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Samenvatting g 

Inheemsee genezers in Afrik a kunnen traditioneel opgeleid worden, maar  zij  kunnen 
ookk intuïtief kennis over  genezing en medicijnen ontwikkelen. Dit gebeurt vaak 
nadatt  zij  een spirituele aandoening hebben gehad. Formele institutionele trainin g 
bestaatt  nauwelijks. De verschillen die bestaan tussen de diverse traditionele genezers 
makenn dat zij  een lastige groep zijn om te bestuderen. Omdat zij  als een ondoor-
dringbaree groep genezers voorkomen, van wie weinig bekend is, worden zij  door  een 
deell  van de bevolking zeer  gewaardeerd, terwij l een ander  deel op hen neer  kijk t Dit 
betreftt  voornamelijk de bevolkingsgroep die een goede (westerse) scholing heeft 
gehadd en/of christelijk is opgevoed. Met andere woorden, door  de aard van deze ge-
neeswijzenn kan de rol van de traditionele gezondheidszorg, alsmede het genezer-
schapp dat hieraan verbonden is, complex en controversieel lijken. Hoe kunnen de 
huidigee opvattingen over  traditionele geneeswijzen veranderen en welke rol kunnen 
wetenschapperss en vertegenwoordigers van de overheid vervullen in Afrika ? Aller -
eerstt  dient men beter  zicht te krijgen op de vele kanten van de traditionele gezond-
heidszorgg waarvoor  meer  diepgaande informati e nodig is. Behalve de diverse prak-
tijken ,, de problemen, de ziekten die genezers behandelen en de interventies die 
wordenn aangewend is het van belang te kijken naar  de wijze waarop de carrière van 
eenn genezer  verloopt, welke rol scholing en trainin g speelt en wat de rol van voor-
ouderss of andere typen geestkrachten hierin is. Verder  kan ook gekeken worden naar 
dee context waarbinnen gewerkt wordt, naar  de werkethiek en de verplichtingen die 
dee roeping van spiritueel genezer  met zich meebrengt en hoe dit alles verband houdt 
mett  het verkrijgen van een zekere reputatie. Dergelijke gegevens zijn niet in alle 
Afrikaansee landen voorhanden, waaronder  ook Tanzania. 

Ditt  onderzoek over  Tanzania laat de samenhang zien tussen spirituele aandoeningen 
(ugotywa(ugotywa ya pepo), traditionele geneeswijzen (uganga wajadi) en het genezerschap 
(uwezo(uwezo wa uganga). Een belangrijk deel van de studie is gericht op een selectieve 
groepp genezers die een zekere reputatie hebben in zuidelijk Tanzania. Deze genezers 
hebbenn ieder  een andere culturele achtergrond en staan bekend om hun specialis-
tischee vaardigheden. Het gaat om drie type specialisten. Als eerste is er  de mganga 
wajadiwajadi nchimi, de traditionele genezer  geïnspireerd door  goddelijke krachten, ook 
well  profetisch genezer  of gebedsgenezer  genoemd. In de tweede plaats is er  de 
mgangamganga wa mizimu ya vkoo, de genezer  geïnspireerd door  de eigen voorouders, kort-
wegg de voorouder- of verwantschapsgenezer, en ten derde is er  de mganga ya 
uchawi,uchawi, de genezer  gespecialiseerd in het tegengaan van hekserij  en zwarte magie. 
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Dezee genezer combineert de rol van medicijn-man/vrouw met die van de magiër. De 
etnografischee beschrijvingen vormen de basis voor een vergelijkende analyse betref-
fendee de rol en betekenis van spirituele geneeswijzen (uganga wapepo) in zuidelijk 
Tanzania,, Belangrijk in de presentatie is de wijze waarop het genezerschap is ont-
staann en hoe deze ervaring zich weerspiegelt in de dagelijkse praktijk. De verge-
lijkendee analyse richt zich op: 1) de rol van elke genezer; 2) de karakteristieke ken-
merkenn in de praktijk; 3) de bijzondere therapeutische vaardigheden; 4) de fysieke en 
psychosocialee problemen van de cliënten en 5) de functie en het effect van de 
verschillendee interventies. 

Hett bestuderen van geïnspireerde ofwel spirituele geneeswijzen heeft alles te maken 
mett de behandeling van zogenaamde 'Afrikaanse' aandoeningen, die als specifiek 
voorr Afrikaanse mensen worden beschouwd, wat niet betekent dat personen uit 
anderee culturen hiermee nooit te maken kunnen krijgen. De traditionele en culturele 
etiologiee van deze aandoeningen zijn bij uitstek het terrein van de spirituele genezers. 
Hunn functie is in de eerste plaats om waar te zeggen (divineren), ofte dromen, om zo 
dee oorzaak van ziekte of ongeluk te achterhalen. Veelal geven zij ook advies over 
eventuelee oplossingen en bieden deze zelf aan, al dan niet tegen betaling. Zoals in 
dezee studie wordt aangetoond, zijn Afrikaanse aandoeningen veelal gekenmerkt door 
eenn staat van disharmonie. Idealiter worden mensen geacht onevenwichtigheid te 
voorkomen,, onderling, in de omgeving waarin ze leven, en in de wereld van de 
vooroudergeesten.. Hiervoor dienen onder andere bepaalde reinigingsrituelen. Indien 
dezee morele plicht wordt verzaakt, raakt het verband tussen mensen en hun 
omgevingg uit balans met als gevolg dat mensen kwetsbaar worden voor magische en 
spirituelee invloeden. 

Hett thema van deze studie is, evenals de aanpak, niet los te zien van de discussie 
tussenn wetenschappers in de Afrikaanse religie en geneeswijzen over Bantu ofwel 
ngomangoma therapie. De term ngoma verwijst naar de muzikale component in genees-
wijzen,, zoals deze voorkomt onder de Bantu bevolking in de Centraal- en Zuid 
Afrikaansee landen. De medische en helende vermogens die worden toegekend aan 
traditionelee geneeswijzen - inclusief het gebruik van rituele en muzikale interventies 
-- worden geaccepteerd omdat ze empirisch effectief blijken te zijn. Traditionele 
interventiess hebben de functie om mensen gedurende hun ziekte in de gelegenheid te 
stellenn om ideeën uit te dragen over de wijze waarop zij het bestaan beleven en/of de 
wereldd beschouwen. Daarbij komt dat rituelen, evenals muzikale interventies, kunnen 
leidenn tot het loslaten van angsten, zorgen of pijnen maar ook kan het een persoon in 
staatt stellen zijn of haar bewustzijn te vergroten. Teksten van liederen dragen 
dergelijkee ervaringen uit De 'genezende' rol van muzikaal drama in ngoma therapie, 
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inn het bijzonder  de manier  waarop het de harmonie op persoonlijk en sociaal niveau 
bevordert,, verdient meer  aandacht in de bestudering van ngoma therapie. 

Dee studie wordt gepresenteerd in vier  delen om de theoretische, methodologische en 
praktischee implicaties te belichten, waarna de etnografische bevindingen van dit 
onderzoekk aan bod komen. Na een introducti e bespreek ik eerst de geschiedenis en 
dee rol van uganga in Tanzania, waarna ik de wijze van zelfbeschouwing en omgang 
mett  religie en spiritualitei t ter  sprake breng. Een belangrijk deel van de discussie 
wordtt  gericht op de relatie van spirituele genezingsgilden en de rol hierin van het 
Christendomm en de Islam. Verder  wordt gekeken naar  de betekenis en functie van 
geestkrachtenn en spirituele genezers in de Swahili samenleving aan de oostkust van 
Tanzania,, Dit wordt gevolgd door  een uiteenzetting over  het verloop van het 
onderzoek,, zoals de keuzes die gemaakt zijn in het veld en de kwalitatieve aanpak 
vann deze studie. 

Dee eerste etnografie gaat over  de profetische- of gebedsgenezeres Nambela. Zij 
maaktt  deel uit van de etnische Nyiha groep en leeft en werkt in de regio Mbeya. Na 
eenn grotendeels verhalende introducti e over  haar  ziektegeschiedenis, haar  roeping en 
haarr  specialistische kennis, bespreek ik haar  vaardigheid in het waarzeggen en de 
problemenn waarmee cliënten bij  haar  komen. Hierna volgt een bespreking over  haar 
ideeënn aangaande de oorzaak en de behandeling van ziekte en het aanwenden van 
medicinalee of magische planten. Vervolgens ga ik in op de rol en uitvoering van 
muzikalee genezingssessies, waarin vooral de ervaringen en reacties van de patiënten 
aann bod komen, zoals het gedrag onder  invloed van geestkrachten en hypnotische 
trances.. De tweede etnografie gaat over  de voorouder-genezeres Jeremana in de regio 
Iringa .. Het verhaal over  de roeping van deze vrouw heeft een zekere gelijkenis met 
diee van de genezeres in Mbeya, maar  er  zijn ook tal van verschillen. Dit heeft vooral 
tete maken met de wijze waarop haar  etnische groep, de Bena, de confrontatie is aan-
gegaann met voormalige oorlogen, de bezetting van de kolonisten, het Christendom en 
dee modernisering. Deze invloeden hebben met elkaar  geleid tot het verguizen of 
verkeerdd uitvoeren van traditionele familierituelen waardoor  veel overledenen in een 
schemerzonee verkeren, die de gelegenheid biedt om invloed uit te oefenen op de 
nabestaanden.. Verdriet en onvrede bij  deze overledenen kan aanleiding geven tot 
disharmoniee in de verwantschapsgroep, ook wel genoemd een 'staat van koudheid' 
(baridi).(baridi). Na enkele voorbeelden van diagnose- c.q. divinatie-sessies, bespreek ik de 
stappenn van behandeling bij  een client met baridi. Hierin komen ook de conse-
quentiess van baridi aan de orde, waarna ik inga op de rol van muzikale interventies. 
Inn een apart hoofdstuk worden de traditionele Bena-rituelen beschreven, waaronder 
dee vruchtbaarheids-, de begrafenis-, de reinigings- en de offerrituelen om zo baridi 
eenn halt toe te brengen. Hiermee wordt beoogd dat de cliënt herstelt van zijn of haar 
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klachten,, maar belangrijker nog is dat hiermee het gevaar van verspreiding van 
baridibaridi in de verwantschapsgroep wordt bestreden en de sociale orde in de familie 
wordtt bevorderd. 

Hett laatste deel van deze dissertatie wordt aangevuld met informatie over de 
specialisatiee van medirijnman/vrouw en magiër in zuidelijk Tanzania. Dit betreft 
voorbeeldenn uit de praktijk van twee mannelijke en twee vrouwelijke genezers die 
werkzaamm zijn in Iringa, Ruvuma en Morogoro regio. Twee van deze genezers, een 
mann en een vrouw, worden in beeld en geluid gepresenteerd op internet via 
htlpVAvww.askmedia.org.. Hierdoor wordt de lezer in staat gesteld om iets van de 
sfeerr in de praktijk te proeven en te ervaren wat er komt kijken bij een rituele c.q. 
muzikalee genezingsceremonie. Het totaal van deze bevindingen dient als basis voor 
eenn vergelijkende analyse om de belangrijkste onderzoeksvraag over de rol en 
betekeniss van uganga wapepo in zuidelijk Tanzania te beantwoorden. Hieruit blijkt 
datt geografische, historische en culturele elementen van grote invloed zijn op de 
specialistischee kennis van de genezer. Maar ook beïnvloeden deze de verklaringen 
overr geestkrachten en de klachten en/of problemen van de cliënten en de medicinale, 
magische,, rituele of muzikale interventies ter behandeling van deze klachten of 
problemen.. Tenslotte tracht ik de spirituele geneeswijzen te beschouwen in het licht 
vann gender and verandering in Tanzania. 

Opp grond van mijn bevindingen in zuidelijk Tanzania ben ik van mening dat 
spirituelee aandoeningen, spirituele roepingen en de vraag naar spirituele genezingen 
samenhangenn met stress situaties in de familie- en/of verwantschapsgroep. Deze 
ontwikkelingg dient in het licht te worden gezien van veranderingen in de samen-
levingg als geheel waarin zich problemen voordoen met de tijd, als wel met de 
identiteit.. Betere scholing, de geldeconomie en de ontwikkeling in de technologie, 
gaann hand in hand met een toenemend tijdsbesef en de daaraan gekoppelde westerse 
normenn en waarden. Vooral diegenen in zuidelijk Tanzania, die in de agrarische 
gebiedenn wonen en werken, kunnen moeite hebben met deze aanpassingen wat het 
ontstaann van nerveuze klachten dan wel spirituele aandoeningen kan bevorderen. 
Naastt een reeks van fysieke klachten zijn er ook de klachten die overeenkomen met 
dee westerse classificatie van paniek- of eetstoornissen, maar ook van depressie en 
schizofrenie.. De traditionele behandelingen van deze aandoeningen kunnen gepaard 
gaann met transformaties welke veelal positieve reacties teweeg brengen. Deze 
reactiess worden onder andere bereikt middels muzikale genezingssessies, welke 
gekenmerktt worden door hypnotische trances. Hierbij kan de patiënt een staat van 
eenwordingg bereiken met één of meer type geestkrachten, zoals geesten van 
overledenen,, van natuurkrachten of goddelijke krachten. De samenwerking tussen 
patiëntt en geestkracht (en) kan leiden tot het brengen van een of meer oplossingen 
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vann problemen uit het verleden als wel het heden. Naast het positief beïnvloeden van 
hett welzijn van de patiënt, kunnen geestkrachten ook een rol spelen bij het herstel 
vann sociale relaties. Zo kan onderling wantrouwen doorbroken worden en kunnen 
nieuwee perspectieven worden aangereikt Tevens kan de patiënt medium worden 
voorr de familie of de verwantschapsgroep. 

Tott op zekere hoogte dragen de muzieksessies, maar ook andere rituelen, een 
reconstructiee uit van een ideële samenleving, die zich kenmerkt door culturele 
normenn en waarden van de gemeenschap en/of de etnische groep. Zo worden de 
patiëntenn een voorbeeld voor andere leden van de sociale groep. Het is echter onjuist 
omm hieruit te concluderen dat het in de spirituele geneeswijzen voornamelijk om 
rituele-rituele- of muzikale therapie gaat met als enige doel herstel van de psyche of de 
geestkracht.. Naast magische middelen om zwarte magie en hekserij tegen te gaan, 
makenn de spirituele genezers vaak effectief gebruik van plantenremedies. De mate 
waarinn deze vormen van therapie worden toegepast verschillen echter per genezer. 
Wanneerr onjuiste behandelingswijzen worden aangewend kan de kans bestaan, dat 
eenn spirituele aandoening wordt overgedragen op een volgende generatie. Zo kan het 
duss een genetische aandoening worden en zelfs leiden tot een epidemie in de 
verwantschapsgroep. . 

Wanneerr ik de bevindingen in zuidelijk Tanzania spiegel aan de gegevens uit de 
literatuurr over de oostelijke en noordelijke gebieden in het land, blijkt dat traditionele 
genezingsrituelen,, evenals de magie en de hekserij, bij uitstek middelen zijn om te 
reagerenn op de identiteitsveranderingen die samenhangen met het begrip tijd. De rol 
vann de gerespecteerde spirituele genezer (mganga wa pepo) is bewaker te zijn van 
eenn culturele en een spirituele erfenis. Ondanks de veranderingen die de moderne tijd 
mett zich mee brengt, behouden en bewaren zij hun oude kennis en praktijken, ook al 
passenn zij deze in zekere mate aan. Deze genezers weerspiegelen in zekere mate wat 
veell  Tanzanianen thans doen, zij herinterpreteren en herconstrueren hun cultuur in 
hett licht van de huidige ontwikkelingen in deze tijd. Het belang van integriteit en 
werkethiekk wordt echter niet door alle spirituele genezers in Tanzania onderkend. Dit 
leidtt ertoe, dat doorr de toenemende vraag naar spirituele geneeswijzen, alsmaar meer 
spirituelee genezers geneigd zijn om commerciële en persoonlijke belangen op de 
voorgrondd te stellen. Hierdoor treedt er een verandering op in hun taken en hun 
eigenlijkee roeping. In plaats van "witte magiërs" worden sommigen "zwarte 
magiërs".. Daarbij zie ik een tendens waarbij het in de laatste categorie vaker mannen 
betreft,, die slechts een korte carrière als genezer doormaken. Kortom, de algemene 
conclusiee is dat zolang de maatschappelijke omstandigheden in Tanzania niet 
wezenlijkk veranderen, spirituele genezers nog lang een rol zullen vervullen met aan 
dee ene kant waardige en aan de andere kant dubieuze representanten. Om deze reden 
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hebb ik aan het eind van de dissertatie enkele opties en suggesties gedaan voor verder 
onderzoekk en actie op het terrein van de spirituele gezondheidszorg. In een appendix 
iss voorts een lijst opgenomen met de planten die door de genezers in zuidelijk 
Tanzaniaa regelmatig aangewend worden in de strijd tegen ziekte, magie en hekserij. 
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