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Samenvattin gg 'Geld en Geweld ; Financiël e onderlinge s 
bi jj  de Xhos a in Kaapstad , Zuid-Afrika ' 

Onderr apartheid werden Afrikanen gedwongen om in zogenaamde 'thuis-
landen'' te wonen. Vanaf de jaren tachtig - doordat apartheidswetten niet uit-
gevoerdd konden worden en deels werden opgeheven - vertrokken zij naar de 
stedenn en industriële centra van Zuid-Afrika. Steeds meer Xhosa sprekende 
Afrikanenn verlieten de voormalige 'thuislanden' Transkei en Ciskei - nu delen 
vann de Oostkaap - om in Kaapstad te gaan wonen. Kaapstad was ver weg van 
hunn familie en vrienden -vaak meer dan 1000 km - en men voelde er zich 
helemaall niet thuis. Er was maar één reden om naar Kaapstad te gaan: geld. 

Dezee studie gaat over de manier waarop Xhosa migranten een 
tijdelijkk leven in Kaapstad opbouwen en hoe zij met hun spaarzame geld 
omgaan.. Veel vrouwen, maar ook mannen, organiseren allerlei informele col-
lectievee financiële arrangementen, ook wel 'onderlinges' genoemd. In deze 
groepenn sparen zij, verlenen ze krediet aan elkaar, en zetten ze verzekeringen 
voorr de kosten van begrafenissen op. Zij moeten keuzes maken wie mee 
magg doen en onder welke voorwaarden; wie betrouwbaar is en waarom; en 
waarr het geld uiteindelijk aan wordt besteed. De groepen hebben meestal 
tienn tot twintig leden. Alleen begrafenisonderlinges kunnen groter zijn. De 
ledenn komen vaak één keer per maand bij elkaar, geven elkaar om beurten 
geld,, sparen gezamenlijk, geven leningen aan leden, of betalen hun bijdrage 
aann het verzekeringsfonds. De bedragen variëren van tien tot een paar hon-
derdd rand per maand - honderd rand was in 1998 ongeveer vijftien Euro. 
Omdatt veel mensen lid zijn van meerdere onderlinges tegelijk is het geen 
uitzonderingg dat de migranten een derde of meer van hun inkomen afstaan. 

Dee studie van de onderlinges van Xhosa migranten in Kaapstad is 
omm een aantal redenen van belang. Ten eerste is het een beschouwing op de 
bevrijdingg van apartheid en de gevolgen voor een groep mensen die tijdens 
ditt regime onderdrukt en gemarginaliseerd werden. Wat zijn de nieuwe vri-
jhedenn en welke gevolgen hebben die voor het leven van alledag? Ten 
tweedee geeft het inzicht in de manier waarop Xhosa migranten hun geld 
organiseren.organiseren. De migranten zijn arm, meestal ongeletterd en zoeken hard 
naarr een baantje als schoonmaker of veiligheidsbeambte. Er is altijd een 
tekortt aan geld om kinderen naar school te kunnen sturen, voor het 
huishoudenn te zorgen, voor familie en schoonfamilie in de Oostkaap, of om 
initiatiess en begrafenissen te betalen. Onderlinges laten zien waarom en voor 
wiee geld opzij wordt gelegd, en hoe zij dit in een onbekende en vijandige 
omgevingg voor elkaar krijgen. Ten derde wordt duidelijk welke sociale 
relatiess van belang worden geacht en welke men probeert te verwaarlozen. 
Kortt gezegd: de studie van onderlinges biedt inzicht in de cruciale rol van 
geldd in veranderende sociale configuraties. 

Voorr dit onderzoek heb ik veldwerk gedaan in verschillende town-
shipss in Kaapstad waar voornamelijk migranten woonden die recentelijk naar 
Kaastadd waren getrokken. Voor mijn veiligheid woonde ik in een blanke wijk 
-- hoewel ik twee weken in een township heb gewoond - en ging met mijn 
onderzoeksassistentee Edith Nokwanele Moyikwa naar bijeenkomsten van 
onderlinges,, had gesprekken met deelnemers en deed inzichtelijke ervarin-
genn op. Door het geweld in de townships was ik beperkt in mijn beweg-
ingsvrijheidd en kon ik alleen waardevolle informatie krijgen door een min of 



meerr vertrouwelijke band op te bouwen. Door gedetailleerde bestudering 
vann enkele gebeurtenissen en groepen {case studies) kreeg ik inzicht in het 
dynamischee sociale netwerk van Xhosa migranten. Mijn eigen veldwerker-
varingenn waren van groot belang om de dynamiek van sociale relaties te kun-
nenn begrijpen en om inzicht te krijgen waarom en hoe Xhosa migranten 
onderlingess organiseren. Ik laat zien hoe belangrijk het is om ervaringen te 
integrerenn in de analyse van sociale processen en dat ze dus niet genegeerd 
moetenn worden. 

Dee leefomstandigheden van Xhosa migranten in Kaapstad ken-
merktee zich door het 'dreigende drietal' van geweld, economische onzeker-
heidd en onbestendige relaties. Ondanks het einde van apartheid werden de 
migrantenn dagelijks met geweld geconfronteerd. Een van de belangrijkste 
oorzakenn van geweld waren de ontwikkelingsprojecten, die tevens de meest 
prominentee aanwezigheid van de staat waren. De ideologie van ontwikkeling 
benadruktee dat armen en gemarginaliseerden hun deel van de welvaart 
moestenn hebben. Zij moesten mee beslissen over hun eigen toekomst en 
eenn actieve rol in het ontwikkelingsproces innemen. 
Dee praktijk was anders, althans in Indawo Yoxolo. Indawo Yöxolo was in 1995 
nogg een illegale 'krottenwijk' zonder voorzieningen. Met ontwikkelingsgeld 
vann de staat werden vanaf die tijd straten, riolering, wateren elektriciteit aan-
gelegd.. Er werden stukjes grond gemarkeerd en op sommige werden kleine 
betonnenn huisjes van zo'n tien vierkante meter gebouwd. Als ze minder dan 
ongeveerr 120 euro verdienden konden Afrikanen die in krottenwijken woon-
denn een volledige subsidie krijgen om daar te wonen. Het ontwikkelingspro-
jectt werd echter gedomineerd door een lokale groep maffia-achtige leiders 
diee 'de gemeenschap' vertegenwoordigden bij de ontwikkelingsorganisaties. 
Dezee maffia-achtige leiders verkochten illegaal land, gaven baantjes aan 
loyalee bewoners en eisten steekpenningen om in aanmerking te komen voor 
eenn huisje. Zij beheersten het ontwikkelingsproject en daarmee het politieke 
levenn in Indawo Yoxolo. Diegenen die hun in de weg stonden werden 
bedreigdd of vermoord. De ontwikkelingsprojecten waren daarmee een 
belangrijkee oorzaak van het geweld en veroorzaakten veel angst en onzeker-
heidd bij de bewoners. 

Dee sociale relaties van Xhosa migranten werden ook bedreigd door 
hett drietal geweld, economische onzekerheid en onbestendigheid. Een his-
torischee beschouwing laat zien dat geld en geweld ook hier ten grondslag 
aann lagen. Geld werd geïntroduceerd met het kolonialisme en het kapital-
isme.. Geld, maar ook de kolonisering van het land en ziektes van vee, 
veroorzaaktenn dramatische veranderingen. Een samenleving die voorheen 
vann landbouw en veehouderij leefde, kon vanaf de 19e eeuw niet meer zon-
derr geld. Jonge mannen, vrouwen en kinderen gingen werken voor geld -
vaakk door middel van arbeidsmigratie - en hierdoor veranderden afhanke-
lijkheidsrelatiess in families. Migranten waren lange tijd van huis en probeer-
denn terug te komen met voldoende geld om familie te kunnen onderhouden. 
Zijj deden dit onder andere door onderlinges op te zetten en samen geld te 
sparen.. Huishoudens werden kleiner en door gedwongen verhuizingen naar 
'thuislanden'' waren de buren geen familieleden meer. Vrouwen hadden meer 
mogelijkhedenn om hun partner zelf te kiezen maar tevens minder steun van 
familiee als zij een conflict hadden met hun partner of schoonfamilie. Door de 
kwetsbaree huwelijksrelaties en doordat velen überhaupt niet meer trouwden 
kregenn mannen minder zeggenschap over hun kinderen. 



Onderr apartheid waren het voornamelijk mannen die in Kaapstad 
woondenn omdat de apartheidswetgeving het voor vrouwen nog moeilijker 
maaktee om er te wonen en te werken. De apartheidsstaat dwong mannen uit 
eenn en hetzelfde district bij elkaar in een flat een kamer te delen. De 
migrantenn uit een district woonden samen, kookten samen en identificeer-
denn zich met elkaar als 'diegenen van hetzelfde thuis' (abkahaya). Dit nieuw 
typee relatie onder migranten was de basis van begrafenis onderlinges. Eens 
perr maand of als iemand overleed legden zij geld in en zorgden zij dat de 
overledenee in de Oostkaap werd begraven en niet in de vijandige stad waar 
zijj zich niet thuis voelden, waar kleurlingen werden voorgetrokken door 
apartheid,, waar zij niemand kenden, en waar zij moesten leven zonder fami-
liee om zich heen. Doordat abkahaya bij elkaar woonden - en dus feitelijk 
burenn waren - was er voldoende sociale controle om ervoor te zorgen dat 
ledenn bleven bijdragen aan de onderlinge. Een belangrijk mechanisme was 
dee sociale dwang tot zelfdwang: de leden werden in eerste instantie vrijwillig 
lidd van de onderlinge en dwongen eikaar om een vast deel van hun inkomen 
aff te staan. 

Doordatt de apartheidswetten op migratie en arbeid -veelal bekend 
alss de pasjeswetten - vanaf de jaren tachtig niet meer uitgevoerd konden 
wordenn en werden afgeschaft, veranderde de urbane bevolking, en daarmee 
ookk de onderlinges. Veel meer vrouwen trokken naar de stad om voor 
zichzelf,, hun kinderen, en familie te zorgen. Zij werkten veelal als schoon-
maaksterss voor blanke families of voor schoonmaakbedrijven. Velen bouw-
denn een huisje van golfplaten en hout langs de kant van de weg of andere 
legee plekken, meestal zonder enige voorzieningen, op de Kaapse Vlakte van 
Kaapstad.. De buren waren ook geen abkahaya meer omdat zij verspreid 
woondenn in een stad van ongeveer drie miljoen inwoners. Het was hoog-
stenss toeval als een buurvrouw of buurman uit hetzelfde district kwam. Deze 
nieuwee buren van recente migranten vormden hun eigen onderlinges. Deze 
alleenstaandee vrouwen vonden bij hun buren de sociale dwang tot zelfdwang 
diee nodig was om een groot deel van het inkomen opzij te leggen voor de 
familiee thuis. 

Omm relaties te kunnen onderhouden was geld nodig, maar dat was 
err steeds niet. Voor een vrouw was sex een mogelijkheid om geld van een 
mann te krijgen. Als een man geen geld had werd hem eerder sex onthouden 
enn werd hij als een onverantwoordelijk kind bestempeld. Mannen hadden 
geldd nodig om de vaderrol op zich te kunnen nemen en het gebrek aan geld 
bemoeilijktee de relatie met kinderen. Ook had men geld nodig om relaties 
mett de verwanten in de Oostkaap te kunnen onderhouden. Aan alle kanten 
werdd er als het ware aan mensen en hun geld getrokken. Mannen stalen vaak 
geldd van hun vrouwen, waren vaak werkeloos, en het hoge aantal verkrachtin-
genn in Zuid-Afrika geven aan hoe problematisch relaties tussen mannen en 
vrouwenn waren. Ook de schoonfamilie van de vrouw claimde geld en voor 
vrouwenn was het bijzonder moeilijk om te zorgen dat ze geld behielden, of 
hett met mensen deelden die zij zelf prefereerden, zoals kinderen, ouders en 
zussen.. Maar geld houden kon alleen door het te onthouden van anderen, 
waarmeee die relatie onder spanning kwam te staan. 

Dee extreme spanningen in intieme relaties zijn terug te vinden in de icono-
grafiee van de kwaadaardige wezens die heksen helpen. In hekserij verhalen 
warenn precies dezelfde spanningen, conflicten, uitwisselingen van geld, en 
onbehagenn en verlangens rondom sex te vinden als in het dagelijkse leven. 



Dezee hekserij wezens stalen geld, verkrachtten vrouwen, dronken het bloed 
vann familie en verrijkten de heks. De verhalen gingen over de uitwisseling van 
sex,, bloed -als metafoor voor het leven- en geld. Het hekserij vertoog was 
voorr de Xhosa een manier om de gruwelijke levensomstandigheden te 
bevattenn en het gaf hun angsten (voor verkrachtingen, gebrek aan geld, 
beschadigdee relaties) en verlangens (naar sex, veel geld, en niet alles hoeven 
delen)) weer. 
Watt heeft dit met onderiinges te maken? Binnen het 'dreigende drietal' van 
geweld,, economische onzekerheid en onbestendige relaties was het noodza-
kelijkk om controle te krijgen over geld omdat hieruit een zekere mate van 
controlee over relaties en de sociale omgeving volgde. De Xhosa migranten 
organiseerdenn zich in kleine dichte netwerken onder buren wiens voordeur 
menn kon zien in een poging om zich af te sluiten van de 'boze buitenwereld'. 
Dee bedreigingen waaraan de Xhosa bloot stonden, en nu nog staan, zijn met 
hett afschaffen van apartheid wel van aard veranderd, maar zeker niet verd-
wenen.. Zij probeerden zich te organiseren in kleine maatschappelijke ver-
bandenn die ervoor moesten zorgen dat de 'boze buitenwereld' tenminste de 
'bozee buitenwereld' was. De participanten aan onderiinges probeerden zich 
verree te houden van politiek en geweld. Zij probeerden een veilige haven in 
kleinee kring te creëren waarbinnen zij zich veilig, geborgen, solidair, 
vertrouwdd en gewaardeerd konden voelen - althans tijdelijk. De onderiinges 
warenn een essentiële component van de hoop op een betere toekomst. De 
migrantenn probeerden hun veilige haven te bouwen met geld omdat geld de 
redenn was om naar Kaapstad te komen en omdat geld zo belangrijk is voor 
hunn relaties. Bovendien waren er geen alternatieven in de vorm van vakbon-
den,, locale politieke partijen, kerken, voetbalclubs, of etnische organisaties: 
dee sociale configuraties van migranten kristalliseerden zich dus rondom geld. 
Eenn betere toekomst en een veilige haven werd echter slechts gedeeltelijk 
enn tijdelijk bereikt. Naast solidariteit, vertrouwen en geborgenheid was de 
onderlingee ook een arena voor jalousie, wantrouwen, en sociale spanningen. 
Dee relaties die de leden met elkaar hadden waren veeleer ambivalent. Deze 
ambivalentiee was inherent aan het proces van relatievorming in onderiinges. 
Dee specifieke sociale configuraties in onderiinges hadden tot gevolg dat de 
problemenn die men probeerde te ontvluchten en op te lossen ten dele bin-
nenn de groep werden gereproduceerd. De netwerken in onderiinges waren 
dicht:: dit was nodig om voldoende sociale dwang uit te kunnen oefenen en 
zichh af te kunnen sluiten van de buitenwereld. De participanten woonden bij 
elkaarr in de buurt, roddelden over elkaar, kwamen bij elkaar over de vloer, 
participeerdenn in verschillende onderiinges tegelijk, maakten reputaties, let-
tenn soms op eikaars kinderen, en deden sommige boodschappen bij elkaar. 
Participantenn in onderiinges leenden elkaar grote sommen geld, spaarden 
samen,, droegen bij aan eikaars begrafenissen of hielpen elkaar soms. Met 
anderee woorden: de wederzijdse afhankelijkheden in onderiinges waren 
aanzienlijkk en zorgden voor ambivalente -sterke tegenstrijdige gevoelens-
tenn opzichte van elkaar. Dit is in allerlei facetten van de organisatie terug te 
vinden:: bij het selecteren van deelnemers, bij het vertrouwen van de deel-
nemerss en ook als het geaccumuleerde geld uiteindelijk besteed wordt. 

Dee processen van insluiting en uitsluiting van onderiinges waren 
gebaseerdd op identificatie processen. Deze concentreerden zich op drie 
waarden:: 'elkaar helpen', 'goed voor jezelf zorgen', en respect. Mensen die 
zichh gedroegen volgens deze waarden hadden een goede reputatie en wer-



denn eerder ingesloten. De toepassing van deze waarden was gecompliceerd 
omm drie redenen. Ten eerste, waren er allerlei tegenstellingen binnen en 
tussenn deze waarden. Moraliteit was ambigue en het was lastig om tegelijk 
'elkaarr te helpen' (delen) en ook 'goed voor jezelf te zorgen' (accumuleren). 
Respectt was bovendien réciproque: het was lastig om mensen die geen 
respectt toonden toch met respect te blijven behandelen. Ten tweede was het 
zonderr geld onmogelijk om aan deze waarden te voldoen. Zonder geld was 
hett niet mogelijk om te helpen, goed voor jezelf te zorgen, en respect te 
tonen.. Ten derde, konden de 'uitgestotenen' en allerarmste respectloze 
burenn niet helemaal genegeerd worden; ze woonden bij je in de straat en 
menn kon buren niet geheel aan hun lot over laten. Het was bovendien 
mogelijkk om binnen niet onafeienbare tijd zelf zo arm te zijn dat men zich niet 
meerr waardig kon gedragen. De gevoelens ten opzichte van buren waren 
ambivalentt en grenzen van insluiting en uitsluiting waren onscherp: er was 
sprakee van 'aarzelende solidariteit'. 

Alss mensen eenmaal een groep hadden gevormd, vertrouwden ze 
elkaarr toch niet helemaal. Er waren weliswaar allerlei maatregelen om het risi-
coo dat een van de leden er met het geld vandoor ging te verkleinen, maar 
datt risico was altijd aanwezig. Bovendien waren er voldoende redenen om 
mensenn in de Zuid-Afrikaanse samenleving niet te vertrouwen: geweld, 
economischee onzekerheid, onbestendige relaties, en buren die elkaar 
nauwelijkss kenden. De onderlinge moest een 'eiland van vertrouwen' in deze 
zeee van wantrouwen zijn, maar was dat maar deels. De buren konden samen 
werkenn zonder elkaar helemaal te vertrouwen, en zonder dat zij zichzelf hele-
maall vertrouwden. Wantrouwen werd als een inherent onderdeel van het 
levenn gezien en de Xhosa migranten realiseerden zich dat mensen en hun 
relatiess goede en slechte dimensies hadden. Door de sterke wederzijdse 
afhankelijkhedenn konden anderen je op een goede, maar ook op een slechte 
manierr beïnvloeden. In hekserij kwam bovendien naar voren dat jaloerse 
mensenn - hekserij kan gezien worden als een extreme vorm van jalousie -
anderenn kwaad konden doen. Men realiseerde zich dat door de sterke wed-
erzijdsee afhankelijkheden men geen complete controle over zichzelf had en 
ookk beperkte controle over anderen had. Dit maakt het moeilijk om jezelf en 
anderenn te vertrouwen. Zo is het leven nu eenmaal: er zijn teleurstellingen en 
somss gaat het mis en word je bedrogen. Ambivalente relaties behoorden nu 
eenmaall bij het leven en weerhielden de Xhosa er niet van om zich te organ-
iseren. . 

Consumptiee was net zo doordrongen van conflict, jalousie en 
rivaliteit.. Vrijwel al het geld van de onderlinges werd uitgegeven aan con-
sumptie:: initiatiefeesten, koelkasten, voedsel, bestek, etc. Door consumptie 
probeerdenn de leden van onderlinges om tot een 'hogere klasse te behoren, 
zoalss ze het zelf zeiden. Met de juiste kleding, meubels, door het geven van 
eenn feest konden de arme gemarginaliseerde migranten zich beter voelen en 
hunn status verhogen. Middels consumptie hoopte men om uit de armoedige 
omstandighedenn te kunnen ontsnappen en de schaamte die armoede 
veroorzaaktee te verminderen. Consumptie zorgde echter ook voor sociale 
spanningen.. De spullen lieten zien dat men geld geaccumuleerd had - en dus 
niett gedeeld had met anderen - en dit kon als asociaal gezien worden of 
veroorzaaktee jalousie. Bovendien kon status verkregen worden ten koste van 
anderenn omdat de leden van onderlinges elkaar consumptieve goederen en 
geldd gaven. Geven kon een vorm van competitie voor status worden. De ont-



vangerr van het geld of het cadeau werd ook nog eens gedwongen om iets 
vann gelijke waarde terug te geven en soms zorgde dit voor behoorlijke finan-
ciëlee problemen. Geven was een precair spel omdat andere leden van de 
onderlingee jaloers konden worden op het cadeau van de ander. De wederz-
ijdsee afhankelijkheden in de onderlinge, maar ook bij verwanten, buren, en 
collega'ss op het werk, zorgden ervoor dat vriendschap, solidariteit, en eigen-
waardee gepaard gingen met jalousie, rivaliteit en sociale spanningen. 

Dee samenwerkingsverbanden zijn geen utopische groepen waar 
vrouwen,, maar ook mannen, een 'Heile Welt' creëren. Door de wederzijdse 
afhankelijkhedenn binnen de groep, de buurt, en familie zijn er sociale span-
ningenn zoals jalousie en rivaliteit. Ambivalentie moet worden geïntegreerd in 
dee bestudering van economische samenwerking, zeker binnen een 
maatschappijj die een dagelijkse bedreiging vormt. Maatschappelijke veran-
deringenn kunnen worden gevat in de bestudering van relaties tussen 
mensen,, hoe die gevormd worden, hoe ze veranderen, en wat de gevolgen 
zijnn van afhankelijkheden tussen mensen. Door inzicht te krijgen in de 
ambivalentiee van relaties en de spanningen van het samen leven wordt de 
fragiliteitt van sociale structuren en configuraties begrijpbaar. De zorgen, de 
ontevredenheden,, het onbehagen, en de verlangens van mensen zijn de 
'energiebronnen'' van sociale verandering. Verandering vindt haar oorsprong 
inn de kwetsbaarheid van sociale structuren. Om die reden is er aandacht 
nodigg voor de complexe, ambivalente, onbestendige afhankelijkheden 
tussenn mensen dat laat zien met welke problemen mensen in het dagelijks 
levenn geconfronteerd worden. 


