
 

The African Dream 
Obama made in Kenya 

 

 

 

 

Implicaties van het Amerikaanse presidentschap van Barack Obama voor 
inwoners van Kisumu en Kogelo (Kenia) 

 

 



 
 

2 

 

The African Dream 
 

Obama made in Kenya 

 

Implicaties van het Amerikaanse presidentschap van Barack Obama voor  
inwoners van Kisumu en Kogelo (Kenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze masterthesis is ingediend ter afronding van de Master Culturele Antropologie:  

Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief  

 
 
 

 
 
 
Naam: Karin van Bemmel 
Studentnummer: 0342149 
Email: karinvanbemmel@hotmail.com 
Begeleider: Brenda Oude Breuil 
Universiteit Utrecht, oktober 2009 
Cover: cartoon krant Daily Nation, 25 januari 2009  



 
 

3 

 

 

Voorwoord             4 

1 The Kenyan boy who became the president of America       5 
 1.1  Barack Obama in het mondialiseringsdebat        7 
 1.2 Onderzoekslocatie           8 
 1.3 Historische context            10 
 1.4  Populatie en methoden van dataverzameling       13 

2 Obama made in Kenya           15 
 2.1 Appropriation            17 
  Appropriation in Kisumu          18 
 2.2  Appropriation en cultureel/academisch imperialisme      21 
 2.3  Appropriation en etniciteit          23 
  Etniciteit als identiteit            24 
  Groepslidmaatschap en verwachtingen        27 
  Conclusie            29  

3 Can the next Obama for Kenya please step forward?        31 
 3.1   Ervaring van huidige situatie          33 
  Politieke situatie           33 
  Positionering in een mondiaal netwerk        37 
 3.2       Zelfreflectie            39 
  Mondialisering en zelfreflectie         40 
  Heldendom en identificatie          42 
  Identificatie en cultureel imperialisme         44 
 3.3   Barack Obama en reflectie in Kisumu        46 
  Reflectie op de politieke situatie          47 
  Positionering in de wereld           52 
  Conclusie            54  
                    
4 Welcome to Kogelo, the 51st state           55 
 4.1  Kogelo              56 
  De vervlechting van lokaal en mondiaal        57 
 4.2 Ruimte en plaats           58 
  De maakbaarheid van plaats          59 
  Obama en Kogelo: ontkoppeling/aankoppeling       60 
  Machtsprocessen           62 
 4.3 Toerisme, ruimte en moderniteit         64 
  Authenticiteit en mondiale dromen          64 
  Expectations of modernity           66 
 4.4 Appropriation en het mondialiseringsdebat        68 
  Appropriation; lokaliteit en mondiale stromingen       68 
  Conclusie            70  

5 Conclusie             71 

 Bibliografie              74 
 

  
 



 
 

4 

 

 
Voorwoord 

Vijfentwintig jaar na dato zet ik wederom voet op geboortegrond, en 

breng ik 3,5 maand door in de stad waar één van mijn eerste 
stappen zijn gezet. Waar deze scriptie zich richt op gevoelens van 

verbondenheid tussen de inwoners van het Keniaanse Kisumu en 

de 44ste president van de Verenigde Staten, merk ik dat ik die 

gevoelens van verbondenheid ook op mezelf betrek. Ik zoek naar 

overeenkomsten tussen de mensen in dit gebied en mijzelf, en 

meen zelfs een vleug van binding met de Amerikaanse president te 

voelen in de zoektocht naar een land dat voorheen alleen uit 

verhalen bestond. Waar Barack Obama aan dit land herinnerd wordt 
door de kleur van zijn huid en zijn afwijkende achternaam, word ik 

aan mijn land van herkomst herinnerd door de onbekende 

plaatsnaam in mijn paspoort en kleuterfoto’s in een vreemde 

omgeving. Het was een mooie ervaring om het onderzoek waarop 

deze thesis is gebaseerd, te mogen uitvoeren op deze persoonlijk 

bijzondere plek. Ik ben grote dank verschuldigd aan alle 

enthousiaste, vriendelijke mensen die mij ten tijde van het veldwerk 
geduldig hun verhalen en visies hebben verteld. In het bijzonder 

noem ik hierbij Elvis Otina, die me steeds opnieuw verwelkomde bij 

zijn Obama-optredens, geduldig hielp met het vertalen van teksten, 

en me de beginselen van de Luo-dansmoves heeft bijgebracht. Ook 

mogen Alfred Odira, voor de lange, dagelijkse gesprekken, en 

Charles Otieno en zijn familie, voor het warme welkom dat mij 

steeds weer in Kogelo wachtte, niet in dit dankwoord ontbreken. 

Ten slotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn 
begeleidster Brenda Oude Breuil te bedanken voor de opbouwende 

feedback en ondersteuning gedurende het gehele project. 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Hoofdstuk 1 

The Kenyan boy who became the president of America 

 

 

Figuur 1: Cartoon in krant The Standard, 21 januari 2009. Tekst in Dholuo: 'Obama komt, maak de weg vrij 

voor hem!' 
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1. The Kenyan boy who became the president of America1  

              
Naast de beelden van miljoenen juichende Amerikanen worden op 5 november 2008 

wereldwijd Keniaanse vreugdetranen getoond en delen twee landen, duizenden kilometers 

van elkaar verwijderd, dezelfde feestvreugde. Een toevallige verbintenis tussen de machtige 

Verenigde Staten en het door armoede geplaagde Kenia zorgt voor euforie en hoop op 

economische vooruitgang. De meeste aandacht gaat naar een klein gebied in het westen 

van Kenia, waar honderden journalisten een bezoek brengen aan het dorp waar Barack 

Obama’s vader is opgegroeid. Met de benoeming van Amerika’s eerste zwarte president 

staat het dorp dat op oude kaarten moeilijk te vinden is, plotseling in de spotlights op de 

nieuwe wereldkaart. Obama’s Change verspreidt zich verder dan in zijn campagne werd 

beschreven.            

 Op 20 januari 2009 staar ik te midden van honderden inwoners van het Keniaanse 

Kisumu naar het grote, lichtgevende televisiescherm. De ‘Obama look-a-like’ wedstrijd is 

afgelopen en ook de inauguratiespeech van Kenia’s bekendste Obama-imitator is achter de 

rug. Het is inmiddels donker geworden en ik probeer me te concentreren op de beelden die 

ons rechtstreeks vanuit het Amerikaanse Washington bereiken. Mijn nieuw verworven 

Obama-button en pet doen het goed bij de andere toeschouwers, en de feeststemming is 

groot. Talloze mensen feliciteren mij en bedanken me voor Obama’s overwinning. Ik laat mijn 

Nederlandse nationaliteit vanavond even voor wat het is. Een lachende dronken man houdt 

mijn hand te lang vast. ‘Brain beats color!’ roept hij uit, tot vermaak van de omstanders. En 

een jongen in gehavende kleren vertelt mij zijn toekomstplannen ‘I am going to be president 

of the USA!’ Het is mijn tweede dag in Kenia, en ik bevind me op het platgetrapte gras van 

het grote sportveld, dat vandaag dienst doet als feestterrein voor Obama’s 

presidentinauguratie. Hier ben ik voor gekomen, de rest van mijn onderzoek zal in het teken 

van deze gebeurtenis staan. Kranten spreken over de vervulling van Martin Luther Kings 

droom, over een historische gebeurtenis. En de jongen naast mij verwoordt de situatie als 

‘rebirth of idealism’. Honderden verwachtingsvolle gezichten richten zich naar het scherm. 

Op het moment dat Barack Obama in beeld verschijnt, breekt er een applaus uit. Zijn 

woorden bevestigen de verbinding die zoveel Keniaanse toeschouwers op dit moment met 

de president van de Verenigde Staten voelen: 

‘And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals 

to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and 

                                                             
1 Titel boek dat tijdens de presidentsinauguratie in Kogelo werd verkocht, Ikonya 2008 
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every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to 

lead once more1.’  

Tot diep in de nacht wordt er gedronken en gedanst. Want ‘onze’ president is geïnaugureerd.  

 
1.1 Barack Obama in het mondialiseringsdebat     
                
Om wereldwijde connecties te kunnen begrijpen, is het nodig om specifieke uitingen en 

implicaties van gebeurtenissen op lokaal niveau te onderzoeken. Hierdoor wordt een 

veelomvattend proces als mondialisering grijpbaar gemaakt. Karen Ho (2008: 138) is van 

mening dat mondialisering door veel antropologen als een abstract proces wordt gezien 

binnen een aangenomen macrocontext, dat te groot is om etnografisch te onderzoeken. Zij 

meent dat niet moet worden gezocht naar een singulair globalism, maar naar betekenissen 

op lokaal niveau. Ook Inda en Rosaldo (2002: 4) zijn van mening dat literatuur over 

mondialisering zich veelal richt op grootschalige processen, en dat vanuit de antropologie 

een uniek perspectief op het fenomeen kan worden gegeven door een verbinding tussen 

mondiaal en lokaal niveau te creëren.        

 Vanuit dit gedachtegoed heb ik van 19 januari tot 1 mei 2009 onderzoek gedaan naar 

implicaties van de presidentsbenoeming van Barack Obama in de Verenigde Staten voor 

inwoners van het Keniaanse Kisumu en Kogelo, wier etnische achtergronden overeenkomen 

met die van Obama’s vader. Extra aandacht is uitgegaan naar de rol die appropriation -het 

eigenmaken van een aspect uit een andere context (Ziff & Rao 1997: 1)- hierin speelt. Dit 

concept gaat in op het idee dat culturele objecten mobiel zijn, en gebeurtenissen in een 

lokale context worden geïncorporeerd. Wanneer appropriation wordt gezien als incorporatie 

van een aspect uit een andere context in een lokaal framewerk, valt het deels toe-eigenen 

van de Amerikaanse president Obama in Kisumu en Kogelo hieronder. Dit kan bezien 

worden als een vorm van appropriation die ingaat tegen de vaak aangenomen dominante-

subdominante machtsverhouding, waarin westerse landen zich aspecten toe-eigenen van 

voormalige koloniën (Root 1996). Naast appropriation komen ook zelfreflectie en een 

veranderende omgeving in westelijk Kenia ten gevolge van Obama’s presidentschap aan 

bod.             

 Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de manier waarop mensen 

wereldwijd, door een intensivering van technologische en communicatieve processen, met 

elkaar in verbinding staan. Hierbij wordt aangetoond dat lokale gebeurtenissen gevolgen 

hebben voor de inrichting van omgeving en betekenisgeving in andere plaatsen, waardoor 

een abstract fenomeen als mondialisering op microniveau wordt bekeken en onderzoekbaar 
                                                             
1 Uit speech van Barack Obama tijdens zijn inauguratie tot president van Amerika, 20 januari 2009  
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gemaakt. Socioloog Anthony Giddens (1990) richt zich in zijn definitie van mondialisering op 

connecties en afhankelijkheden op lokaal niveau. Mondialisering beschrijft hij als de 

intensivering van wereldwijde, sociale relaties die plaatsen verbinden, waardoor lokale 

gebeurtenissen worden beïnvloed door gebeurtenissen die zich kilometers verderop 

afspelen, en andersom. Door moderne transport- en communicatiesystemen komen relaties 

tot stand tussen absent others en worden sociale relaties uit de lokale context gehaald. Deze 

thesis vertelt het verhaal van inwoners van het Keniaanse Kisumu over de verbondenheid 

met het Amerikaanse presidentschap en nieuwe betekenisgeving die een toevallige 

samenkomst van bloedlijnen teweeg brengt. Het is een duidelijke illustratie van het 

uitstrekken van relaties over grote afstanden waarbij nieuwe, mondiale netwerken worden 

gecreëerd.            

 In navolging van de oproep van antropologe Tsing (2008) tot het kritisch kijken naar 

concepten als modernisering en mondialisering, pleit ik voor het bevragen van betekenissen 

die op lokaal niveau in Kenia aan het Amerikaanse presidentschap worden gegeven. Tsing 

suggereert dat dezelfde valkuilen van de moderniseringsmythe gelden voor het huidige 

denken over mondialisering. Hiermee duidt zij op het verbeelden van mondialisering als 

‘world-making process of the times’ en roept zij op tot een kritische blik op het gebruik, de 

schaal en betekenis van het begrip. Karen Ho (2008: 138) beschrijft ‘global capitalism as an 

all-powerful monolith’ en pleit voor het onderzoeken van mondialisering als hoop, strategie 

en ideologie in plaats van vaststaand feit. In het verlengde hiervan benader ik het 

presidentschap van Barack Obama als een flexibel fenomeen met multipele betekenissen. In 

deze thesis besteed ik aandacht aan de manier waarop verschillende verwachtingen en 

uitingen van verbondenheid lokaal tot stand komen en welke motieven hierachter schuilgaan. 

Ik bestudeer de beleving van inwoners van Kisumu van de situatie waarin zij zich bevinden, 

waarbij vooral betekenissen van identiteit, etniciteit en het nationale politieke klimaat van 

belang zijn. Vanuit dit lokale perspectief wordt gekeken naar de implicaties van het 

presidentschap van Barack Obama voor inwoners van het Keniaanse Kisumu en Kogelo.  
                  

1.2 Onderzoekslocatie         
                
Het merendeel van de onderzoeksdata waarop deze thesis is gebaseerd is vergaard in 

Kisumu, de grootste stad in de omgeving van het dorp Nyang’oma Kogelo (hierna als Kogelo 

aangeduid), waar Barack Obama’s vader is opgegroeid. Beide plaatsen liggen in de 

westelijke provincie Nyanza, waar de bevolking grotendeels uit Luos bestaat. Volgens de 

Keniaanse overheid zijn er 42 etnische groepen in het land te onderscheiden, waarvan de 
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Kikuyu, Luya en Luo de grootste omvang hebben1. De moedertaal van de informanten in dit 

onderzoek is Dholuo, de meest gesproken taal in de Nyanza-provincie2. Daarnaast spreken 

zij Engels en Kiswahili, de twee nationale talen van Kenia.    

 Kisumu ligt zestig kilometer in zuidoostelijke richting van het dorp Kogelo. Tussen 

deze plaatsen rijden dagelijks meerdere matatus, zoals het lokale vervoer per minibus wordt 

genoemd. Volgens een schatting in 2007 (Millenium Cities Initiative (MCI), Columbia 

University) wonen in het stadscentrum van Kisumu 375.000 mensen, en in het district 

Kisumu 565.000 mensen. In totaal telt Kenia ongeveer 34 miljoen inwoners (MCI). 

Economische activiteiten in Kisumu bestaan uit visserij, landbouw, suikerindustrie, toerisme 

en er is een grote informele economie. Het stadscentrum is omringd door sloppenwijken als 

Manyatta, Pandipieri en Nyalenda. Minder dan 25 procent van de inwoners heeft 

elektriciteitsvoorzieningen (MCI) en het werkeloosheidpercentage bedraagt volgens een 

medewerker van de gemeente Kisumu ongeveer dertig procent3.    

 Het dorp Kogelo staat in de internationale spotlights omdat de vader van de huidige 

Amerikaanse president hier is opgegroeid, en zijn graf zich op deze plek bevindt. De plaats 

ligt in Siaya district en heeft volgens de krant The East African een populatie van 3.6484. De 

stiefoma van Barack Obama, mama Sarah genoemd, woont in Kogelo. Zij is één van de drie 

echtgenotes van de overleden opa van president Obama. Ze heeft de opvoeding van 

Obama’s vader deels op zich genomen nadat zijn biologische moeder was vertrokken. Naast 

zijn stiefoma woont ook een halfbroer van de Amerikaanse president in het kleine Keniaanse 

dorp. Veranderingen hebben zich hier na Obama’s verkiezingsoverwinning in snel tempo 

voltrokken. Binnen enkele dagen was het dorp aangesloten op een elektriciteitsnetwerk, 

waarna ook watervoorzieningen werden aangelegd en infrastructuur werd verbeterd. Ten 

tijde van de Amerikaanse verkiezingsuitslag en presidentsinauguratie waren honderden 

mensen in Kogelo aanwezig, waaronder een groot aantal internationale verslaggevers. 

Gedurende het veldwerkonderzoek bezochten dagelijks gemiddeld twintig tot dertig 

personen het huis van mama Sarah, dat 24 uur per dag door politie wordt bewaakt. In 

hoofdstuk vier zal een casus aan Kogelo worden gewijd.      

 Barack Obama is zelf drie keer in Kenia geweest, waarbij hij zowel Kisumu als Kogelo 

bezocht. In het boek Dreams from my father (1995) schrijft hij over zijn zoektocht naar roots 

en identiteit, die hem naar Kenia leidde. Obama is geboren in Hawaï (Honolulu, 04-08-1961), 

en heeft een moeder met Amerikaanse nationaliteit (Kansas) en een vader met Keniaanse 

                                                             
1 Percentage van Keniaanse bevolking: Kikuyu 22 %, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru      
   6%, andere Afrikaanse groepen 15% (waaronder Embu, Kuria, Masaï, Mijikenda, Somaliërs, Swahili, Turkana en Yaaku)  
   en niet Afrikaanse groepen (Aziaten, Europeanen en Arabieren) 1% (www.cia.gov)  
2 Het boek ‘Ethnologue: Languages of the World’ (Gordon Jr. (ed) 2005) vermeldt dat in Kenia éénenzestig verschillende  
   talen worden gesproken  
3  Interview John, Kisumu, 6 april 2009 
4 ‘Strange Revearsal in Kogelo’,  23 januari 2009 
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nationaliteit (Kendu Bay). Toen Barack Obama twee jaar oud was gingen zijn ouders uit 

elkaar, waarna hij enkele jaren in Indonesië doorbracht met zijn moeder, stiefvader en zusje. 

Zijn vader zag hij nog eenmaal in Hawaï op zijn tiende jaar. Toen Obama begin twintig was 

stierf zijn vader tijdens een auto-ongeluk in Kenia, waarna zijn lichaam werd begraven in 

Kogelo. Hierna zette Barack Obama voor de eerste keer voet op Keniaanse aarde (Obama 

1995). Zijn laatste bezoek aan Kenia vond plaats in 2006 als senator van Illinois. Op dat 

moment genoot Obama door zijn politieke functie al landelijke bekendheid. Hij werd 

gedurende zijn rondreis door de huidige Keniaanse minister-president Raila Odinga 

begeleid. Tijdens dit bezoek hield Barack Obama onder andere een toespraak in de 

universiteit van Nairobi, waar hij openlijk kritiek uitte op de Keniaanse regering en corruptie. 

Dit leverde hem veel bewondering van Keniaanse burgers op.    
                

1.3 Historische context         
      
Verbindingen tussen Kenia en Amerika worden na Obama’s presidentsbenoeming op 

verschillende vlakken gemaakt. Zoals Inda en Rosaldo (2002: 10) aangeven, is 

mondialisering een complex proces dat zich tegelijkertijd in diverse gebieden afspeelt en 

vanuit verschillende gezichtspunten kan worden bekeken. Het is in deze thesis van belang 

extra aandacht aan de politieke context van Kenia te besteden, omdat blijkt dat die een grote 

rol speelt in uitingen van verbondenheid en implicaties van het Amerikaanse presidentschap. 

Volgens Lynch (2008) waren de meeste geweldplegers tijdens het recente 

verkiezingsgeweld in Kenia (december 2007–februari 2008) gedesillusioneerde en 

ontevreden mannen, bij wie diepere onrechtvaardigheidgevoelens over territoriumverdeling 

en ongelijke voorzieningen een rol speelden. De informanten op wie deze thesis is 

gebaseerd behoren veelal tot deze groep; zij maken verbindingen tussen Barack Obama en 

de nationale politieke situatie. Vandaar dat in deze paragraaf een korte historische 

uiteenzetting van de Keniaanse politiek wordt geschetst.      

 Het prekoloniale Kenia bestaat uit een aantal functionele groepen, die in grootte en 

organisatorische complexiteit van elkaar verschillen. In deze gemeenschappen spelen 

familie- en gemeenschapsbanden een grote rol bij het handhaven van orde en sociale 

zekerheid. Familiesystemen zorgen voor een verdeling van macht, waardoor sociale 

gelijkheid wordt gestimuleerd.        

 Door de komst van Britse kolonialisten verandert dit sociale systeem. In 1925 heeft 

het koloniale bestuur een administratieve structuur gecreëerd die gebaseerd is op het 

ordenen van Afrikanen in ‘tribale eenheden’. Op basis van verschillende, etnische 

beschrijvingen worden zij in districten en provincies verdeeld (Klopp 2001: 476). Het 
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koloniale bestuur bezit een grote mate van autonomie en werkt nationale institutionele 

integratie tegen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onderdrukking en terreur om de 

machtspositie veilig te stellen. Opstandelingen worden, vaak zonder rechtzaak, naar 

detentiekampen gestuurd. Ongeveer 100.000 gevangenen bevinden zich in deze kampen. 

Andere tegenstanders van het regime verdwijnen of worden geëxecuteerd (Gimode 2007: 

232).             

 Op 12 december 1963 wordt Kenia na jaren van Britse koloniale overheersing 

onafhankelijk. Volgens Nasong’o (2007: 29) slaagt het bestuur van Kenia’s eerste president 

Jomo Kenyatta er niet in om los te komen van de koloniale staat. Er ontstaat een autoritair 

regime dat het koloniale systeem overneemt. De provinciale administratie blijft onder directe 

controle van de president en alle functies van lokaal bestuur komen onder het centrale 

bestuur te vallen. Vijanden van president Kenyatta en de dominante elite worden vermoord 

of gevangen genomen.          

 Zowel Kenyatta (1964-1978) als zijn opvolger Arab Moi (1978-2002), maken gebruik 

van onderdrukking, waarbij vooral de eigen achterban profiteert van voordelen (Klopp 2008: 

13). President Moi versterkt tijdens zijn regime de rol van KANU-jongeren1, die door terreur 

zijn autoriteit vergroten. De georganiseerde bewegingen hechten veel waarde aan etniciteit 

en tradities. Er kan gesproken worden van een retribalization of politics, waarbij geweld 

wordt gebruikt om de macht van de oppositie te verkleinen. Ook andere etnische groepen 

vormen gemeenschappen en besteden aandacht aan etnische identiteit. Stereotypering vindt 

plaats, waarbij vooral anti-Kikuyu gevoelens een rol spelen. Kikuyus hebben onder de 

regimes van Kenyatta en Moi een bevoorrechtte positie en ontvangen de grootste 

economische en territoriale voordelen. Door tribaal-georganiseerde bewegingen, zoals de 

‘Masaai Morans’, ‘Kalenjin Warrits’ en ‘Kaya Mbombo’, worden in de jaren negentig ongeveer 

3000 mensen gedood en raken bijna 500.000 mensen ontheemd (Kagwanja 2006: 54). 

 Onder het bewind van Moi vindt volgens Kagwanja (2006) criminalisering van de 

staat en onderdrukking plaats. Etnische en territoriale conflicten worden gebruikt bij het 

verdelen en overheersen van de bevolking. Kagwanja (2003: 35) meent dat er duidelijk 

bewijs is dat de regering betrokken was bij de ontwikkeling van etnisch conflict voor politieke 

doeleinden. De regering wordt bekritiseerd voor het steunen van geweld om 

verkiezingsuitslagen te manipuleren en met behulp van politiek-tribalisme haar macht te 

behouden. Dit zorgt voor een scheiding tussen staatsburgerschap en etnisch burgerschap. 

Het liberale burgerschap met individuele rechten komt tegenover etniciteit als toegangsbron 

tot sociale en economische voorzieningen te staan (Kagwanja 2003: 27).   

 Na 24 jaar geregeerd te hebben verliest Arab Moi in 2002 de presidentsverkiezingen 

                                                             
1 Aanhangers van de politieke partij Kenyan African National Union 
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van Mwai Kibaki. Deze belooft bij zijn overwinning binnen honderd dagen nieuwe 

bestuursvormen te creëren, oude besturen te versterken en de macht van de president te 

verkleinen en verdelen (Murunga 2007). Binnen twee jaar ontbindt Kibaki echter deze 

machtshervormingsplannen. Veel mensen zijn gedesillusioneerd in het regime dat al snel 

een etno-regionale basis heeft die niet verschilt van het regime van Kenyatta of Moi 

(Murungu 2007). Er wordt gesproken van vervolging, groeiende ongelijkheid, armoede en 

werkeloosheid. De Kalenjin bevolking zou weinig voordelen van Kibaki’s macht hebben 

gehad en Kikuyus onevenredig veel (Lynch 2008: 558). Kibaki zelf behoort tot de Kikuyu-

gemeenschap.           

 Bij de presidentsverkiezingen in 2007 komt Mwai Kibaki met zijn Party of National 

Unity (PNU) tegenover oppositieleider Raila Odinga van Orange Democratic Movement 

(ODM) te staan. Odinga spreekt in zijn campagne over herverdeling en decentralisatie van 

macht, waardoor een eerlijkere verdeling van voorzieningen zou ontstaan. Een gevolg 

hiervan is meer lokale controle (Lynch 2008: 559). Vooral onder de Luo-bevolking in de 

Nyanza provincie is de politieke aanhang groot.      

 Op 30 december 2007 wordt door verkiezingscommissievoorzitter Kivuitu de 

verkiezingsuitslag bekendgemaakt: Kibaki is herkozen tot president van Kenia. Twijfel over 

de overwinning van Kibaki en het eerlijke verloop van het verkiezingsproces zorgen meteen 

voor chaos. Op 1 januari 2008 verklaart Kivuitu dat de resultaten onder druk bekend zijn 

gemaakt. De Europese Unie, aanwezig met een verkiezingscommissie, neemt afstand van 

de verkiezingsuitslag vanwege geconstateerde fraude. Twee maanden van conflict volgen, 

waarbij meer dan duizend mensen sterven en ongeveer een half miljoen mensen op de 

vlucht slaan (IMLU 2008).          

 Om de uitbraak van geweld in Kenia te kunnen analyseren moet volgens Klopp (in 

Lynch 2008) naar de context van het land worden gekeken. Er is sprake van een 

geschiedenis van straffeloosheid, gebrek aan vertrouwen in instituties en waarin politieke 

partijen worden geassocieerd met bepaalde etnische groepen. Voor sommige groeperingen 

waren de verkiezingen in 2007 een mogelijkheid tot verandering van oude patronen en meer 

autonomie. Omdat oppositiekandidaat Raila Odinga van ODM tot de Luo-gemeenschap 

behoort, speelde het Luo-gebied een aanzienlijke rol in het conflict. Doordat veel waarde 

wordt gehecht aan etnische afkomst zijn verreweg de meeste Luos aanhanger van Raila 

Odinga. In Kisumu en Kogelo is dit principe van politiek-etnische territorialisatie duidelijk 

waar te nemen.          

 Op 28 februari 2008 ontstaat er na veel onderhandelingen een compromis, waarbij 

Kibaki tot president wordt benoemd en Odinga de nieuw gecreëerde functie van minister-

president op zich neemt. De directe gewelduitbraken stoppen daarmee. Tot op heden zijn er 

nog veel vluchtelingen naar aanleiding van het conflict. De schade wordt op miljoenen dollars 
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geschat (IMLU 2008). Ook in Kisumu zijn nog veel gevolgen van het geweld te zien. 

Gebouwen zijn vernield, winkels geplunderd, en de Kikuyu bevolking is hardhandig 

weggejaagd. Onder de lokale bevolking heerst angst voor een nieuwe uitbraak van geweld. 

De presidentsbenoeming van Barack Obama in de Verenigde Staten komt voor veel Luos op 

een moment waarop zij het vertrouwen in de nationale politiek zijn kwijtgeraakt.   
 

1.4 Populatie en methoden van dataverzameling     
                         
Tijdens het veldwerk waren participerende observatie, bronnenanalyse en gesprekken met 

mannelijke inwoners van Kisumu en Kogelo de belangrijkste onderzoeksmethoden. 

Informanten waren in de leeftijd van twintig tot vijfenveertig jaar en komen uit de Luo-

gemeenschap, de etnische groep waar Obama’s vader toe behoort. Het grootste percentage 

mannen in deze leeftijdsgroep is politiek geëngageerd en identificeert zich met Barack 

Obama. Hierdoor waren zij goed op de hoogte van ontwikkelingen in de nationale en 

Amerikaanse politieke situatie, en vertelden met groot enthousiasme over Obama. Naast 

deze mannen maakten ook lokale ambtenaren, handelaren in de toeristenbranche en 

mensen met ondernemingsplannen in Kogelo deel uit van het onderzoek. Zij komen vooral in 

het laatste hoofdstuk naar voren.         

 Het feit dat ik in Kenia ben geboren zorgde vaak voor een vertrouwelijke sfeer, 

waardoor informanten wellicht extra inzet en behulpzaamheid toonden met betrekking tot het 

onderzoek. In totaal heb ik 25 informanten op formele wijze gesproken. Hoewel mijn poging 

tot het leren van Dholuo werd gewaardeerd, vonden de gesprekken plaats in het Engels. Een 

uitzondering is mama Sarah, haar heb ik met behulp van een tolk gesproken. Voor elk 

gesprek maakte ik duidelijk dat de anonimiteit van de informant gewaarborgd was, maar aan 

dat gegeven werd niet veel belang gehecht. Ook wanneer kritische uitingen over de 

nationale politieke situatie werden gedaan, wilden informanten graag met echte naam 

genoemd worden. De tijdsduur van de interviews varieerde van dertig minuten tot ruim een 

uur, waarbij ik gebruik maakte van een opnameapparaat. Na afloop beluisterde ik nogmaals 

het volledige gesprek en beoordeelde de bruikbaarheid ervan. Gedurende de gehele 

veldwerkperiode reflecteerde ik op de verzamelde onderzoeksgegevens en vulde 

ontbrekende delen aan.          

 Naast de formele interviews heb ik talloze informele gesprekken over Barack Obama 

gevoerd. Omdat zijn presidentschap ten tijde van het veldwerk een hot topic was, kwam het 

onderwerp dagelijks voorbij. Hiernaast was Obama ook terug te vinden op posters, in 

muziekteksten, kranten en tijdschriften. Het analyseren van deze bronnen behoorde ook tot 

de onderzoeksmethoden.          
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Een belangrijk gegeven is dat het veldonderzoek is gestart ten tijde van de 

presidentsinauguratie van Barack Obama in de Verenigde Staten. De uitdaging van het 

onderzoek is dat het hierdoor direct is ingesprongen op een grote gebeurtenis en een uniek 

tijdsbeeld van de reacties daarop kan geven. Hiervoor heb ik als onderzoeker gebruik 

gemaakt van een emic perspectief, waarbij ervaringen worden gezien vanuit de betrokkenen 

zelf. Door middel van participerende observatie in Kisumu en Kogelo was ik in staat vanuit 

lokaal oogpunt naar gebeurtenissen te kijken. Door lokale huisvesting heb ik een plek in de 

gemeenschap gevonden en met behulp van de sneeuwbalmethode een netwerk van 

informanten opgezet. Het grootste deel van de tijd heb ik in het stadscentrum van Kisumu 

doorgebracht. In totaal bracht ik zes keer een bezoek aan het dorp Kogelo, waarbij ik 

meerdere malen enkele dagen bij een lokale familie verbleef. Participatie vond plaats in 

alledaagse dingen, zoals reizen met het openbaar vervoer, boodschappen doen, het 

bijwonen van bijeenkomsten en feesten. Bijzondere plaatsen van observatie waren het feest 

na de presidentsinauguratie van Barack Obama, Obama-imitatieoptredens van Elvis Otina, 

en het home1 van mama Sarah.        

 Het eerste deel van deze thesis wordt gewijd aan verbindingen die tussen de 44ste 

Amerikaanse president en de lokale bevolking in Kisumu worden gemaakt. De intensivering 

van verbindingen tussen ‘de ander’ en de eigen persoon die door appropriation tot stand 

komt, zorgt voor zelfreflectie. Daarom zal in hoofdstuk drie aandacht worden besteed aan 

overdenking van de eigen situatie en de rol die Obama’s presidentschap hierin speelt. 

Andere consequenties van Barack Obama’s benoeming en appropriation komen aan bod in 

hoofdstuk vier, waar implicaties van dit presidentschap voor de fysieke omgeving worden 

beschreven. Speciale aandacht wordt hierbij aan het dorp Kogelo geschonken, waar 

ruimtelijke veranderingen in het hoogste tempo plaatsvinden. De thesis wordt afgesloten met 

een conclusie.   

      

 

 

 

                                                             
1 Ik kies ervoor de Engelse term home te gebruiken, omdat er geen Nederlandse term is die de juiste lading dekt. In de  
   Luo-gemeenschap wordt onderscheid gemaakt tussen de termen home en house, waarbij home duidt op het rurale,  
   familiaire huis. Aan deze plek wordt veel belang gehecht. House is de plaats waar iemand woont, die kan verschillen van 
   het home. In hoofdstuk twee wordt meer aandacht aan dit concept geschonken.  
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Hoofdstuk 2 

Obama made in Kenya 

 

 

 
Figuur 2: Cartoon in krant The Standard, 19 januari 2009 
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2. Obama made in Kenya1        

                
Zijn geschminkte gezicht blaakt van zelfvertrouwen als Elvis Otina het publiek met lage stem 

verwelkomt. Kenia’s bekendste Obama imitator strijkt zijn pak glad, knoopt zijn stropdas met 

Amerikaans motief stevig vast en zwaait naar de toeschouwers. ‘Jaluo2 is in the White 

House!’ klinkt het door de grote, bruine uitgaanshal. Ik zit aan een wiebelig, plastic tafeltje en 

kijk naar Elvis. Zijn donker gestifte lippen contrasteren met zijn wit bepoederde gezicht. 

‘Thank you, thank you so much!’ Grappen over de Keniaanse politieke situatie worden 

afgewisseld met stukken tekst uit Barack Obama’s overwinningspeech. Ik heb al meerdere 

van deze shows bijgewoond, waarbij ik voor het oog van honderden toeschouwers 

incidenteel een onverwachte rol op het podium moet vervullen. Deze keer kijk ik vanaf mijn 

beschutte plek geamuseerd naar het publiek, dat zich wederom moeiteloos laat verleiden tot 

het herhaaldelijk roepen van ‘Yes We Can!’. Ook de afkorting OBAMA, Originally Born 

African Managing America, kan telkens rekenen op groot applaus. De reacties zijn 

enthousiast en na afloop van de show verkoopt Elvis een aantal exemplaren van zijn dvd, die 

hij steevast in zijn zilverkleurige koffertje bij zich draagt. De dvd, met de titel ‘Obama made in 

Kenya’, heeft hem in korte tijd landelijke roem opgeleverd. Na de release eind 2008 is Elvis 

intussen talloze comedy-shows en enkele televisieoptredens verder. ‘Our Obama’, kopt de 

krant Daily Nation boven een foto van de imitator3. En een nationale televisiezender heeft 

interesse getoond in een wekelijkse comedy show.     

 Terwijl ik enkele dagen later met Elvis door de straten van Kisumu loop, klinkt een 

mengeling van bewondering en hulpkreten. ‘My brother!’, ‘He is our president’, ‘Can you 

please give me something?’ Onderzoeksdata worden op een dienblaadje gepresenteerd 

terwijl ik letterlijk in de stoffige voetsporen van de imitator treedt. De selfmade acteur, 

voortdurend in pak gekleed, zwaait naar de mensen en stopt af en toe wat shillingbiljetten in 

vragende handen. Een sjofel geklede jongen roept bij het zien van Elvis ‘Obama is the new 

president of the world!’ Gevoelens en verwachtingen van president Barack Obama worden 

hier op microniveau getoond. Vooral op de zanderige paden rondom het drukke busstation 

richten veel arme jongeren zich tot de symbolische president.     

 Hoewel Barack Obama pas in zijn twintiger jaren voor het eerst voet op Keniaanse 

bodem zette, zijn verbindingen tussen zijn presidentschap en lokale inwoners aan de orde 

van de dag in het Keniaanse Kisumu. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 

manier waarop Barack Obama en het presidentschap van de Verenigde Staten op lokaal 

niveau eigen worden gemaakt.  

                                                             
1  Titel dvd Obama comedy, Pengle entertainment 2008 
2  Persoon met Luo-etniciteit  
3  Krant Daily Nation, 15 januari 2009  
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2.1 Appropriation            

                

Barack Obama is aanwezig in het Keniaanse Kisumu. Zijn afbeelding is te zien op posters, 

buttons, wekkers, telefoons, spandoeken, sleutelhangers, t-shirts, wieldoppen, fietstaxi’s, 

bussen en kauwgumverpakkingen. Ook in songteksten, artikelen, comedy shows, televisie-

uitzendingen en organisaties klinkt Obama’s naam. Zanger Dola Kabary zingt de 

Amerikaanse president toe met de woorden ‘Change the world, son of Kenya. Change the 

world, son of Luo’1 en een tijdschrift spreekt over ‘de overwinning van de Luos, die Amerika 

op zijn grondvesten heeft doen schudden’2. Deze uitingen van verbondenheid met de 

Amerikaanse president tonen de impact die een gebeurtenis kan hebben op een groep 

mensen die zich duizenden kilometers verderop bevindt.     

 Een manier van omgaan met mondiale gebeurtenissen op lokaal niveau kan worden 

beschreven met het begrip appropriation, dat het toe-eigenen van een aspect uit een andere 

context inhoudt. In de lokale context vinden onderhandeling en evaluatie plaats waarbij 

nieuwe vormen en betekenissen aan mondiale processen worden gegeven. In deze thesis 

komt appropriation voor wanneer de Amerikaanse president Obama als Keniaan of Luo3 

wordt benoemd in muziek, teksten of producten. Vrijwel alle informanten in dit onderzoek 

behoren tot de Luo-gemeenschap en spreken over Obama als zijnde Luo. Opmerkingen over 

gevoelens van broederschap met de Amerikaanse president, en uitspraken als ‘our guy, our 

son’ komen in een veelvoud van gesprekken naar voren.  

 Ziff en Rao (1997: 1) definiëren appropriation als ‘the taking –from a culture that is not 

one’s own– of intellectual property, cultural expressions or artefacts, history and ways of 

knowledge.’ De auteurs erkennen dat deze beschrijving voor moeilijkheden zorgt, vooral 

omdat geïmpliceerd wordt dat ‘de eigen cultuur’ en ‘cultuur van de ander’ als twee 

verschillende, begrensde systemen bestaan. Dit terwijl de mondiale, culturele wereld volgens 

Appadurai (2002: 35) juist moet worden gezien als een ‘complex, overlapping, disjunctive 

order’. In de bundel Borrowed Power proberen Ziff en Rao (1997) daarom een vollediger 

beeld te scheppen van de complexheid en vele betekenissen van appropriation. Hierin wordt 

duidelijk dat culturele appropriation vaak een negatieve bijsmaak heeft, waarbij het vooral 

duidt op het wegnemen van een aspect uit een lokale context door een ‘dominante cultuur’ 

(Ziff & Rao 1997: 5). Hierbij wordt uitgegaan van ongelijke machtsverhoudingen waarbij 

bijvoorbeeld ’Afrikaanse folklore of inheemse kennis uit Zuid-Amerika worden uitgebuit’ 

(1997: 5). Hart (1997) is wat genuanceerder en vraagt zich af in hoeverre de term werkelijk 
                                                             
1 Dola Kabary. Titel lied ‘We want change Obama’ 
2 Monthly Comic. Volume 2, nummer 120 
3 Barack Obama wordt in Kisumu voornamelijk als Luo benoemd. Dit is te verklaren door het feit dat de lokale bevolking  
   tot de Luo-gemeenschap behoort, evenals Obama’s vader. Ze zijn trots op deze speciale verbinding met de  
  Amerikaanse president. In andere delen van Kenia wordt meer nadruk op Obama als Keniaan zijnde gelegd.   
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iets beschrijft, en of het om iets negatiefs gaat (1997: 138). Zijn definitie is breder dan de 

eerdere omschrijving: 
 

‘Appropriation is the making of what belongs to one individual or group into the property of 

another individual or group. That sometimes can be tangible or intangible property. The 

appropriating can be achieved through ventriloquy, translation, or dispossessions of lands and 

other property. It can be figurative or literal.’  

 

Ook hij gaat er echter vanuit dat het meestal om een dominante versus subdominante 

uitwisseling gaat (1997: 137). Hart heeft twijfels over de mogelijkheid van een bevredigende, 

universele theorie over appropriation, omdat er veel verschillende dimensies zijn. Eigendom 

kan bijvoorbeeld intellectueel, cultureel en lichamelijk zijn. En verder is het moeilijk te 

bepalen wanneer iets een eigendom is, vooral wanneer zoals door antropoloog Wolf (1997) 

wordt uitgegaan van eeuwenlang onderling contact en uitwisseling.  

 

Appropriation in Kisumu  

 

Ondanks de kanttekeningen die bij het begrip kunnen worden geplaatst, kies ik ervoor 

appropriation in deze thesis te gebruiken. Wanneer appropriation wordt gedefinieerd als 

incorporatie van een aspect uit een andere context in een lokaal framewerk, ben ik van 

mening dat het deels toe-eigenen van de Amerikaanse president in Kisumu hieronder valt. 

Het is mijn inziens een helder voorbeeld van appropriation omdat in dit geval het probleem 

van ‘cultureel eigendom’ wordt omzeild. Het presidentschap kan namelijk als één van de 

krachtigste, nationale symbolen worden beschouwd, waarbij Barack Obama als president 

symbool staat voor het reilen en zeilen in de Verenigde Staten. Met deze functie impliceert 

hij verbonden aan de Amerikaanse staat te zijn, en wordt hij wettelijk geacht zich voor de 

nationale bevolking in te zetten en namens hen te spreken. Daarnaast is Barack Obama 

Amerikaans staatsburger en op Amerikaans grondgebied geboren. Het is daarom interessant 

dat juist de identiteit en het toebehoren - belonging - van Obama door inwoners van Kisumu 

worden toegeëigend. Zoals Luo-zanger Dola Kabary de heersende gevoelens bezingt, 

‘Obama is ours’1.           

 Knipogend roept informant Ben tijdens een interview uit: ‘Everyone will know that we 

exported the first African-American President!’ Met geheven bierglas brengt hij een ode aan 

de nieuwe Amerikaanse president. Bens kleine promotiebedrijfje vaart goed bij de 

populariteit van Obama, wiens naam in vele Keniaanse advertenties doorklinkt. Door Obama 

op deze manier haast als Keniaans product neer te zetten worden zijn handelingen en 

                                                             
1 Dola Kabary. Titel lied ‘Mama Sarah’ 
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overwinningen deels aan de Keniaanse- of Luo-bevolking toegeschreven. Hierdoor zijn 

daden van de Amerikaanse president van invloed op de lokale gemeenschap, zodat het kan 

voorkomen dat Barack Obama volgens zanger Atommy Sifa ‘alle schaamte van de Luos 

heeft weggenomen’1. Een comedy tijdschrift beschrijft de invloed van Obama’s 

presidentschap op het imago van de Luos als volgt: ‘The honorable Barack Obama has lifted 

the name of Luos very high, since he has turned to be the second God of the whole world2.’

  Er is dus sprake van een duidelijke vorm van appropriation waarbij één van de 

sterkste nationale symbolen, het presidentschap, eigen wordt gemaakt binnen buitenlandse 

grenzen. Ook de Amerikaanse vlag, een ander belangrijk staatssymbool, wordt in Kisumu 

geïncorporeerd door deze in beeltenissen te versmelten met de Keniaanse vlag. Informant 

Ratj, Obama-fan van het eerste uur en tevens enthousiast oprichter van de ‘Obama 

Movement’ in Kisumu, ontwierp de ‘Kogelo vlag’. Deze bestaat uit de Amerikaanse vlag waar 

de vijftig sterren in het blauwe gedeelte hebben plaatsgemaakt voor de Keniaanse vlag. 

 Verder zijn op veel plekken de Keniaanse en Amerikaanse vlag in miniatuurversie 

naast elkaar te vinden, vooral op het dashboard van talloze auto’s vindt deze vereniging 

plaats. Hierdoor kan worden afgevraagd of het in alle gevallen het ‘eigen maken’ van de 

persoon van Barack Obama betreft, of dat het meer om het creëren en intensiveren van 

verbindingen tussen de Verenigde Staten en Kenia gaat. Ik ben van mening dat van beide 

vormen sprake is. In sommige gevallen worden Barack Obama en zijn presidentschap 

duidelijk toegeschreven aan Kenia, zoals in de songtekst ‘Kogelo, you gave birth to a real 

man. We can’t get anybody in the world we can compare with Obama’3, en in de titel van 

Atommy Sifa’s cd ‘Obama in the white house, Jaluo in the house’. Ook de kalender met 

Obama’s afbeelding en ondertitel ‘Son of Kogelo, Kenya’, is een helder voorbeeld van 

appropriation van Barack Obama. In andere gevallen ligt de nadruk meer op een 

intensivering van verbindingen en vriendschappelijke gevoelens tussen Kenia en de 

Verenigde Staten door Obama’s presidentschap. Burgemeester Samuel Okello van Kisumu 

zit achter zijn imposante, donkerbruine bureau wanneer hij uitwijdt over de aangewakkerde 

relatie met de Verenigde Staten. Terwijl hij praat wordt mijn aandacht getrokken door de 

miniatuurversies van de Keniaanse en Amerikaanse vlag, die naast elkaar op de linkerhoek 

van zijn bureaublad staan:  

   
‘There is now more friendship with the United States than before. Everywhere you go you will find 

a US flag and a Kenyan flag. In fact, in some places people even feel closer to the US than to 

Kenya. Nyanza-people4 have always looked for leaders. And they think that the system in Kenya 

                                                             
1  Atommy Sifa. Titel lied ’President Obama’ 
2  Monthly Comic. Volume 2, nummer 120 
3  Atommy Sifa. Titel lied ‘President Obama’ 
4  Nyanza is de provincie waarin Kisumu en Kogelo zich bevinden, voornamelijk bestaande uit Luo-inwoners. 
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has been unfair to them. In the situation where now they feel, they have one of their own in the 

US, they are saying: ‘Yes, we won the elections in Kenya, as much as it was robbed from us. But 

God has given us now the presidency of America and Kenya.’      

  

Het is interessant dat de burgemeester hier twee verschillende sentimenten noemt: ten 

eerste het gevoelde verwantschap van inwoners van Kisumu met de Verenigde Staten, meer 

dan met hun ‘eigen’ land Kenia, en ten tweede het gevoel dat president Barack Obama ‘one 

of their own’ is. Hiermee wordt de vraag opgeworpen wat er nou eigenlijk door de bevolking 

in Kisumu wordt eigengemaakt. ‘Verkenianiseren’ zij president Barack Obama, en wordt 

hierdoor een stukje Amerika toegeëigend, of ‘veramerikaniseren’ zij Kisumu en hun eigen 

identiteit?   

 Ik ben van mening dat beide situaties zich voordoen. Voorbeelden van het benoemen 

van Barack Obama als Keniaan zijn eerder in deze paragraaf genoemd, maar een duidelijk 

voorbeeld van fusering met Amerika komt naar voren in de tekst op een spandoek in Kogelo, 

‘Welcome to Kogelo, the 51st state of America’. Hetzelfde idee klinkt door in de opmerking 

dat USA zou staan voor ‘United Siaya Alego’, waarbij Siaya Alego naar het district van 

Kogelo verwijst. En een comedy-tijdschrift is van mening dat ‘Kogelo has come to be small 

America’1. Een andere aanwijzing voor identificatie met de Verenigde Staten is het t-shirt dat 

een enkeling in Kisumu draagt, waarop met grote letters ‘I am proud to be American’ staat. 

Ook Boda-Boda drivers2 fietsen trots door het stadscentrum, terwijl hun handen de rood, wit, 

blauw gestreepte en met sterren versierde handvatten omklemmen.  

 De vraag is of het ertoe doet of er sprake is van ‘amerikanisering’ van Kisumu of 

‘kenianisering’ van de Verenigde Staten. Verschillende motieven lijken een rol te spelen bij 

het kiezen voor één van beide identificatiemogelijkheden. Door bijvoorbeeld gevoelsmatig 

een deel van Amerika te worden, hopen sommige informanten op het makkelijker verkrijgen 

van een visum voor de Verenigde Staten. Volgens enkelen onder hen is het bezitten van 

Luo-etniciteit genoeg reden voor een gemakkelijke toetreding tot Amerika. Maar door de 

Amerikaanse president deel van Kenia te maken, hebben informanten hoop dat Barack 

Obama een oogje in het zeil houdt wat betreft de politieke en economische situatie in Kenia, 

en dat hij zal ingrijpen wanneer die uit de hand dreigt te lopen. Want zoals informant Richard 

meent, ‘Obama zou zijn eigen volk niet laten bloeden’3.      

 Het ‘veramerikaniseren’ en ‘verkenianiseren’ gebeurt mijn inziens dus tegelijkertijd en 

komt uiteindelijk vrijwel op hetzelfde neer. De informanten ervaren namelijk het dichter naar 

elkaar toegroeien van Amerika en Kenia, waardoor grenzen tussen de twee landen 

vervagen. Antropoloog Orvar Löfgren (2002) beschrijft grensgebieden als ‘no-man’s-land, as 
                                                             
1 Monthly Comic. Volume 2, nummer 120 
2 Lokale fietstaxi’s 
3 Interview Richard, Kisumu, 20 april 2009 
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terrain vague, unchartered margins ‘in the middle of nowhere’, but at the same time they are 

black holes, attracting a lot of energy and anxiety’. Er kan worden gesproken over een 

figuurlijk grensgebied tussen de Verenigde Staten en Kenia als een stukje niemandsland, 

waarin Kenianen de mogelijkheid hebben zich verbonden te voelen met Amerika. Dit gevoel 

van verbondenheid is mogelijk gemaakt doordat zij eerst Obama als Keniaan hebben 

benoemd. Dus concluderend komt door een toegenomen verbinding tussen Barack Obama 

en Kenia, veelal tot stand gekomen door appropriation van Obama, de Verenigde Staten 

gevoelsmatig dichterbij. Informant Dave vat deze gevoelens op treffende wijze samen: ‘Now 

we feel they are just our next-door neighbours’1.  

 
2.2 Appropriation en cultureel/academisch imperialisme 
 

In de context van het presidentschap van Barack Obama wordt een vorm van appropriation 

geboden die ingaat tegen de dominante-subdominante machtsverhouding waar Ziff en Rao 

(1997: 5) en Hart (1997: 137) in het boek Borrowed Power op doelen. Zij menen dat het 

begrip appropriation vooral duidt op het wegnemen van een aspect uit een lokale context 

door een dominante cultuur. Ook Ulf Hannerz (2002: 39) benadrukt een scheve 

machtsverhouding wanneer hij culturele stromen van periferie naar centrum beschrijft:  
 

‘Objects of art, ritual or other significance, which may not be readily replaceable at the periphery, 

but which are at one time or other exported due to the superior economic and political power of 

the center (...). Here one may see indeed a tangible impoverishment of the cultures of the 

periphery.’  

   

Deze centrum-periferie asymmetrie noemt Hannerz ‘academisch imperialisme’, die volgens 

hem een stroom in tegenovergestelde richting van ‘cultureel imperialisme’ betreft. Met 

betrekking tot het gebruik van het begrip appropriation in Kisumu is het interessant om in 

deze paragraaf beide vormen van imperialisme nader te bekijken.  

Binnen het discours van cultureel imperialisme wordt dominantie van westerse 

invloed op andere plaatsen ter wereld geïmpliceerd, met als resultaat een homogene, 

mondiale cultuur. Culturele verschillen zullen verdwijnen en er wordt een ‘world of sameness’ 

gecreëerd (Inda & Rosaldo 2002: 13). Inda en Rosaldo (2002) brengen echter een drietal 

argumenten naar voren die het discours van cultureel imperialisme ontkrachten. Zij menen 

dat mondialisering niet slechts uit éénrichtingverkeer bestaat: culturele invloeden stromen 

niet alleen vanuit het Westen naar de rest van de wereld, maar ook andersom. Verder zijn 

Inda en Rosaldo van mening dat culturele stromingen waarbij het Westen niet betrokken is, 

                                                             
1 Interview Dave, Kisumu, 8 maart 2009 
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in het discours van cultureel imperialisme buiten beschouwing worden gelaten. En het 

belangrijkste tegenargument in de context van deze thesis is dat ‘foreign cultural forms have 

a tendency to become customized. They are interpreted, translated, and appropriated 

according to local conditions of reception’ (Inda & Rosaldo 2008: 18). Appadurai (2002: 60) 

benoemt hetzelfde fenomeen met andere woorden: ‘Forces tend to become indigenized in 

one way or another’. Culturele aspecten worden dus in een nieuwe context geïncorporeerd, 

waardoor cultuur niet als gelokaliseerd en omgrensd moet worden gezien. Door interculturele 

verbindingen bestaat er namelijk geen vaste link tussen cultuur en plaats meer (Inda & 

Rosaldo (2008:14), als die ooit al heeft bestaan. Cultuur kan daarom als deterritorialized 

worden gezien, wat aangeeft dat culturele processen territoriale grenzen overstijgen. Hier 

hangt het proces van reterritorialization mee samen, waarbij cultuur in een nieuwe context 

wordt geïncorporeerd. Appropriation kan als vorm van reterritorialization worden gezien: door 

appropriation worden in een lokale context namelijk nieuwe betekenissen gegeven en 

vormen aangenomen, waardoor het idee van klakkeloos overgenomen westerse invloeden 

niet opgaat. In plaats van dat sprake is van homogenisering, krijgen invloeden een eigen 

vorm en kunnen daardoor niet langer als cultureel ‘opgedrongen’ imperialisme worden 

gezien. Appropriation gaat dus in tegen het idee van cultureel imperialisme.  

 Het idee van academisch imperialisme, waarbij cultureel eigendom door een 

dominant centrum uit de periferie wordt weggenomen, is mijn inziens net zo essentialistisch 

als het idee van cultureel imperialisme. Het betreft in principe de vorm van appropriation met 

een dominant-subdominante machtsverhouding waar Ziff en Rao (1997), Hart (1997) en 

Hannerz (2002) het over hebben. Er wordt wederom in termen van machtsongelijkheid 

gesproken, waarbij het ‘dominante centrum’ aspecten wegneemt uit de ‘weerloze periferie’. 

De rape narrative van Gibson-Graham (1996) is op zowel het idee van cultureel- als 

academisch imperialisme van toepassing. Zij maken een vergelijking tussen globalization 

narratives en rape narratives en concluderen dat ‘both present a masculinized entity (the 

rapist, global capitalism) as always in a position of dominance and a feminized victim (the 

rape victim, the local) in a position of weakness’. Mondialisering en het Westen worden hierin 

dus verbeeld als ‘verkrachters’ van het kwetsbare niet-Westen. Het is daarbij de vraag of 

überhaupt in termen van centrum en periferie, en Westen en niet-Westen moet worden 

gesproken. Ik ben met Inda en Rosaldo (2002: 26) van mening dat niet moet worden gedacht 

in ‘terms of a monotlithic core-periphery model, but as a complexly interconnected cultural 

space, full of crisscrossing flows and intersecting systems of meaning’.     

  In deze thesis nemen Keniaanse inwoners een aspect uit een Amerikaanse context 

over, dat zij ‘eigen maken’ door er Keniaanse kwaliteiten en eigenschappen aan toe te 

schrijven. Deze vorm van appropriation komt dus niet overeen met het beeld van 

academisch imperialisme, waarbij cultureel eigendom wordt overgenomen door een 
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dominant centrum, en komt ook niet overeen met cultureel imperialisme waarbij een 

dominante cultuur de perifere cultuur overheerst. In deze thesis komt dus een alternatieve 

vorm van appropriation aan bod die ingaat tegen de vaker genoemde dominante-

subdominante vorm.    

 

2.3  Appropriation en etniciteit        

                    
‘Obama is a Luo, I am a Luo. So he is my brother, we share the same roots’. Alfred kijkt me 

aan alsof zijn uitspraak geen enkele verdere uitleg nodig heeft. Alle informanten die ik tijdens 

het veldwerk in Kisumu spreek, geven aan dat Obama zonder twijfel tot de etnische Luo-

gemeenschap behoort. Uitspraken over verwantschap en broederschap komen in vrijwel elk 

interview naar voren en op familiare wijze wordt over de Amerikaanse president gesproken. 

Gezien het feit dat Barack Obama niet in Kenia is geboren en pas op latere leeftijd voor het 

eerst voet op Keniaanse grond heeft gezet, is dit een opmerkelijk gegeven. In deze 

paragraaf wordt daarom aandacht besteed aan motieven voor het gebruik van appropriation 

van Obama.           

 De toe-eigening van Obama in Kisumu berust vooral op de waarde die aan etniciteit 

wordt toegekend, zoals ook in het artikel van Adhiambo et al. (2008) wordt weergeven:  

‘Obama is considered to be a son of the Luo people, the largest ethnic group in Western Kenya, 

and here blood ties create identity, a sense of belonging and favour. People say: ‘Obama is our 

child. He won’t forget his home.’ 

Omdat bloedbanden voor de Luo-gemeenschap een belangrijk deel van identiteit bepalen, 

voelen inwoners van Kisumu zich verwant aan Barack Obama. Zoals eerder geschreven zijn 

er volgens de Keniaanse overheid 42 verschillende etnische groepen in het land te 

onderscheiden, en worden 61 talen gesproken. De westelijke provincie Nyanza, waar zowel 

Kisumu als Kogelo zich bevindt, wordt tot ‘Luo-land’ gerekend. De ruime meerderheid van de 

inwoners in Kisumu behoort tot de Luo-gemeenschap, evenals de vader en stiefoma van 

Obama. De moeder van Obama is geboren in de Verenigde Staten.   

 Dat Barack Obama door informanten als Luo wordt gezien, moet worden uitgelegd 

aan de hand van familiebanden. Er is volgens Luo-traditie sprake van een patriarchaal 

verwantschapsysteem waarbij kinderen worden toegeschreven aan de familielijn van de 

vader. Informant Norbert stelt stellig dat Obama een Luo is: ‘According to our culture, a child 

is always a fathers child. Even if the father and the mother separate, the child will always go 

back to the fathers side. So to us Obama is really ours’. Moeders familielijn doet er niet veel 

toe. Dit kan worden gewijd aan de bruidsschat die wordt betaald aan de familie van de 
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vrouw, waardoor zij als ‘eigendom’ van de man wordt beschouwd. Obama-imitator Elvis 

spreekt hierover: 

‘A child is the child of the father. As much as he is a mama’s child, in the African society the man 

is the one who marries. He pays dowry to the parents of the woman. So it’s like he owns the 

woman. After owning the woman, that means everything belonging to the woman is his. So that is 

why Kenyans associate the roots of Obama in Kenya.’ 

Om mijn verwarde gezicht werd door informanten vaak gelachen, en geduldig overtuigden ze 

me voor de zoveelste keer van Obama’s Luo-etniciteit. Herhaaldelijk vroeg ik hen wat het 

geval zou zijn als de situatie andersom was geweest: indien Obama’s moeder in Kenia was 

geboren en zijn vader uit Amerika kwam. Volgens vrijwel iedereen zou de euforie dan niet de 

proporties aannemen als nu het geval is, en zouden ze Obama niet als ‘zoon van Kenia’ 

bestempelen. ‘Maybe we would call him our cousin’, grapt informant Ben.  

 

Etniciteit als identiteit       

 

Opvallend is dat etniciteit in dit geval dus veelbepalend is voor identiteit. De etniciteit van de 

vader bepaalt de leefregels en tradities waaraan het kind zich dient te houden, en etniciteit is 

vanaf de geboorte een vaststaand en onveranderbaar gegeven. Het gaat om een 

essentialistische opvatting van identiteit, die bijna volledig aan etnische achtergrond wordt 

gekoppeld. Identiteit is in dit geval toegeschreven of opgelegd en niet vrijwillig gekozen.  

 Volgens Taylor (1994) is identiteitspolitiek instrumenteel in het streven naar gelijke 

rechten en erkenning. Keerzijde hiervan is dat individuen gereduceerd worden tot enkel 

groepslid. Een persoon die tot de Luo-gemeenschap wordt gerekend kan slechts tot de 

Luos behoren, waardoor veel andere lidmaatschappen worden uitgesloten. Door de 

essentialistische opvatting van etno-identiteit ontstaan scherpe grenzen tussen 

verschillende gemeenschappen, waardoor sprake is van stereotypering en othering van 

etnische groepen. Dat deze manier van groepsvorming gevaarlijk kan zijn, is te zien aan het 

geweld dat na de presidentsverkiezingen in december 2007 in Kenia uitbrak. Volgens Klopp 

(in Lynch 2008: 563) ontstond het geweld doordat een duidelijke politieke scheiding was 

ontstaan waarbij leiders gebruik maakten van etnische identiteit. Verschillende 

gemeenschappen kwamen hierdoor tegenover elkaar te staan. Ook in Kisumu is te zien dat 

vijandige gevoelens bestaan voor bepaalde etnische groepen. Informant Victor behoort tot 

de Luya-gemeenschap, waarvan het territorium grenst aan ‘Luo-land’. Hoewel Luyas en 

Luos op dit moment op redelijk vriendschappelijke voet met elkaar omgaan, geeft Victor in 

een interview aan dat etniciteit verregaande gevolgen kan hebben: ‘I present myself as a 

Luo in daily life, yet I am not a Luo. When problems come... They can come and break into 
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my house, with stones, and say: ‘There is a Luya here!’ I am living in Kisumu like a Luo but I 

am a Luya’1.            

 Negatieve beeldvorming bestaat in Kenia voornamelijk met betrekking tot de Kikuyu-

gemeenschap. Dit is deels terug te voeren naar het beleid van president Kenyatta (1964-

1978), waarbij Kikuyus stukken land van de vertrokken Britse oud-kolonisatoren kregen 

toegewezen, waardoor andere etnische groepen zich benadeeld voelden. Bepaalde 

eigenschappen worden door informanten aan leden van verschillende gemeenschappen 

toegeschreven. Zo zouden Kikuyus slecht en onbetrouwbaar zijn, en wordt over Luos als 

zijnde trots, intelligent en lui gesproken. Op basis van het toegeschreven 

groepslidmaatschap worden Kikuyus door de Luo-gemeenschap op veel terreinen 

buitengesloten. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat veel informanten verkondigen 

tijdens politieke verkiezingen nooit op een Kikuyu te zullen stemmen. Ook zijn tijdens het 

verkiezingsgeweld in 2007 en 2008 vrijwel alle Kikuyus met geweld uit de stad Kisumu 

verjaagd.           

 De scheiding tussen Luos en Kikuyus komt eveneens naar voren in de viering van 

Barack Obama’s verkiezingsoverwinning. Tijdens de waarschijnlijk frauduleuze, Keniaanse 

verkiezingen in december 2007 versloeg president Kibaki, behorende tot de Kikuyu-

gemeenschap, Luo-kandidaat Odinga. Kikuyus hebben hierbij volgens veel informanten 

‘gezworen’ dat er nooit een Luo tot president zal worden benoemd. Hierdoor wordt de 

Amerikaanse presidentsbenoeming van ‘Luo-broeder’ Barack Obama met nog groter 

enthousiasme gevierd. Ook Adhiambo et al. (2008) brengt de afgelopen Keniaanse 

verkiezingen in verband met Obama’s presidentschap:    

 
‘According to some (Luos), ‘this is the best opportunity for the region to celebrate the ODM’s 

stolen victory’ in the last Kenyan elections. ‘Since we don’t have a Luo president here in Kenya, 

we’ll get one in the White House’ is a common joke on the streets of Kisumu.’  

 

In een songtekst van de populaire Luo-zanger Dola Kabary komt de scheiding tussen Luos 

en Kikuyus ook naar voren. In zijn lied ‘Mama Sarah’ wordt iedereen uitgenodigd feest te 

komen vieren in Kisumu, ter ere van Obama’s presidentsoverwinning. Verschillende 

Keniaanse etnische groepen zijn welkom, evenals blanke bezoekers. De komst van Kikuyus 

is echter niet gewenst. Appropriation van Barack Obama als Luo vindt in het lied plaats, 

wanneer ‘Obama is ours’ wordt gezongen. Hiermee wordt ook duidelijk gemaakt dat Obama 

geen deel van de Kikuyu-gemeenschap is, en dat zij eigenlijk geen recht van feestvieren 

hebben. Een deel van de tekst luidt als volgt:   

  
                                                             
1 Interview Victor, Kisumu, 28 januari 2009 
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‘Everybody come to Kisumu. Eat fish from Lake Victoria. If you eat fish you will be smart. Like 

Odinga, Like Obama. Lets rebuild Kisumu. Mama Sarah, Odinga, Obama, Wazungu1. Kikuyus, 

if you come to Kisumu, don’t stay in Kisumu. Don’t eat fish, you’ll be more clever than us. 

Obama is ours. Don’t eat Ugali2, Ugali is ours. All the Luos come to Kisumu. All the Kalenjin, 

come to Kisumu. Everyone come and eat. But not Kikuyus. Obama lets rebuild Kisumu. Kisumu 

is our home. Raila, lets rebuild Kisumu. Kisumu is our home. Raila, tell Obama to build Kisumu. 

Kisumu is our home.’   

 

Hoewel vrijwel alle Kenianen de presidentsoverwinning van Obama vieren, is er verschil in 

de mate waarin dit gebeurt en de manier waarop Obama eigen wordt gemaakt. Appropriation 

van Obama als behorende tot de Luo-gemeenschap vindt vooral plaats onder de Luo-

bevolking. De meerderheid van Keniaanse artiesten die Obama’s naam in hun act gebruiken, 

zoals acteurs en zangers, komt uit de Luo-gemeenschap. Volgens veel informanten wordt de 

verbinding tussen Obama en Luos liever niet door Kikuyus gemaakt. Zij menen dat binnen 

de Kikuyu-gemeenschap over Obama als Keniaan zijnde wordt gesproken. Obama-imitator 

Elvis Otina past zijn comedyshow aan zijn publiek aan, waarbij etnische achtergrond van de 

toeschouwers een grote rol speelt. Hij vertelt over zijn shows waarin hij een Obama-imitatie 

doet:  

 
‘When I am acting like Obama, there are different reactions. There are very positive reactions in 

a crowd of Luos. Also in a crowd of Luyas and Kalenjins. But Kikuyus…there are some who 

don’t have that positive reaction. They feel jealous about Obama’s connection with the Luos. 

When I am acting for Luos I won’t use the same script and speech as when I am acting in 

Kikuyu crowds. Because they really have different reactions. In crowds of Luos they love to 

hear that Obama says ‘I am Jakogelo’3, or ‘Luo in the White house’. But if you go to a Kikuyu 

crowd and you say the same thing..… No…  So when you go to a Kikuyu crowd, you also try to 

show Obama as a citizen of Kenya nation. So you say ‘I, like a Kenyan‘, and ‘Thank you UK, 

thank you United Kikuyu’. So that Obama also recognizes Kikuyus. Then they will be very 

happy.’  

 

Uit dit citaat blijkt dat Barack Obama bij een Luo-publiek als Luo wordt gepresenteerd, 

waarbij dus appropriation in de Luo-gemeenschap plaatsvindt. Andere keren wordt Obama 

als Keniaan neergezet, zoals bij Kikuyu-toeschouwers. Dit geeft aan dat appropriation op 

verschillende manieren plaatsvindt en kan worden aangepast aan situatie en populatie. Er 

wordt gebruik gemaakt van een wisselend schaalniveau, zodat zowel op etnisch- als 

nationaal niveau naar Obama’s identiteit kan worden gekeken. Hierdoor wordt op diverse 

                                                             
1  ‘Blanken’ in de taal Kiswahili 
2  Veel gegeten gerecht in Nyanza provincie, kan worden beschreven als maïspap 
3   Afkomstig uit Kogelo 
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plekken op een verschillende manier uiting aan het presidentschap van Obama gegeven.

 Het punt dat in deze paragraaf gemaakt wordt is dat etniciteit een belangrijke marker 

voor identiteit is, waarbij identiteitspolitiek in Kenia een kwestie van toeschrijving in plaats 

van keuze is. Het is door essentialisering van etniciteit als identiteit dat Obama als Luo wordt 

gezien door de inwoners van Kisumu. Hiernaast is beargumenteerd dat appropriation op 

verschillende niveaus kan plaatsvinden; afhankelijk van de situatie wordt Barack Obama als 

Luo of Keniaan gepresenteerd.  

 

Groepslidmaatschap en verwachtingen  

 

In Kenia wordt door veel mensen dus stevig vastgehouden aan etnische identiteit, die een 

grote rol in het dagelijkse leven speelt. Een reden hiervan is dat men binnen een etnische 

gemeenschap wordt geacht elkaar waar nodig te steunen. De werking van dit sociale 

opvangnet is ook een reden voor de appropriation van Barack Obama.    

 De populariteit van president Obama in Kenia moet in een context van armoede en 

politieke instabiliteit worden geplaatst. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat informanten 

deze termen gebruiken bij de omschrijving van de huidige situatie in hun land. Volgens 

Wrong (2006) verwachten arme, rurale inwoners te worden gered door degenen die het is 

gelukt weg te komen. Dit principe beperkt zich vooral tot de eigen etnische achterban. 

Tijdens het veldwerk in Kisumu raakte ik meerdere malen in verwarring wanneer over broers, 

zussen, neven, nichten, ooms en tantes werd gesproken. Vaak is het gegeven dat iemand uit 

hetzelfde gebied komt, en daarbij dezelfde etnische identiteit heeft, genoeg om tot de 

extended family te behoren. En voor de familie dient goed gezorgd te worden. Informant 

Elvis legt uit waarom hij soms geld geeft aan relatief onbekende mensen die hem om geld 

vragen: ‘Today I might have something, and share it with my brothers who don’t have. But 

tomorrow I might loose everything, and then my brothers will take care of me’. Hiermee geeft 

hij het functionele aspect van de etnische gemeenschap als sociaal steunpunt aan. 

 Etnische loyaliteit is ook terug te zien in de nationale politiek, waarbij vrijwel alle Luos 

op een Luo-kandidaat stemmen. De achterliggende reden wordt samengevat in de titel van 

Michela Wrong’s boek It is our turn to eat (2009). Wanneer iemand van de eigen achterban 

een machtige positie krijgt toegewezen, wordt namelijk verwacht dat de gehele etnische 

gemeenschap daarvan zal profiteren. In de politieke geschiedenis van Kenia komt dit 

principe veelvuldig naar voren, waarbij aanhangers van de president onevenredig profijt van 

zijn positie hebben. Deze verwachtingen gelden ook voor de huidige Keniaanse minister-

president Raila Odinga, die tot de Luo-gemeenschap behoort. In een spotprent in krant The 

Standard wordt hij afgebeeld terwijl hij gebukt gaat onder het gewicht van een grote zak 
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‘verwachtingen’ van Luos1.          

 Volgens Wrong (2006) zijn de verwachtingen die door de gemeenschap over een 

persoon bestaan groter naarmate de status hoger is. Als we volgens dit principe de toe-

eigening van de Amerikaanse president analyseren, belooft Barack Obama’s 

presidentschap, dat door veel informanten als de ‘machtigste functie ter wereld’ wordt 

omschreven, gouden bergen voor de Luo-gemeenschap. Een persoon wordt namelijk geacht 

goed voor zijn familie en thuisland te zorgen. Informant Charles, wonend op loopafstand van 

mama Sarahs huis en vol positieve toekomstvisioenen over zijn dorp, spreekt over het 

belang dat aan home wordt gegeven:   
 

‘First of all it is back to the roots. Roots are where plants come from. A plant can’t generate and 

produce the fruits without roots. The roots are home. Now Obama’s home is Kogelo. So he first of 

all looks at home. Because he is now in the city, going to fetch the fruits up in the trees. These 

fruits, where are they coming from? They come from roots. And where are these roots? These 

roots are just from Kogelo.’ 

De waarde die de Luo-gemeenschap aan home hecht is dus groot. Door hen wordt 

onderscheid gemaakt tussen de begrippen home en house: het maakt niet uit in welke plaats 

het huis van een persoon zich bevindt, home blijft erg belangrijk en is onveranderbaar. 

Home is de plaats waar de vader is opgegroeid, en na zijn dood wordt begraven. Verder is 

het gebruikelijk dat echtparen bij de familie van de man gaan wonen, en hun huis naast het 

rurale home van de ouders bouwen. Hierdoor groeien kinderen dus automatisch op bij 

vaders familie, en dit benadrukt het belang dat aan de familie van vaders kant wordt 

gehecht. Veel jongeren trekken naar steden of indien mogelijk het buitenland op zoek naar 

werkgelegenheid, maar keren op latere leeftijd terug naar het rurale home of bezoeken het 

regelmatig. In het boek Dreams from my father (1995: 369) beschrijft Barack Obama de 

uitleg die hij van zijn halfbroer Roy en halfzus Auma over het concept home krijgt:  

‘There’s your ordinary house in Nairobi. And then there’s your house in the country, where your 

people come from. Your ancestral home. Even the biggest minister or businessman thinks this 

way. He may have a mansion in Nairobi and build only a small hut on his land in the country. 

But if you ask him where he is from, he will tell you that that hut is his home.’  

 

Dit citaat maakt duidelijk dat ongeacht de economische positie of huidige woonplaats van 

een persoon, home een grote rol blijft spelen en onveranderlijk is. Omdat Obama’s vader in 

Kogelo is opgegroeid en begraven, is het in navolging van deze gedachtegang logisch dat 

Barack Obama’s home in Kogelo wordt aangewezen. Vandaar dat grote belangstelling voor 

                                                             
1 8 februari 2009, Munene 
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deze plaats bestaat, die niet alleen door buitenlandse toeristen maar ook door veel Kenianen 

wordt bezocht; niet in de laatste plaats in de hoop dat er wat van Obama’s succes naar hen 

uitstraalt. Terwijl we naar televisiebeelden van een feestende menigte in Kogelo kijken, 

verklaart informant Ben het enthousiasme op nuchtere wijze: ‘Everyone wants to be 

associated with something good’.        

  Binnen het systeem waarbij de gemeenschap als sociaal opvangnet fungeert, bestaat 

een specifieke vorm waar verwachtingen over Barack Obama onder kunnen worden 

geschaard: het idee van diaspora duty, dat volgens verschillende informanten een sterk 

geldende morele regel vormt. De vader van Barack Obama ontving in de vijftiger jaren van 

de vorige eeuw een beurs voor een universiteit in Hawaï en verliet daarom Kogelo. Michela 

Wrong (2006) beschrijft op simpele wijze het principe van diaspora duty:  

‘Village bands together to sponsor bright local boy. Local boy leaves village and heads west. 

Boy becomes man, wins success, forgets roots. Man returns repentant, wearing suit, weeps in 

mother’s arms, builds local school, throws huge party, doles out gifts. The son of the soil has 

found himself again, and in the process repaid his debt to the community.’  

In het geval van Barack Obama slaat de diaspora duty een generatie over, waardoor de 

zoon van de vertrokkene wordt geacht ‘terug naar de gemeenschap te brengen wat is 

geoogst’. Ten tijde van het veldwerk werd door informanten impliciet naar dit principe 

verwezen. Zo vertelt informant Charles, terwijl ik vanaf het achterrekje van zijn motorfiets de 

fundamenten van een toekomstig hotel bekijk, over zijn toekomstverwachtingen voor het 

dorp: ‘Obama heeft een groot dier geschoten, en wordt geacht dit thuis te brengen’. De 

‘verloren Luo-zoon’ brengt in Kisumu en Kogelo hoop op economische en sociale 

vooruitgang voor de lokale gemeenschap. Door appropriation van Barack Obama als lid van 

de Luo-gemeenschap, kan worden gewezen op de plicht die Obama heeft om voor zijn 

achterban te zorgen. 

 

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het eigen maken van Barack Obama door 

inwoners van Kisumu als een vorm van appropriation kan worden beschouwd. Deze 

appropriation gaat in tegen het idee van cultureel- en academisch imperialisme, en biedt een 

vorm die afwijkt van de vaker genoemde dominante-subdominante appropriation. Door het 

belang dat aan etniciteit wordt gehecht, wordt appropriation van Barack Obama mogelijk 

gemaakt. Dit gebeurt op verschillende niveaus, waarbij de Luo-gemeenschap vooral over de 

Amerikaanse president als Luo zijnde spreekt. Maar de etnische identificatie is flexibel: door 



 
 

30 

niet-Luo wordt Obama immers als Keniaan toegeëigend. De vermeende, gedeelde 

achtergrond heeft implicaties voor de etnische achterban, die hoopt mee te profiteren van 

Obama’s succes. Deze verwachtingen zijn verbonden aan normen en waarden binnen de 

gemeenschap, en verweven met de politieke geschiedenis en etnische grenzen in Kenia. 

Door appropriation van Barack Obama worden ook de banden tussen de Verenigde Staten 

en Kenia versterkt, dat invloed heeft op ideeën over de eigen situatie en positionering in een 

mondiaal netwerk. In het volgende hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de zelfreflectie die 

in Kenia ontstaat door deze intensivering van verbindingen met de Verenigde Staten.  
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Hoofdstuk 3 

Can the next Obama for Kenya please step forward? 
 

 

Figuur 3: Cartoon in krant Daily Nation, 23 januari 2009 
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3. Can the next Obama for Kenya please step forward?1   

                         
Voor ik het weet heeft Elvis me over het rode veiligheidslint getild, en een paar tellen later 

schud ik de hand van minister-president Raila Odinga, zijn vrouw en een aantal Keniaanse 

ministers. Het is 15 februari 2009 en ik bevind me in het plaatsje Bondo op de jaarlijkse 

herdenkingsdienst van Jaramogi Oginga Odinga2. De opkomst is in vergelijking met andere 

jaren laag, wat de dalende populariteit van gastheer Raila Odinga pijnlijk zichtbaar maakt. Na 

het verkiezingsgeweld eind 2007 en begin 2008 heerst er groot politiek wantrouwen onder de 

Keniaanse bevolking. Mensen zijn erg ontevreden over de huidige machtsverdeling en de 

politieke situatie is instabiel. Vanaf het kleine podium spreekt Odinga, omringd door tientallen 

microfoons en camera’s, het toegestroomde publiek toe:   

 
‘Are you happy?’             
 - ‘No!’                   
‘Why not?’                        
 - ‘We are hungry!’             
‘You have not eaten?’                         
  - ‘No!’                                    
‘You will eat!’  
      

Terwijl de menigte haar ongenoegen laat horen, spreekt Odinga over de moeilijkheden die 

de coalitieregering op dit moment tegenkomt: ‘Rome was not built in one day. We have only 

been here for ten months. Can we feed all these people in ten months? No, we can’t! Can we 

build the whole country in ten months? No we can’t!’ Elvis staat naast me en schudt 

verslagen zijn hoofd. Hij maakt een opmerking over de tegenstelling tussen Odinga’s 

uitspraken en Obama’s campagne-slogan ‘Yes we can’, en vindt dat het de Keniaanse 

politiek typeert. Terwijl onze gedachten even naar Barack Obama uitgaan, zie ik dat zijn 

grootmoeder een paar stoelen van meneer Odinga afzit. Ze praat met de andere mensen in 

het afgezette VIP-gedeelte. Een mevrouw achter haar draagt een zelfgemaakte hoed, 

waarop ze zorgvuldig de afbeeldingen van Raila Odinga en Barack Obama heeft geplakt. Op 

dat moment hoor ik Odinga’s stem door de luidsprekers zeggen dat Barack Obama zijn 

hartelijke groeten via mama Sarah wil laten overbrengen aan de Keniaanse bevolking.  

Het presidentschap van Obama en de Keniaanse politieke situatie zijn op vele fronten 

met elkaar verweven. Barack Obama is een inspirator voor veel Kenianen en een voorbeeld 

voor hervormingen in eigen land. Wanneer dagelijks de groepjes mannen zich aan het einde 

van de middag in Kisumu verzamelen, klinkt de naam van Obama veelvuldig. Onder de 

schaduwrijke mangobomen worden heftige politieke discussies gevoerd, waarbij de politieke 

                                                             
1 Tekst spotprent krant Daily Nation, 25 januari 2009 
2 Vader van minister-president Raila Odinga, voormalig vice-president van Kenia die overleed in 1994 
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toekomst van Kenia wordt besproken en vergelijkingen worden gemaakt tussen de situatie in 

Kenia en de Verenigde Staten. Door een toename van verbindingen tussen deze landen en 

het gebruik van appropriation wordt aangezet tot overdenking van de eigen situatie. In dit 

hoofdstuk wil ik aantonen dat betekenisgeving en appropriation van het presidentschap van 

Barack Obama zijn verbonden aan de ervaring van de lokale situatie en aanzetten tot 

zelfreflectie. Appropriation van Barack Obama zou zelfs als strategie kunnen worden gezien 

om hervormingen in eigen land op de agenda te plaatsen. 

 

3.1  Ervaring van huidige situatie     

Voordat iets kan worden gezegd over zelfreflectie die door Obama’s presidentschap tot 

stand komt, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ervaring van de huidige 

situatie door inwoners van Kisumu. Betekenissen over het presidentschap van Barack 

Obama worden hier namelijk gevormd in een situatie van politiek wantrouwen, tribalisme, 

corruptie en een grote kloof tussen arm en rijk. In de huidige antropologische literatuur wordt 

veelvuldig gesproken over de veranderende functie van de natiestaat, waarbij socioloog 

Bauman (1998) zelfs spreekt over de periode ‘after the nation-state’. Mijn inziens wordt 

nauwelijks aandacht besteed aan beleving van de situatie in een postkoloniale staat als 

Kenia, waar de homogeniserende functie van de natiestaat (Gellner 2006) niet voltooid of 

wellicht nooit gestart is.        

 Wanneer bestuurders van een natie niet tot de meerderheid van de burgers behoren, 

kunnen conflicten zich ontwikkelen. In het etnisch heterogene landschap van Kenia ontstaan 

deze conflicten met betrekking tot politieke macht, zoals bij de vorige presidentsverkiezingen 

pijnlijk duidelijk werd. Uit het historische overzicht in de inleiding van deze thesis blijkt een 

principe van politiek en territoriaal tribalisme aanwezig in de relatief korte politieke 

geschiedenis van Kenia. Een verdeling langs etnische lijnen is nog veelal zichtbaar in het 

dagelijkse leven. Deze paragraaf richt zich op de ervaring van de huidige situatie in Kenia 

door inwoners van Kisumu. Hierbij wordt aandacht besteed aan de politieke situatie en de 

positionering van Kenia in een economisch-politiek mondiaal netwerk. Voor deze thema’s is 

gekozen omdat Barack Obama een politieke functie vervult en informanten daardoor vooral 

vergelijkingen maken op politiek gebied. Doel van deze paragraaf is een kader te vormen 

waarin verwachtingen en lokale uitingen over de Amerikaanse president kunnen worden 

geplaatst.  

 

Politieke situatie 

Victor en ik lopen door de stoffige straten van één van Kisumu’s grootste sloppenwijk. We 

passeren een zwarte plek op de grond die herinnert aan het lichaam dat hier tijdens het 
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verkiezingsgeweld in brand werd gestoken. Intussen bespreken we de huidige nationale 

politieke situatie. Vanwege zijn werk als bodyguard is Victor meerdere malen met Keniaanse 

politici in aanraking gekomen, en vanuit persoonlijke interesse volgt hij het nationale politieke 

nieuws op de voet. Dagelijks schreeuwen krantenkoppen pakkende leuzen over 

ontwikkelingen binnen de nieuwgevormde coalitie, die vaak met schandalen en 

corruptiezaken in verband worden gebracht. In het merendeel van de artikelen wordt openlijk 

kritiek geuit op de leiders van het land. Bij belangrijk nieuws zijn de kranten voor het 

middaguur uitverkocht: lege krantenstalletjes betekenen voor de antropoloog dat alertheid is 

geboden. Zonder twijfel kan geconcludeerd worden dat er groot politiek wantrouwen onder 

de lokale bevolking in Kisumu heerst. Al slenterend verwoordt Victor de gevoelens van veel 

van zijn stadsgenoten: ‘It is very painful that whatever the citizens of Kenya are expecting 

from their leaders, those are not the kind of achievement they are getting from the 

government.’            

 Bij de presidentsverkiezingen in 2002 was er sprake van een opleving van hoop, 

omdat mensen het gevoel hadden dat naar hen geluisterd werd en de rainbow coalition van 

president Mwai Kibaki over tribale grenzen heen steeg. Nadat bleek dat beloften niet werden 

nagekomen, de nieuwe grondwet is bijvoorbeeld na zeven jaar nog steeds niet van de grond, 

is het enthousiasme snel afgenomen. Na de frauduleuze verkiezingen in december 2007 

ontstond een nog grotere deuk in het politieke geloof. Bij het geweld dat na deze 

verkiezingen uitbrak stierven in twee maanden ruim duizend mensen en sloegen een half 

miljoen mensen op de vlucht. Informant Alfred en zijn zoontje Dante schuilden tijdens de 

onlusten in hun huis, vanwaar zij af en toe geweerschoten konden horen. Alfred beschrijft 

hoe hij deze tijd ervoer:  

’Hell broke loose. People were killing each other. Kill your friend, the person who you were living 

with, your neighbor, since he comes from another tribe... The Kikuyu-people left this town. It was 

killing, and burning of houses. It was really terrible. We were going Rwanda style. The nation was 

torn and people were dying.’  

 

De sporen van het geweld zijn momenteel nog zichtbaar in rouwende familieleden, vernielde 

gebouwen en politiek wantrouwen. Volgens krant The Standard zijn meer dan duizend 

mensen in Kisumu werkloos geworden na het verkiezingsgeweld en werden minstens twintig 

hostels vernield. Zakenmannen in Kisumu hebben naar schatting drie miljard Keniaanse 

shilling verloren (omgerekend ongeveer 27.900.000 euro), en sommige mensen vrezen dat 

het twintig jaar zal duren voordat de stad op het oude niveau zal functioneren1. Vooral in de 

westelijke provincie Nyanza, waar Kisumu en Kogelo zich bevinden, heerste veel hoop op 

                                                             
1 ‘Effects of post-poll chaos continue to haunt Kisumu’, 2 maart 2009 
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verbeteringen door de verkiezingen in 2007, omdat de uit het gebied afkomstige partijleider 

Raila Odinga een grote kanshebber op het presidentschap was. Informant Dave is, zoals het 

merendeel van de jonge mannen in Kisumu, erg betrokken bij de Keniaanse politiek en 

beleeft zichtbaar plezier aan het analyseren van de situatie. In een kleine, lokale kroeg 

spreekt hij over de gevolgen van het verkiezingsgeweld:  

 

‘People have put so much hope in the elections. The violence has taken the country ten years 

back. Building is hard, destroying is very easy. If we would have had peaceful elections, the 

whole country would have been in a positive mood. Motivation is lacking, the ability is there. (...) 

We end up realizing that we still have to make a lot of steps to attain greater freedoms and 

democracy for the people of Kenya.’ 

 

In maart 2009, een jaar na de vorming van de coalitieregering, is een opiniepeiling over 

politieke tevredenheid onder de Keniaanse bevolking gehouden. Hieruit kwam naar voren 

dat zeventig procent van de burgers geen enkel resultaat van de coalitie meent te zien1.          

Het wantrouwen in de regering wordt gevoed door corruptieschandalen, geweld, 

voedseltekorten, polarisatie en een gebrek aan werkgelegenheid. Volgens een onderzoek 

van Transparency International bezit Kenia van Oost-Afrikaanse landen de hoogste positie in 

de corruptie-index; bij 66,5 procent van de Keniaans politie zou sprake van corruptie zijn2. 

Verder wordt door informanten een kloof ervaren tussen arm en rijk en tussen burgers en 

regering, welke indeling in veel gevallen met elkaar overeen komt. Politici hoeven in Kenia 

geen belasting te betalen, terwijl burgers daar wel wettelijk toe verplicht zijn. Informant Alfred 

verruilde zijn profvoetbalcarrière voor het financieel veiligere bestaan als dames-

schoenenverkoper. Hij spreidt zijn kleurrijke collectie pumps uit langs de hoofdstraat van 

Kisumu. Terwijl ik naast hem zit, spreekt hij over corruptie en de kloof tussen arm en rijk die 

hij in Kenia ervaart:  

 
‘Kenyan politics is rotten. The battle in Kenya is between just 300 rich individuals, against 30 

million Kenyans. There are some few individuals who have grapped everything. And they don’t 

want a way that they can share their wealth with the citizens of this country. The gap between the 

rich and the poor is continuous to widen like this, and that is why people say that maybe we are 

going to reach a time that we are going to war. And it is not going to be a war of this tribe against 

that tribe…. It is going to be a war between the ‘haves’ and the ‘have nots’. Some people are 

dying of hunger, even right now. But if you listen to the news you hear more than 7 billion shillings 

has been stolen through corruption.’ 

                                                             
1 Reuters, ‘Creaking coalition dissapoints Kenyans’, 10 maart 2009  
2 Krant The Standard, Kenya rated most corrupt nation in East Africa, 3 juli 2009  
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De indeling in haves en have nots die Alfred maakt komt overeen met de beschrijving van 

socioloog Bauman (1998) over een groeiende kloof in het mondiale tijdperk. Hij meent dat 

mondialisering uit een paradox bestaat; terwijl enkelen profijt van de situatie hebben, 

marginaliseert het twee-derde van de wereldbevolking. En de grenzen van deze polarisatie 

zijn nog niet bereikt (1998: 71). Er kan gesproken worden over een mondiale kloof, die 

volgens Bauman tussen locals en globals is ontstaan. Alfred spreekt in het citaat vooral met 

betrekking tot een ongelijke machtsverdeling in Kenia, waarbij politici en burgers van elkaar 

gescheiden worden. Socioloog Castells (2000: 98) meent dat de aanwezigheid van 

dergelijke conservatieve politieke elites voor marginaliteit kan zorgen; macht blijft hierdoor 

geconcentreerd binnen een klein netwerk. Als gevolg ontstaat instabiliteit van politieke 

instituties en wordt macht verdeeld volgens principes van persoonlijke en etnische 

loyaliteiten. Dit komt overeen met ervaringen van informanten. Zij menen dat rijkdom in 

Kenia een vereiste is voor het vergaren van een politieke functie, en dat posities te danken 

zijn aan vriendjespolitiek. Verschillende informanten zeggen bij de komende politieke 

verkiezingen niet meer te gaan stemmen, omdat het toch niks uithaalt. Alfred is één van de 

vele teleurgestelde jongeren in Kisumu: ‘What is the need of voting if this is what we get after 

voting? This is not the government we want. People are tired. (...) It is a coalition of thieves. 

So who do we trust?’   

 Deze economische- en machtskloof komt mede tot stand door tribalisme. Tribalisme 

vindt in Kenia op politiek niveau plaats, waarbij winst wordt verdeeld onder de eigen etnische 

achterban. Maar ook op lokaal niveau vindt tribalisme plaats, mensen verwachten namelijk 

van hun eigen tribe steun te krijgen. In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan 

groepsgrenzen, uitsluiting en verwachtingen. Met het motto ‘it is our turn to eat’ werd het 

systeem van tribalisme verwoord en kwam naar voren dat identiteit nauw is verbonden aan 

etniciteit. Interessant is dat ook appropriation van Obama op tribalistische wijze plaatsvindt, 

waarbij Obama als ‘eigendom’ van de Luo-gemeenschap wordt gezien. Hoewel informanten 

aan de ene kant klagen over het tribalistische politieke systeem, maken zij in hun dagelijkse 

leven ook gebruik van deze denkwijze. Dat geldt met betrekking tot Obama, maar ook met 

betrekking tot Luo-politici in Kenia. Er is vooral sprake van tribalistische gevoelens in tijden 

van schaarste en conflict, zoals op dit moment in Kenia met betrekking tot voedsel en 

werkgelegenheid. 

   Veel inwoners van Kisumu verwachten niet dat de huidige coalitieregering de 

volgende verkiezingen in het jaar 2012 zal halen. Zij vrezen dat een nieuwe geweldsopstand 

in de nabije toekomst zal plaatsvinden, die wellicht nog meer schade zal aanrichten dan het 

verkiezingsgeweld eind 2007 en begin 2008. Uit een opiniepeiling van Transparency 

International in maart 2009 blijkt dat 64 procent van de respondenten een nieuwe 

geweldsuitbraak rond komende verkiezingen verwacht, als corruptie niet wordt aangepakt. 
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Ook blijkt dat ongeveer een derde van de ondervraagden nieuwe presidentsverkiezingen 

wil1. De angst voor nieuw geweld komt tot stand doordat onderliggende gevoelens niet 

gesust zijn, en men ontevreden is over resultaten van de huidige regering. Informant Bernard 

vertelt bijna enthousiast dat hij klaar is voor een nieuwe geweldsuitbraak. Hij is van mening 

dat het vredesakkoord van de coalitie niet de achterliggende redenen van onvrede heeft 

aangepakt en maakt zich op voor eventuele toekomstige gevechten.   

 Een onderzoek naar het recente verkiezingsgeweld is afgesloten en de resultaten zijn 

beschreven in het Waki-rapport. Maar de namen van geweldopstokers worden tot op heden 

niet vrijgegeven. Men verwacht dat een aantal politieke kopstukken zich op de lijst zullen 

bevinden, waaronder wellicht de president en minister-president. Een stemming in de 

regering wees uit dat wordt gekozen voor berechting in het Internationaal Gerechtshof in Den 

Haag, in plaats van het opzetten van een lokaal tribunaal. President Kibaki, minister 

president Odinga en enkele prominente ministers wilden de zaak het liefst in Kenia afsluiten. 

Het wegstemmen van een lokaal tribunaal geeft het wantrouwen in het nationale 

berechtingsysteem aan. Verwacht wordt dat politici dan niet op een eerlijke manier berecht 

zullen worden. Overigens is het lokale tribunaal na de stemming nog niet van de baan. 

 De Keniaanse regering is op de hoogte van de onvrede over de huidige coalitie en 

organiseerde in februari 2009 een driedaagse conferentie in Nairobi, getiteld ‘The Kenya We 

Want’. Hierbij werd gesproken over slecht leiderschap, corruptie, verkiezingsgeweld en 

tribalisme. Voormalig president Moi identificeerde drie dingen die Kenia een lage sociale 

economische positie bezorgen: ‘tribalism, bad politics and corruption’2. Maar Keniaanse 

burgers verwachtten niet veel van de bijeenkomst, er zijn volgens hen al te veel soortgelijke 

conferenties geweest die niets hebben uitgehaald. Boze ingezonden brieven in de krant 

menen dat eerst de notulen van de vorige conferenties maar weer eens moesten worden 

ingekeken. Tegelijkertijd werd op een andere locatie in Nairobi de ‘Kenya We Don’t Want’ 

conferentie gehouden3; een duidelijke aanwijzing voor de onvrede van veel Keniaanse 

burgers over de huidige politieke situatie.        

  

Positionering in een mondiaal netwerk  

Nieuwe transnationale verbindingen kunnen in Kenia voor reflectie op de nationale politieke 

situatie zorgen, maar ook voor een overdenking van de positionering in een mondiaal 

netwerk. Met opzet wordt in deze thesis over ‘positionering’ gesproken, omdat het gaat over 

de manier waarop mensen hun positie beschrijven, en niet over een vaststaand gegeven. 

Zoals Karen Ho (2000: 138) pleit voor het bestuderen van mondialisering als idee of 

                                                             
1 Krant The Standard, ‘Kenyans blame leaders over corruption’, 10 maart 2009 
2 Krant The Standard, ‘Moi identifies three key man-made evils pulling us back’, 5 februari 2009 
3 Krant The Standard, ‘NGOs hold ‘Kenya We Don’t Want’ conference’, 6 februari 2009  
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strategie, spreek ik in deze thesis over ‘een mondiaal netwerk’ zoals deze door informanten 

zelf wordt omschreven en ervaren.        

 Socioloog Castells (2000) spreekt in de context van mondialisering over een 

‘netwerksamenleving’. Hieronder verstaat hij een nieuwe, sociale structuur die bestaat uit 

netwerken van productie, macht en ervaring. Zij construeren volgens hem een virtuele 

cultuur die tijd en plaats overbruggen (2000: 381). Volgens Castells is er een systematische 

relatie tussen deze netwerksamenleving, ongelijkheid en sociale uitsluiting. Regio’s die 

structureel irrelevant worden bevonden door de machtige spelers in de mondiale economie 

noemt Castells ‘the black holes of informational capitalism’ (2000: 165). Deze zwarte gaten 

communiceren vaak wel onderling, maar hebben geen verbinding met het centrum. Castells 

spreekt in deze gevallen over de ‘Vierde Wereld’. Hierbij duidt hij vooral op sociale exclusie 

van grote delen van Afrika. Ook Ferguson spreekt over redlining van Afrika in mondiale, 

financiële markten, waarmee hij bedoelt dat Afrika op deze terreinen vaak wordt 

buitengesloten. Resultaat is volgens hem dat ‘most of sub-Saharan Africa functions as ‘a 

veritable ghetto of global capital’’ (Ferguson 2002: 141).     

 Interessant is dat auteurs zich vooral richten op de manier waarop Afrika door het 

Westen wordt neergezet en wellicht wordt gestigmatiseerd. Castells (2000) en Ferguson 

(2002) schrijven zoals hierboven genoemd over de vermeende exclusie van Afrika door een 

westers-gedomineerde mondiale economie. Taylor (1994) schetst ook een beeld van een 

buitengesloten Afrika. Hij is van mening dat Europeanen in de koloniale geschiedenis een 

bepaald imago van de inheemse bevolking hebben geschapen waarbij zij over het algemeen 

als minderwaardig en onbeschaafd werden gezien. Ook Fanon (in Ahluwalia 2003) meent 

dat de ‘blanke kolonisator’ zich superieur voelde in relatie tot de ‘zwarte gekolonialiseerde’. 

De kolonisator creëerde een ondergeschikt beeld van de gekolonialiseerde om zijn eigen 

superioriteitsgevoel in stand te houden: ‘It is the racist who creates his inferior. Not only must 

the black man be black; he must be black in relation to the white man’ (2003:343).  

 Veel literatuur richt zich dus op de manier waarop westerlingen een beeld van Afrika 

en haar inwoners schetsen, maar weinig aandacht is geschonken aan de manier waarop 

Afrikanen hun eigen zelfbeeld creëren. Tijdens het veldwerk in Kenia heb ik bewust aandacht 

geschonken aan de manier waarop in Kisumu over de eigen situatie en positionering in een 

mondiaal netwerk wordt gedacht. Hierdoor wordt ingegaan op de vraag of het Westen een 

eenzijdig, gestigmatiseerd beeld van Afrika schetst, of dat dit beeld overeenkomt met de 

manier waarop op lokaal niveau over de situatie wordt gedacht.     

 Uit interviews komt naar voren dat bovenstaande beelden over de positionering van 

Afrika grotendeels overeenkomen met ideeën van informanten. Kenia heeft volgens hen een 

lage, inferieure positie in de wereldeconomie en op politiek niveau. Informant Alfred vertelt 

teleurgesteld dat Kenia’s positie ‘down’ is, en informant Victor stelt stellig dat Kenia 
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‘onderaan de mondiale ladder staat’. In vrijwel alle interviews wordt Amerika het machtigste 

land ter wereld genoemd en Barack Obama de machtigste persoon ter wereld: Elvis noemt 

hem met glinsterende ogen ‘the president of a superpower-country’. In vergelijkingen tussen 

Kenia en de Verenigde Staten komt Kenia slecht naar voren, maar ook in vergelijkingen met 

andere voormalig Britse koloniën zoals Maleisië, India en Singapore, eindigt Kenia onderaan. 

Niet alleen Kenia wordt bekritiseerd; informanten spreken over Afrika in het geheel als 

hebbende een lage economische en politieke positie in de wereld, die vooral aan slecht 

leiderschap en corruptie te wijten is.       

 Vervolgens kan men zich afvragen in hoeverre deze beeldvorming is beïnvloed door 

westerse ideeën. Het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, maar in 

interviews worden westerse media of stereotypering door informanten zelf niet als reden voor 

dit beeld aangedragen. Redenen die wel voor de ervaring van een lage mondiale positie 

werden genoemd, zijn eerder beschreven als corruptie, armoede, tribalisme en falend 

leiderschap.          

 Hoewel informanten aangeven een lage positie in een mondiaal netwerk te ervaren, 

zijn zij van mening dat deze positie flexibel is. De natuurlijke hulpbronnen van Kenia worden 

geprezen en mensen zijn van mening dat Kenia kan stijgen in de mondiale hiërarchie. 

Volgens een enkeling kan Kenia zelfs op de eerste plek komen te staan, wanneer de kloof 

tussen arm en rijk verkleind wordt. Ofschoon vrijwel alle informanten erg negatief zijn over de 

huidige politieke en economische status in Kenia, hebben zij allen hoop op verbeteringen in 

de toekomst. Informant Alfred meent dat er betere tijden zullen komen: ‘I feel it can change. 

If we get the right leaders, who respect the verdict of the people. If we get leaders, who say 

no to corruption… This country could be a very good, beautiful country’. Het beeld van een 

gestagneerd, instabiel land gaat dus niet op; hoewel met onvrede over de huidige 

positionering van Kenia wordt gesproken, wordt een verandering van positie voor mogelijk 

gehouden.           

                 

3.2 Zelfreflectie        

 

Als ik de vrolijke beginklanken van het lied hoor, weet ik dat ik de rest van de dag gedoemd 

ben tot het neuriën van het deuntje. In het lied ‘Yes We Can’ bezingt Luo-zanger Makadem 

zijn lof voor Obama’s presidentschap. Een deel van de songtekst luidt als volgt:  

‘He made it to the White house, so we can. Be proud of ourselves, that we can. And believe in us, 

because we can. We can be a superpower like America. (…) Stop corruption and build Africa. 

Arise Africa. Say Yes we can. (Out of Kogelo). Sons and daughters of Africa. Where have all the 

warriors and the soldiers gone? Barack Obama has proved he is one. Follow the leader and say 
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yes we can.(...) We can stop tribalism. We can fight terrorism. We can fight this poverty. Diseases 

and illiteracy. Africa unite Africa. We can avoid bad leadership. And get Obama in Kenya.’  

 

De manier waarop Obama op persoonlijk en politiek vlak als inspiratiebron wordt gezien 

komt in het lied duidelijk naar voren. In deze paragraaf wordt beargumenteerd dat het 

presidentschap van Barack Obama aanzet tot overdenking van de eigen politieke situatie en 

positionering in een mondiaal netwerk. Door identificatie met Obama en een intensivering 

van transnationale contacten vindt zelfreflectie plaats, waardoor identiteit en situatie worden 

overdacht.  

                   

Mondialisering en zelfreflectie        

                          

Voor toeristen en ondernemers is de stad Kisumu door de verbinding met de Amerikaanse 

president aantrekkelijker geworden. Norbert Otieno is voorzitter van de recent opgestarte 

Lake Victoria Tourism Association, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van een 

toeristische route in de provincie. Hij meent dat zich vanwege Obama’s presidentschap een 

verhoogd aantal blanke en Afro-Amerikaanse toeristen in Kisumu bevindt. Ook volgens 

Laban Mburu is er sprake is van een ‘influx of visitors’, waardoor Kisumu niet meer hetzelfde 

is. Hij is regionaal manager van Kenya Investment Autority; mensen met investeringsplannen 

in de regio melden zich eerst bij zijn kantoor. Laban koppelt de verhoogde interesse in het 

gebied aan Obama’s presidentschap. Vooral tijdens de verkiezingsuitslag in de Verenigde 

Staten bevonden zich vele internationale journalisten en toeristen in Kogelo en Kisumu. En 

de oma van Barack Obama kon ten tijde van het veldwerkonderzoek dagelijks op ongeveer 

dertig bezoekers rekenen.        

 Intercultureel contact is volgens antropoloog Wolf (1997) geen nieuw fenomeen, 

mensen en plaatsen zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden door handelsroutes. Diederick 

Raven spreekt van een huidige radicalisering van moderniseringsprocessen, waarbij niet 

alleen de schaal van het proces groter wordt maar waarbij de industrialisatie een nieuwe 

fase is ingegaan door de opkomst van ICT en de miniaturisering van informatiedragers 

(2008: 19). De intensiteit van verbindingen is toegenomen, waarbij stromen van kapitaal, 

mensen, goederen, beelden en ideeën versneld circuleren en invloed op mondiaal niveau 

hebben. Inda en Rosaldo (2008: 12) beschrijven dit proces als volgt:    

‘Globalization implies a heightened entanglement of the global and local such that, while 

everyone might continue to live local lives, their phenomenal worlds have to some extend 

become global as distant events come to have an impact on local spaces, and local development 

come tot have global repercussions.’       
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Door deze nieuwe contacten en verbindingen vindt overdenking van identiteit plaats. Taylor 

(1994: 34) is van mening dat identiteit deels wordt ontwikkeld door erkenning van ‘de ander’ 

en een dialogisch karakter heeft. Identiteit wordt met behulp van dialogen steeds opnieuw 

overdacht en bijgesteld. Ook de Nederlandse antropologe Ghorashi (2003) ziet de 

constructie van zelfbeeld als een dynamisch proces:  

‘A changing view of the self and the other, constantly acquiring new meanings and forms through 

interactions with social contexts and within historical moments (2003:27). Identity is not imposed 

on individuals by socialization (…) but they actively construct their identities within a given social 

framework’ (2003:28).      

Hieruit kan worden opgemaakt dat nieuwe connecties en een veranderende omgeving 

kunnen zorgen voor overdenking van de eigen identiteit. Doorgaand op de theorieën van 

Taylor en Ghorasi wil ik beargumenteren dat de presidentsbenoeming van Barack Obama in 

de Verenigde Staten implicaties heeft voor het zelfbeeld van inwoners van Kisumu. Door 

internationale aandacht en een verhoogd aantal transnationale contacten vindt zowel input 

van buitenaf, als reflectie op de eigen situatie plaats. Het sociale leven wordt hierbij 

losgekoppeld van lokaliteit, waardoor relaties tussen absent others ontstaan (Inda & Rosaldo 

2002: 8). De eigen situatie wordt vervolgens overdacht, waarbij in Kisumu vooral een 

evaluatie van de politieke situatie plaatsvindt.      

 Volgens Gupta en Ferguson (2002: 67) zijn culturele en sociale veranderingen een 

gevolg van overdenking van contrasten, die door contacten tot stand komt. Nieuwe 

betekenisgeving kan dus in dialoog met een veranderende situatie ontstaat. In Kisumu is 

sprake van een veranderende omgeving door een verhoogd aantal internationale contacten. 

Hierdoor komen de locals en globals van socioloog Bauman (1998) met elkaar ‘in gesprek’. 

In zijn studie naar mondialisering maakt Bauman onderscheid tussen de mobiele globals en 

hun in lokaliteit geketende tegenhangers. Met mobiliteit als nieuwe stratificerende factor 

ervaren globals reizen als ontspannend, de wereld ingedeeld in tijd en beweging als keuze. 

Afstand speelt slechts een kleine rol bij het maken van plannen en onderhouden van 

contacten. Voor locals is reizen daarentegen vaak noodzakelijk, de wereld ingedeeld in 

plaats en beweging gedwongen. Volgens Bauman is rijkdom object van universele adoratie, 

en zijn locals niet in staat om dezelfde keuzes als globals te maken. Hierdoor bezitten zij een 

onzekere, sociale positie (1998: 95). Door de confrontatie met de luxe levens van globals 

fantaseren veel locals volgens de Poolse socioloog over de welvaart van hun tegenhangers. 

 Wanneer deze theorie wordt vertaald naar de situatie in Kisumu zouden inwoners van 

de stad zich vergapen aan de vermeende rijkdom van hun internationale bezoekers. Volgens 

Appadurai (2002: 49) wordt deze verbeelding gebruikt in de realiteit, wat hij aanduidt als ‘the 

imagination as a social practice’. De verbeelding geldt hierbij als onderhandeling tussen 
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individuen en mondiaal gedefinieerde mogelijkheden. Mensen handelen volgens Appadurai 

in een poging om hun verbeelding te verwezenlijken. Ook volgens Inda en Rosaldo (2002: 

11) zijn individuen door transnationale contacten in staat om new ways of being in de wereld 

te construeren. Mensen kunnen hierdoor op een creatieve manier deelnemen aan de 

imagined realities van andere culturen, waarbij het gaat om een ingebeelde doch reëel 

ervaren ‘werkelijkheid’. Appadurai (2002: 52) wijt deze verbeelding vooral aan mediascapes. 

Volgens hem zorgen mediabeelden, die in snel tempo over de wereld worden verspreid, voor 

het creëren van verbeelde realiteiten:  

‘The lines between the realistic and the fictional landscapes they see are blurred, so that the 

farther away these audiences are from the direct experiences of metropolitan life, the more likely 

they are to construct imagined worlds that are chimerical, aesthetic, even fantastic objects, 

particularly if assessed by the criteria of some other perspective, some other imagined world.’  

Het is met behulp van media, identificatie met Barack Obama en een intensivering van face-

to-face contacten met Baumans globals, dat overdenking van de eigen situatie en identiteit in 

Kisumu plaatsvindt. In paragraaf 3.3 zal worden ingegaan op de manier waarop deze 

zelfreflectie zich hier voordoet.  

 

Heldendom en identificatie         

   

‘I believe that you have to chase your dreams. Don’t let them go. If you want to be 

somebody, try very hard and become someone. Obama inspired me so much.’ Met 

dromerige ogen staart Victor na deze uitspraak in de verte, en stelt zich zijn eigen toekomst 

voor. Evenals vele andere jongeren in Kisumu identificeert hij zich met Barack Obama, en 

ziet hem als persoonlijke inspiratiebron. Wrong (2006) meent dat Keniaanse burgers 

wanhopig op zoek zijn naar helden, die als morele gids kunnen dienen. Zij denkt dat dit één 

van de redenen is waarom het presidentschap van Barack Obama zo groots wordt gevierd in 

Kenia. Identificatie vindt volgens Taylor (1989) vaak plaats vindt met betrekking tot iets 

positiefs. Naast overdenking van identiteit door nieuwe transnationale contacten, wordt ook 

naar helden gekeken met doel van reflectie op de eigen situatie.    

 Het heldendom van Barack Obama komt onder andere naar voren in krantenartikels, 

waar Obama als ‘our hero’ wordt omschreven1. En informant Donald verwoordt de gevoelens 

van vele plaats- en leeftijdsgenoten wanneer hij met oprechte blik zegt: ‘We love Obama so 

much’. De lokale bevolking in Kisumu is erg trots op de Amerikaanse president en ziet hem 

als een voorbeeld voor eigen handelen. Bernard Obera woont in Kisumu en is medewerker 

van Millenium Cities Initiative, waarbij hij zich inzet voor positieve ontwikkelingen in de stad. 

                                                             
1 Bijvoorbeeld in krant The Standard, ‘Mama Sarah: My dream trip to Obama country’, 4 februari 2009  
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Hij meent dat Obama een idool voor de Luo-gemeenschap is geworden, en dat daarmee de 

wens tot imitatie van Obama bestaat. De voorbeeldfunctie van Obama komt onder andere 

naar voren in een interview met Ratj, die de ‘Obama movement’ in Kisumu heeft opgezet. 

Door de naam van Obama te gebruiken hoopt hij jongeren te overtuigen van hun eigen 

kunnen, en zich in te zetten voor vrijwilligerswerk in de gemeenschap: 

‘The Africans just worship Obama, like another god. So if we could use his name, and show him 

as an example.. We say: ‘if he could do it, so can we’. Those are his words ´Yes we can´. (...) Do 

what Obama did, follow his footsteps. He is bringing fate, hope and inspiration.’  

                                

Helden gelden volgens socioloog Porpora (1996) als morele bakens. Het woord ‘held’ komt 

van het Griekse woord ‘heros’, dat ‘God-persoon’ betekent. Hakanen (1989) omschrijft een 

held dan ook als een persoon ‘with the charisma of the holy and sacred’. Helden staan in 

verbinding met de ‘kern van ons zijn’, waardoor zij hun charismatische kracht tot het 

inspireren van mensen hebben (Weber 1947). Dus zijn helden niet alleen rolmodellen, maar 

charismatische rolmodellen (Fishwick 1983). Het is in deze hoedanigheid dat zij invloed 

uitoefenen op mensen en een rol spelen in het overdenken van de eigen situatie en identiteit. 

Porpora (1996) schrijft over helden als referentiekaders:  

‘A person's heroes are better conceptualized not as idols of worship, but as an idealized 

reference group. One seeks to stand with one's heroes rather than to be one's heroes in actuality, 

and heroes thus are one mechanism we use to tell ourselves what it is we stand for. For those 

who have them, then, heroes are an important inner marker of identity. They are a part of the 

landscape of the soul.’   

 

Als Obama door de lokale bevolking in Kisumu wordt gezien als referentiekader, beïnvloedt 

hij hierdoor identiteit en handelen. Een duidelijk voorbeeld van heldendom van Barack 

Obama komt naar voren in het lied ‘President Obama’ van Luo-zanger Atommy Sifa. Het 

lied begint met de mededeling dat Martin Luther King’s droom is verwezenlijkt, en daarna 

wordt Obama een ‘koning’ genoemd. Het lied is religieus getint, waarbij zelfs een 

vergelijking tussen Jesus en Obama wordt gemaakt. Een deel van de songtekst luidt als 

volgt:   

                    
‘Holy spirits come and see me when I sing about Obama. All the angels come down and surround 

me when I sing about Obama. The Holy Spirit comes down and says that Jesus is on the way. A 

white smoke comes from heaven and inspires me to sing about Obama. All the devils run away to 

hide, when I sing about Obama. (…) Obama is a king. Since my mom gave birth to me, I never 

sung about a king. Barack Obama removed all embarrassment that we Luos had. The miracle 

that Obama has done will be history. (…) All the children we are giving birth to, name them after 
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Obama. All the new vehicles that ride on the road, name them Obama. (…) A Luo is a very brave 

person. Luos should be respected.’  

 

Het heldendom dat in Kisumu aan Barack Obama wordt toegeschreven kan dus als 

functioneel worden gezien, waarbij hij als ‘morele gids’ aanzet tot handelingen. Dit kan als 

aanvullend op de vorige paragraaf worden gezien, waarin werd gesteld dat internationale 

contacten aanzetten tot overdenking van identiteit. Uit deze paragraaf blijkt dat niet alleen de 

aanwezigheid van internationale investeerders en toeristen in Kisumu aanzet tot zelfreflectie, 

maar dat ook Barack Obama in de rol van held of idool hiervoor zorgt.   

              

Identificatie  en cultureel imperialisme       

                               

Identificatie met Barack Obama vindt na appropriation door de Luo-gemeenschap 

makkelijker plaats. Ook de Verenigde Staten zijn door toe-eigening van Obama gevoelsmatig 

dichterbij gekomen. Met betrekking tot het begrip appropriation is in deze thesis eerder een 

link gemaakt met het discours van cultureel imperialisme. Ook met betrekking tot 

identificatiemogelijkheden is het van belang hier aandacht aan te besteden.   

 Zoals is beschreven in het vorige hoofdstuk zou door cultureel imperialisme een 

mondiale, door het westen gedomineerde, homogene cultuur ontstaan. Niet alleen westerse 

culturele producten, zoals McDonalds, Coca Cola en Levis, zouden worden overgenomen, 

maar ook westerse ideeën over vrijheid, rechten, democratie en soevereiniteit (Inda & 

Rosaldo 2002: 15). Volgens John Tominson (1997) heeft mondialisering ook betrekking op 

‘the installation worldwide of western versions of basic cultural reality: the West’s 

epistemological and ontological theories, its values, ethical systems, approaches to 

rationality, technical-scientific worldview, political culture, and so on’ (1997: 144). Volgens dit 

idee is mondialisering het continueren van een lang historisch proces van westers 

imperialisme, dat doorgaat op handelingen gedurende het koloniale tijdperk (Inda & Rosaldo 

2002: 14). Het discours van cultureel imperialisme komt er in dit geval dus op neer dat 

denkbeelden uit het Westen worden overgenomen en dat het daardoor om een nieuw soort 

imperialisme gaat.           

 De kritiek die op het discours van cultureel imperialisme heerst is in hoofdstuk twee 

reeds weergegeven. In deze paragraaf richt ik me specifiek op het aspect van overname van 

westerse ideeën, waarbij het Westen als voorbeeld wordt gezien voor handelen. Op het 

eerste gezicht is er namelijk wat te zeggen voor het idee dat westerse idealen in Kenia 

worden overgenomen, waardoor Amerika de rol van imperialist krijgt toegeschreven. 

Informanten maken vergelijkingen tussen de politieke en economische situatie in de 

Verenigde Staten en Kenia, en concluderen dat Amerika een gunstigere positie heeft. 
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Informant Alfred spreekt teleurgesteld over de verschillende mogelijkheden in beide landen: 

‘We look at Obama and the USA, and we ask ourselves, could that happen in Kenya? And 

the answer is no. (…)We want to do it American style. If people vote, give the people what 

they want’.           

 Veel informanten noemen lessen die Kenia van de Verenigde Staten en Barack 

Obama kan leren, waarin vaak ideeën over democratie en vrijheid naar voren komen. Hieruit 

blijkt een machtsverhouding tussen de twee landen die wellicht doet denken aan oude 

koloniale verhoudingen. Kenia wordt in vergelijking met Amerika een lage positie in een 

mondiale netwerksamenleving toegeschreven en zoekt naar westerse rolmodellen. Informant 

Dave spreekt zelfs over schaamte over de nationale situatie wanneer deze wordt vergeleken 

met de Verenigde Staten:  

‘Obama’s presidency is changing people’s attitudes. The biggest thing is how it influences us, our 

mindset, how we think. When we see how other people play their game, we look at our game and 

should be embarrassed and say: ‘ok, let’s learn a few things, let’s move forward’. So it is actually 

going to influence us. (…) People will learn. People will see. We will reach a better Kenya. That is 

one thing I am very hopeful about. We will move forward.’  

 

Bovenstaande citaten lijken het idee van cultureel imperialisme te ondersteunen, maar een 

verdere analyse laat zien dat de situatie ingewikkelder is. In hoofdstuk twee is beschreven 

hoe, met behulp van appropriation, president Barack Obama en symbolisch de Verenigde 

Staten door de Luo-gemeenschap eigen worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de twee 

landen volgens inwoners van Kisumu nu dichter bij elkaar staan. Informant Dave spreekt 

daarbij over de Amerikanen als ‘next-door neighbours’, en de burgemeester van Kisumu 

heeft het over een intensivering van vriendschap tussen beide landen. Door de nabijheid van 

de Verenigde Staten, worden de banden met Amerika overdacht. Voor de Amerikaanse 

verkiezingen waren de meeste Kenianen ambivalent of wantrouwig naar Amerikanen, maar 

meningen hierover zijn veranderd door de presidentsaanstelling van Obama: 
 

‘After all, a black president can hardly be suspected of harbouring racism towards 

Africans. This is why the election of Barack Obama is such a watershed in Kenya’s race 

relations: ‘We thought all whites were racist, but we have been proved wrong’. It muddles 

things up; it mixes American with Kenyan blood; it proves that opportunities exist for 

Kenyans too’ (Adhiambo et al. 2008). 

Zoals uit het citaat blijkt, wordt ‘Amerikaans bloed met Keniaans bloed vermengd’. In plaats 

van Fergusons (2002) begrip redlining van Afrika, kan in dit geval worden gesproken over 

een toenadering (rapprochement) van Kenia tot de Verenigde Staten. Het idee dat Amerika 
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en Kenia nu volwaardige, gelijke partners zijn gaat niet helemaal op: informanten beschrijven 

de positie van hun land als inferieur, zoals in paragraaf 3.1 bleek. Maar wel is sprake van 

een gevoelsmatige toenadering tot Amerika. Door appropriation van Barack Obama en het 

Amerikaanse presidentschap hoeft het koloniale verleden niet in de weg te staan wanneer 

aspecten uit de Verenigde Staten als voorbeeld voor de lokale situatie in Kisumu worden 

gezien. Een eventueel ervaren machtsverschil is minder belangrijk omdat het makkelijker is 

om ideeën van een vriend over te nemen, dan van iemand die op afstand staat of zelfs 

vijandelijke gevoelens oproept. Het idee dat Amerika de rol van imperialist heeft, of dat oude 

koloniale machtsverhoudingen naar boven komen, is dus niet in overeenstemming met de 

situatie in Kenia vanwege een veranderend rolpatroon tussen de twee landen.   

 De pluraliteit van Obama’s achtergrond maakt hem ideaal voor de rol van culture 

broker. Obama is ‘betwixt and between’ waardoor identificatie met hem voor mensen met 

verschillende culturele achtergronden makkelijker is. In deze hoedanigheid biedt de 

Verenigde Staten nu een alternatief voor identificatie die niet is verbonden aan de 

geschiedenis van westers cultureel imperialisme. Het ‘Westen’ staat niet meer lijnrecht 

tegenover het ‘niet-Westen’, maar wordt ermee vermengd. Grenzen vervagen en er kan niet 

meer over het Westen als omgrensde entiteit worden gesproken. Ik ben het met Inda en 

Rosaldo eens dat ‘the familiar lines between ‘here’ and ‘there’, center and periphery, and 

West and non-West have to some extend become blurred’ (2002: 22). In deze paragraaf is 

beargumenteerd dat dit te maken heeft met appropriation en dat oude imperialistische 

machtsverhoudingen hierdoor veranderen. De appropriation van Barack Obama geeft 

Keniaanse burgers de ruimte om naar de Verenigde Staten te kijken en aspecten over te 

nemen zonder dat imperialistische gevoelens in de weg zitten.  

 

3.3 Barack Obama en reflectie in Kisumu      
                         
De lokale situatie en mondiale positionering wordt door inwoners van Kisumu negatief 

ervaren, zoals blijkt uit paragraaf 3.1. Door Obama’s presidentschap is echter internationale 

belangstelling voor de stad ontstaan, die volgens Taylor (1994) en Ghorasi (2003) kan leiden 

tot overdenking van identiteit. De vraag die hieruit voortvloeit luidt als volgt: wat doet deze 

intensivering van contacten in Kisumu met de wijze waarop mensen op hun eigen situatie 

reflecteren?          

 Vanuit het lokale kader dat eerder in dit hoofdstuk is beschreven kan worden gekeken 

naar de manier waarop Obama’s presidentschap zorgt voor overdenking van de eigen 

situatie. Door gecreëerde verbindingen met de Verenigde Staten en appropriation van 

Barack Obama wordt de lokale bevolking in Kisumu een spiegel voorgehouden. De 

populariteit van de Amerikaanse president is verweven met de ervaring van de eigen 
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politieke situatie, en vergelijkingen tussen de mogelijkheden in beide landen worden 

dagelijks gemaakt. Deze vergelijkingen hebben invloed op ideeën over situatie en identiteit.

                             

Reflectie op de politieke situatie         

                   

In de eerste maanden van 2008 verlaten duizenden Keniaanse burgers overhaast hun huis, 

vluchtend voor een geweldsuitbarsting ten gevolge van frauduleuze presidentverkiezingen. 

Winkels worden vernield, brandstichting vindt op grote schaal plaats en mensen worden door 

pangas1 en kogels verwond of gedood. In de Verenigde Staten wordt aan het einde van 

datzelfde jaar door veel mensen groot feest gevierd ter ere van de verkiezingsoverwinning 

van Barack Obama. Na maanden van campagnevoering en een spannende telling van de 

stemmen, wordt begin november 2008 bekend gemaakt dat Amerika voor het eerst door een 

Afro-Amerikaanse president zal worden bestuurd.      

 Twee landen, duizenden kilometers van elkaar verwijderd, hebben in hetzelfde jaar 

een totaal verschillende ervaring met betrekking tot presidentsverkiezingen. Vanwege de 

toevallige samenkomst van Keniaanse en Amerikaanse bloedlijnen, volgen miljoenen 

Kenianen het Amerikaanse politieke nieuws op de voet. Eén van hen is informant Dave, die 

meent dat Kenia een aantal lessen van de gebeurtenissen kan leren: 

‘Never before have Kenyans followed the American election so keenly, until now. (...) So by 

following that process, is has helped enlighten the Kenyans on legal and electional procedures 

that the Americans use, which they in time could borrow, to help them here.’  

Door het volgen van de Amerikaanse politiek, die door appropriation gevoelsmatig is 

verbonden met de inwoners van Kisumu, worden nieuwe ideologieën en manieren van 

handelen getoond. Dit komt overeen met de mediascapes van Appadurai (2002) die in de 

vorige paragraaf zijn genoemd. Zoals uit de woorden van Dave blijkt, wordt de nieuwe input 

gebruikt bij evaluatie van de eigen situatie; aan de hand van kennis over de Amerikaanse 

politieke gang van zaken, worden tekortkomingen in de Keniaanse politiek aan de kaak 

gesteld.            

 Een spotprent in de krant Daily Nation2 toont bijvoorbeeld een vergelijking tussen de 

presidentsbeëdiging in de Verenigde Staten en Kenia. In de Amerikaanse versie wordt 

Barack Obama in het volle daglicht met een groot aantal toeschouwers tot president 

benoemd. De cartoon van Kenia laat de inauguratie van Mwai Kibaki zien, die s’nachts op 

een afgelegen plek plaatsvindt. Er is een klein publiek aanwezig en een gewapende man 

                                                             
1 Kapmessen  
2 23 januari 2009, zie begin hoofdstuk 3 
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houdt de wacht op de voorgrond. Een andere spotprent1 toont eveneens de 

presidentsinauguratie van Barack Obama, waarbij een aantal Kenianen door het raam 

meekijkt. Het commentaar van één van hen luidt: ‘You know, in Kenya we swear in the 

president fifteen minutes after he’s been declared winner’. Met beide spotprenten wordt 

verwezen naar de manier waarop Mwai Kibaki in december 2007 s’nachts, zeer korte tijd na 

bekendmaking van de verkiezingsuitslag, tot president werd benoemd. De spotprenten 

geven de gevoelens van ongenoegen van veel Kenianen weer met betrekking tot hun politici 

en politieke beleidvoering. Informanten menen dat de politieke gang van zaken in de 

Verenigde Staten anders is, en door het volgen van het Amerikaanse politieke nieuws wordt 

nauwkeurig gekeken naar contrasten tussen beide landen. Vooral corruptie en de macht 

van een politieke elite doet Kenia volgens hen verschillen van Amerika.    

 In 2006 sprak Barack Obama tijdens zijn bezoek aan Kenia op de universiteit van 

Nairobi kritisch over corruptie en tribalisme:  

‘Where Kenya is failing, is in its ability to create a government that is transparent and 

accountable. One that serves its people and is free from corruption. (...) While corruption is a 

problem we all share, here in Kenya it is a crisis. A crisis that is robbing honest people of the 

opportunities they have fought for, the opportunities they deserve. (...) Ethnic-based tribal politics 

has to stop. (...) Instead of unifying the country to move forward on solving problems, it divides 

neighbour from neighbour. An accountable, transparent government can break this cycle2.’  

De toespraak heeft veel indruk op de Keniaanse bevolking gemaakt, en meerdere 

informanten verwijzen tijdens interviews naar de tekst. Zij maken uit de voordracht op dat 

Barack Obama begaan is met hun lot en de werkelijke situatie in het land kent. Dit inspireert 

tot het doorbreken van oude patronen. Informant Dave verwacht een mentaliteitsverandering 

in Kenia en spreekt over Obama als inspiratiebron: ‘The most important thing is the change 

of attitude. Because of him we should be able to have a change in attitude in our approach to 

issues’.            

 Het feit dat Obama tot president van de Verenigde Staten is benoemd, spoort aan tot 

het overdenken van etnische grenzen die in de Keniaanse politiek een grote rol spelen. De 

beredenering van veel informanten luidt als volgt: als zowel Afro-Amerikaanse als blanke 

Amerikanen op Obama hebben gestemd, waarom zouden wij dan niet op iemand uit een 

andere etnische gemeenschap stemmen? Informant Alfred verwoordt deze gedachtegang 

als volgt:  

'The biggest thing we should learn as Kenyans, is not to elect our leaders on a platform of 

tribalism. (...) When you look at America when they were voting, the whites did not vote for 

                                                             
1 Krant The Standard, 19 januari 2009. Zie begin hoofdstuk 2 
2 Uit: The Obama Raila Factor, Gordon Opiyo 
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McCain, they didn’t say ‘he´s our own’. They voted for Barack. The Asians, the blacks…. (...) So it 

is not about race, it is not about where you come from.’  

 

Dit idee gaat in tegen de manier waarop in Kenia politieke verkiezingen plaatsvinden, 

waarbij, zoals in hoofdstuk één naar voren kwam, etnische achtergrond een grote rol speelt. 

Volgens veel informanten zou Barack Obama in Kenia niet tot president zijn verkozen, omdat 

hij niet tot de Kikuyu-gemeenschap behoort. Alleen Kikuyus maken volgens hen kans op het 

presidentschap, omdat zij sinds onafhankelijkheid veel geld en macht in handen hebben. 

Luos hebben in de politieke geschiedenis van Kenia voornamelijk een oppositionele rol 

gehad en hebben het gevoel dat zij op politiek niveau worden tegengewerkt. Een aantal 

prominente Luo-leiders zijn vermoord, waaronder Tom Mboya en Robert Ouku, en het 

presidentschap ging de laatste keer onder verdachte omstandigheden aan de Luo-

gemeenschap voorbij. Geïnspireerd door het presidentschap van Obama en de politieke 

gang van zaken in de Verenigde Staten verkondigen informanten in de toekomst niet naar 

etniciteit, maar naar kwaliteiten van leiders te kijken wanneer ze naar de stembus gaan. 

Evenals Alfred meent ook informant Dave dat deze overdenking Obama’s grootste gift aan 

de Keniaanse bevolking is: ‘I don’t care where you come from and what your name is, just 

show me what you can do to help me. That is one thing Kenyans are becoming to realize. 

Don’t elect leaders because they tell you to elect them. Let’s find out what they can do for 

me’.  

Volgens veel jongeren is er op dit moment sprake van een ‘change of mind’, die te 

maken heeft met de teleurstellende nationale verkiezingen en het voorbeeld dat Barack 

Obama stelt. Mensen hebben genoeg van de huidige, politieke situatie en willen 

veranderingen. Informanten zijn van mening dat bij de volgende verkiezingen etnische 

identiteit minder belangrijk is, en nieuwe, jongere kandidaten een kans maken. Zij 

beschrijven Obama als ‘a youth’, in tegenstelling tot de oude politici die Kenia kent. Hierdoor 

is veel aandacht voor jongeren gekomen, die tot nu toe nooit een politieke rol hebben 

vervuld. Informant Alfred verwoordt de invloed van de Amerikaanse president: ‘Obama is 

inspiring youths. They want to take over from the old guys. Now people believe we can, 

even with all these barriers. Obama fought the odds, even with the barriers he succeeded’.

 Dat Obama als jongere wordt gezien heeft ook een verbindende werking die wellicht 

tribale grenzen overschrijdt. Socioloog Eriksen (1998: 6) beschrijft het begrip common 

denominator als ‘the totality of rules and symbols adequate for a particular kind of interethnic 

encounter to be meaningful for both parties involved’. In dit geval zou Obama kunnen 

worden gezien als common denominator, die boven etnische identiteit uitstijgt en jongeren 

verbindt. Elvis spreekt over de verbinding die door Obama’s presidentschap is ontstaan:  
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‘Kikuyus are not in good dance with Luos, but they are celebrating Obama. Obama has really 

united Kenya. The youths are the ones who were fighting against each other during post election 

violence. Obama is young, he looks young. As much as his dad was from Luoland, most of the 

youth come together because of Obama. Like now, there were so many celebrations over 

Obama’s victory. People come together. And they see that Obama is a young man, just like us…. 

Why should we fight?’  

Het overstijgen van etnische grenzen komt volgens informanten ook terug in het politieke 

beleid dat Obama hanteert. Zij menen dat Obama iedereen gelijk behandelt, en geen 

aandacht aan huidskleur of afkomst besteedt. Dit komt naar voren in de manier waarop 

Obama vorm heeft gegeven aan zijn regering, waarin mensen met verschillende etnische 

achtergronden samenwerken. Ook wordt vaak genoemd dat Obama zijn politieke 

tegenstanders de hand toereikt, wat volgens informanten in Kenia onmogelijk is. Informant 

Alfred spreekt hierover: 

‘What we can learn from Barack, is the politics of maximum unity. That you don’t exclude those 

who disagree with you. If it would have been Kenya, you could not have had Hillary Clinton being 

part of Obama’s administration. And there were so many people who were supporting Bush, but 

Obama still brought them in. So politics of maximum unity teaches us: don’t exclude somebody if 

he has the potential, because you disagree over certain issues.’  

Het grootste voorbeeld van politieke frictie in Kenia zijn de huidige president Kibaki en 

minister-president Odinga die na de gefraudeerde verkiezingen in december 2007 moeilijk 

tot een politieke overeenkomst kwamen. Informanten wijten dit aan de honger naar macht 

die politici volgens hen hebben, waarbij zij in eerste plaats voor zichzelf handelen en niet in 

het belang van het land. Etnische identiteit speelt hierbij een rol, omdat die voor politieke 

doeleinden wordt gebruikt. Erick Otieno is gemeenteraadslid in Kisumu, en is bang voor 

nieuwe politiek getinte gewelduitbarstingen. Hij spreekt over de lessen die Kenia van de 

presidentsoverwinning van Obama kan leren:  

‘It taught us one thing: that democracy cuts across race, religion and political interest. Because 

immediately after Barack was declared president, the first to congratulate him was John McCain. 

On the contrary, this is not the case in Kenya. (...) So Obama taught us that we may differ 

politically, but that should not make us enemies. That should not make Kibaki an enemy to Raila 

(Odinga). That should not make a Luo an enemy to a Kikuyu or a Nandi, should not make a 

Kipsigit an enemy to a Luya. Obama did not become president because he was voted by the 

black Americans alone, even the whites voted. (...) George Bush readily accepted to hand over 

power, smoothly, to the democrats. So that is a great lesson that we need to learn as Kenyans.’ 

Een ander aspect van de Keniaanse politiek waar informanten op wijzen, is dat rijkdom als 

voorwaarde voor een politieke functie wordt gezien. Het verleden van Barack Obama wordt 
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door informanten als relatief arm aangeduid, en het feit dat hij vanuit een ‘armoedige positie’ 

het presidentschap van de Verenigde Staten heeft bereikt inspireert hen. Ook zijn relatief 

korte politieke loopbaan wekt ontzag op, aangezien gemeend wordt dat een positie in de 

Keniaanse politiek pas na een lange periode wordt vergaard, vaak met behulp van 

invloedrijke families die al decennia in de politiek actief zijn. Obama laat zien dat deze 

patronen doorbroken kunnen worden.        

 Bij het concept van ‘The American dream’ ligt de nadruk op de mogelijkheid voor 

iedere Amerikaanse burger om, ongeacht afkomst of rijkdom, door hard werken de top te 

bereiken. In Kenia wordt deze droom door appropriation getransformeerd tot ‘The African 

dream’; een arm persoon wordt hierdoor in staat gezien om door actieve inzet president of 

multimiljonair te worden. Vanwege gevoelens van verbondenheid met Obama lijkt deze 

droom voor Kenianen nu binnen handbereik te liggen, en worden mensen geïnspireerd het 

onmogelijke voor mogelijk te houden. Obama’s campagneslogan ‘Yes We Can’ is daarom 

een veelgehoorde uitspraak in Kisumu, en een groot percentage van de informanten gaf 

aan plannen voor een politieke carrière te hebben. Eén van hen is Obama-imitator Elvis, die 

meent dat Barack Obama jongeren inspireert om een politieke loopbaan aan te gaan: 

‘Obama has proved the people that you can come from nowhere. And that gives people 

hope. I believe in the next election you will see people who don’t have money, coming to 

contest and they will become elected’.       

 Uit interviews blijkt dat appropriation van Obama een bron is voor nieuwe 

verbeeldingen over de nationale, politieke situatie. Appropriation zou in dit geval zelfs als 

strategie kunnen worden gezien om hervormingen in Kenia op de agenda te plaatsen. 

Appadurai (2002) meent dat verbeelding kan aanzetten tot handelen, en ook Gupta en 

Ferguson (2002: 67) menen dat een overdenking van contrasten kunnen zorgen voor 

culturele en sociale veranderingen. De vraag is echter in hoeverre hier daadwerkelijk sprake 

van zal zijn, en hoeveel macht deze nieuwe verbeeldingen hebben. Bij uitspraken in deze 

paragraaf moet daarom worden opgemerkt dat hoopvolle voorspellingen over een betere, 

politieke toekomst niet klakkeloos voor waarheid moeten worden aangenomen. Informanten 

spreken namelijk ook de angst uit dat de rijke politieke elite te veel macht in handen heeft, 

waardoor daadwerkelijke veranderingen wellicht uitblijven. Het idee dat de Keniaanse 

politiek met Obama als inspiratiebron een volledige transformatie zal ondergaan, is daarom 

te rooskleurig. Ook is het nu te vroeg om conclusies te trekken over Obama’s 

daadwerkelijke impact op de situatie, pas na verloop van tijd zal hier een uitspraak over 

kunnen worden gedaan. Samuel Okello, de burgemeester van Kisumu, geeft in een 

interview aan dat er op dit moment vooral een mentale verandering heeft plaatsgevonden 

en dat die moet worden omgezet in gedragsveranderingen:  
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‘I have noticed differences in Kisumu, Obama is in the thought. It is an encouragement. But 

beyond the mental change we also need capacity change. That’s what we are doing by trying to 

improve the city in terms of providing infrastructure service (and cleaning). We have 

responsibilities. Because we know Kisumu is on the world map.’  

 

Hoewel geen uitspraken kunnen worden gedaan over een langdurige impact van het 

presidentschap van Obama, is in deze paragraaf wel aangetoond dat het aanzet tot 

overdenkingen van de eigen situatie en tot uiting van onvrede hierover. Veel jongeren 

spreken met hoop over een betere toekomst; hoop die voor een groot deel is gevoed door de 

inspirerende politieke loopbaan van Barack Obama. 

                             

Positionering in de wereld 

 

Door appropriation heeft het presidentschap van Barack Obama invloed op de manier 

waarop informanten zich positioneren in een mondiaal netwerk. In paragraaf 3.1 werd 

duidelijk dat informanten een lage positie in de wereld ervaren, die zij vooral wijten aan 

slecht leiderschap, corruptie en tribalisme. Door een plotselinge verbintenis met het in hun 

ogen machtigste presidentschap ter wereld, vindt overdenking van deze positie plaats. 

 Dit heeft in eerste plaats betrekking op de ervaren positie van Kenia in een mondiaal 

netwerk. Door een intensivering van transnationale contacten en internationale belangstelling 

ervaren informanten een stijging op de mondiale ladder. Zij menen dat Kenia door het 

presidentschap van Barack Obama positief in de publiciteit komt, en op die manier 

bekendheid vergaart. Dorcas Williams is manager van het Kogelo Cultural Project, dat vanuit 

het Keniaanse ministerie van cultuur is opgezet en zich bezighoudt met ontwikkelingen in 

Kogelo. Zij is van mening dat Obama’s verbinding met Kenia internationale bekendheid 

vergaard:  

 
‘Obama is the pride of Kenya. He was able to rise to a superpower-position as the president of 

the Unites States of America. Some people didn’t know there was a country called Kenya. Now 

people want to know where Kenya is. They want to touch the soil. And Obama keeps talking 

about it. It is like a dream.’  

Ook andere informanten spreken over een ervaren stijging van mondiale waardering, die 

voor hen wordt bevestigd door een verhoogd aantal internationale bezoekers.   

 Maar niet alleen op nationaal niveau vindt deze ervaring plaats; in de tweede plaats is 

ook sprake van een veranderende positie op lokaal niveau. Burgemeester Samuel Okello 

van Kisumu zegt over de positieve invloed van Obama’s presidentschap op zijn stad:  
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‘The image has changed, greatly. Because we are on CNN every day. Everything happening here 

is captured internationally. We have a lot of visitors who want to go to Kogelo, and they land at 

Kisumu airport. So I think that is a good thing.’ 

 

Op het gebied van toerisme is in de westelijke Keniaanse provincie een stijgende trend te 

zien. Norbert Otieno is bestuurslid van de recent opgerichte Lake Victoria Tourism 

Association. Hij meent na Obama’s verkiezingsoverwinning grote internationale 

belangstelling voor het gebied te zien. Begin april 2009 hebben twaalf investeerders bij zijn 

organisatie aangeklopt met interesse in het kopen van land in Kogelo en Kisumu; ‘It is 

because of this Obama thing’. Samen met het ministerie van toerisme maakt hij plannen voor 

een toeristische route door de provincie. De verwachting is dat zowel Kisumu als Kogelo 

grote toeristische trekpleisters zullen worden. Over de aantrekkingskracht van Obama op 

toeristen zegt Norbert: ‘We have a lot of heroes in this world, whose locals are riding on its 

backs. We want to ride on the goodwill that Obama has given us. There are many people 

who want to come to Kenya and see where the president of the world.. eh.. USA was born’.  

In de derde plaats heeft Obama’s presidentschap en de internationale belangstelling 

die hiermee gemoeid is, ook invloed op de positionering van de Luo-gemeenschap in eigen 

land. Zoals eerder beschreven voelde de Luo-gemeenschap zich op politiek vlak in Kenia 

genegeerd en werden deze gevoelens tijdens de laatste politieke verkiezingen bevestigd. Er 

is vooral sprake van frictie tussen Kikuyus en Luos, waarbij Kikuyus volgens veel 

informanten het presidentschap nooit aan een Luo zouden afstaan. Een comedy tijdschrift 

spreekt de Kikuyus persoonlijk aan met de overwinning van Barack Obama: ‘Right now 

Ramogi1 Barack Hussein Obama, a Luo, is shaking the whole world: Kikuyus now sit aside 

and watch’2. Informant Elvis speekt met grote triomfantelijkheid in dezelfde trant: Kikuyus 

were saying: Luos will never be leaders. So when Obama became president, they were 

proven wrong’.  

 Het presidentschap van Obama heeft dus invloed op de manier waarop informanten 

zich in een netwerk positioneren. Zowel op mondiaal als lokaal niveau vindt een ervaren 

stijging plaats, die wordt gebaseerd op een toegenomen internationale belangstelling en de 

komst van toeristen en investeerders. Uit deze paragraaf blijkt wederom dat er verschillende 

manieren van appropriation plaatsvinden, waarbij Obama zowel Keniaan als Luo wordt 

genoemd.                   

 

 

                                                             
1  Ramogi wordt door de Luo-gemeenschap als belangrijke voorouder gezien 
2  Monthly Comic. Volume 2, nummer 120 
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Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is aangetoond dat appropriation van Barack Obama en een intensivering van 

transnationale verbindingen leiden tot zelfreflectie en nieuwe handelingen in een lokale 

context. Deze overdenkingen zijn verbonden aan de ervaring van de eigen situatie; 

informanten spreken over een instabiele politieke situatie en ervaren een lage positie in een 

mondiaal netwerk. Maar door nieuwe contacten en Obama’s rol als inspirator vindt 

overdenking van identiteit plaats, die in relatie tot ‘de ander’ wordt ontwikkeld. Het 

presidentschap van Barack Obama heeft in Kisumu vooral invloed op de nationale politieke 

situatie, waarbij verbeelding over mogelijke veranderingen een grote rol speelt. Door de 

voorbeeldrol van de Verenigde Staten zou sprake kunnen zijn van oude, koloniale 

machtsverhoudingen. Maar vanwege appropriation van Barack Obama zitten imperialistische 

gevoelens niet in de weg bij het vergelijken van Keniaanse en Amerikaanse politieke 

aspecten. Doordat Obama als common denominator kan worden beschouwd, wordt in 

Kisumu aanzet gegeven tot het overstijgen van etnische grenzen. Ook wordt gesproken over 

het tegengaan van corruptie en aansporen van politieke participatie van jongeren. Het is 

echter nog te vroeg om uitspraken over daadwerkelijke gedragsveranderingen te doen. 

Naast het bieden van politieke en persoonlijke inspiratie, zorgt Obama’s presidentschap ook 

voor een ervaren stijging in een nationaal en mondiaal netwerk. Deze ervaring hangt samen 

met verhoogde internationale aandacht. In dit hoofdstuk is vooral ingegaan op de invloed van 

Barack Obama op de gedachtegang en verbeelding van inwoners van Kisumu. In het 

volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op zichtbare implicaties van Obama’s 

presidentschap voor de inrichting van ruimte in Kogelo.  
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Hoofdstuk 4 

Welcome to Kogelo, the 51st state 
 

 

 

 

Figuur 4: Cartoon in krant The Standard, 23 januari 2009 
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4. Welcome to Kogelo, the 51st state1    

  

Ik zit op een witte plastic stoel, die in tegenstelling tot mijn vorige bezoek aan Kogelo nu is 

versierd met de tekst ‘Yes We Can’ en ‘Mama Sarah’. Een Amerikaanse vrouw en haar drie 

Keniaanse vrienden kijken nerveus naar de kippen en kalkoenen die om hen heen 

scharrelen. Ze bevinden zich bij het huis van mama Sarah, de 87-jarige stief-grootmoeder 

van Barack Obama. Als Sadiq eindelijk met mama Sarah naar buiten komt, stelt hij haar voor 

als ‘the grandmother of the whole world’. Zichzelf stelt hij meestal als neef van Obama voor, 

hoewel hij zich vandaag de broer van Obama noemt. De bezoekster schudt vol eerbied de 

hand van de oude vrouw en biedt haar een grote, Amerikaanse vlag aan. ‘As an American I 

am so proud of Obama’ zegt ze met duidelijk Amerikaans accent. Ze mag naast mama 

Sarah zitten en er wordt een foto gemaakt. Sadiq vertaalt mama Sarah’s woorden in het 

Engels: ze is heel trots op haar kleinzoon en het was koud tijdens haar bezoek aan 

Washington. Na een kwartier vertrekken de gasten weer. Inmiddels staan een Oegandees 

echtpaar en een Keniaanse man te wachten. De medewerker van een Italiaanse 

reisorganisatie is zojuist in zijn jeep vertrokken.       

 Appropriation van Barack Obama in Kenia heeft zoals eerder beschreven invloed op 

gevoelens over het Amerikaanse presidentschap en zorgt voor reflectie op de eigen situatie. 

Hiernaast speelt het eigen-maken van Obama ook een rol in de inrichting van de fysieke 

omgeving van Kogelo. Dit hoofdstuk bevat een casus over dit dorp, waar de gevolgen van 

Obama’s presidentschap het meest zichtbaar zijn. Aandacht wordt besteed aan het 

toeschrijven van identiteit aan ruimte en de machtsprocessen die hiermee gepaard gaan. 

Toerisme is daarbij een belangrijke factor. Tenslotte vindt een laatste overdenking van het 

begrip appropriation en de plek van mijn onderzoeksbevindingen in het mondialiseringsdebat 

plaats.   

 

4.1 Kogelo    

             

Een groot, stalen hek blokkeert sinds enkele maanden de toegang tot het huis van mama 

Sarah in Kogelo. Op de bovenkant van de spijlen zijn scherpe, zilverkleurige punten gezet, 

die ongewenste bezoekers moeten afschrikken. Na binnenkomst vindt steevast een kort 

gesprek met één van de bewakers plaats, die 24 uur per dag in politie-uniform aanwezig zijn. 

Drie groenkleurige tenten aan de linkerkant van het huis verraden de slaapplaats van deze 

mannen, die hier sinds de Amerikaanse verkiezingsuitslag in november 2008 de wacht 

hebben gehouden. Na het achterlaten van naam, datum, afkomst en tijd van binnenkomst 
                                                             
1 Tekst spandoek in Kogelo, 20 januari 2009 
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mag worden doorgelopen naar het kleine huis van de stiefoma van Barack Obama. De kleur 

van het blauwe dak komt overeen met de geverfde kozijnen, maar de buitenmuren zijn 

vlekkerig en maar half beschilderd. Binnen aan de lichte wand hangen een Obama-kalender, 

een gesigneerd campagnebord en een vergeelde foto waarop een jongere Obama en zijn 

grootmoeder de camera toelachen. Een televisie staat verdekt in een hoek opgesteld, en 

felroze kleedjes met her en der een wit, geborduurd bloemetje, bedekken het kleine tafeltje 

en de lage bankjes. Terwijl ik een glas limonade in mijn handen krijg gedrukt loopt een klein 

kuikentje het huis in en poept voor mijn voeten op de gebarsten, betonnen vloer. 

                                                             

De vervlechting van lokaal en mondiaal       

                                          

In de heuvelachtige omgeving van het huis van mama Sarah staan traditionele, lemen 

huizen, waar zich de rurale homes van een aantal Luo-families bevinden. Veel van hen 

verbouwen gewassen op het stukje land om het huis heen en hebben niet veel geld tot hun 

beschikking. Water wordt uit een waterput gehaald en tot voor kort was geen sprake van een 

elektriciteitsnetwerk. Er is een gebrek aan werkgelegenheid, maar frequent een overschot 

aan alcohol. Vanuit de regering is nooit veel interesse in het gebied getoond, en van de 

komst van toeristen was tot voor kort geen enkele sprake.      

 Sinds de verkiezingsoverwinning van Barack Obama staat het dorp echter in de 

internationale belangstelling. Drie dagen met evenementen vonden rondom de Amerikaanse 

verkiezingen plaats, waarbij onder andere een politiepost is opgezet, HIV-AIDS gesprekken 

werden aangeboden en een grootsopgezette gebedsbijeenkomst moest zorgen voor 

Obama’s verkiezingsoverwinning. Op 5 november 2008 werd het heuglijke nieuws 

medegedeeld: Barack Obama wordt tot 44ste president van de Verenigde Staten benoemd. 

Internationale televisieploegen filmen die dag honderden dansende en zingende mensen in 

Kogelo. Ze dragen een kartonnen Obama en zwaaien met de Amerikaanse vlag, onderwijl 

roepend: ‘Obama (...) has finally put Kogelo on the map!1’. Oma Obama gaat voorop in de 

feestvierende stoet, en talloze auto’s en bussen begeven zich die dag over de rode zandweg 

naar het dorp, dat plotseling volledig in het teken staat van één man aan de andere kant van 

de oceaan.           

 Ook ten tijde van de presidentinauguratie van Barack Obama in Washington is het 

groot feest in Kogelo. Samen met inwoners en honderden Keniaanse en internationale 

bezoekers vier ik deze gebeurtenis op 20 januari 2009 in het dorp. Op het sportveld van de 

lokale middelbare school wordt een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gehouden. Verder 

zijn er dans-optredens, comedy shows, eettentjes en een scala aan Obama-souvenirs. Het is 

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=3p6J6CjK0Lo 
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zelfs mogelijk om op de rug van een dromedaris een ritje door het dorp te maken. Op een 

kartonnen bordje staat met scheve letters ‘Official Obama Office’, en een kleine televisie 

toont beelden die duizenden kilometers verderop zijn ontstaan. Mama Sarah en een aantal 

familieleden zijn op dit moment in het Amerikaanse Washington aanwezig om de inauguratie 

van Barack Obama live bij te wonen.       

 De feestelijkheden in Kogelo bevestigen de gevoelens van verbondenheid met 

Barack Obama en de Verenigde Staten die in eerdere hoofdstukken naar voren zijn 

gekomen. Het dorp wordt als home van Barack Obama beschouwd, en vanwege het belang 

dat hieraan wordt gehecht trekt de plek veel aandacht. Niet alleen lokale mensen komen op 

de plaats af, ook vindt een intensivering van transnationale contacten plaats.  

 Deze belangstelling zorgt voor een veranderende inrichting van de omgeving. 

Wanneer ik eind april 2009 afscheid kom nemen van mama Sarah, zie ik dat de eerste 

stenen van een toekomstig hotel zijn opgestapeld. De bouwplannen van twee hotels zijn 

bevestigd, maar volgens geruchten zullen tenminste een vijftal hotels worden gebouwd. Een 

wit bord met blauwe letters wijst de voorbijganger van een braakliggend stuk grond op de 

geplande constructie van een politiepost, en de Keniaanse regering heeft reeds een stuk 

land gekocht voor de bouw van een cultureel centrum. Hier zal informatie over de 

geschiedenis van het dorp en de Obama-familie worden getoond. Lokale inwoners hebben 

het plan om een gemeenschapscentrum in Kogelo op te zetten, en er klinken plannen voor 

het maken van een botanische tuin. Naast de komst van elektriciteit, watervoorzieningen en 

verbeterde infrastructuur is men ook bezig met een uitbreiding van de lokale markt. En een 

reeks reclameborden langs de kant van de rode zandweg verwijzen naar onlangs gestarte 

projecten.             

 In het kader van het mondialiseringsdebat illustreren deze recente ontwikkelingen en 

bouwplannen de manier waarop lokale gebeurtenissen implicaties hebben voor de inrichting 

van omgeving in andere plaatsen. Dit past binnen de denkbeelden van antropoloog Anthony 

Giddens (1990), die mondialisering ziet als een intensivering van transnationale relaties die 

plaatsen verbinden, waardoor lokale gebeurtenissen worden beïnvloed door gebeurtenissen 

op een andere plek.   

 

4.2 Ruimte en plaats   

 

‘O, je bent naar dat Obama-dorp geweest!’ roepen veel bekenden met groot enthousiasme 

als ik hen over mijn onderzoekslocatie in Kenia vertel. ‘En, hoe ziet het er uit? Hoe is zijn 

oma nou in het echt?’ Het dorp Kogelo is voor miljoenen mensen gereduceerd tot één 

gegeven: de plek waar de Amerikaanse president enkele van zijn wijdverspreide wortels 

heeft. De precieze verbinding tussen deze plaats en Barack Obama is voor hen vaak 
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onduidelijk, maar de naam Kogelo ademt een romantiek en grootsheid uit die de interesse 

van veel mensen wekt. Eigenlijk is het imago dat mensen van het dorp hebben niet 

recentelijk gereduceerd, maar gecreëerd. Er bestond namelijk geen idee van het bestaan 

van het dorp, waar investeerders en toeristen tot voor kort met een grote boog omheen 

liepen. Je zou kunnen zeggen dat Kogelo zijn intrede in de ‘mondiale samenleving’ heeft 

gedaan op het moment van Obama’s presidentsbenoeming. Alsof pas toen op grote schaal 

bestaansrecht aan het dorp werd verleend.        

                             

De maakbaarheid van plaats        

                       

Gupta en Ferguson (2002) waarschuwen ervoor dat plaatsen niet moeten worden gezien als 

vaststaand gegeven, maar dat aandacht moet worden besteed aan de constructie van plaats 

en machtsprocessen die hier een rol bij spelen. Volgens hen wordt in antropologische 

theorieën opvallend weinig aandacht besteed aan het thema space, dat duidt op een 

neutrale, lege ruimte. Zij menen dat space in veel antropologische literatuur als discontinu 

wordt omschreven, waardoor grenzen en verscheidenheid vaak als uitgangspunt worden 

genomen voor het theoretiseren van contacten, conflicten en tegenstrijdigheden. 

Landgrenzen vallen in deze gedachtegang samen met cultuur, waardoor ‘space becomes a 

kind of neutral grid on which cultural difference, historical memory, and societal organization 

is inscribed’ (2002: 66).          

 Het idee dat ruimte, plaats en cultuur met elkaar samenvallen wordt door Gupta en 

Ferguson ontkracht, zij beargumenteren evenals Wolf (1997) dat plaatsen altijd hiërarchisch 

met elkaar verbonden zijn. Culturele en sociale veranderingen kunnen dan als gevolg 

worden gezien van een overdenking van verschillen die door interacties tot stand komt. 

Gupta en Ferguson (2002) menen dat gemeenschappen niet als pre-existing moeten worden 

beschouwd, maar dat juist aandacht moet worden besteed aan processen van het 

construeren van space als place; processen waarbij neutrale ruimte wordt veranderd in een 

plaats, een ruimte waar mensen betekenis aan hebben toegekend. Door de toeschrijving van 

identiteit, wat zowel op lokaal als mondiaal niveau kan plaatsvinden, wordt een place 

gecreëerd. Het toeschrijven van deze identiteit hangt af van machtsprocessen. De vraag is 

wie beslissende macht heeft om te bepalen hoe een plaats eruit zal zien en welke betekenis 

deze plaats krijgt. Het is daarom belangrijk om aandacht te schenken aan de manier waarop 

een gemeenschap of plaats in eerste instantie is gevormd, waarbij eeuwenlange 

verbondenheid met andere plekken en hiërarchische machtsverhoudingen een rol spelen. 

Gupta en Ferguson verwoorden het belang hiervan als volgt: ‘By always foregrounding the 

spatial distribution of hierarchical power relations, we can better understand the processes 

whereby a space achieves a distinctive identity as a place’ (2002: 67). Volgens hen heeft het 
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ontstaan van een groot informatienetwerk en snelle manieren van transport geleid tot een 

nieuwe manier van denken over ruimte. Het opzetten van een mondiaal distributienetwerk 

heeft de constructie van nieuwe vormen van gemeenschap tot gevolg:   

‘The industrial production of culture, entertainment, and leisure (...) led to the invention of new 

forms of cultural difference and new forms of imagining community. Something like a 

transnational public sphere has certainly rendered any strictly bounded sense of community 

or locality obsolete. At the same time it has enabled the creation of forms of solidarity and 

identity that do not rest on an appropriation of space where contiguity and face-to-face 

contacts are paramount. In the pulverized space of postmodernity, space has not become 

irrelevant: it has been reterritorialized’ (Gupta & Ferguson 2002: 68).   

Uit het citaat blijkt dat de betekenis van een plaats dus niet gekenmerkt wordt door 

geografische en fysieke aspecten, maar dat het steeds meer gaat over netwerken die zich 

daaromheen bevinden. Hierbij passen ook de denkbeelden van Hedetoft en Hjort (2002), die 

menen dat ‘thuis’ een fluïde, flexibel begrip is geworden. In plaats van vastgekoppeld aan 

een bepaalde plek kan ‘thuis’ worden gezien als een gevoel en een verlangen, dat op 

verschillende plaatsen kan worden gecreëerd. In deze benadering wordt aandacht besteed 

aan de verbeelding: ‘People may feel that they have several belongings, several places and 

cultures they belong to and that determine their identity as multiple, nested, situational, or 

fluid’ (2002).            

  Door de verbeelding van gemeenschap en thuisbasis worden identiteiten los-

gekoppeld van plaats. Er is dus sprake van een deterritorialisatie van thuis en identiteit. Dit 

betekent ook dat een ruimte door middel van mondiale processen een nieuwe identiteit kan 

aannemen. In het geval van Kogelo wordt door Obama’s presidentschap niet alleen de 

identiteit van de gemeenschap en politieke structuur overdacht, zoals in het vorige hoofdstuk 

naar voren kwam, maar ook de identiteit van ruimte; hoe wordt Kogelo als plaats 

gedefinieerd en welk beeld wordt van deze plaats gepresenteerd aan de buitenwereld? 

         

Obama en Kogelo: ontkoppeling/aankoppeling      

                       

In hedendaagse antropologische literatuur wordt dus vaak uitgegaan van een ontkoppeling 

tussen territorium en identiteit (zie e.g. Inda & Rosaldo 2002; Bauman 1998; Gupta & 

Ferguson 2002). Schrijver en literatuurwetenschapper Said (1979) meent dat er sprake is 

van een ‘algemene conditie van thuisloosheid’; ’a world where identities are increasingly 

coming to be, if not wholly deterritorialized, at least differently territorialized’ (1979: 18). De 

vraag is of deze constatering opgaat voor de Luo-gemeenschap in Kenia. Uit hoofdstuk twee 

blijkt namelijk dat identiteit binnen deze gemeenschap juist in grote mate is vastgekoppeld 
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aan grondgebied. Territorium-grenzen komen veelal overeen met etnische grenzen: volgens 

informanten ‘behoort’ Central Province bijvoorbeeld tot de Kikuyu-gemeenschap, ‘is’ de Rift 

Valley van de Kalenjin bevolking, wonen Luos in Nyanza-provincie en leven Swahili 

sprekende mensen aan de kust. De indeling van de geografische kaart hangt samen met 

grenzen van etniciteit, en etniciteit wordt hier als belangrijke marker van identiteit gezien. 

Daarnaast is uit eerdere hoofdstukken ook gebleken dat home, een territoriaal gegeven, een 

belangrijke rol speelt bij identiteit en etniciteit. Hieruit kan worden opgemaakt dat de Luo-

gemeenschap juist een connectie tussen plaats, cultuur en belonging maakt. De 

beredenering over Obama luidt: Obama is een Luo, omdat zijn vader een Luo is, en zijn 

territorium bevindt zich in Kogelo, omdat dit het home-territorium van zijn vader is. In grote 

mate hangt etniciteit in Kenia samen met territorium, waardoor beargumenteerd kan worden 

dat het idee van Gupta en Ferguson (2002) over de loskoppeling van plaats, cultuur en 

identiteit in dit geval niet opgaat.        

 Maar een analyse van Obama’s appropriation laat zien dat er wel degelijk sprake is 

van een loskoppeling tussen etniciteit en territorium, maar dat er daarna weer sprake is van 

aankoppeling. In eerste instantie bestaat er tussen Barack Obama en Luo-territorium geen 

verbinding; door zijn geboorte in Hawaï en Amerikaanse staatsburgerschap is Obama geen 

lid van de sociale gemeenschap en maakt geen gebruik van de ruimte in Kogelo. Maar na de 

toeschrijving van Luo-etniciteit wordt Barack Obama door de gemeenschap wel aan dit 

specifieke grondgebied gekoppeld. Door deterritorialisering van het thuisbegrip is in eerste 

instantie ruimte voor appropriation van Obama; etniciteit wordt in dit geval losgekoppeld van 

geboorteplaats en staatsburgerschap. Maar na toeschrijving van etniciteit wordt Obama wel 

aan het territorium gekoppeld, waaraan gezien de belangstelling voor het huis in Kogelo ook 

nog eens veel waarde wordt gehecht.       

 De vraag die hierbij gesteld kan worden is of Barack Obama wordt verbonden aan het 

territorium van Kogelo, of dat Kogelo wordt verbonden aan de identiteit van Obama. Dit 

hangt samen met de manier waarop identiteit in het dorp wordt ingeschreven. Wordt Obama 

zo eigen-gemaakt dat hij bij het territorium in Kogelo past, of wordt het grondgebied in 

Kogelo op een manier aangepast dat het bij Obama aansluit?     

 Door Barack Obama als lid van de Luo-gemeenschap te zien, kan worden 

beargumenteerd dat tradities bepalen dat Kogelo zijn home is: er wordt een beeld van 

Obama geschapen waardoor hij binnen de dorpsgrenzen past. Maar het is waarschijnlijk dat 

Kogelo zich ook aanpast om een verbinding met Obama te kunnen maken, waardoor niet 

persé Obama’s identiteit verandert, maar de identiteit van Kogelo. Hierdoor ontstaat het 

beeld van Kogelo als ‘hét dorp van Obama’. Deze overdenkingen met betrekking tot 

groepsgrenzen, territorium en identiteit hebben te maken met Andersons (1983) imagined 
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communities, waarbij sprake is van gevoelens van verbondenheid met een ingebeelde maar 

reëel ervaren gemeenschap:  

‘As actual places and localities become ever more blurred and indeterminate, ideas of culturally 

and ethnically distinct places become perhaps even more salient. It is here that it becomes most 

visible how imagined communities (Anderson 1983) come to be attached to imagined places, as 

displaced peoples cluster around remembered or imagined homelands, places, or communities 

in a world that seems increasingly to deny such firm territorialized anchors in their actuality’ 

(Gupta & Ferguson 2002: 69).  

In het kader van deze thesis is een belangrijke vraag welke groep gebruik maakt van 

verbeelding. Met betrekking tot de appropriation van Obama zijn de ‘verbeelders’ geen 

thuisloze mensen die een imagined community of imagined place creëren als symbolisch 

anker om aan vast te houden. Het gaat in dit geval om een gemeenschap die lidmaatschap 

verbeeldt met een persoon die buiten deze gemeenschap is opgegroeid. De imagined 

community komt in dit geval niet vanuit een persoon die buiten de gemeenschap of het 

thuisland staat, zoals in literatuur vaak naar voren komt, maar wordt van binnenuit de 

gemeenschap gecreëerd. Luos verbeelden een gemeenschap waartoe Obama kan behoren, 

waardoor eigenlijk sprake is van een uitbreiding van groepsgrenzen en regels. Kogelo’s 

grenzen worden op een manier aangepast waarop zij Obama kunnen omsluiten. Het is de 

Luo-gemeenschap en het territorium van Kogelo die een link met de Amerikaanse president 

maken en voor hem een ‘thuis’ verbeelden.       

                   

Machtsprocessen          

                 

Als we de gedachtegang volgen dat na toeschrijving van de Luo-etniciteit een koppeling 

plaatsvindt tussen het grondgebied van Kogelo en Barack Obama, kan vervolgens gekeken 

worden welke invloed dat op de fysieke inrichting van Kogelo heeft. Op welke manier vindt 

inschrijving van identiteit plaats en wiens identiteit wordt ingeschreven?   

 Volgens Gupta en Ferguson (2002) heeft de manier waarop space in place wordt 

getransformeerd te maken met machtsprocessen. Het draait er namelijk om wie de macht 

heeft om identiteit op te leggen. Socioloog Bauman (1998) betrekt twee soorten spelers in 

het mondiale machtspel: globals en locals. Hij meent dat polarisatie tussen deze twee 

groepen een consequentie is van technologische processen waardoor afstand minder 

belangrijk is geworden. De stratificerende factor hierbij is mobiliteit. Volgens Bauman hebben 

sommigen de macht over plekken waar zij zelf niet eens lichamelijk aanwezig zijn, en 

ontbreekt anderen de macht om vorm te geven aan hun eigen lokale omgeving. Het creëren 

van place is dus in handen van de machtigste speler: 
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‘For some people it augurs an unprecedented freedom from physical obstacles and unheard-of 

ability to move and act from a distance. For others, it portends the impossibility of appropriating 

and domesticating the locality from which they have little change of cutting themselves free in 

order to move elsewhere. With ‘distances no longer meaning anything’, localities, separated by 

distances, also lose their meanings. This, however, augurs freedom of meaning-creation for 

some, but portends ascription to meaninglessness for others’ (Bauman 1998: 18). 

Hieruit kan volgens Bauman worden opgemaakt dat een machtige, mobiele elite de scepter 

zwaait over ‘lokaliteit’, ook als zij daar niet aanwezig is. Vertaald naar de situatie in Kogelo 

betekent dit dat wellicht personen buiten de lokale bevolking de macht hebben om betekenis 

en identiteit aan de plaats te geven.        

 Ten tijde van het veldwerk bleek dat vooral de Keniaanse regering een rol speelt bij 

de inrichting van ruimte in Kogelo. De meeste recente ontwikkelingen in het dorp worden 

door de regering gepland en gefinancierd, zoals de opzet van een elektriciteitsnetwerk, 

watervoorzieningen en een verbeterde infrastructuur. Ook is vanuit de regering het Kogelo 

Cultural Project gestart, dat zich bezighoudt met ontwikkelingen in Kogelo. In samenwerking 

met de Lake Victoria Tourism Association wordt vorm gegeven aan een toeristische 

‘Kogelo-route’, waarbij niet alleen het huis van mama Sarah centraal staat maar ook de 

omgeving. Onderdeel hiervan zijn plannen voor een museum, verstrekking van 

accommodatie voor toeristen en de ontwikkeling van toeristische activiteiten.   

 De Keniaanse regering heeft dus een beslissende rol in nieuwe ontwikkelingen in 

Kogelo, maar de vraag is welke identiteit hierbij wordt benadrukt en wie de uiteindelijke 

definiërende macht heeft. Want hoewel de uitvoerende macht op dit moment in handen van 

de nationale elite ligt1, volgt zij indirect de veronderstelde wensen van mobiele globals. 

Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van toeristen-wc’s (toiletten met doorspoel-

mogelijkheden en wc-bril, in plaats van de traditionele hurk-wc’s), de ontwikkeling van een 

cultureel informatiecentrum, het steunen van hotelprojecten en het benadrukken van de 

zogenoemde authenticiteit van de plek. Hoewel de lokale bevolking geen direct profijt van 

deze veranderingen heeft, zijn de ontwikkelingen in redelijke overeenstemming met lokale 

wensen; informanten geven aan hoop op meer en snellere ontwikkelingen te hebben. 

Lokale wensen worden dus wellicht voor een groot deel door mondiale stromen beïnvloed.

 Terwijl internationale machten niet fysiek aanwezig zijn, spelen globals dus wel een 

rol in keuzes die door de regering worden gemaakt. Door aandacht te besteden aan de 

wensen van de toerist, is de mobiele, mondiale elite de uiteindelijke definiërende 

machthebber betreffende de inrichting van Kogelo.   

                                                             
1 Door een gebrek aan grote interesse van internationale machthebbers, bezit de Keniaanse regering op dit  
     moment de machtigste positie bij het vormgeven aan Kogelo. Wanneer interesse uit het buitenland echter 
     toeneemt kunnen machtspatronen veranderen.  
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4.3 Toerisme, ruimte en moderniteit  

 

Antropoloog Burns meent dat toerisme een rol kan spelen in het genereren van snelle 

veranderingen en dat hier meer onderzoek naar moet worden gedaan (1999: 94). In dit 

geval betreft het de vraag waar toeristen in geïnteresseerd zijn wanneer zij een bezoek aan 

Kogelo brengen. Omdat de Keniaanse regering rekening houdt met de wensen van 

internationale bezoekers bij de inrichting van het dorp, stuurt dit de manier waarop identiteit 

aan Kogelo wordt gegeven.          

                

Authenticiteit en mondiale dromen  

                                         

Het presidentschap van Barack Obama werkt als katalysator voor toerisme in de westelijke 

regio van Kenia. In Kogelo is toerisme op een klein gebied gericht, waarbij het tot op heden 

slechts om enkele aspecten gaat: een ontmoeting met mama Sarah, het bezoeken van het 

graf van Obama senior en het onderzoeken van de roots van de huidige Amerikaanse 

president. Een groot deel van de lasten en lusten centreren zich dus op het huis van mama 

Sarah. Sinds de presidentsbenoeming van Obama komen hier dagelijks gemiddeld twintig 

tot dertig mensen op bezoek.        

 Kenneth Cheruiyot is de manager van het reisbureau Kisumu Travels, dat zich heeft 

gevestigd aan de drukke hoofdstraat van Kisumu. In zijn kantoor hebben toeristen de 

mogelijkheid om een dagtrip naar het huis van mama Sarah te boeken. Kenneth meent dat 

toeristen hierop af komen door het contrast met hun eigen situatie: ‘They come because of 

the roots of Obama. (…) It is not a developed village, compared to the US which is a 

developed country. Contradiction attracks people’. Deze uiting komt bij meerdere informant-

en naar voren, zoals bij John. Hij is assistent van de burgemeester van Kisumu en door 

deze functie goed op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied. Naar zijn mening moet 

Kogelo ‘klein en oorspronkelijk’ blijven. Toeristen komen volgens hem niet naar Kogelo om 

tussen ‘dezelfde moderne, hoge gebouwen als thuis te lopen’.     

 Dit sluit aan bij denkbeelden van antropoloog Selwyn (1994), die meent dat toeristen 

zoeken naar zichzelf en ‘de Ander’, als een authentiek, origineel concept: ‘Contemporary 

tourism is founded on the ‘Quest for the Other’… pushing as they do in opposite directions, 

the quest for the ’authentic Other’ and the quest for ‘authentic Self’ constitutes the ‘tension 

which informs all tourism’. Toerisme wordt hierbij als een zoektocht naar authenticiteit 

gezien. Volgens Nash (1999: 84) kan dit worden uitgelegd als een ‘compensatory process 

by which ‘the alienated worker seeks less alienated, more authentic existence during a 

vacation abroad’. Een uitleg voor de belangstelling van toeristen voor Kogelo kan dus zijn 

dat zij op zoek zijn naar authenticiteit en ‘de ultieme ander’. Juist de uniekheid en 
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kleinschaligheid van het dorp zou bezoekers aantrekken.     

 Met betrekking tot inrichting van de ruimte in Kogelo houdt de Keniaanse regering 

zoals beschreven rekening met wensen van de internationale toerist. Opvallend daarbij is 

dat juist authenticiteit wordt benadrukt of gecreëerd, omdat dat is waar toeristen naar op 

zoek zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in het plan van de regering om het huis van mama Sarah 

en de omliggende gebouwen in oorspronkelijke staat te laten. Verder willen zij toeristen de 

mogelijkheid geven om een ‘lokale ervaring’ op te doen door accommodatie bij een familie 

aan te bieden, en raden zij inwoners aan hun rurale homes niet te veel te veranderen. 

 Niet alleen vanuit de regering wordt authenticiteit van het dorp benadrukt, ook door 

Keniaanse toeristenbureaus worden dagtrips naar Kogelo aangeboden waarbij aandacht 

voor de oorspronkelijkheid van het dorp is. Het reisbureau Kisumu Travels gebruikt de 

volgende reclametekst bij het aanprijzen van hun Kogelo-programma: 

‘US Presidential Heritage day trip: Visit to Mama Sarahs home, a place where the late Snr Barack 

Obama Hussein is laid to rest. Nyang’oma Kogelo is a village in Siaya District, it is the ancestral 

home of Barack Obama Snr the father to USA PRESIDENT BARACK OBAMA. (…) This is your 

chance to experience the ‘real life’ side of Africa. Feel free to wander amongst the villagers and 

take the surrounding rural scenes. Try and strike up a conversation with the locals and enjoy their 

hospitality. It is a typical Kenyan rural village with most residents living modestly by small-scale 

farming.’  

Deze tekst benadrukt met zinsconstructies als ‘the real life side of Africa’ en ‘typical Kenyan 

rural village’ de authenticiteit van de plek, waar toeristen volgens Selwyn (1994) naar op 

zoek zijn.           

 Hoewel het lijkt alsof de Keniaanse regering en de reisbureaus lokaliteit voorop 

stellen in hun plannen voor Kogelo, zijn de drijfveren achter deze keuzes juist mondiale 

wensen en uiteindelijke dromen over sociale status en financiële zekerheid. De komst van 

toeristen kan volgens lokale inwoners zorgen voor een hogere economische positie en 

daarom wordt aandacht besteed aan de behoeften van internationale bezoekers. Dat deze 

bezoekers op zoek zijn naar een lokale, authentieke ervaring zorgt ervoor dat in 

ontwikkelingsplannen juist de oorspronkelijkheid van het dorp wordt benadrukt. Het is de 

vraag of de lokale bevolking zelf wel zo graag die authenticiteit wil bewaren, of dat juist 

wordt verlangd naar aspecten van vooruitgang die in relatie staan tot ideeën over 

moderniteit. Het aantrekken van toeristen is wellicht een strategie om deze dromen 

uiteindelijk te bewerkstelligen.  
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Expectations of Modernity          

                                     

Mondiale wensen en verbeelding zijn bepalend voor de inrichting van Kogelo. De vraag is 

waaruit deze dromen over mondiale toekomstmogelijkheden bestaan en op welke manier 

die in Kogelo’s fysieke omgeving zijn terug te vinden. Dit hangt samen met lokale 

denkbeelden over moderniteit en vooruitgang.       

 Op het moment dat een Amerikaanse presentator Obama’s verkiezingsoverwinning 

bekend maakte, werden de eerste palen in Kogelo’s rode aarde geslagen voor de aanleg 

van een elektriciteitsnetwerk. Binnen enkele dagen waren de lokale scholen en markt 

voorzien van elektriciteit, evenals het huis van mama Sarah en omliggende huizen. 

Antropoloog Ferguson (2002: 142) schrijft over de symbolische rol die de komst van 

elektriciteit heeft:  

‘Electrification has provided the twentieth century with perhaps its most vivid symbol of 

modernization and development. Fusing a powerful image of universal connection in a national 

grid with the classical Enlightment motif of illumination of the darkness, electrification has been 

an irresistible piece of symbolism for the modernist state (…). It was no different in Zambia, 

where the electrification of the townships was a compelling symbol of inclusion, a sign that 

Africans, too, were to be hooked up with the ‘new world society.’  

Uit dit citaat blijkt dat elektriciteit als symbool voor modernisering en vooruitgang kan worden 

gezien, waardoor aansluiting in een mondiaal netwerk wordt ervaren. Dit komt overeen met 

eerdergenoemde uitingen van informanten dat zij ‘zijn gestegen in een mondiale hiërarchie’ 

en nu ‘op de wereldkaart staan’. Ook andere ontwikkelingen in het dorp, zoals de plotselinge 

werkzaamheden aan infrastructuur en watervoorzieningen, kunnen worden gezien als 

symbool voor modernisering en mondiale aansluiting. Inwoners van Kogelo spreken over de 

veranderingen als ‘vooruitgang’, die in relatie tot Barack Obama en de Verenigde Staten is 

ontstaan.           

 De fysieke inrichting van Kogelo is in dit geval verbonden aan ideeën over moderniteit 

en vooruitgang. Maar de vraag is wat deze ideeën inhouden. Antropoloog Ferguson gaat in 

zijn boek Expectations of Modernity (1999) in op denkbeelden over moderniteit. In de jaren 

na de tweede wereldoorlog geloofden zowel academici, beleidmakers als burgers in het idee 

dat industriële groei voor iedereen zou leiden tot vooruitgang, waarbij een gradueel pad naar 

moderniteit wordt gevolgd. Tsing (2002) schrijft over het idee van modernisering in de vorm 

van een mythe: ‘It offered the hope of moving beyond the colonial segregation of Europeans 

and natives to a world in which every nation could aspire to the highest standards of 

livelihood and culture’ (2002: 67). Modernisering werd hierbij volgens Tsing als ‘the world-

making process of the times’ gezien.        
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Hoewel het idee van theologische vooruitgang door huidige wetenschappers wordt 

verworpen speelt het idee van modernisering, dat gekoppeld is aan lineaire vooruitgang, nog 

steeds een grote rol. Net als Ferguson (1999) ben ik van mening dat de 

moderniseringstheorie op fundamentele mispercepties rust, maar dat de mythe van 

modernisering wel begrip aan de wereld geeft, waardoor ervaring en interpretaties van het 

leven worden beïnvloed. Ideeën over modernisering spelen namelijk een grote rol bij 

toekomstverwachtingen van informanten wanneer zij over gevolgen van Obama’s 

presidentschap spreken. Dorcas Williams is manager van het Kogelo Cultural Project dat 

vanuit de Keniaanse regering is gestart. Doel van het project is volgens haar ‘to upgrade the 

region’, en in haar toekomstverwachtingen spelen ideeën over modernisering en vooruitgang 

een rol:  

‘Obama’s presidency is changing the attitude, and brings economic empowerment. (...) Now 

things are still at primary level. The villagers are hardworking, they listen and work. We want to 

take them from a primitive level to the next level. (…) The economic background of the people 

is very poor, they are working hard. Give them another two years, then they will be having 

vehicles, haha. Obama will boost them.’  

Dorcas benadrukt het idee dat Obama’s presidentschap de lokale bewoners uit hun ‘primitive 

level’ zal halen. Als voorbeeld noemt ze hierbij een veranderende vorm van transport: in 

plaats van lopend of fietsend, zullen de lokale mensen zich straks in voertuigen 

voortbewegen. In dit geval kan de appropriation van het presidentschap van Obama als 

functioneel worden gezien, waarbij dromen over vooruitgang en mondiale aansluiting een rol 

spelen. Ook informant Bob ziet voordelen aan de appropriation van Obama en de manier 

waarop ontwikkelingen in Kogelo plaatsvinden. Hij legt uit waarom de Keniaanse regering 

volgens hem in Kogelo investeert:  

 

‘I can’t say that Barack has brought something for the development of the area. But the 

government themselves are trying to cover their body. Your body can be dirty, but you get a 

very clean cloth. Nobody will see that you are dirty. Now they have to do that, because their 

man (Obama) is working for them. If they do a good job, I think the man will pay. Obama can 

come and say ‘why can’t we organize some industries in the area?’ So we expect and we hope 

that changes will occur.’  

 

De veranderende inrichting van Kogelo ondersteunt in zijn optiek dus de creatie van 

werkgelegenheid en het aantrekken van financiële hulp van de Amerikaanse president. 

Vrijwel alle bewoners van Kogelo hebben dergelijke positieve toekomstverwachtingen, en in 

bijna ieder huis hangt een gekleurde Obama-kalender aan de verder kale, lemen muur. Hun 

hoop is vooral gericht op de komst van toeristen, die volgens de informanten voor 
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‘vooruitgang’ kunnen zorgen. Dit komt overeen met de manier waarop Smith (1989) schrijft 

over motivatie voor de toeristen-industrie: ‘The glitter of tourist money seemingly promises a 

substantial portion of much-needed economic help.’     

 In hoofdstuk twee is gebleken dat het belang dat door de Luo-gemeenschap aan 

etniciteit en familiebanden wordt gegeven een reden is voor de appropriation van Obama. 

Hoofdstuk drie toont aan dat appropriation ook als manier kan worden gezien om politieke 

hervormingen op de agenda te plaatsen, en dat het presidentschap van Obama zorgt voor 

persoonlijke inspiratie. In deze paragraaf wordt appropriation daarnaast in verband gebracht 

met mondiale machtsverhoudingen. De polarisatie tussen globals en locals zorgt voor 

dromen over mondiale aansluiting, rijkdom en moderniteit. Deze dromen bepalen de manier 

waarop identiteit aan Kogelo wordt toegeschreven. Appropriation van Obama kan daarom 

ook als strategie worden gezien voor het verwezenlijken van dergelijke dromen. Juist door de 

uiteindelijke macht van een mondiale elite over de financiële en hiërarchische status van 

Kogelo, de Luo-gemeenschap of Kenia in zijn geheel, vindt appropriation van Obama plaats 

en wordt op deze manier invulling aan Kogelo gegeven. Toekomstdromen over vooruitgang 

en moderniteit zijn de stroom waarop veranderingen hier plaatsvinden.    
        

4.4 Appropriation en het mondialiseringsdebat      
                           
De viering van Obama’s presidentschap in Kisumu en Kogelo is een interessante casus voor 

het mondialiseringsdebat omdat mondiale en lokale grenzen hierbij door elkaar lopen. In de 

voorgaande hoofdstukken is aandacht aan deze samensmelting besteed door veelvuldig 

gebruik te maken van het begrip appropriation. Nadat een duidelijk idee is ontstaan van 

appropriation met betrekking tot Barack Obama, wil ik het het concept nog eenmaal kritisch 

bekijken. In deze paragraaf daarom een laatste overdenking van het begrip appropriation en 

de plaatsing van deze thesis in het mondialiseringsdebat. Antropologe Tsing (2002) spoort 

aan tot het bestuderen van mondialisering op lokaal niveau en Anthony Giddens (1990) 

spreekt over consequenties van mondiale gebeurtenissen op lokaal niveau; deze ideeën zijn 

in voorgaande hoofdstukken verbeeld en een laatste analyse vindt hierbij plaats. 

                   

Appropriation; lokaliteit en mondiale stromingen     

                                                            

Het mondialiseringsdebat draait om de vraag welke consequenties de intensivering van 

mondiale verbindingen voor haar wereldburgers heeft; hierbij staan culturele homogenisering 

en culturele heterogenisering als twee uitersten tegenover elkaar. Eigenlijk is dit dezelfde 

strijd die Bauman (1998) zijn globals en locals laat voeren: wie heeft de uiteindelijke macht? 
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Wanneer wordt uitgegaan van een definiërende macht van globals, wordt doorgegaan op het 

idee dat mondiale stromen tot culturele homogeniteit leiden. Hierdoor zou in extreme vorm 

een world of sameness ontstaan (Inda & Rosaldo 2002: 13). Wanneer echter alle macht om 

identiteit toe te schrijven aan locals wordt geweten, wordt verdergegaan op het idee van 

lokalisme. Dit houdt in dat mondiale invloeden altijd binnen een lokaal kader worden 

aangepast, dat duidt op een toekomst bestaande uit culturele heterogeniteit. Locals en 

globals, en culturele homogenisering en culturele heterogenisering staan bij besprekingen 

van mondialisering vaak lijnrecht tegenover elkaar.      

 De vraag is in hoeverre Obama als Luo wordt gezien en in hoeverre hij afwijkt van dit 

model. Er kan worden beargumenteerd dat Barack Obama buiten de Luo-gemeenschap 

staat omdat zijn geboorteplaats zich niet in Luo-gebied bevindt, zijn moeder de Amerikaanse 

nationaliteit heeft, hij de Luo-taal niet machtig is en pas op latere leeftijd voor het eerst voet 

op Keniaanse grond zette. En een niet onbelangrijk feit is natuurlijk dat hij president van de 

Verenigde Staten is. Het zijn wellicht juist de aspecten waarin Obama afwijkt van het 

typische Luo-concept waardoor de drang tot appropriation ontstaat. Zoals in hoofdstuk drie 

naar voren kwam kan Obama als idool van de Luo-gemeenschap worden gezien; het is door 

uitzonderlijke kwaliteiten dat iemand in deze positie komt. Juist wat Obama onderscheidt van 

andere mensen doet hem een voorbeeldfunctie geven, en door de wil om te identificeren met 

‘het goede’ vindt appropriation plaats. Door tevens mondiale machtsverhoudingen in de 

analyse te betrekken, kan appropriation als poging worden gezien tot toetreding tot een zelf-

gedefinieerd mondiaal netwerk: het plaatsen van Barack Obama in een lokaal kader leidt zo 

tot het betreden van een mondiale wereldorde.     

 Appropriation van Barack Obama vindt dus plaats op een moment waarop 

beargumenteerd kan worden dat hij geen deel van de Luo-gemeenschap meer uitmaakt. In 

wezen vindt het terug-toe-eigenen plaats van iemand die een tijd buiten de gemeenschap is 

verbleven. Obama’s vader heeft zich een halve eeuw geleden aan de lokaliteit van Kogelo 

en Kenia onttrokken door in Hawaï te gaan studeren. Het eindproduct, de ‘gemondialiseerde 

Luo’, wordt weer in de gemeenschap opgenomen. Het begrip appropriation is hier prikkelend 

omdat het ingaat op een vermenging van mondiale en lokale stromingen. Het ‘niet-helemaal-

eigen-zijn’ is een voorwaarde voor appropriation; het feit dat een voorwerp of de persoon in 

kwestie niet helemaal binnen de lokale grenzen past, zorgt ervoor dat aanpassing nodig is 

om te worden ‘eigen-gemaakt’. Het eigene en onbekende worden hier dus met elkaar 

vermengd.                   

 In veel literatuur wordt een tweedeling gemaakt waarbij lokaal, eigen en veilig 

tegenover mondiaal, vreemd en gevaarlijk komen te staan. Een voorbeeld is de rape 

narrative waarin mondialisering als verkrachter van de kwetsbare lokaliteit wordt verbeeld. In 

deze thesis wordt aan de hand van appropriation van Obama in Kisumu aangetoond dat 
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deze indeling niet zo zwart-wit is. Hiermee gaat het in tegen dichotomieën in denken over 

mondialisering, zoals globals versus locals, homogenisering versus heterogenisering en 

mondiaal versus lokaal. Bij appropriation van Obama wordt het mondiale met het lokale 

verwikkeld, waarbij het vreemde ‘eigen’ wordt gemaakt, en het eigen wordt toegeschreven 

aan het ‘vreemde’.   

 

 

Conclusie  

 

Door appropriation van Barack Obama door de Luo-gemeenschap vindt overdenking van 

zowel etnische als politieke identiteit plaats. In dit hoofdstuk wordt een overdenking van 

territoriale identiteit toegevoegd. Mondiale machtsprocessen spelen een rol bij de inrichting 

van omgeving; door betekenisgeving aan neutrale ruimte wordt een plaats gecreëerd.  

Hoewel Barack Obama in eerste instantie geen binding met het territorium in Kogelo heeft, 

wordt deze verbinding na zijn appropriation wel gemaakt. Toe-eigening van Obama is 

mogelijk doordat de Luo-gemeenschap een thuis voor Obama verbeeldt. Aan het home van 

Obama in Kogelo wordt veel belang gehecht, wat onder andere te zien is aan het grote 

aantal bezoekers. De toeschrijving van identiteit aan deze plek hangt samen met 

machtsprocessen. In Kogelo is de uitvoerende machthebber op dit moment de Keniaanse 

regering. Door haar toedoen is een elektriciteitsnetwerk opgezet en zijn watervoorzieningen 

en infrastructuur verbeterd. Ook is men bezig met de ontwikkeling van hotels en andere 

bouwprojecten. Door gehoor te geven aan wensen van internationale toeristen volgt de 

Keniaanse regering in feite ideeën van de global bij de inrichting van het dorp, waardoor 

authenticiteit en oorspronkelijkheid worden benadrukt. Hierdoor kan beargumenteerd worden 

dat de global de uiteindelijke machthebber is bij de toeschrijving van identiteit. Maar door het 

volgen van deze ideeën wordt ook de verwezenlijking van lokale dromen over status en 

financiële zekerheid nagestreeft; het zijn juist dromen over toetreding tot een mondiaal 

netwerk die zorgen voor het benadrukken van lokaliteit in Kogelo. Afsluitend wordt in dit 

hoofdstuk het begrip appropriation overdacht. Het gebruik van dit begrip is belangrijk omdat 

het toont dat mondiale en lokale stromen met elkaar vermengd zijn, en dat termen als ‘het 

eigene’ en ‘het vreemde’ niet moeten worden verbonden aan termen als ‘lokaliteit’ en 

‘mondialisering’. Beargumenteerd wordt dat appropriation van Obama juist plaatsvindt door 

aspecten die niet overeenkomen met de Luo-gemeenschap. Uitingen in het 

mondialiseringsdebat over homogenisering versus heterogenisering, waarbij lokaal als eigen 

wordt gezien en mondiaal als vreemd, moeten worden genuanceerd en opnieuw worden 

overdacht.  
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Hoofdstuk 5 

Conclusie 

 

Figuur 5: Cartoon in krant Daily Nation, 20 januari 2009 
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5. Conclusie           
 

Bij het bespreken van mondialisering wordt vaak gericht op grootschalige ontwikkelingen, 

waarbij mondialisering als een abstract proces binnen een aangenomen macrocontext wordt 

gezien. In veel literatuur vindt bijna kritiekloze aanname van mondialisering als een 

overkoepelend fenomeen plaats, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 

dichotomieën; het centrum staat tegenover de periferie, locals zijn de tegenpool van globals, 

modern is het tegenovergestelde van traditioneel en mondiaal en lokaal zijn mijlenver van 

elkaar verwijderd. Met behulp van het begrip appropriation wordt in deze thesis een 

alternatief geboden voor deze dualistische manier van kijken en aandacht geschonken aan 

de manier waarop mondiale stromen worden gelokaliseerd.   

 Gedurende het onderzoek in Kenia ging ik op zoek naar implicaties van de 

presidentsbenoeming van Barack Obama in de Verenigde Staten voor inwoners van het 

Keniaanse Kisumu en Kogelo. Hierdoor werd bekeken hoe mondiale stromen interacteren 

met ontvangers; welke gevolgen die stromen voor hen hebben en wat de ontvangers zelf 

met deze stromen doen. Een belangrijk gegeven is dat de vader van Barack Obama in 

Kogelo is opgegroeid en de onderzoekspopulatie een overeenkomstige etnische achtergrond 

met Obama’s vader heeft. Uitingen over verwantschap met Barack Obama, het versmelten 

van Keniaanse en Amerikaanse symbolen en benoemingen van Obama als Luo of Keniaan 

waren aan de orde van de dag. Het op deze manier toe-eigenen van de Amerikaanse 

president door de Luo-gemeenschap kan worden gezien als een vorm van appropriation, dat 

het eigenmaken van een concept uit een andere context inhoudt. In een lokale context 

worden hierdoor nieuwe betekenissen gegeven. Door gebruik van dit begrip wordt afgestapt 

van een conceptualisering van de wereld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen global 

dynamics en local fixity, maar wordt gericht op processen van versmelting, waarbij plaatsen, 

culturen en gebeurtenissen in elkaar overlopen. Grenzen blijken hierdoor flexibel en worden 

door de lokale bevolking opnieuw overdacht.  

 Implicaties van het Amerikaanse presidentschap voor inwoners van Kisumu en 

Kogelo ontstaan vooral doordat appropriation van Barack Obama plaatsvindt. Deze toe-

eigening houdt verband met een aantal verschillende aspecten. Ten eerste vindt 

appropriation plaats doordat etniciteit een belangrijke marker van identiteit is binnen de Luo-

gemeenschap. Omdat Obama’s vader tot deze gemeenschap behoort en dit lidmaatschap 

via de vaderlijke lijn wordt doorgegeven, wordt Obama als Luo gezien. Ten tweede heeft het 

toe-eigenen van Obama te maken met de ervaring van de eigen situatie. Door appropriation 

van Barack Obama, en daardoor een gevoelsmatige verbinding met de Verenigde Staten, 

wordt aangezet tot overdenking van de nationale politieke situatie. Obama’s presidentschap 

zorgt hierbij vooral voor nieuwe denkwijzen over etnische grenzen, corruptie en politieke 
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participatie van jongeren. Appropriation van Obama kan in dit geval als strategie worden 

gezien tot het bewerkstelligen van hervormingen in Kenia. Tot slot houdt het toe-eigenen van 

Obama ook verband met denkbeelden over vooruitgang en modernisering. Door 

appropriation van Obama wordt een verbinding tussen de Amerikaanse president en de 

ruimte in Kogelo gecreëerd, die voor de komst van elektriciteit, watervoorzieningen, 

verhoogde veiligheid, toeristen, hotels en een verbeterde infrastructuur heeft gezorgd. 

Appropriation van Barack Obama is in dit geval bevorderlijk voor het verwezenlijken van 

dromen over vooruitgang en financiële stabiliteit. Met andere woorden zorgt het 

presidentschap van Obama met behulp van appropriation voor een overdenking van 

etnische, politieke en territoriale identiteit. 

 In de context van dit onderzoek is het gebruik van appropriation  bijzonder omdat het 

ingaat tegen een dominante-subdominante vorm van appropriation, die in eerdere literatuur 

vaak naar voren kwam. Hiermee wordt het idee bedoeld dat westerse landen zich aspecten 

van voormalige koloniën toe-eigenen. Appropriation van Barack Obama gaat in tegen dit 

idee van cultureel imperialisme en biedt een alternatieve manier van kijken naar culturele 

stromingen en machtsverhoudingen. Ook zorgt de toe-eigening voor veranderingen in 

mondiale rolpatronen; inwoners van Kisumu ervaren door appropriation van Obama namelijk 

een toenadering tot de Verenigde Staten en een stijgende mondiale positie. Gevoelens van 

verbondenheid met Amerika zorgen ervoor dat imperialistische sentimenten niet in de weg 

staan wanneer de gang van zaken in het land als voorbeeld voor eigen politiek handelen 

wordt gezien. Toe-eigening van Obama heeft dus een verhoogd aantal identificatie-

mogelijkheden en een vervaging van grenzen tot gevolg.     

 Bij overdenkingen in deze thesis wordt de grens tussen mondiaal en lokaal steeds 

opnieuw in twijfel getrokken. Barack Obama wordt door de Luo-gemeenschap wellicht 

toegeëigend vanwege afwijkende aspecten; in plaats van de bekende, ‘lokale’ vorm, wordt 

een ‘gemondialiseerde’ versie van de Luo eigengemaakt en opgenomen in de 

gemeenschap. Concluderend laat het gebruik van appropriation  zien dat mondiale en lokale 

stromen met elkaar vermengd zijn. Het ‘eigene’ moet niet als synoniem voor lokaliteit worden 

gezien, en het ‘vreemde’ moet niet worden verbonden aan mondialisering. De implicaties van 

Obama’s presidentschap voor de inwoners van Kisumu en Kogelo kunnen zorgen voor een 

overdenking van dichotomieën als lokaal versus mondiaal en eigen versus vreemd. De twee 

uitersten in het mondialiseringsdebat, culturele homogenisering en culturele 

heterogenisering, lijken in deze thesis met elkaar verwikkeld.  
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