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Inleiding

Als ik veehouder wilde worden moest ik emigreren, want mijn 
ouders hadden geen land. Ik werd uitgeloot voor de studie 
diergeneeskunde, dus een dierenarts in Afrika werd ik ook 
niet. In plaats daarvan studeerde ik economie en veehouderij 
aan de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden (BSc). Mijn in-
teresse voor de boeren en boerinnen die de landbouw beoe-
fenen groeide ook, zowel in Nederland als in Afrika en Europa. 
Daarom koos ik na mijn bachelorstudie voor agrarische 
ontwikkelingssociologie aan de Landbouwuniversiteit van 
Wageningen (MSc). Die studies gaven mij weer een opstapje 
naar een sociologisch-antropologisch promotieonderzoek 
(PhD). Mijn gepubliceerde proefschrift The people you live with 
(2002) gaat over het alledaagse leven in een Afrikaans dorp in 
Zimbabwe, waar ik tussen 1994 en 1998 regelmatig woonde. 

Wie leest er eigenlijk een proefschrift, afgezien van de pro-
motoren, de promotiecommissie en een paar studenten die 
ook onderzoek doen op gelijksoortige theoretische en thema-
tische gebieden of in eenzelfde land of regio? Eind 2020 dacht 
ik: laat ik mijn proefschrift vertalen naar poëtische verzen, om 
zodoende de verborgen schatten toegankelijker te maken. 
Want hoewel er veel verandert in de wereld, blijft er ook veel 
hetzelfde. 

De verzen in deze bundel beschrijven op een boeiende wijze 
het dagelijkse leven in het dorp. Echter, het verhaal overstijgt 
de dorpsgrenzen. Deze bundel gaat namelijk over de aard van 
het dagelijkse leven in het algemeen: over ruimte geven en 
ruimte nemen; harmonie en conflict, gesymboliseerd door 
regen en droogte. 
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Lijst van gebruikte Shona-woorden

Ambuya: oma
Chiutsi: een housewarmingfeest; letterlijk: rook
Chibuku: lokaal gebrouwen bier
Danga:  laatste fase van de bruidsschat; letterlijk: 

koeienkraal, een kleine omheining waar de 
koeien tijdens de nacht verblijven

Genitor:  de man die de helft van de genen levert; het 
doel is uitbreiding van de familie, het is geen 
liefdesrelatie

Go go goi:  klop klop klop
Humwe: vrouwen koken om arbeid te mobiliseren, 

een humwe-feestje
Kumusha: thuis
Kurova hoko: het stichten van een woonerf; een eerste pin 

wordt in de grond gehamerd (een ceremoni-
ele handeling)

Kurova guva: een ritueel of ceremonie om de geest van de 
overledene thuis te verwelkomen en het graf 
mooi te maken, soms door een grafsteen te 
plaatsen en/of het graf te cementeren als dat 
nog niet is gedaan; letterlijk: het graf slaan

Lobola: bruidsschat in Zuidelijk Afrika
Mabvuri: boze geesten die naar een ander worden ge-

stuurd
Madzimambo: traditionele koningen
Madziteteguru:  de geesten/voorouders van overleden ‘grote 

tantes’
Makopa:  spiritmedium van het traditionele Mutema-

koninkrijk/de tiende overleden traditionele 
koning
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Mambo: traditionele koning
Mashavi: de geesten die traditionele genezers of 

dorpsdokters raadplegen
Madzviti: Shangaan-krijgers uit het verleden
Mudizimu: voorouderlijke familiegeest
Mupfuwhira:  een toverdrankje met magische krachten 
Murungu: witte (blanke mens)
Musha: woonerf
Mutape: dorpshoofd
Mutema: naam van een traditioneel koninkrijk; letter-

lijk: een persoon die snijdt of hakt (mutemi), 
van kutema: hakken

Musikavanhu: naam van een traditioneel koninkrijk; letter-
lijk: marktmensen (musika = markt; vanhu = 
mensen)

Mutorwa: schoondochter; letterlijk: een persoon die 
van buiten naar binnen gedragen wordt

N’anga: traditionele genezer; dorpsdokter
Ndau: een van de vijf groepen van de Shona-

bevolking in Zimbabwe
Ngozi een wraakzuchtige geest van een vermoorde 

persoon in de familie
Nhaka: het leviraatshuwelijk, waarin de broer van de 

overleden man de weduwe erft/trouwt
Nzuzu: zeemeermin
Pfuma: bruidsschat onder de Ndau-Shona; letterlijk: 

weelde/rijkdom
Sadza:  hoofdgerecht van gestampte maïs
Shavi: een geest die traditionele genezers of dorps-

dokters raadplegen
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Shiriyedenga: de eerste traditionele koning van het traditio-
nele Mutema-koninkrijk; letterlijk vertaald uit 
het Shona: vogel van de lucht

Shona: de vijf bevolkingsgroepen in Noord-, Oost- 
en Centraal-Zimbabwe, naast de Ndebele-
bevolking in Zuidwest-Zimbabwe

Svikai:  kom binnen
Tawona:  irrigatiesysteem in Manesa’s uiterwaarden; 

letterlijk: we zullen zien
Vadzimu: voorouderlijke familiegeesten
Vatape: dorpshoofden
Vatete: tante (de zus van echtgenoot, vader of opa)
Zvakanaka: het is goed, fijn, akkoord
Zvipunha: geesten van de gewassen
Zvirombo: geesten van dieren
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1. Mijn woonerf 

Drie daken van gras en een schuurtje van keien.
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