouwelijke informanten waarom ik nooit vrouwen zie in het water. 

‘Een vrouw heeft meer privacy nodig, omdat vrouwen verlegen zijn hun lichaam te tonen’, 

antwoordt Ida Kikomeko. ‘Vrouwen hebben meer privacy nodig dan mannen. Vreemd voor 

vrouwen als iedereen hun ziet, dan word je niet schoon’, legt Haliimah Nabbanja uit. Haar 

oma Mariam Namukwaya vult haar aan: ‘Mannen zijn gewoon niet zoals vrouwen. Wij 

mogen ons lichaam niet zomaar laten zien, dat willen wij ook niet want dat is beschamend. 

Voor een man maakt dat niet veel uit. Vrouwen moeten ook schoner zijn dan mannen, omdat 

wij eerder vies zijn. Wij moeten ons vaker wassen, want jij wilt toch ook mooi zijn voor je 

man? Ik knik en denk terug aan die keer dat ik vertelde dat ik mijn kleding nooit strijk, omdat 

ik het hier in Uganda teveel gedoe vindt met zo’n ouderwets strijkijzer. Zaithun Nassali keek 

mij vol ongeloof aan en riep uit: ‘Don’t you want to look smart?’ Aantrekkelijk zijn voor 

anderen is een belangrijke motivator om veel bezig te zijn met persoonlijke hygiëne. Ik loop 

naar de overbuurvouw om even met haar te spreken. Ze komt uit huis met haar jongste 

zoontje aan haar hand. Haar versleten jurk hangt een beetje open en ik zie haar borst. Ik voel 

mij beschaamd, weet niet waar ik moet kijken en zeg er niets van. Tijdens het gesprek krijgt 

ze in de gaten dat haar jurk scheef en open hangt en trekt de stof recht. Ze praat verder alsof 

er niets gebeurd is. Ik denk dat ze er niet moeilijk over doet omdat ik een vrouw ben en zij mij 

ziet als haar gelijke. Als een vreemde man haar borst ontbloot had gezien, was het 

waarschijnlijk een vervelendere situatie voor haar geweest, door de schaamte die het haar 

zou geven.  

Wanneer het lichaam privé is hangt af van situatie en locatie, zoals blijkt uit bovenstaande 

gesprekken en observaties. Deze visie wordt ondersteund door Conrad (2006) die in de 

inleiding aan bod komt, wanneer ik verklaar dat het lastig is aan te geven wanneer het 

lichaam als privé beschouwd wordt door bewegingen tussen verschuivende domeinen. 

Vrouwen zullen, in tegenstelling tot mannen zoals in bovenstaand vignet duidelijk wordt, in 

ruimten waar zij niet voldoende privacy ervaren hun lichaam verbergen. Dit wordt tevens 

veroorzaakt door de mate van zelfvertrouwen en - bewustzijn. Ugandese vrouwen zijn zich 
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bewust van hun eigen lichaam en willen dit niet tonen aan anderen door schaamtegevoelens 

en normen en waarden die dit gedrag onderschrijven. Buss (1980) beweert dat men een 

sociale angst ervaart wanneer men zich bewust wordt van zichzelf als een object. Een reactie 

van anderen op kleding, gedrag, gezicht en lichaam kan de mate van zelfbewustzijn vergoten 

en hierdoor neemt de sociale angst toe. Wanneer Ugandese vrouwen zich bewust worden 

van aanwezigheid van (onbekende) anderen, zullen zij zich op een andere manier uiten dan 

wanneer zij afgezonderd zijn.         

 Hoe er met het lichaam omgegaan wordt, heeft naast locatie en situatie tevens te 

maken met persoonlijke hygiëne. Lichaam en omgeving worden schoongehouden om 

ziekten te voorkomen, dit heb ik eerder aangetoond aan de hand van Curtis (2007). 

Daarnaast blijkt uit empirische gegevens dat persoonlijke hygiëne onder informanten 

afhankelijk is van genderaspecten. Dit bevestigt wederom dat hygiëne, zowel persoonlijke 

als algemene hygiëne, een cultureel construct is. In dit hoofdstuk geef ik allereerst weer 

waarom persoonlijke hygiëne binnen de onderzochte communities als belangrijk wordt 

beschouwd en wat dit betekent voor zowel mannen als vrouwen. Hoe kijken beide seksen 

hier tegenaan, waar bevinden zich genderverschillen en waar komen deze vandaan? In de 

laatste paragraaf zal ik ingaan op de vrouwelijke hygiëne. Hoe gaan zij om met hygiëne 

tijdens hun menstruatie periode en welke problemen, onder andere ontstaan door een 

gender-gap, komen zij tegen? Met dit hoofdstuk wil ik aantonen dat vrouwen door beide 

seksen over het algemeen als ‘viezer’ worden beschouwd dan mannen. Wat voortkomt uit 

eigenschappen die door community bewoners gekoppeld worden aan het vrouwelijke 

lichaam. En daarnaast te herleiden is naar taboes rond vrouwelijke biologische 

eigenschappen met de nadruk op menstruatie. 

4.1 Reinheid, respect en gender  

In het Luganda18 worden twee woorden gebruikt om dirt te omschrijven. Met een differentie 

tussen dirt in materiële zin of biologische context; waaronder we het lichaam kunnen 

verstaan. Bukya fu wil zeggen dat je niet om jezelf geeft en niet om objecten om je heen, 

zoals kleding en de compound. Bugyama gaat om het lichaam en dit woord wordt gebruikt 

als het lijf vies is. Uit deze benamingen en verscheidenheid in dirt blijkt dat dit een belangrijk 

concept is voor Ugandezen. Buyonjo is een woord dat positiviteit uitdrukt, een synoniem 
                                                           
18 De Ugandeze taal.  
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voor schoon = mooi = aantrekkelijk = goed. Dit is door te trekken naar beschaafd, 

respectabel en gewenst gedrag. Door schoon te zijn wordt respect verkregen, wie vies is 

loopt de kans door anderen genegeerd te worden en buiten de community te vallen.  

‘Om in de samenleving en community te passen, leerden mijn oma’s en tantes mij om schoon 

te blijven. Als iemand stinkt, dan wil ik niet naast die persoon zitten. En als je denkt dat je 

Bugyama bent, weet je dat je niet met anderen om kunt gaan. Soms zijn mensen bang om 

anderen te vertellen dat ze vies zijn. Soms discrimineren ze zichzelf of sluiten ze zichzelf 

buiten. Maar het gaat ook om respect: je moet jezelf respecteren, dan zal een ander dat ook 

doen.’ Haliimah Nabbanja.  

Volgens informant Andrea Ssettuba  nemen mensen afstand van personen die stinken; ‘you 

give them a problem, it makes you less when you smell.’ Handelingen om hygiënisch te 

blijven kunnen dus gekoppeld worden aan verkrijgen van respect.    

 Na onderzoek in Ghana kwam ook Van der Geest (1998: 9) tot de conclusie dat 

lichamelijke reinheid staat voor fysieke en morele aantrekkelijkheid, terwijl dirt staat voor 

verval. Vuil, of liever gezegd de afschuw hiervan, speelt een centrale rol in de lokale 

antropologie, aldus Van der Geest. ‘Zeggen dat iemand vies is, staat gelijk aan het afwijzen 

van de gehele persoon. Schoon en netjes zijn op lichamelijk vlak is een basisvoorwaarde voor 

de aantrekkelijkheid van de persoon’, schrijft de antropoloog (Van der Geest 1998:9). 

Respect om reinheid is tevens terug de vinden in de manier waarop men elkaar gedag zegt in 

communities. Faridah Nanyonjo vertelt dat mensen hun linkerhand niet toesteken omdat ze 

die bij het toiletbezoek gebruiken, de reden voor het gebruik van handen heb ik reeds 

geschetst. ‘En soms kan iemand vieze handen hebben van werken op het land en als 

begroeting steken ze dan hun arm naar je toe in plaats van de vieze handen.’ Als ik naar 

Fulugensio Sentongo ging en hij kwam van zijn land dan stroopte hij zijn mouwen op en stak 

mij steevast zijn rechter arm toe ter begroeting, omdat zijn handen vies waren volgens hem.  

  Ugandese vrouwen zullen een man geen hand toesteken en een man zal dit bij een 

Ugandese vrouw niet doen, ook dit heeft te maken met respect. Maria Paul knielt altijd voor 

mannen en voor oudere vrouwen. ‘Dat hoort bij onze cultuur. Vroeger knielden vrouwen ook 

voor hun eigen man, maar dat is aan het verdwijnen. Moderne echtparen zien elkaar steeds 

meer als gelijke.’ Gender en hygiëne zijn in communities op diverse manieren aan elkaar 

verbonden: mensen moeten schoon zijn om door een ander gerespecteerd te worden. Voor 
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kinderen lijkt hierin een uitzondering te gelden. Zoals in het vorig hoofdstuk beschreven zijn 

jonge kinderen, ongeacht of dit jongens of meisjes zijn, niet erg schoon en wordt hier weinig 

aandacht aan geschonken. Het lijkt onbelangrijk wanneer kinderen in versleten oude kleding 

lopen en onder de modder zit van het spelen in de compound. De volgende paragraaf maakt 

duidelijk dat leeftijd en gender voor volwassenen echter een grote rol speelt in omgang met 

persoonlijke hygiëne.  

4.2 Gender en persoonlijke hygiëne  

Mannen en vrouwen hebben een duidelijk beeld over persoonlijke hygiëne en hoe beide 

seksen hiermee om moeten gaan. Opvallend is dat de vrouw als ‘viezer’ dan de man wordt 

beschouwd.  

‘Een vrouw moet schoner zijn omdat een vrouw sneller stinkt dan een man, als een vrouw 

zweet stinkt zij sneller. Mannen kunnen zo twee dagen in dezelfde kleding lopen of zich niet 

wassen. Een vrouw is dan wel schoner omdat zij niet zonder wassen willen’, zegt mevrouw 

Omaru.  

‘Vrouwen hebben meer hygiëne nodig omdat ze thuis blijft en thuis werk doet. Een vrouw 

moet zich van onderen goed wassen. Een man kan zich één keer per dag wassen, maar een 

vrouw moet dit vaker doen. Een vrouw stinkt sneller, dat is hoe wij er hier over denken’, vult 

Ida Nanyonga aan.  

Meneer Fulugensio Sentongo vindt ook dat vrouwen schoner moeten zijn, omdat ze meer 

zweten. ‘Dat komt doordat vrouwen dikker zijn dan mannen. Een man moet zich twee keer 

per dag wassen en een vrouw vier keer per dag.’ Uit deze visies en voortkomend daaruit 

hygiënisch handelen blijkt dat er een beeld bestaat waarin vrouwen als minder schoon 

worden gezien dan mannen. Overbuurvrouw Mariam Namukwaya beaamt dat er een 

verschil bestaat tussen mannen en vrouwen. Volgens haar hebben vrouwen papier nodig 

nadat ze hun behoefte hebben gedaan en geldt dit voor mannen niet. ‘Die stinken minder 

snel als ze dit niet gebruiken.’ Deze veldwerkbevindingen tonen aan dat persoonlijke hygiëne 

afhangt van gender. Een vrouw wordt als minder schoon gezien, omdat zij huishoudelijke 

taken verricht en ook nog eens op het land werkt. Daarbij heerst de gedachte dat vrouwen 

eerder vies zijn door de werking van het vrouwelijke lichaam (zweten, menstruatie). Zoals 

Andrea Ssettuba  zegt: ‘Vrouwen hebben meer cleaning nodig. Dat is de natuur en hoe we 
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zijn gemaakt. Voor mannen maakt het niet uit hoe vaak ze zich wassen. Dat verschil is 

aangeboren.’ In eerste instantie kan gedacht worden dat vrouwen zich tegen deze 

beeldvorming verzetten en het niet met deze woorden eens zijn. Immers blijkt uit eerdere 

argumenten dat het negatief is om de stempel ‘vies’ opgedrukt te krijgen en worden 

hygiënische handelingen verricht om dit soort negatieve uitingen te voorkomen. In de 

onderzochte communities blijkt het tegendeel waar: vrouwen erkennen dat zij eerder vies 

worden dan mannen door het werk dat zij verrichten en door hoe het vrouwenlichaam in 

elkaar zit. Om toch schoon te zijn, wassen ze zich vaker en zijn meer met persoonlijke 

hygiëne bezig dan mannen, onder andere doordat dit van hen verwacht wordt. De vraag is 

hoe vrouwen zichzelf schoon houden ten opzichte van mannen en wat zij hiervoor belangrijk 

achten. Door stigma’s als hierboven beschreven en stereotyperingen moeten vrouwen 

schoon zijn, maar welke handelingen voeren vrouwen hiervoor uit? Juliet Nagawa, een jonge 

vrouw van begin dertig, vertelt wat zij doet om schoon te blijven: 

‘Persoonlijke hygiëne is het wassen van mijn lichaam en dragen van een petticoat onder mijn 

kleren. Je moet dit geregeld wassen, want dit wordt vies doordat je als vrouw lichaamsvocht 

verliest. Veel vrouwen in Uganda dragen een petticoat.’  

Persoonlijke hygiëne gaat om het schoonhouden van het lichaam, en in dit geval wordt een 

schoon lijf gerelateerd aan gewassen kleding. Hetzelfde geldt voor haardracht; om er mooi 

uit te zien hebben vrijwel alle vrouwen de wens lang haar te hebben. Vrouwen in de stad 

bereiken dit door een pruik aan te schaffen (van nature hebben Ugandezen kroeshaar, met 

en pruik kunnen zij een stijl kapsel creëren. Dit vinden Ugandeze vrouwen mooier dan hun 

eigen kroeshaar). In rurale gebieden hebben vrouwen daar over het algemeen absoluut geen 

geld voor en daarbij staat hun manier van leven het dragen van een pruik in de weg.  

‘Bij het werken op het land is lang haar niet praktisch en daarbij scheren wij ons haar en dat 

van de kinderen juist af om hygiënisch te blijven. Kort geschoren haar voorkomt beestjes in 

het haar en lang haar wordt sneller vies’, zegt Juliet Nagawa.  

Vrouwen willen er dus mooi uit zien, maar praktische en hygiënische zaken wegen toch 

zwaarder waardoor vrijwel alle vrouwen in rurale communities hun hoofd scheren. Als ik met 

Faridah Nanyonjo praat, weet ze mij nauwkeurig te vertellen wat zij allemaal doet om 

zichzelf schoon te houden: 
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‘Ik poets mijn tanden twee keer per dag met een stokje en as. Een tandenborstel is beter, 

omdat je anders het tandvlees kapot maakt maar daar heb ik geen geld voor. Ik was mijn 

lichaam drie keer per dag. Eerst ’s ochtends want als iemand de hele nacht slaapt, daar ga je 

van zweten. Na het werken in de tuin was ik mij ook en ’s avonds na het koken en eten. Ik knip 

mijn nagels kort om bacteriën te doden en omdat ik in de tuin werk. En ik scheer mijn oksels 

en privé delen, want als je dat niet doet dan stink je heel erg. Verder zorg ik ervoor dat ik mijn 

kleren was en strijk om er netjes uit te zien.’  

Juiste persoonlijke hygiëne is een belangrijk streven om gezond te blijven, maar ook om te 

voldoen aan eisen van anderen. Verwachtingen van mannen over het algemeen en 

echtgenoten in het bijzonder leiden ertoe dat vrouwen aantrekkelijk gevonden willen 

worden en zich om deze reden schoon houden. Dit komt voort uit gedragingen rond 

seksualiteit en leiden tot hygiënisch handelen. Ugandese vrouwen in de communities zijn 

bang dat hun man hen in de steek laat als zij minder aantrekkelijk worden of zijn. Polygamie 

is in deze gebieden nog altijd een bekend verschijnsel en vrouwen werken er hard voor om 

hun man bij zich te houden. 

‘Als een man, zoals die van mij, drie vrouwen heeft dan geeft hij niet meer om zijn kinderen of 

om mij. Hij komt en gaat en zorgt niet voldoende voor ons. Je hebt geluk als je een man voor 

jezelf hebt, maar dat is moeilijk’, zegt Hadijah Nanselumbe.   

Dat een man zijn interesse houdt, bereiken vrouwen onder andere door hun 

aantrekkelijkheid te tonen. Vrouwen houden hun lichaam fris en dragen nette kleding bij 

bepaalde gelegenheden. In feite kan ik stellen dat vrouwen gebruik makend van impression 

management hun lichaam tot een frontstage maken die, in bepaalde mate, zichtbaar is en 

getoond wordt.           

 Hoe vrouwen met persoonlijke hygiëne omgaan, blijkt afhankelijk van gender 

stereotyperingen, verwachtingen van mannen en wat door beiden seksen onder ‘vies’ 

verstaan wordt. Daarnaast hangt dit af van werkzaamheden die vrouwen verrichten en 

wanneer zij zichzelf ‘vies’ voelen. Een zeer belangrijk aspect met betrekking tot persoonlijke 

hygiëne onder vrouwen komt maandelijks terug. Ten tijde van hun menstruatie gaan 

vrouwen anders met hygiëne om. In de volgende paragraaf zal blijken hoe gender en taboes 

invloed hebben op omgang met persoonlijke hygiëne en menstruatie en welke gevolgen 

deze maandelijkse periode voor vrouwen heeft.  
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4.3 Dirt in the body: Hygiëne, gender en menstruatie    

‘Menstruation is normal’, staat op een houten bordje geschreven die aan een boom zit 

gespijkerd. De bomen op veldje voor Primairy School  Bruno hangen vol met bordjes om 

leerlingen bewust te maken van maatschappelijke onderwerpen en taboes uit de weg te 

gaan. Menstruatie is zo’n onderwerp in taboesfeer. De les die ik vanmiddag bijwoon gaat 

over de ontwikkeling van het puberlichaam, hygiëne en menstruatie. Docente Teddy begint 

haar verhaal over het schoonhouden van het lijf. ‘Het is belangrijk om haar rond oksels en 

schaamhaar te knippen, om stank van zweet tegen te gaan. De meesten van jullie hebben 

geen geld voor deodorant, dan kun je ook lokale planten gebruiken.’ Ze vertelt over de 

pubertijd en komt dan bij het onderwerp menstruatie. Stil en aandachtig luisteren de meisjes 

en jongens naar hun docente. Als Teddy vraagt of menstruatie normaal is klinkt er een luide 

‘ja’, wanneer zij vervolgens vraagt wat het is blijft de klas stil. ‘Menstruatie begint rond 11 

jaar en is een teken dat het vrouwenlichaam zich voorbereid op het krijgen van kinderen. Een 

gevaar is dat je vanaf nu zwanger kunt worden. Bij menstruatie is het normaal dat je pijn 

hebt, neem dan een pijnstiller en kom naar school. Pijn is geen reden om thuis te blijven.’ Ze 

vervolgt haar les met een uitleg over wat meisjes moeten doen als ze in hun periode zijn. ‘Als 

je geen maandverband kunt betalen scheur je lakens of oude kleding in repen om het bloed 

op te vangen. Maak ze niet te groot want dan kun je niet bewegen en spelen. Als het 

oncomfortabel zit voel je je ongemakkelijk en afgesloten van de rest. De stof was je elke dag 

anders krijg je een infectie. Ik heb wel eens gezien dat meisjes hun gebruikte kleding of 

maandverband overal maar neergooiden. Jongens kunnen dan zien dat ze in hun periode zijn 

en dat is niet goed, dat zorgt voor een gevoel van schaamte. Gooi ze in de latrine en als je die 

niet hebt, begraaf ze dan in het zand.’ Na de uitleg van Teddy mag de klas vragen stellen 

door deze op een papiertje te schrijven. Anoniem durven de leerlingen namelijk wel te 

vragen, ze zullen niet snel hardop een vraag stellen over dit onderwerp. Druk wordt er 

geschreven, af en toe klinkt gegiebel. Op de papiertjes staan vragen als wat menstruatie nou 

precies is en waarom meisjes ongesteld worden. Ook willen de meisjes weten hoe en waar ze 

hun kledingrepen moeten schoonmaken. De jongens houden zich wat afzijdig, maar luisteren 

aandachtig naar de antwoorden en uitleg van Teddy.  

Interessant gegeven uit dit vignet is dat puberjongens bij het lesgedeelte over menstruatie 

aanwezig zijn terwijl dit thema zich binnen communities onder jongens en meisjes evenals 
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mannen en vrouwen aantoonbaar in de taboesfeer begeeft. Vrouwen en meisjes lopen 

hierdoor tegen uiteenlopende problemen aan, terwijl menstruatie een normaal natuurlijk 

verschijnsel is. Het onderwerp menstruatie vergroot een gat tussen mannen en vrouwen, 

mede doordat er mythes en bijgeloven aan verbonden worden. Menstruatiebloed wordt als 

vies beschouwd en seks in deze periode is volgens informanten uit den boze.  

‘Mannen houden afstand van vrouwen als ze in hun periode zijn. Ze vinden de vrouw dan vies. 

Als ze samen in een bed gaan slapen, dan gaat de man helemaal aan de andere kant liggen. 

Zoals wanneer je met je broer in een bed slaapt.’ Maria Paul.  

Hallimah Nabbanja zegt dat menstruatie iets is om je voor te schamen en wat verborgen 

gehouden wordt:  

‘Jongens op school, in de familie of in de community weten het niet. Alleen je man weet het, 

want dan heb je geen seks. Jonge mannen behandelen je niet anders, omdat ze het niet 

weten. Het is een geheim tussen jou, je moeder, tante en je zus.’  

De schaamte rond menstruatie is een universeel verschijnsel wat in de meeste culturen van 

de wereld voorkomt met bijbehorende code woorden en eufemismen (Bharadwaj and 

Patkar 2004). Ondanks de afwezigheid van empirisch bewijs over de gedachten van jongens 

betreft menstruatie, maken jongens meisjes belachelijk als zij erachter komen dat meisjes 

ongesteld zijn, citeert Matovu in haar onderzoek over menstruerende meisjes in Uganda 

(Chang in Matovu 2011: 18). De meeste meisjes deelde mede dat zij situaties mijden waarbij 

mannen, zelfs hun vader, erachter kunnen komen dat ze in hun periode zijn. Angst voor 

jongens die hen belachelijk maken zorgt ervoor dat meisjes hun zelfvertrouwen verliezen. 

Mannelijke gedachten over menstruatie komen voort uit stereotyperingen en een gebrek 

aan kennis over menstruatie. Het feit dat menstruatie zelden vrijuit besproken wordt onder 

mannen, vergroot negatieve uitingen welke meisjes emotioneel beïnvloeden.   

 Gerelateerd hieraan is de onwetendheid van vaders en broers; hierdoor wordt 

menstruatie begrepen als een mystieke zwakte van vrouwen dat meisjes stigmatiseert, in 

plaats van een biologisch en normaal terugkerende ervaring onder puberende meisjes en 

vrouwen (Kirk and Sommer 2006: 2). In het wegnemen van deze taboesfeer en 

onwetendheid speelt school een essentiële rol zoals terug te lezen is in het vignet waarmee 

deze paragraaf begint. Dit is te verklaren doordat scholen het als maatschappelijke taak zien 
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kennis over menstruatie te verspreiden. In communities echter, blijft het thema in een 

taboesfeer hangen doordat men niet beter weet en vasthoudt aan culturele visies. Dit is te 

vergelijken met het gebrek aan kennis over hygiëne in het algemeen, zoals ik eerder heb 

geschetst. Met als contrast dat leerlingen kennis met betrekking tot hygiëne doorgeven aan 

derden, maar menstruatie door het stigma dat hieraan vastzit enkel leerlingen bereikt en 

wegens schaamte niet met anderen gedeeld wordt. Verandering in de heersende negatieve 

gedachtegang over menstruatie en stigmatisering die hieruit voortkomt, zal pas veranderen 

als praten over dit thema geaccepteerd is. Wanneer lokale Ugandezen anders zouden 

aankijken jegens menstruatie kan dit de maandelijkse periode minder problematisch doen 

verlopen.  

4.5 Vrouwelijk lichaam: beperkte mobiliteit  

Een gevolg van genderverschillen en mannelijke visies op menstruatie is dat vrouwen op 

verschillende manieren beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Onder sommige oudere 

mensen heerst het geloof dat vrouwen in hun periode een vloek bij zich dragen, wie een 

menstruerende vrouw tegenkwam op straat werd vervloek, daarom mogen vrouwen soms 

geen ‘reizen’ maken. Anthony: ‘Ongestelde vrouwen brengen ongeluk, ze moeten binnen de 

compound blijven.’ Soms werd mij verteld dat vrouwen tijdens hun periode vanuit traditie en 

bijgeloof geen water uit de bron halen. ‘Er ligt vaak een vlonder over het water die de helft 

van de bron bedekt om het diepere water te kunnen bereiken. Als menstruerende vrouwen 

hier overheen lopen om water te halen, kunnen ze het water bevuilen’, aldus Moses Kigozi. 

Ida Nanyonga zegt dat dit achterhaald en ouderwets is:  

‘Tijdens de allereerste periode blijven meisjes vier dagen binnen en mogen ze niet buiten 

komen en over straat lopen. Wij geloven dat de kinderen die je later zult krijgen, dood gaan 

als je dit doet. Tijdens je periode mag je nu wel gewoon water halen en koken.’  

Hallimah Nabbanja heeft van haar moeder geleerd dat een meisje tijdens haar allereerste 

menstruatie niet mag koken of met andere mensen mag zitten.  

‘Je blijft in je kamer en de vrouwen van de familie geven je water om te wassen. Niet iedereen 

doet dit, het is de Ugandese cultuur. Vanaf dat moment ben je geschikt als bruid, omdat je 

een vrouw geworden bent.’  

4.4
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Hoe vrouwen beperkt worden in huishoudelijke taken tijdens hun periode blijkt vanuit mijn 

veldwerkdata niet eenduidig te zijn. De een zegt niet te mogen koken, terwijl een ander deze 

restrictie als ouderwets beschouwd. Marco Betti (WaterAid Report 2009) betoogt dat 

geloven waarbij meisjes niet mogen koken of geen voedsel mogen serveren tijdens hun 

periode, omdat dit onrein en vies zou zijn, gebruikelijk zijn in Afrikaanse culturen waar 

menstruatie nog een taboe of slecht voorteken is. Lokale Ugandese vrouwen worden om 

dezelfde beweegredenen uitgesloten van dagelijkse activiteiten en publieke ruimten. Dat 

vrouwen tijdens hun menstruatie als gevaar voor de community worden gezien, wat leidt tot 

restricties zoals beschreven, wordt tevens door Douglas (1966) benoemt in haar klassieke 

werk Purity and danger. Dit resulteert in mijn onderzoeksveld tot beperkte mobiliteit van 

menstruerende vrouwen tussen frontstage en backstage. Ze mogen niet op publieke 

plaatsen (frontstage) komen, en worden tijdens hun eerste bloedverlies in huis (backstage) 

gehouden. Ze willen hun menstruatie verbergen; onzichtbaar houden als viezigheid in een 

backstage. Hun lichaam houden zij structureel privé, maar in hun periode wordt dit nog 

meer benadrukt doordat zij zichzelf verschuilen en zij door geldende normen in de 

community beperkt worden in hun bewegingen. Om dit te veranderen zullen vrouwen 

sociale grenzen moeten doorbreken. Of, zoals Kirk en Sommer (2006: 12) betogen, staan 

vrouwen en meisjes die bereid zijn om praktische problemen van menstruatie en ander 

gender gerelateerde barrières te ondervangen, voor een uitdaging wanneer zij volledig 

willen deelnemen in het publieke domein.        

 Naast taboes en stigma’s zijn praktische zaken een oorzaak van beperkte mobiliteit. 

In de communities hebben vrouwen geen geld voor maandverband, als alternatief wordt 

kleding in repen gescheurd zoals ook te lezen is in het vignet over de school les. Kleding in 

het ondergoed maakt dat meisjes zich ongemakkelijk voelen. 

‘Ik zou wel maandverband willen gebruiken, want kleding in je ondergoed voelt warm en je 

maakt je er constant bezorgd om. Ik werk wel gewoon op het land in mijn periode, maar moet 

extra opletten. De kledingrepen kunnen verschuiven of vallen en dan kunnen mensen het zien. 

Dat is beschamend.’ Zaithun Nassali.  

Joelia Namuyonjo ervaart hetzelfde probleem: ‘Vrouwen kunnen niet werken en meisjes niet 

naar school gaan als ze kledingrepen gebruiken tijdens hun periode. Want dit kunnen ze niet 

verschonen gedurende de dag en dat moet wel.’ Deze grenzen van mobiliteit vergroot 
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genderverschillen in de communities. In het onderzoek van Matovu (2011: 20) laat een 

meisje weten dat zij vier dagen per maand niet naar school tijdens haar menstruatie door 

angst voor gene. Zij verloor haar interesse voor leren, omdat haar ouders niet 

geïnteresseerd waren in scholing en liever hadden dat ze thuis bleef om te helpen in het 

huishouden. Meisjes kunnen tijdens hun periode niet altijd naar school door gevoelens als 

ongemak, schaamte, pijn en gebrek aan sanitaire voorzieningen om zich te verschonen. 

Gevolg is dat meisjes uitgesloten worden van rechten door een natuurlijk proces 

(menstruatie) waar zij doorheen gaan. Deze uitsluiting leidt ertoe dat meisjes ten op zichten 

van jongens minder scholing krijgen en hierdoor wordt het gat tussen mannen en vrouwen 

groter op het gebied van kennis.  

4.6 Menstruatie: een (on)hygiënische periode?  

Tijdens hun periode gaan vrouwen anders met hun persoonlijke hygiëne om, omdat zij 

vinden dat zij dan schoner moeten zijn. Joelia Namuyonjo leerde van haar moeder dat een 

vrouw ‘more clean’ moet zijn tijdens haar menstruatie. ‘Ze zei dat ik mij drie keer per dag 

moet wassen, want het bloed gaat stinken als je dit niet schoonmaakt.’ Ida Nanyonga zegt 

dat ze zich in haar periode viezer voelt, doordat ze kleding in haar ondergoed moet doen. 

‘Maanverband is te duur dus gebruik ik oude kleding, maar dat is hard en wordt heel warm 

en dat voelt onprettig. Soms gebruik ik bij gebrek aan kleding meerdere onderbroeken en dat 

zit ook oncomfortabel en voelt vies.’ Om zich toch schoon te voelen - en uit hygiënisch 

oogpunt - zorgen vrouwen ervoor dat ze de kledingrepen kunnen verschonen en 

verwisselen.  

‘We wassen de repen en hangen ze dan in huis te drogen, het is niet de bedoeling dat anderen 

dit zien. Daarvoor is dit te privé en anderen hoeven het niet te weten als je ongesteld bent. Als 

we de lappen stof verwisselen doen we dit bij de latrine, daar kunnen we dit wassen of 

weggooien.’ Ida Nanyonga.  

Op school is het wassen van de repen stof voor meisjes vaak een probleem omdat er geen 

water is bij de latrine. De noodzaak van aanwezigheid van water op scholen wordt duidelijk 

dankzij Burrows (2004) wanneer hij beargumenteerd dat:  

‘Lack of adequate water and sanitation both at home and school prevents menstruating girls 

from attending school when menstruating leading to exclusion. Girls have a sense of being 

4.5
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unclean when there is little clean water to wash themselves, and this can lead them to stay 

away from school. Also there are rarely private facilities at school where girls can go to the 

toilet or wash the rags they use during their periods. They can also pick up infections if the 

water they use to wash rags is dirty, leading to more time off school.’ (Burrows et al.  2004: 

14).  

Het citaat van Joelia Namuyonjo bevestigt dit argument van Burrows et al (2004): ‘Meisjes 

blijven zich vies voelen doordat er geen water is en gaan daardoor niet naar school.’ 

Terugkomend op hygiëne en viezigheid zegt Zaithun Nassali het vies te vinden als vrouwen 

repen stof hergebruiken zoals in eerdere quotes genoemd wordt en in bovenstaand citaat 

aan bod komt:  

‘Ik vind het onhygiënisch om stof te hergebruiken, bacteriën blijven erin zitten en daar kun je 

ziek van worden. Ik gebruik kledingrepen maar één keer en gooi het daarna in de latrine. 

Sommige vrouwen begraven de lappen stof in het zand of gooien het weg in de omgeving. Er 

is geen eenduidige plaats voor afval en op een drukke plek met veel rommel weet niemand 

van wie die pads afkomstig zijn, dus schamen vrouwen zich niet.’  

Fatuma Matovu (2011) schrijft het volgende over het weggooien van gebruikte pads of 

kledingrepen, wat overeenkomt met mijn onderzoeksdata:  

‘Despite knowledge of environment consequences of disposing used pads in latrines, there was no 

alternative disposal method hence reports of cases of littered used rags in the school gardens and 

compound. Where the girls were using cloths as protection, reports of re usage were common so they 

just had to find enough water to clean their tissue. In the rural settings still, girls were advised to 

always burry the used up cloths because blood is always seen as sacred and a platform for witchcraft. 

Although this myth improves hygiene, animals always unearth them and thus seen by the males 

prompting ridicule which promotes embarrassment and low esteem for girls.’ (Matovu 2011: 27)  

Menstruerende vrouwen geven om hun persoonlijke hygiëne en vinden het belangrijk 

schoon te zijn, maar dit is lastig te bereiken door gebrekkige toegang tot sanitaire 

voorzieningen en plekken om van hun persoonlijke afval af te komen.  Menstruatie maakt 

over het algemeen dat vrouwen zich vies, ongemakkelijk en beschaamd voelen. En dit wordt 

versterkt door ongemakken van buitenaf waar zij zelf geen tot weinig invloed op hebben, 

zoals de sanitaire redenen die ik net noem. Toch noemen vrouwen ook oorzaken waardoor 

zij zich juist ‘prettig’  voelen tijdens hun periode. ‘Als het bloed uit je lichaam komt, word je 
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weer schoon en weet je dat je niet zwanger bent’, aldus Joelia Namuyonjo. Bloed wordt dus 

zowel buiten als binnen het lijf als onfris en onhygiënisch beschouwd. BharadwaJ and Patkar 

(2004) beweren dat menstruatie bloed op zich niet vies is, hoewel meisjes dit wel geloven, 

maar dat het vies wordt wanneer er niet op de juiste wijze mee omgegaan wordt. Meisjes in 

hun onderzoek gaven aan dat zij een afstand tot mannen, waaronder vrienden, ervaren 

omdat er een slechte lucht van hen afkomt. Ondanks dat meisjes moeite doen schoon te zijn 

tijdens hun periode, ziet de samenleving hen als onschoon door biologische verschijnselen 

van menstruatie. Dezelfde soort studie door Rembeck et al. (2006) geeft aan dat meisjes 

tijdens hun periode een gevoel van onreinheid voelen en dat dit zorgde voor afkeer bij 

andere leerlingen met als gevolg een lager zelfbeeld. In feite komt dit overeen met wat ik 

aan het begin van dit hoofdstuk tracht te zeggen met Buss’ (1980) visie, die stelt dat er 

sociale angst ontstaat wanneer men zich bewust wordt van zichzelf. Om toch een mate van 

zekerheid te hebben, zorgen vrouwen ervoor dat ze zichzelf schoon voelen en houden voor 

de buitenwereld verborgen dat ze in hun periode zijn. Op het moment dat het aan 

hygiënische mogelijkheden hiertoe ontbreekt, blijven vrouwen zichzelf vies voelen.  
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5. Conclusie  

In deze scriptie heb ik aangetoond dat  de omgang met hygiëne door de bewoners van de 

rurale communities Kyali en Kyalugo  sterk wordt beïnvloedt door genderaspecten en 

locaties. Dit heb ik kunnen doen naar aanleiding van de volgende centrale vraag: ‘’Hoe 

kunnen gebruiken en denkbeelden t.a.v. hygiëne onder lokale Ugandese vrouwen begrepen 

worden in een context van diverse domeinen en genderaspecten? Om dit te kunnen duiden, 

is het noodzakelijk in te zien dat hygiëne een cultureel construct is afhankelijk van diverse 

(externe) factoren en context. Dit wordt bevestigd door Douglas’ (1966: 43-50) bewering dat 

dirt a matter out of place is. Afhankelijk van situatie en context zal eenzelfde handeling of 

omstandigheid wel of niet als vies ervaren worden door de lokale bewoners. De manier en 

mate van omgaan met hygiëne is hier sterk afhankelijk van: bewoners zullen hun 

inspanningen richten op het terugbrengen van de situatie naar de hygiënische 

omstandigheden zoals die door cultuur, context en situatie gedicteerd worden. Dirt ofwel 

viezigheid geeft inzicht in waar lokale culturele grenzen zich bevinden, dit heb ik 

weergegeven aan de hand van Goffmans’ (1959) frontstage en backstage theorie. Hieruit 

blijkt dat deze culturele grenzen gesitueerd zijn binnen privé en publieke domeinen waar op 

verschillende wijzen met hygiëne omgegaan wordt. Lokale Ugandezen bewegen zich tussen 

privé en publiek domeinen en passen hun gedrag en hygiëne continu aan op het publiek wat 

aanwezig is in een specifieke ruimte. Dit impression management  leidt tot handelen naar 

maatschappelijke normen en waarden en is een belangrijk middel in het verkrijgen van, 

bijvoorbeeld, respect. Zo worden grenzen tussen goed en slecht, respect en disrespect, maar 

ook tussen ‘vies’ en ‘schoon’ zichtbaar.        

 In mijn onderzoekcontext wordt een classificatie van ervaringen van viezigheid 

duidelijk door te kijken naar een publieke community ten op zichten van het huis als privé 

ruimte en het lichaam dat zich tussen publiek en privé beweegt. In de bevindingen van 

Goffman (1959) worden inspanningen waarmee de juiste omgang met hygiëne gewekt 

wordt, waargenomen in een frontstage. Gesteld kan worden dat onderzochte communities 

ondanks dat dit frontstages zijn, niet schoongehouden worden door bewoners. Mensen 

doen in deze openbare omgeving niet aan impression management als het om afval binnen 

publieke ruimten gaat. Het maakt ze niet uit dat openbare ruimtes vies zijn, wat lijkt te 

komen doordat ze zich enkel druk maken om wat van zichzelf is. Hoewel Habermas (1989) 
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een strikte scheiding maakt publiek en privé, geldt voor een huis dat ook hierbinnen weer 

gradaties bestaan tussen diverse ruimten en wat als privé of publiek aangeduid wordt. 

Binnen Ugandese lokale communities kunnen delen van het huis beschouwd worden als 

privé domein, die een backstage vormen waar op een andere manier met hygiëne 

omgegaan wordt door afwezigheid van toeschouwers.      

 Wat als hygiënisch normgedrag beschouwd wordt binnen de beschreven domeinen, 

blijkt afhankelijk te zijn van genderverschillen. Bestaande lokale culturele visies over 

verschillen tussen mannen en vrouwen leiden tot rollen en taken die in stand worden 

gehouden door stereotyperingen, genderbenadering en gedrag van vrouwen zelf. Zij laten 

bijvoorbeeld onder geen beding mannen toe in hun huishoudelijke domein. Goffman (1959) 

beargumenteert dat mensen in het dagelijks leven verschillende rollen aannemen, 

afhankelijk van locatie en publiek. Deze rollen worden geconstrueerd en in stand gehouden 

door wat Butler (1990) omschrijft als performativity: normen die een samenleving heeft 

bepalen hoe gender- identiteiten worden doorgeven. Gender wordt dus niet enkel bepaald 

door wat iemand is, maar tevens door wat iemand doet. Dit maakt dat performativity 

bepalend is voor hygiënisch gedrag binnen privé en publieke ruimten.    

 In de onderzochte rurale communities worden vrouwen door zowel zichzelf als door 

mannen als viezer beschouwd. Zij wijten dit aan biologische eigenschappen van het 

vrouwelijk lichaam: waaronder zweten en verlies van vaginaal lichaamsvocht. Biologische 

eigenschappen van vrouwen leiden hierdoor tot bepaalde taken en rollen (performances) 

voortkomend uit bestaande culturele visies. Menstruatie wordt gezien als de ultieme vorm 

van vrouwelijke viezigheid. Vrouwen worden hierdoor als structureel viezer beschouwd door 

hun bloedverlies, ongedacht welke taak zij verrichten. Dit leidt ertoe dat zij huishoudelijke 

taken in sommige gevallen tijdens deze periode geheel niet mogen uitvoeren. 

Menstruerende vrouwen worden beperkt in hun mobiliteit door culturele geloven, 

stigmatisering en gebrek aan sanitaire voorzieningen, wat leidt tot een laag zelfbeeld en 

onzekerheden. Een maandelijkse periode maakt dat vrouwen zich geregeld afzijdig houden 

van ruimten die als frontstage aangeduid worden. Hun lichaam verandert van een 

frontstage, waarin zij aantrekkelijk zijn voor mannen, naar een backstage waarin zij 

onzichtbaar zijn en afstand nemen van contact met anderen. Dit leidt ertoe dat vrouwen zich 

in een gemarginaliseerde positie bevinden, die pas doorbroken wordt als bestaande 

stigmatiserende visies tegenover menstruatie wijzigen waardoor vrouwen in een meer 
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mobiele positie terecht komen.       

 Resumerend kan aan de hand van de casus in de lokale Ugandese communities 

gesteld worden dat zorgen voor netheid en hygiëne onder lokale Ugandezen vrouwen 

afhankelijk is van situaties, locaties, relaties en genderrollen voortkomend uit performativity. 

Vrouwen proberen binnen diverse domeinen te voldoen aan hun eigen verwachtingen en 

die van (mannelijke) buitenstaanders. De rollen die zij spelen zijn veranderlijk binnen privé 

en publieke ruimte door aan- en afwezigheid van toeschouwers. Genderaspecten zijn 

bepalend voor hun gebruiken en beïnvloeden hun denkwijze. Over het algemeen vinden 

vrouwen dat zij hun best doen naar een gewenste mate van hygiëne te halen, desondanks 

wordt de vrouw als ‘viezer’ dan de man beschouwd. Dit komt vooral tot uiting gedurende 

een menstruatieperiode en leidt ertoe dat vrouwen tijdens hun periode een verscholen rol 

aannemen binnen frontstage domeinen.  

5.1 Consequenties en aanbevelingen  

Bovenstaande bevindingen naar aanleiding van mijn centrale vraagstelling hebben 

maatschappelijke consequenties voor lokale Ugandese vrouwen in de onderzochte 

communities. Lokale denkbeelden zijn van invloed op handelingen betreffende hygiëne 

onder vrouwelijke informanten. Zij worden door genderaspecten die tot uiting komen door 

hygiëne onder andere beperkt in hun mobiliteit en hebben minder toegang tot educatie in 

vergelijking tot mannen. Een veranderende tendens naar verminderende genderverschillen 

begint mijn inziens bij een hogere mate van kennisverspreiding waardoor een verschuiving in 

performativity kan ontstaan dankzij afnemende stigmatiseringen. Al is de vraag of vrouwen 

dit als wenselijk ervaren, gezien zij hun rollen en taken veelvuldig in stand houden, wat 

voortkomt uit maatschappelijke normen en waarden. Een omslag in culturele visies kan 

genderaspecten doen verminderen. Ik denk dat vrouwen dit voornamelijk wenselijk achten 

op het gebied van gelijke toegang tot scholing. Het zou interessant zijn om te onderzoeken 

wat een meer geëmancipeerde culturele visie met betrekking tot denkwijzen en handelingen 

omtrent hygiëne onder lokale vrouwen doet in de praktijk. Daarnaast zou het een verrijking 

voor dit onderzoeksthema kunnen zijn om hetzelfde soort onderzoek te verrichten vanuit 

een mannelijk blikveld. Gezien mijn vrouwelijkheid heb ik mij gericht op vrouwen, omdat ik 

hierdoor persoonlijke onderwerpen binnen mijn onderzoeksthema aan kon dragen en 

informatie verkreeg. Bij mannen liepen gesprekken vaak moeizamer doordat zij het lastig 
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vonden openlijk met mij over persoonlijke situaties te spreken. Toch zou onderzoek meer 

gericht op denkbeelden en handelingen onder mannen kunnen bijdragen aan een begrip van 

genderverschillen met betrekking tot hygiëne. Überhaupt vind ik het opmerkelijk dat ik 

tijdens mijn zoektocht naar bruikbare literatuur over gender vanuit een antropologische visie 

voornamelijk data heb gevonden gericht op vrouwen. Dit is een gemis. Vele 

onderzoeksthema’s gekoppeld aan hygiëne belichten de visie van vrouwen, terwijl het zeer 

interessant kan zijn beiden sekse te onderzoeken. Daarnaast ben ik van mening dat er een 

kennisgat bestaat als het gaat om hygiëne gekoppeld aan gender binnen culturen. Ik heb 

vrijwel geen gegevens kunnen vinden die betrekking hadden op wat hygiëne afzonderlijk 

voor vrouwen en mannen betekent binnen een culturele context. Deze scriptie kan bijdragen 

aan een eerste stap naar gendervergelijkingen binnen het thema hygiëne, die tot 

interessante resultaten kunnen leiden binnen het antropologisch werkveld.  
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7. Bijlagen   

Bijlage 1: Overzicht relevante informanten 

De informanten die relevantie hebben voor mijn scriptie beschrijf ik in dit overzicht. Naast 
onderstaande informanten heb ik vele mensen leren kennen en mogen spreken. Helaas kan ik hen 
niet allemaal beschrijven. Onderstaande namen zijn de eigen namen van mijn informanten, met hun 
toestemming gebruik ik deze in mijn scriptie omdat de meeste namen echte Buganda namen zijn. 
Deze authenticiteit accentueert de realiteit van het onderzochte veld.  

Maria Paul (19)           

Woont bij haar tante in Saza. Haar moeder woont in Tanzania en stuurde Maria naar Uganda om bij 
haar tante te wonen en naar school te gaan. Het schoolgeld raakte op en ze moest stoppen met haar 
lessen. Drie maanden lang verdiende Maria een beetje geld door mijn tolk te zijn. Tijdens mijn 
veldwerkperiode was Maria zwanger van haar vriendje Joe. De laatste maanden van haar 
zwangerschap zou ze doorbrengen bij haar moeder in Tanzania. Inmiddels zal zij (in juli) bevallen zijn 
van een zoon of dochter. Maria had de interesse om bij het lokale project Chedra vrijwilligerswerk te 
verrichten, voor zover ik weet bleef dat bij vertalen voor mij.  

Moses Kigozi (34) 

Woont in Saza en werkt voor Chedra, een lokaal project dat zich bezighoud met community werk in 
onder andere Kyali en Kyalugo. Op het moment van mijn aanwezigheid waren de medewerkers 
voornamelijk bezig met het bouwen van een basisschool in Bugabira en deden zij op frequente basis 
HIV testen op middelbare scholen en universiteiten.  

Joseph Kalema (56) 

Woont in Masaka en runt de ‘Backpackers’ waar ik drie maanden gewoond heb. Joseph is 
weduwnaar en heeft vele kinderen die allen niet meer thuis wonen. In zijn familie heeft Joseph een 
status hoog te houden, omdat hij de enige zakenman is. Wanneer er problemen zijn in de familie 
wordt er een ‘meeting’ gehouden en vaak zorgt Joseph voor een oplossing (in de zin van zorg voor 
een familielid of schoolgeld). Doordat de backpackers goed bezocht wordt door Muzungus (blanke 
westerlingen) weet Joseph hoe westerlingen leven en hoe zij denken. Ik kon hem altijd alles vragen 
over informatie die ik had gekregen tijdens een dag veldwerk, hij gaf mij uitleg en adviezen.  
 
Anthony Mafuru (21)  

Woont in de sloppenwijk Nyendo, een wijk in Masaka. Sinds een jaar werkt Anthony voor FOHO een 
lokaal project dat zich bezighoud met straatkinderen. Oorspronkelijk komt hij uit Tanzania, Antohony 
is naar Uganda gekomen om met straatkinderen te werken, volgens hem is dit een groter probleem 
in Uganda dan in zijn vaderland. FOHO geeft kinderen onderdank en zorg. Daarnaast houdt het 
project zich bezig met hygiëne in de communities, vooral op het gebied van water.  
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Mariam Namukwaya (60) 

Grootmoeder Mariam woont in Kyali en heeft de zorg voor 12 (klein)kinderen waaronder enkele 
nichtjes, waarvan de ouders overleden zijn of in Kampala werken. Haar man heeft zij begraven in de 
tuin en de zorg komt op haar neer. Haar oudste kleindochter Zaithun  helpt haar dagelijks op het land 
en ook Haliimah helpt haar tante geregeld.  

Haliimah Nabbanja (19)  

Nichtje van Mariam. Haliimah ging naar het International College van Masaka, maar wegens te 
weinig geld kan de school niet meer betaald worden. De laatste weken van mijn veldwerkperiode 
werkte Haliimah in een kapperszaakje waar ze een beetje geld kon verdienen met schoonmaken en 
opruimen. Toen Haliimah nog naar school ging bleef ze geregeld thuis om haar tante op het land te 
helpen. Haliimah is een wijs persoon en totaal niet verlegen, als ik langs haar kapperszaak liep moest 
ik altijd even binnenkomen om een praatje te maken met alle aanwezigen.  

Zaithun  Nassali (22)  

Zaithun  is een kleindochter van Mariam. Ze heeft een dochtertje van een paar maanden oud en 
woont bij haar tante om te leren hoe ze haar kind moet verzorgen en opvoeden. Haar eigen moeder 
werkt in Kampala en is hier te druk voor. Zaithun  verblijft een half jaar bij haar tante en gaat daarna 
bij haar man wonen die ook in Kampala werkt. Overdag helpt Zaithun  haar tante altijd op het land en 
in het huishouden. Haar kindje legt ze dan te slapen op een matje in huis.  

Margareth Nagewa (48)  

Overbuurvrouw van Mariam en moeder van twee jongetjes. Haar man werkt op het land en zorgt 
voor een inkomen. Margareth stelt dat het gezin niet voldoende voedsel heeft. Haar grootste 
probleem is dat er een tekort is aan schoon water en dat de waterbron te ver weg is. Opvallend vond 
ik het toen ik in mijn laatste week van mijn veldwerkperiode zag dat ze een nieuw gebouwtje liet 
maken voor de stoof. Het oude viel uit elkaar, maar ik verwonderde mij erover dat ze dit kon betalen.  

Hadijah Nanselumbe (30) Kyali  

Moeder van twee kinderen en in een van de laatste weken van mijn veldwerkperiode bevallen van 
haar derde kind. Ze woont naast Mariam. Haar man en zij hebben het financieel zwaar. Het gezin 
woont in een huisje met een twee kleine ruimtes, waarvan één een slaapkamer is waar ze met z’n 
allen slapen. Het dak lekt en het huis is er slecht aan toe. Hadijah en haar man hebben niet genoeg 
voedsel en geen geld om de kinderen naar school te sturen. Ze klaagt dat haar man veel weg is en te 
weinig aandacht aan zijn gezin geeft. Hadijah is enorm verlegen, maar altijd dankbaar voor de 
aandacht die ik voor haar had. Haar kinderen hebben de neiging zich te verstoppen, maar nadat ze 
mij enkele malen hadden gezien durfde ze dichterbij te komen.  

Anthony Juuko (42)  

Woont met zijn gezin in Lwengo (iets buiten Masaka) en werkt hier samen met Nederlandse 
vrijwilligers in de communities. Hij heeft het voor Ugandeze begrippen niet slecht. Hij woont in een 
mooi stevig huis en heeft voldoende voedsel dankzij zijn groot stuk land en zijn inkomen wat hij 
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verdiend bij het project. Anthony kan mooi vertellen en weet veel over uit te leggen over het hoe en 
wat van Ugandeze gebruiken.  

Fulugensio Sentongo (53) 

Woont alleen in een huisje in Kyali. Zijn vrouw is enkele jaren overleden en zijn zonen wonen al lang 
niet meer thuis, maar bezoeken hun vader geregeld. Fulugensio beschikt over veel land. Zijn zus 
woonde naast hem en na haar overlijden kreeg hij die grond erbij. Hij beschikt over zoveel voedsel 
dat hij veel daarvan weggeeft aan buren. Fulugensio is erg gastvrij en zorgt er altijd voor dat hij eten 
heeft voor zijn bezoekers, waaronder fruit en groenten. Mijn tolk Maria kreeg steevast een zak 
bananen en avocado’s mee naar huis. Fulugensio spreekt drie woorden Engels en deed altijd zijn best 
in het Engels met mij te praten, om de taal te leren. Uiteindelijk kwam het erop neer dat Maria altijd 
moest helpen.  

Tahiya Nakazibure (30) 

Woont in Kyali en houd zich bezig met community werk. Ik heb haar niet gesproken over haar 
persoonlijk leven, daar kan ik weinig over zeggen.  

Adrea Ssettuba (52)  

Woont in Kyalugo met zijn vrouw. Hij heeft zes kinderen die allen niet meer thuis wonen. Een zoon is 
overleden door een ongeluk. Andrea werkte voor Joseph Kalema als chauffeur, maar Joseph vond 
zijn busje te langzaam en gevaarlijk worden om zijn bezoekers in te vervoeren. Andrea heeft de bus 
nog steeds, maar verdient zijn eten met werken op het land. Hij is een vrolijke, opgewekte man die 
het zichtbaar zwaar heeft, maar dit niet zal laten blijken.  

Mevrouw Omaru (60)  

Woont in Kyalugo en is weduwe. Dankzij Chedra beschikt zij over een grote watertank, wat zeer 
welkom is gezien de grote van haar gezin. Ze zorgt nog steeds voor enkele kinderen en kleinkinderen. 
Ondanks haar leeftijd kent ze geen schaamte bij bepaalde onderwerpen en praat ze in gesprekken 
openlijk mee over bijvoorbeeld menstruatie.  

Faridah Nanyonjo (28) Juliet Nagawa (31) Joelia Namuyonjo (26)  

Zijn dochters van mevrouw Omaru en wonen in Kyalugo. Bij het huis van mevrouw Omaru was het 
altijd een komen en gaan van vrouwen overdag. Ze kwamen gezellig een praatje maken. Mannen 
waren altijd afwezig, dat wil zeggen: aan het werk. Met de familieleden van mevrouw Omaru kon ik 
groepsgesprekken houden wat zorgde voor een hoop lol onder de vrouwen. Er werd veel gelachen 
en ze vonden het prachtig om mijn vragen te beantwoorden, wat geregeld leidde tot discussies. Mijn 
tolk Maria Paul had er altijd een zware taak aan om mij uit te leggen wat ze allemaal wilde zeggen.  

Ida Nanyonga (40)  

Woont in Kyalugo. Zorgt naast haar kinderen ook voor enkele weeskinderen. Zonder schaamte vroeg 
ze mij altijd om kleding mee te brengen voor de weeskinderen. De laatste dag gaf ik haar een zak vol 
kleding en was ze als een kind zo blij.  
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Ida Kikomeko  (45) 

Woont in Kyalugo in een klein huisje met haar drie dochtertjes. Haar man werkt op het land. Haar 
oudste dochter gaat naar school, maar of ze ook haar andere kinderen naar school kan sturen weet 
ze niet i.v.m. schoolgeld. Ze hebben voldoende voedsel, maar moeite met het betalen van school en 
gezondheidszorg. Een van haar dochters heeft iets aan haar been en moet hiervoor naar de dokter 
en een soort van fysiotherapeut. Dat laatste is erg duur, maar toch wil ze dat haar dochter erheen 
gaat.  

Florence Nakkajubi (13)  

Woont in Kyalugo bij haar ouders en broertjes. Ze gaat naar school en is vrij bijdehand.  
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Bijlage 2:  Rapport Chedra 

De volgende rapportages zijn gemaakt door vrijwilligers van het lokale project Chedra. Door middel 
van huisbezoeken hebben zij informatie vergaard onder bewoners van Kyali. Let wel: cijfers zoals 
weergegeven in deze scriptie slaan terug op de community Kyali, maar deze situaties zijn 
vergelijkbaar met de naastgelegen community Kyalugo.  

CHEDRA  
Report of Kyali Community Needs Assessment Questionnaire January 2012 
 
Introduction 
At the end of January we collected data from the Kyali community to obtain a holistic overview of 
this community, and the problems and needs that are existent. It lays the foundation for the 
activities of CHEDRA in this community. CHEDRA adapts their activities to the emerged problems and 
needs here. 
 
The households are selected at random. We have chosen people in this way so that we cover almost 
a full range of households in this community.  The questionnaire consists of six parts: demographic 
information, living conditions, water for home use, children’s education, nutrition and health. The 
following members of Chedra were involved: Sam, Tom, Monic, Olivia, Rebecca, Teddy & Diana. The 
following Dutch volunteers were involved: Sacha, Tanja & Volkan. 

Part 1: Demographic information 
This part gives us information about the age, gender and the position in the household of the 
respondents. 
 
In total, 53 households have filled in our questionnaire: 40 are women (77%) and 13 are men (23%). 
The positions in the households are as follows: mother (62%), father (23%), grandmother (7%), child 
(4%), aunt (2%) and unknown (2%). The ages varied between 20 and 90 years old. 13% of the 
respondents have given their telephone number and 8% does not have a telephone number. For 79% 
it is unknown if they have a telephone number and if so, what their telephone number is.  It is 
important to discover as many as telephone numbers as possible, in order for communication to be 
effective.  

Part 2: Living conditions 
This part first looks at the house itself, secondly at sanitary facilities and at last at availabilities of 
hand washing and bathing.  
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