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Samenvatting 

 

De dagelijkse leefwereld van jongeren tussen16 en 25 jaar in Winam, een landelijk 
gedeelte in West-Kenia, vormt de basis van dit proefschrift. Het wil de aandacht 
vestigen op de hoop, ambities en verwachtingen van jongeren en aantonen hoe deze 
jongeren op creatieve wijze hun leven vormgeven, in een omgeving  waar HIV/AIDS 
reeds vele mensenlevens en bestaansvoorzieningen kostte. Ik onderzoek de kansen en 
uitdagingen onder de bestaansvoorzieningen van jongeren in Winam, met als doel hun  
seksuele relaties en netwerk beter te begrijpen. Dit proefschrift onderzoekt meer 
bepaald de manier waarop ze seksuele relaties aangaan, hoe ze de gezondheidsrisico's 
(al dan niet) vermijden die gepaard gaan met seks, en hoe ze het verband tussen seks, 
liefde en geld interpreteren. Ik toon aan dat de ambities en zorgen van jongeren moeten 
bekeken worden vanuit het oogpunt van intergenerationele relaties (Cole en Durham 
2007). Ook de perceptie van jongeren op een innovatief HIV/AIDS-preventieproject 
wordt geanalyseerd, om zo vast te stellen welke rol dergelijke interventies spelen in hun 
dagelijkse leven.  
 
Dit etnografisch onderzoek maakte deel uit van een samenwerking met het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde, de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
en de Kenyan Medical Research Institute (KEMRI). Gedurende 20 maanden voerde ik 
participatieve observatie uit, aangevuld met informele en formele diepte-interviews 
(waaronder familiegeschiedenis), levensgeschiedenissen, gerichte groepsgesprekken en 
een langetermijndagboek van een van de jongeren. De triangulatie van deze 
verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes, versterkt de validiteit van de gegevens. 
Als antropoloog in een medisch team werd ik ter verantwoording geroepen voor mijn 
methodiek, wat mij ertoe aanzette om de verschillende benaderingen van antropologie 
en epidemiologie te bekijken en deze te vergelijken. Doorheen deze scriptie worden mijn 
bedenkingen over deze verschillen beschreven. Bedenkingen niet enkel aangaande 
methodiek, maar ook, en misschien belangrijker, betreffende de machtsverhoudingen 
tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekers, de rol van institutionele 
financiering en de argumenten over welke ‘bewijsvoering’ als solide kan beschouwd 
worden. 
 
Dit proefschrift begint met het aantonen van hoe zowel uiteenlopende als convergerende 
socio-economische, culturele, ecologische en politieke krachten de weg baanden voor de 
HIV-epidemie in Nyanza Province. Volgens Farmer (1999) dragen het ‘structureel 
geweld’ van armoede en andere ongelijkheden bij tot de kwetsbaarheid van de mens bij 
het oplopen van HIV/AIDS. Wanneer we de geschiedenis van Nyanza Province en 
Winam bekijken, zien we hoe de aanhoudende onzekerheid verweven raakte in het 
sociale aspect van het dagdagelijkse leven. ‘Luoland’, waar Winam deel van uitmaakt, 
was gedurende lange tijd een vergeten achterland dat goedkope werkkrachten leverde 
aan de meer economisch dynamische delen van Kenia. Bijna een halve eeuw na de 
onafhankelijkheid van Kenia, blijft Winam een van de minst economisch diverse regio's 
van Kenia. De chronische armoede en de hoge mobiliteit die het leven in Winam 
typeren, hebben bijgedragen tot de snelle verspreiding van epidemieën. Door de 
verspreiding van HIV/AIDS en het ontoereikend gezondheidssysteem verloren heel veel 
- en vaak heel jonge - mensen het leven in Winam. 
 
Toen ik in 2005 aan mijn veldwerk begon, waren antiretrovirale geneesmiddelen 
(ARV's) enkel verkrijgbaar tegen een heel hoge prijs. Van alle Keniaanse regio's werd 
Nyanza Province het hardst getroffen door de HIV/AIDS-epidemie. Opvallend in Winam 
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is ook de genderongelijkheid. In 2003 was het aantal HIV-infecties bij vrouwen van 15 
tot 19 jaar 12 keer groter dan het aantal bij hun mannelijke tegenhangers. Daarbij komt 
dat reeds 20 procent van de 19-jarige meisjes geïnfecteerd was door HIV (Vandenhoudt 
2004b). Ik stel vast dat de snelle verspreiding van HIV in Winam en het grote verschil 
in besmettingsgraad tussen mannelijke en vrouwelijke adolescenten, in rechtstreeks 
verband staat met het structureel geweld, ontstaan door de langdurige crisis en de 
achteruitgang van het sociale leven. Winam’s genderongelijkheid en zijn 
achteruitgestelde positie in de Keniaanse economie zijn niet sui generis, maar een 
resultaat van zijn koloniale geschiedenis, de gevolgen die bleven bestaan na de 
onafhankelijkheid van Kenia, gekoppeld aan nieuwe vormen van uitsluiting. 
 
De jongeren in deze scriptie beschouwen noch beschrijven zichzelf als slachtoffers van 
structureel geweld. Ze trachten zich een weg te banen naar een beter bestaan—
verzonnen of reëel—in een verarmde, zeer onvoorspelbare omgeving. Ze zijn 
voortdurend waakzaam voor elke kans die in hun schoot kan worden geworpen, terwijl 
ze zich vaak onbekwaam voelen om hun dromen te realiseren. Ik ga in op de 
verschillende overlevingstactieken (gebaseerd op De Certeau’s (1984) discussie over 
tactieken) die jonge mensen aanwenden om te stijgen op de sociale ladder en zo 
zekerheid te vinden. Een belangrijke tactiek is stedelijke mobiliteit: jonge mensen hopen 
uit de landelijke gebieden weg te trekken richting stedelijke gebieden, niet enkel voor 
onderwijs en jobs, maar ook om hun sociale en seksuele netwerken uit te bouwen. 
Vanwege de instabiliteit van hun sociale netwerk, breiden een aantal jongeren hun 
seksuele netwerk uit, soms door seksuele relaties met meerdere partners tegelijkertijd. 
Bij onderzoek naar het hoe en waarom hiervan, bespreek ik Thornton’s werk (2009) en 
werk ik zijn argumentatie verder uit over hoe meerdere, gelijktijdige seksuele relaties 
gebruikt worden om iemands sociale en seksuele netwerk uit te breiden. Ik onderzoek 
hoe het klimmen op de sociale ladder met het oog op een beter leven door middel van 
seksuele relaties, vooral heerst bij jonge vrouwen dan bij jonge mannen, een 
genderspecifiek effect dat ontbreekt bij Thornton’s analyse. Terwijl deze tactiek soms 
heeft gewerkt, in tijden van crisis, zoals tijdens de HIV/AIDS pandemie, is het 
uitbouwen van dergelijke netwerken niet langer heel effectief. Andere leden van de 
sociale en seksuele netwerken van de jeugd te Winam, verkeren meestal in dezelfde 
staat van armoede en worden zelf ook geconfronteerd met beperkte kansen; de weinigen 
met een haalbare zaak of redelijk inkomen worden overspeld met hulpvragen of het hof 
gemaakt door veelvuldige potentiële minnaars. De sociale mobiliteit van jongeren was 
dus in het beste geval slechts tijdelijk. 
 
Ik leg uit hoe, in een HIV omgeving in een aanhoudende crisis, jonge mensen omgaan 
met ziekte en risico's. Voor de meeste jongeren in Winam, zoals in de meeste andere 
plaatsen, is "seks spelen" een belangrijk teken van hun adolescente rijpheid. Jonge 
mannen en vrouwen ervaren seks hoedanook verschillend, aangezien seksuele relaties 
in Winam duidelijk gekenmerkt worden door genderongelijkheid. Terwijl jongeren van 
"seks spelen" trachten te genieten, gedragen ze zich pragmatisch om de daarmee 
gepaard gaande gezondheidsrisico's te vermijden. In plaats van hun aantal bedpartners 
te verminderen of hun seksueel gedrag te wijzigen—het belangrijkste doel van publieke 
gezondheidscampagnes en Ngo’s—hebben de jongeren een tactiek ontwikkeld waarbij ze 
"onderzoek verrichten" naar hun minnaars om zo hun risico op blootstelling aan HIV te 
minimaliseren. Deze tactiek is verankerd in lokaal betekenisvolle redeneringsmethodes. 
Door informele gesprekken binnen hun sociale netwerk, proberen jonge mensen de 
seksuele en medische voorgeschiedenis van hun potentiële bedpartners te 
reconstrueren. Deze informatie gebruiken ze dan om zorgvuldig hun minnaars te 
selecteren. 
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Om de kans op HIV-overdracht en de determinerende factoren van het individuele risico 
te begrijpen, is het essentieel om de mogelijke structuur van het seksuele netwerk dat 
op het spel staat (Thornton 2008) te proberen vatten. De praktijk van het "onderzoek 
verrichten" zou de indruk kunnen wekken dat de jongeren van Winam op kleine schaal, 
een zichtbaar netwerk van seksuele relaties (Thornton 2008) aan het opbouwen zijn. Dit 
is echter niet het geval aangezien jonge mensen dit "onderzoek" niet systematisch 
uitvoeren. Nog belangrijker is het feit dat de structuur van hun lokaal seksueel netwerk 
heel sterk geclusterd is. Er zijn veel kleine groepjes van seksueel actieve mensen die op 
hun beurt gecombineerd worden tot verschillende grotere groepen, wat het maken van 
een ‘zichtbaar’ netwerk onmogelijk maakt. Dit soort structuur toont aan dat jonge 
mensen in Winam op een of andere manier seksueel met elkaar verbonden waren ook al 
hadden ze geen direct seksueel contact met elkaar. Een paar enkelingen konden 
toevallig de infectie ontlopen, maar uieindelijk hadden allen structureel gezien een heel 
hoge kans om HIV op te lopen. Bovendien, omdat jongeren in Winam zeer mobiel zijn, 
hadden verschillende mensen in het lokale netwerk contact gemaakt met mensen zowel 
ver als dichtbij. Dit resulteerde in overschrijdende banden tussen de verschillende 
clusters binnen en buiten het lokale seksuele netwerk. In een dergelijke omgeving van 
"intra-gekoppelde dicht geclusterde subnetwerken" (Thornton 2008: 78), zijn de 
resultaten waarschijnlijk explosief aangezien de ziekte zich als een lopend vuurtje kan 
verspreiden. Dit betekent dat zelfs de beste manier van "onderzoek doen" enkel tijdelijk 
het risico op HIV infectie kan verminderen, en dat dit niks zou veranderen aan de 
structurele omstandigheden die het leven van jongeren zwaar aantasten. Dit soort 
pragmatische keuzes die jonge mensen maken in verband met hun seksuele partners 
vormt dus de macrostructuur waarin individuen worden opgenomen.  
 
Mijn proefschrift bevestigt dat biomedische berichten, zoals de nood aan 
condoomgebruik en de voordelen van Vrijwillige Counseling en Testen (VCT), vaak 
ontoereikend en sluiten niet aan bij de dagelijkse realiteit van jongeren. In een tijd 
waarin ARV's nog niet gemakkelijk verkrijgbaar waren in Winam, was leven in 
onzekerheid betreffende AIDS vaak wenselijker voor vele van de jongeren met wie ik 
samenwerkte. Terwijl jonge mensen creatieve tactieken aanwenden om infectie te 
vermijden, willen ze uiteindelijk niet echt weten hoe doeltreffend deze tactieken zijn. Ze 
verkiezen in onzekerheid te leven boven de biomedische waarheid te aanhoren. Dit 
betekent niet dat HIV/AIDS preventie methodes futiel zijn. Jonge mensen doen 
uiteindelijk wel aan "onderzoek", ze wonen samen en trouwen, hebben op zijn minst één 
vertrouwensrelatie, en ze gebruiken condooms wanneer ze dat nodig achten, maar ze 
doen dit alleen tactisch en pragmatisch, niet consistent. 
 
Het grote verschil in het aantal HIV/AIDS-infecties tussen jonge mannen en jonge 
vrouwen in Winam heeft vele onderzoekers ertoe aangezet te speculeren over de 
transactionele aard van seksuele relaties, en de daarmee gepaard gaande 
machtsverschillen in genderrelaties (zie bijvoorbeeld, Amornkul et al. 2009). In 
volksgezondheids- en biomedische uiteenzettingen, wordt de genderongelijkheid die 
transactionele relaties kenmerkt, vaak gezien als een van de belangrijkste krachten 
achter de voortdurende verspreiding van HIV/AIDS. Hoewel we deze verklarende 
benaderingen niet willen afwijzen, geloof ik dat het een vergissing is om de verspreiding 
van de HIV/AIDS-epidemie toe te schrijven aan de simplistische notie van 
'transactionele seks'. In dit proefschrift probeer ik het begrip 'transactionele seks' te 
verbreden, en de stereotype ideeën over vrouwelijke ondergeschiktheid, mannelijke 
dominantie en betaalde seks binnen seksuele relaties te ontwarren. Ik pleit dan ook om 
de manier waarop jongeren hiermee omgaan te onderzoeken binnen de matrix van 
intergenerationele relaties. Niet alle uitwisselingen van geld of giften tussen man en 
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vrouw in seksuele relaties zijn dwingend of uitbuitend. Vrouwen zijn niet altijd passieve 
slachtoffers, gewoon omdat ze arm zijn en beperkte kansen hebben. Dikwijls zijn ze ook 
onderhandelaars, die de patriarchale structuren aanvechten. Denkbeelden van 
transactionele seks, die enkel de economische dimensies van deze uitwisseling 
benadrukken, minimaliseren de rol van emoties in intieme relaties. Terwijl ik niet-
stereotype beweegredenen aanhaal in deze analyse, erken ik ook dat het discours van de 
liefde soms gebruikt wordt om minder romantische bedoelingen te maskeren, zoals het 
verkrijgen van geld en seks, of om aanspraak te maken op een `moderne` identiteit. Op 
deze manier kan de taal van de liefde de structurele genderverschillen verbergen. 
  
De economische en sociale kwetsbaarheid van jonge vrouwen heeft aanzienlijke 
aandacht gekregen in het onderzoek naar en de behandeling van HIV/AIDS, maar de 
kwetsbaarheid van jonge mannen wordt te vaak over het hoofd gezien. Jonge vrouwen 
zijn in staat om te schipperen tussen en gebruik te maken van verschillende ‘bronnen’ 
(mannen). En de jonge vrouwen die ik bestudeerde, eisten van de jonge mannen meer 
dan ze zich eigenlijk konden veroorloven. Aan de andere kant ondervinden jonge 
mannen zonder financiële stabiliteit vaak moeilijkheden in het behouden van een 
seksuele relatie. Jonge mannen uit rurale gebieden vinden het moeilijk om te 
concurreren met zij die financieel succesvoller zijn. De jonge mannen die ik bestudeerde, 
werkten om hun vriendin te onderhouden en gebruikten “sweet-talk” om beloftes te doen 
en te vleien. Zo kunnen ze het slachtoffer worden van de hen door de maatschappij 
opgelegde rol als ‘voorziener’. Het is nodig om de kwetsbaarheid van deze jonge mannen 
te erkennen, net zoals we erkennen dat veel jonge vrouwen - door middel van seks, 
liefde en geld - in staat zijn om toegang te krijgen tot (hulp)middelen en hun sociale 
netwerken uitbreiden of ‘hun sociaal kapitaal maximaliseren` (Thornton 2009), en zo 
financiële zekerheid verkrijgen. 
 
Verhalen van jongeren over Yeshica - een HIV-preventieproject voor jongeren - zijn een 
belangrijk onderdeel van het wijder betoog van dit proefschrift: ze illustreren hoe jonge 
mensen het project opnamen (en aanpasten) als een andere manier om hun 
levensstandaard te verbeteren. Yeshica (Youth’s Economic, Skills and Health 
Improvement Center in Winam) is één van de projecten opgericht door het CDC, in 
samenwerking met KEMRI en ITG. Naast Yeshica heeft het CDC sinds 1984 
verschillende medische studies en interventies uitgevoerd in Winam. Ik leg uit hoe deze 
biomedische studies beïnvloedden hoe inwoners van Winam in het algemeen medische 
zorg waarnemen, en waarom ze deelnemen aan dergelijke studies, ondanks hun angsten 
die het gevolg zijn van verhalen over ‘bloedzuigerij’ en hun wantrouwen tegenover de 
motieven van het CDC. Dit overzicht van het medisch onderzoek van de CDC in het 
gebied werpt een licht op het gebrek aan basisgezondheidszorg in Winam, en toont aan 
in wat voor context Yeshica werd opgericht. 
 
Ik onderzoek het belang van Yeshica voor jongeren in Winam, en hoe dergelijke 
projecten een verschil maken in het dagelijks leven van jongeren. Terwijl dit soort 
projecten inderdaad een impact hebben, is het niet noodzakelijkerwijs die impact die 
verwacht werden door de ontwerper en uitvoerders van het project, en evenmin door de 
deelnemers. De ontwerpers van Yeshica hoopten dat de verspreiding van HIV/AIDS zou 
afnemen binnen het tijdsbestek van het project. De deelnemers en medewerkers van 
Yeshica waren minder geïnteresseerd in de gezondheidsboodschappen van Yeshica, 
maar eerder in de manier waarop Yeshica hun bestaansomstandigheden en dagelijkse 
leven kon verbeteren. Terwijl het project door de meeste jongeren uiteindelijk als een 
mislukking beschouwd werd, zagen de ontwerpers het project als een succes, zelfs al was 
dit biomedisch gesproken niet het geval. Er was geen hard statistisch bewijs van de 
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beoogde biomedische impact. Maar de kwalitatieve informatie die ik verkreeg door met 
de jongeren samen te werken, maakte wel iets duidelijk: Yeshica werd een vruchtbare 
bodem voor nieuwe seksuele relaties, iets wat in strijd kon zijn met het doel om het 
risico op HIV/AIDS te verminderen. 
  
Een mogelijk nog belangrijkere kwestie is niet of het project de gewenste impact had, 
maar eerder hoe ‘succes’ en ‘falen’ door de verschillende lokale actoren werden 
teweeggebracht (Mosse 2004:646-647). In Mosse’s manier van denken betekent dit dat 
er geen direct verband is tussen beleid en praktijk. Enkel door uit te leggen hoe 
voorspelbare resultaten gecreëerd worden, en hoe ‘succes’ en ‘falen’ teweeggebracht 
worden door lokale actoren, kunnen we beter begrijpen wat er werkelijk gaande is. Niet 
enkel op het niveau van management dat bezig is met het veiligstellen van een continue 
financiering, maar ook op lokaal niveau, waar de jongeren het project in hun eigen 
voordeel proberen vorm te geven. Ik concludeer dat ontwikkelingswerk dikwijls 
verschillende belangen behartigt, dat projecten worden gevormd en hervormd om beter 
te voldoen aan deze belangen, en dat uiteindelijk enkel hetgene dat in het belang is van 
machtigste belanghebbers, naar de buitenwereld toe wordt gecommuniceerd. 
 
Mijn besluitende opmerkingen zijn somber: in een tijd waarin ARV’s verondersteld 
worden om op grote schaal beschikbaar en gratis te zijn, en AIDS zodoende niet langer 
een dodelijke maar chronische ziekte is, sterven er nog steeds mensen in Winam. 
Hoewel de ziekte behandelbaar is, lopen mensen nog steeds gevaar en blijven ze risico`s 
nemen op verschillende vlakken, zo ook in seksuele relaties, net omdat de sociale 
structuur niet is veranderd. De relevante vraag is niet: “Waarom nemen jonge mensen 
risico`s wanneer ze seks hebben?” maar “Waarom zouden jongeren geen risico’s nemen 
als dit de belofte van een beter leven in de toekomst inhoudt?”. 
 
Wanneer armoede, werkloosheid, wanorde en onzekerheid alom vertegenwoordigd zijn, 
wanneer een ‘chronische crisis’ de eigenlijke context wordt, impliceert dit een heel 
andere manier van naar de wereld kijken en ernaar handelen (Vigh 2008: 13). Het 
specifieke begrip van een continue crisis in de plaats van een crisis als alleenstaande 
gebeurtenis, daagt onze reguliere, analytische, antropologische categorieën uit. In een 
dergelijke context moeten we ons niet afvragen: “Wat zijn de capaciteiten van de agents 
om te handelen”, maar eerder “In welke mate kunnen ze handelen?” (Vigh 2008). Gezien 
de sociale onrechtvaardigheid die dagelijks wordt ervaren in Winam, zijn de netwerken 
die door de jongeren voorzichtig gecreëerd en onderhouden worden, vaak niet efficiënt 
bij het verbeteren van hun levensstijl. Dergelijke ‘inventieve bricolages’ (De Certeau 
1984) kunnen beschouwd worden als een creatieve vorm van tactische bemiddeling, 
maar deze jonge mensen zelf kunnen het ervaren als een ‘kansloze keuze’, eerder 
dan als een vorm van vooruitgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 


