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Samenvatting  

 
 
 

Hoe hanteren ouderen, die geconfronteerd worden met hun fysiek ouder worden-
de lichaam, de toenemende zorgtaken waarmee zij belast worden tengevolge van 
de AIDS epidemie in Noordwest Tanzania? Deze vraag vormt het uitgangspunt 
van deze studie naar de gevolgen van de AIDS epidemie voor de dagelijkse 
beleving van ouder worden in Kagera Regio Tanzania. In Kagera Regio zijn de 
laatste drie decennia zorgtaken van ouderen toegenomen; voor patiënten met 
AIDS, rondom rouwverwerking en emoties en zorgtaken rondom de kleinkin-
deren die hun ouders verliezen. Daarnaast neemt de zorg voor ouderen zelf, in 
hun ouderdom, af omdat kinderen overlijden, naar de stad trekken en omdat 
binnen zorgrelaties geld en consumptiegoederen steeds belangrijker worden en 
ouderen hier minder toegang toe hebben. Ik definiëer deze veranderingen als het 
ontstaan van nieuwe ‘velden van zorg’ en bespreek hoe de langdurige aanwezig-
heid van AIDS, nu al drie decennia, deze velden kenschetst.  

Aan de basis van zorg liggen verwantschapsrelaties. De nieuwe velden van 
zorg roepen dan ook essentiële vragen op rondom veranderingen in verwant-
schapsverhoudingen en de manier waarop deze veranderingen de beleving van 
ouderdom beïnvloeden. Ik plaats de analyse in deze studie in benaderingen van 
verwantschap die in de afgelopen tien jaar populair zijn geworden binnen ver-
wantschapsstudies. Deze benaderingen richten zich bijvoorbeeld op vraag hoe 
mensen op een creatieve manier vorm en inhoud geven aan verwantschaps-
relaties in de dagelijkse praktijk van het leven, daarmee een alternatief biedend 
voor meer structurele analyses van veranderende familiezorg tengevolge van 
AIDS en processen van migratie. Binnen deze debatten problematiseer ik het 
ouder wordende lichaam: In situaties waarin veel zorgtaken op de schouders van 
ouderen rusten wordt het sterke lichaam een noodzaak. Ouderen zijn zich dus 
voortdurend bewust van hun lichaam en de beleving van oud worden is nauw 
verbonden met de kracht die het oude lichaam nog heeft.  

Een tweede focus die ook verwoven is met lichamelijkheid is de focus op 
temporaliteit. In deze studie hanteer ik expliciet een longitudinaal perspectief, om 
recht te doen aan de effecten van de lange aanwezigheid van de AIDS epidemie. 
AIDS en haar consequenties voor familiezorg kunnen vanuit een tijdsperspectief 
niet gezien worden als een crisis, maar moeten beschouwd worden als een voort-
durende ontwrichting. In het veld van patiëntenzorg betekent dit bijvoorbeeld dat 
ouderen meerdere patiënten vaak langdurig verzorgen. De dood van velen in een 
gemeenschap, betekent ook dat rouwen voor naaste familieleden vaak overlapt 
met rouwen voor anderen. De dood van meerdere volwassen kinderen gedurende 
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drie decennia kan betekenen dat oudere ouders zorg voor meerdere ‘sets’ van 
overblijvende kleinkinderen na elkaar op zich nemen; en dus voortdurend blijven 
zorgen. Met betrekking tot zorg op de oude dag zien ouderen naarmate de tijd 
vordert de mogelijkheden tot zorg afnemen. Oudere mannen en vrouwen moeten 
zich in deze nieuwe velden van zorg staande houden.  

Het is dus niet zo dat door AIDS een lineair proces in werking wordt gesteld 
van ziekte, verpleging, dood, rouwen en het opnemen van kleinkinderen door 
ouderen. Integendeel, al deze processen lopen dwars door elkaar heen. Ten ge-
volge hiervan moeten ouderen zich voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties: 
Het verplegen van patiënten en het opvoeden van kleinkinderen op hetzelfde 
moment, het bijwonen van meerdere begrafenissen terwijl er zelf nog gerouwd 
wordt om eigen verlies en het opvoeden van meerdere sets van kleinkinderen van 
verschillende overleden kinderen naarmate de jaren verstrijken. Dit maakt ouder-
dom in essentie een onzekere levensfase. Het oudere lichaam wordt in die zin 
ook gebruikt als symbool om gevoelens van onzekerheid bespreekbaar te maken.  

Ouderen trekken een scherpe lijn tussen de tijd van AIDS en de periode voor 
AIDS. Zij beschouwen het huidige tijdperk als eentje waarin bepaalde waarden 
in sociale relaties afgekalfd zijn. Deze waarden en overwegingen bepalen echter 
in grote mate de manier waarop ouderen zorg praktisch vormgeven. Zo komen in 
het geven van zorg bijvoorbeeld morele vraagstukken naar voren rondom rond 
generationele overdracht en sekseverhoudingen. In die capaciteit hebben zorg-
handelingen de mogelijkheid om nieuwe vormen van verwantschapsrelaties te 
bewerkstelligen en beïnvloeden ze het gevoel van ouderen ergens deel van uit te 
maken. Ouderen zijn derhalve voortdurend bezig met het, op een creatieve wijze, 
vormgeven van verwantschapsverhoudingen, onder andere door het geven van 
specifiek commentaar op relaties, maar ook door bepaalde acties die anderen aan 
hen binden.  

Maar wat is er nou eigenlijk uniek aan het bestuderen van specifiek ouderen in 
de context van AIDS? Wat kunnen we van hen leren over de manieren waarop de 
banden van familiezorg zich ontwikkelen in een situatie van ontwrichting? Deze 
studie legt in de eerste plaats de nadruk op de verhalen en reflecties van ouderen, 
om op die manier een stem geven aan de ervaringen van een groep mensen die 
vaak genegeerd wordt in discussies rondom de gevolgen van AIDS. De levens 
van ouderen die in deze studie naar voren komen overspannen tumultueuze tijden 
in Tanzania. Geboren in de eerste decennia van de twintigste eeuw hebben zij 
letterlijk verschillende tijdperken beleefd – van kolonisatie tot het ontstaan van 
Tanzania als onafhankelijke natie, van Afrikaans socialisme als politieke ideolo-
gie tot het huidige neo-liberalisme, en de meest pertinente verandering voor deze 
studie, van een pre-AIDS tijdperk tot een situatie tot het leven in een gegene-
raliseerde epidemie en, sinds 2005, het beschikbaar komen van AIDS medicij-
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nen. Deze ‘loopbanen’ van persoonlijke ervaring representeren een weelde van 
historisch begrip en maken het daarom mogelijk om de epidemie en haar conse-
quenties binnen bredere sociale en historische transformaties te plaatsen. Een 
focus op ouderen maakt het daarom ook mogelijk om huidige zorgpraktijken te 
situeren binnen bredere sociale en historische transformaties en ze niet alleen toe 
te schrijven aan de AIDS epidemie. Het centraal stellen van persoonlijke verha-
len maakt de tegenstellingen en continuïteiten in, familie-banden, genderverhou-
dingen en verwantschapsdynamiek beter begrijpelijk.  

Hoofdstuk 1 introduceert de centrale vragen en plaatst deze in een debat over 
ouder worden en relationele zorg. Daarnaast bespreekt dit hoofdstuk de methodo-
logie die voor de studie is gebruikt.  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van belangrijke sociale transformaties gedu-
rende het leven van ouderen en laat zien hoe bepaalde huidige waarden rondom 
zorg door deze transformaties gevormd zijn. Daarbij beargumenteer ik dat be-
paalde dagelijkse problemen die ouderen tegenkomen in hun mogelijkheden tot 
het bieden van zorg gesitueerd moeten worden in een breder historisch begrip 
van de regio. In het geven van zorg in een tijd van AIDS worden de spanningen 
in sociale relaties, die geworteld zijn in de historische transformaties van gender 
en generationele rollen, gereflecteerd.  

Hoofdstuk 3 beargumenteert dat AIDS, in combinatie met het steeds belang-
rijker worden van geld in zorgrelaties en in combinatie met migratie de praktijk 
van ouderenzorg heeft veranderd. In deze nieuwe realiteit is de sociale betekenis 
van het lichaam veranderd. Het ouder wordende lichaam representeert een es-
sentieel kapitaal wat nodig is om iedere dag opnieuw verwantschapsrelaties vorm 
te geven en zorg veilig te stellen in de nieuwe zorgconstellaties die door AIDS 
zijn ontstaan. Terwijl ouderen steeds ouder worden, is een van hun belangrijkste 
zorgen waar en tot wie zij nog zullen toebehoren in hun laatste dagen, zeker als 
zij fysiek zwakker worden en geen kinderen (meer) hebben en niemand kunnen 
vinden die de intieme zorg die nodig is wil aangaan. Maar ouderen zijn niet 
hulpeloos, door verschillende handelingen proberen ze- al dan niet succesvol- om 
te participeren in het verkrijgen en veiligstellen van zorg.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt veranderde rituelen en verwachtingen rondom dood 
en verlies en laat zien hoe privé-emoties en publieke verplichtingen steeds meer 
met elkaar bosten nu de frequentie van dood het rouwen tot een bijna continu 
verschijnsel heeft gemaakt. De dood van verwanten roept scherpe en krachtige 
emoties op rondom herinnering en de plaats van ouderen in de huidige maat-
schappij. Deze emoties zijn potentieel destructief voor in het bijzonder de ge-
zondheid van oudere vrouwen en voor hun mogelijkheden om in relaties van 
zorg te handelen, ondanks dat dit wel van hen gevraagd wordt. Tegelijkertijd zijn 
er sterke normen rondom de rollen in het rouwen, weer voornamelijk voor 
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vrouwen, die gericht zijn op het bestendigen van verwantschapsrelaties. Een 
vorm van vergeten, het bewust wegdrukken van traumatische herinneringen, 
draagt bij aan de pogingen van ouderen om relaties en banden aan te gaan.  

In Hoofdstuk 5 verken ik de nieuwe realiteit van zorg voor AIDS patiënten en 
beargumenteer dat het niet zozeer stigma en sociale uitsluiting is die deze zorg 
kenmerkt, maar dat er een moraliteit van zorg is ontstaan die juist gericht is op de 
binnensluiting van AIDS patiënten. In het geven van zorg over lange periodes 
van tijd worden oudere mannen en vrouwen voortdurend geconfronteerd met 
verwachtingen over wat goede zorg is. Deze verwachtingen zijn fysiek zwaar en 
ouderen kunnen er niet altijd aan voldoen, maar zijn centraal in hoe ouderen 
‘normale’ relaties bezien. Tegelijkertijd zorgen deze verwachtingen van wat 
goede zorg is ook voor eenzaamheid onder ouderen in de gemeenschap. Terwijl 
de andere hoofdstukken zich voornamelijk richten op oudere vrouwen, omdat 
hun situatie vaak moeilijker is – vrouwen verrichten vaak fysieke zorgtaken, 
mannen vaker materiële taken – gaat dit hoofdstuk expliciet in op de rol van 
oudere mannen. Op die manier geef ik aandacht aan de genderdimensie van zorg 
in een patrilineaire samenleving.  

In Hoofdstuk 6 ga ik in op de relatie tussen grootouders en kleinkinderen, in 
het bijzonder kleinkinderen die geen ouders meer hebben. Deze relaties worden 
gekenmerkt door zowel nabijheid als conflict, zeker omdat grootouders het idee 
hebben dat het idioom wat zij gebruiken om de jongere generatie aan te spreken 
niet overeenkomt met de sociale realiteit waarin kleinkinderen leven. Conflict in 
deze relatie ontstaat voornamelijk als grootouders moeite hebben, fysiek en 
sociaal, om te voorzien in de basisbehoeften van het kleinkind. Daardoor missen 
zij vaak de autoriteit om hun kleinkinderen te behoeden voor wat zij zien als 
gevaar en verkeerde keuzes. Aan de andere kant zorgt nabijheid vaak voor 
liefhebbende banden tussen grootouders en kleinkinderen, die doorwerken tot in 
volwassenheid. In essentie blijven grootouders de rol van grootouders houden, 
ook al moeten zij soms de rol van ouders spelen. Ook in dit hoofdstuk is de notie 
van tijd van belang: In het bijzonder het argument dat het zorgen voor klein-
kinderen zonder ouders verschillende uitdagingen biedt die afhangen van de 
leeftijdsfase van de kleinkinderen. De grootste uitdaging ligt in het voorzien in de 
behoeften van kleinkinderen en hoe deze relateren aan de verschuivingen in de 
afhankelijkheidsrelatie tussen grootouders en kleinkinderen naarmate kleinkinde-
ren tieners worden en grootouders fysiek minder kunnen. 

Het proefschrift eindigt met een discussie over hoe de dagelijkse zorgpraktijk 
interacteert met het proces van ouder worden in het zoeken naar oplossingen 
voor de uitdagingen die door de nieuwe zorgomstandigheden gecreëerd worden. 
De veranderende ‘biografie van zorg’ in Noordwest Tanzania is verweven met de 
veranderende biografiën van ouderen. Oudere mannen en vrouwen leven niet 
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alleen met verlies en ontwrichting, zij zoeken ook actief naar manieren om deze 
ervaren ontwrichting te managen, door relaties aan te gaan met belangrijke der-
den in hun leven binnen het domein van familiezorg en hun persoonlijke net-
werk. Terwijl de meeste ouderen die actieve zorg bieden nog een relatief sterk 
lichaam hebben, anticiperen zij op verandering en dit beïnvloedt het raamwerk 
waarbinnen zij hun zorgen en hun handelingen in het maken van connecties met 
buren, verwanten en gemeenschapsleden beleven. Een perspectief waarin het 
ouder wordende lichaam centraal staat maakt duidelijk wat de grenzen maar ook 
mogelijkheden van ouderen zijn in het vormgeven van ‘nieuwe’ sociale institu-
ties zoals familiezorg.  

 




