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Group photo Conference Africa for Sale, October 2010, Groningen

Beste lezers,

U heeft even op een nieuwe nieuwsbrief moeten wachten. Intussen is er weer een hoop gebeurd, zowel op academisch gebied met betrekking 
tot Afrika, als op het persoonlijk vlak: redactielid Sahro Mohammed heeft vorig jaar zomer een dochter gekregen (nog gefeliciteerd!) en ikzelf 
ben op 29 september bevallen van een derde zoon. Eind oktober vorig jaar werd de succesvolle NVAS conferentie “Africa for Sale” gehouden  
in Groningen, waarvan in deze nieuwsbrief een verslag. Verder een aankondiging voor de nieuwe NVAS studiedag later dit jaar over “Africa’s 
Cultural Heritage”, een verslag van onderzoek in Ethiopië, informatie over het onderzoeksprogramma “Mobile Africa revisited”, nieuwe 
publicaties over Afrika van leden en nog veel meer. Bovendien is het NVAS bestuur op zoek naar nieuwe kandidaten, zie de mededelingen uit 
het bestuur.

Ik wens u veel leesplezier!

Dear readers,

After a long absence, we have a new newsletter for you. In the meantime much has happened, both in the academic field relating to Africa, as 
well as in our personal lives: member of the editorial board Sahro Mohammed had a baby girl last summer (congrats!)  and I myself gave birth to 
a third bouncing baby boy on the 29th of September 2010. Last year October the successful NVAS conference “Africa for Sale” was held in 
Groningen. You can read a report in this newsletter. We also have an announcement for this year’s NVAS study day on Africa’s Cultural 
Heritage (in both Dutch and English). Furthermore, you can read a report from the field in Ethiopia, information about the research programme 
“Mobile Africa revisited”, new publications on Africa by our members, and much more. The NVAS board is looking for new board members, see 
the announcement in this newsletter.

I wish you happy reading!

Marijke Steegstra
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Happy reflections on NVAS conference Africa for Sale

Dhoya Snijders

On 28  and 29 Oktober 2010 NVAS organized the conference "Africa for Sale”: Analysing and Theorizing Foreign Land Claims and Acquisitions in 
Groningen. Dhoya Snijders shares her reflections on those two days with us.

The conference started the moment the train doors shut. It was a gloomy, in a sense emblematic Dutch autumn afternoon, and four conference 
participants stepped in with me, ladies from South Africa, India, the United States and the Netherlands. ‘Tell us about your research’, ‘How does that 
relate to land grabbing?’, ‘Isn’t that Manchester guy working on something like that?’, we exclaimed as we sought and found common ground. 
Looking out of the window, Dutch landscapes rushed by. ‘Why is the farmland intersected by waterways?’, ‘Where does all the water come from?’, 
the discussion tracked through green ‘polders’. This reminded Renu Modi of her old geography teacher. He had stated that ‘God created the world, 
but the Dutch created the Netherlands’. We laughed. Travelling through this country, it indeed was hard to overlook human presence in the land, 
water and greens. At the same time, catching sight of actual human presence seemed even harder. Who are those people that have access to farm 
land, who are the people that plan land the way it is, what are their ideas about managing land and why are they common?

In a splendid first key-note Ben White fleshed out our train track wanderings. He developed a general outset for a conference that pursued analysis 
and theorizing of foreign land gains. Giving special attention to the future of farming and its current sustainability flaws, he made an interesting  case 
for the reinvention of global agriculture. Straight afterwards, Ruth Hall added theoretical body to the concept of ‘land grabbing’ and brought the 
discussion to Africa, where it remained from then on. Showing how words can either become empty vessels or overused container concepts, she 
cleverly deconstructed the popular term ‘land grabbings’ into a schematic analytical framework. The conference train was now up and running!

Groningen, being at a fair distance for all but few, was quickly considered to be comfortable and even ‘homely’. The ambience of the Academy 
Building added flavour to conference words, while the conference team did an excellent job on running a smooth program. A well organised yet 
informal and friendly cohort led us from University to Basque restaurant to pub to hotel and back to the University. A group of participants that was 
diverse geographically as well as in terms of discipline coloured in the picture. Commenting  on the driving forces behind and consequences of 
foreign land claims throughout Africa, the conference illustrated the rise of a fast-growing and case study based literature on the pertinent theme. 
Having these case studies together in one space frequently resulted in synergy as the audience members either mumbled or shrieked ‘is that 
happening there too?!’ More importantly, the variety of studies exchanged puzzle pieces that may (or may not) contribute to answering overarching 
questions such as: what are the main reasons that these foreign land gains are happening, what are the key mechanisms at the heart of these gains 
and how should we evaluate them? As is often the case at good conferences, there was not enough time to discuss the course of events and ideas at 
length. Fortunately though, there was a lengthy train track back.
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De NVAS organiseert dit jaar op 4 november 2011 voor al haar leden en geïnteresseerden een studiedag, met een dagprogramma rond het thema 
"Afrika's cultureel erfgoed" en een parallelle presentatie van lopend onderzoek met  posterpresentaties. 

Voor het dagprogramma zijn we druk bezig met het zoeken naar boeiende sprekers over de diverse aspecten van het Afrikaans cultureel erfgoed. 
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe inzichten over de architectuur van Djenne, oude weeftechnieken op Zanzibar, pijlpunten van de San, het filmfestival 
in Ouagadougou, muziek van de Nuer of het ontstaan van orale tradities over de genocides in Rwanda. Of de interactie met het erfgoed, zoals de 
teloorgang van tradities en het heikele punt van continentwijde kunstroof. Of misschien wil iemand de politieke kant belichten, want waarom staat er 
zo weinig Afrikaans op de "world heritage list" en de "intangible cultural heritage list" van UNESCO? Is dat een gevolg van onderwaardering - hier of 
in Afrika-, gebrek aan lobby, of is er gewoon weinig erfgoed in Afrika dat de moeite waard is? Tegelijkertijd zie je dat internationale natuurbehoud-
NGOs claims op Afrika’s regenwouden leggen op basis van de legitimering dat zich hier uniek werelderfgoed bevindt. Aanmeldingen, of tips voor 
sprekers zijn van harte welkom op mijn e-mail adres: <breedvelda@yahoo.co.uk>.

Naast het dagprogramma kunnen bezoekers zich op de hoogte stellen van lopend Afrika-onderzoek, in Nederland en België, dat aan de hand van 
posterpresentaties wordt toegelicht. Iedereen die eigen Afrika-onderzoek op deze dag  wil presenteren wordt van harte uitgenodigd om de titel van 
zijn poster bij ons te melden. Het verplichte posterformaat is A1 (84,1 cm x 59,4 cm). Ook dit jaar zal er voor de aanmelders een workshop "Posters 
maken met powerpoint" worden georganiseerd (datum nader bekend te maken). Aanmeldingen bij <winden@ascleiden.nl> .

Anneke Breedveld
Organisator NVAS Studiedag 4-11-2011

NVAS Study Day 2011
Africa’s cultural heritage

On the 4th of November 2011 NVAS organises a study day for all its members and interested members of the public.  This year the theme will be 
"Africa's cultural heritage”, which, we hope, appeals to a variegated and wide audience. In addition to the main program, we would like to give 
Dutch and Belgian researchers the opportunity to give poster presentations on their current research in Africa. 

At this point we are looking for interesting speakers on various aspects of Africa's cultural heritage. To name but a few interesting  possibilities: new 
insights into the architecture of Djenne, weaving  in Zanzibar, San arrowheads, the Ouagadougou film festivals, Nuer music or the creation of oral 
traditions on the genocide in Rwanda. Also topics that involve interaction with the heritage would be of interest, including the loss of traditions and 
the thorny issue of continent-wide art theft. Or maybe highlighting the political side of Africa’s cultural heritage: Why are there so few African items 
on the "world heritage list" and the "intangible cultural heritage list" of UNESCO? Is this a result of undervaluation - here or in Africa -, lack of 
lobbying, or just a case of little African heritage being worth preserving? And what to think of conservationist NGOs laying claim to Africa’s rain 
forest with the legitimization that the endemic world heritage should be preserved for humankind?  

Applications or suggestions for speakers are welcome at my email address: <breedvelda@yahoo.co.uk>

Anyone who would like to present his or her research is cordially invited to send us the title of his/her poster. Posters should have A1-size (84,1 cm x 
59,4 cm). A workshop on "making posters with powerpoint" will be held later this year (date to be announced). Kindly send your application to 
<winden@ascleiden.nl>.

Anneke Breedveld
Organiser NVAS Study day 4-11-2011
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Mededelingen vanuit het bestuur

In oktober 2011 loopt de termijn af van twee bestuursleden. Een van deze bestuurleden is niet herkiesbaar. Het bestuur roept de leden op zich 
kandidaat te stellen voor deze positie. Reacties kunnen tot 1 juli 2011 verstuurd worden naar de voorzitter Michel Doortmont 
(m.r.doortmont@rug.nl) en de secretaris Froukje Krijtenburg (froukje.k@planet.nl). Samen met de reactie dient een kort cv en motivatiebrief verstuurd 
te worden. Op de algemene ledenvergadering in oktober 2011 zal de nieuwe kandidaat aan de leden worden voorgesteld.

U bent van harte uitgenodigd voor de eerste NVAS-ledenvergadering van 2011, op 25 maart a.s. om 15.00 uur in het FSW-gebouw in Leiden.
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Verslag van onderzoek in Ethiopië
Gezonde ouderen met HIV zorgen voor zieke ouderen met HIV in Ethiopië

Door Merlijn Kouprie

Van maart tot en met juni 2010 verbleef ik in Awassa, een stad in Ethiopië met 160.000 inwoners, liggend aan Lake Awassa in de Grote Riftvallei, 
ongeveer 270 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. Voor mijn studie Medische Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam 
reisde ik af naar Awassa, waar ik onderzoek deed naar de sociale relaties van ouderen geïnfecteerd met HIV. WorldGranny (www.worldgranny.nl) 
bracht mij in contact met de lokale organisatie Medhin Ethiopia HIV+ Elders Association: een organisatie opgezet door oudere mensen en speciaal 
gericht op oudere mensen die zelf geinfecteerd zijn met HIV.

Via deze weg zou ik graag mijn ervaringen en enkele bevindingen met jullie delen. Inmiddels heb ik mijn scriptie (cum laude) afgerond en indien 
iemand n.a.v. mijn stukje geïnteresseerd is in mijn (digitale) scriptie kan diegene me bereiken via mkouprie@worldgranny.nl
en dan mail ik!een PDF!toe.

Weggepest
In 2007 besloot een groep van zes ouderen zich te verenigen in een organisatie speciaal voor henzelf: ouderen geïnfecteerd met HIV. Reden 
hiervoor was dat ze allemaal lid waren van een andere organisatie die zich inzet voor mensen met HIV, maar de ouderen voelden zich hier niet 
prettig. Jong en oud kwamen daar samen voor dezelfde activiteiten en voorzieningen, er werd geen aandacht besteed aan de speciale wensen van 
ouderen met HIV. Maar vooral werden zij weggepest door de jongere leden die vaak aan de drank waren. Ze voelden zich er niet veilig en daarom 
besloten ze Medhin te starten. Nu hebben ze hun eigen plek, waar ze zichzelf kunnen zijn en ze op hun waarde geschat worden.

Ouderen aan het roer
Medhin wordt gerund door de ouderen zelf, op het moment 81 in totaal, waarvan 46 vrouwen en 35 mannen. Maandelijks is er een algemene 
ledenvergadering waarin de ouderen hun zorgen kunnen uitspreken en waarin ze voorlichting krijgen over leven met HIV. De groep wordt 
aangestuurd door een drietal enthousiaste jonge vrouwen, waarvan twee ook HIV-positief, een manager en een counselor, beiden HIV-positieve 
ouderen.

Meeting Medhin

Inkomensgenererende activiteiten
De organisatie verstrekt kleine geldbedragen van 200 birr per maand (ongeveer 12 euro) aan leden, en daarnaast kunnen ze meedoen aan 
inkomensgenererende activiteiten, waarvoor zij dan een klein startkapitaal krijgen van 1000-2000 birr (ongeveer 60-120 euro) om hun eigen 
bedrijfje te starten. In totaal zijn er 40 leden die actief zijn hiermee. Veel voorkomende activiteiten zijn het inkopen en verkopen van stevig hout dat 
gebruikt wordt om funderingen voor huizen te bouwen of houtskool om vuurtjes mee te maken. Vrouwen houden zich vooral bezig met het 
verkopen van thee, koffie, het bakken van injera (een grote, zure pannenkoek die gegeten wordt met verschillende sauzen) of het maken van 
kruidenmengsels. Zo verdienen de ouderen wat extra’s, want in Ethiopie ontvangen ouderen doorgaans geen pensioen.

Thuiszorg
Mijn onderzoek richtte zich op een kleinere ‘support group’ binnen deze organisatie: 11 ‘home-based care providers’, 6 mannen en 5 vrouwen: 
ouderen die zorg  aan huis geven. Iedere oudere bezoekt wekelijks 4 a 5 zieke mede-leden voor ongeveer een half uur per dag, afhankelijk van de 
ernst van de ziekte. De zorgtaken bestaan voor een groot deel uit het geven van advies: het aansporen tot het op tijd nemen van medicijnen, het 
informeren over het voorkomen van opportunistische infecties, het benadrukken van het belang van hygiëne wat betreft voedsel, lichaam, kleding en 
huis. Ook nemen ze eten en drinken mee als de zieke daar zelf niet toe in staat is, en ze adviseren de zieke om ervoor uit te komen tegenover 
vrienden, familie en buren dat ze HIV-positief zijn, want “alleen met een eerlijke geest zul je in staat zijn gezond te blijven”, aldus een oudere 
deelnemer. Hiernaast geven de ouderen mentale steun door te praten met de zieke en samen te bidden. Maar hun werk bestaat ook uit fysieke 
activiteiten, zoals het koken van maaltijden, het wassen van kleding, of het schoonmaken van het huis. Mijn onderzoeksdoel was om uit te zoeken 
welke rol deze ‘support group’ speelt in het leven van ouderen met HIV, in het bijzonder in hun volledige netwerk van sociale relaties.

Sociale relaties
De ouderen ontvangen geen compensatie voor het werk dat zij doen, alleen een kleine vergoeding voor de transportkosten die zij maken wanneer ze 
een zieke naar het ziekenhuis moeten brengen. Ik volgde gedurende mijn verblijf in Ethiopie een deel van deze ‘support group’ in detail: 5 weken 
lang ging ik langs de huizen van 5 verschillende ouderen en stelde ik portretten op van het sociale leven van deze oudere mensen met HIV. Ik richtte 
mij op relaties die verbroken werden toen de HIV-positieve status van de oudere bekend werd; maar vooral op relaties die ontstaan zijn doordat de 
ouderen HIV-positief zijn: de vriendschappen die ze sluiten bij Medhin. Zoals een oudere deelnemer verwoordde: “Bij Medhin maken we vrienden.” 
Voor de meeste leden is Medhin het belangrijkste in hun leven, na familie, kinderen en God. Een andere deelnemer zei: “Medhin is als een tweede 
huis.” Vooral na het verliezen van hun werk, na bekendmaking van hun HIV-positieve status of omdat ze te oud bevonden worden, voelen vele 
ouderen zich eigenlijk nog  behoorlijk fit en willen ze iets om handen hebben. Bij Medhin vinden ze een nieuwe dagelijkse activiteit die hen 
voldoening geeft.

Elkaar helpen
De ouderen doen graag thuiszorg, omdat ze zelf veel hulp hebben gekregen toen zij erg ziek waren van HIV; hiervoor willen ze iets terug doen. Ze 
houden er niet van om anderen te zien lijden zoals zijzelf in het verleden geleden hebben. Ze beschrijven de relatie met hun zieken als broer en zus, 
als familie, als vrienden; er is wederzijds respect. Ze begrijpen elkaar goed, omdat ze in dezelfde situatie zitten. Een deelnemer: “Bij Medhin zien we 
elkaar als vrienden.” Want ondanks dat ze meer geven dan ontvangen is hetgeen wat ze ervoor terug krijgen waardevol: mentale genoegdoening, 
innerlijke rust en vrede, liefde van God, en sociale relaties met gelijkgestemden. Hun wens is dat iedereen weer beter wordt en sterk, zoals zijzelf 
hebben ervaren. En daarbij denken ze aan de toekomst van hun eigen land: “Ik heb besloten lid te worden bij Medhin om de volgende generatie te 
redden van HIV. Zij zijn de toekomstige leiders van Ethiopie.”

Ethiopische cultuur
Ik ontdekte dat het succes van Medhin voor een deel geworteld is in Ethiopische cultuur en traditie. Oudere mensen worden van oudsher gezien als 
conflict-onderhandelaars en adviseurs. Ze worden gevraagd om te bemiddelen tussen verschillende partijen, omdat ze weten hoe ze met 
verschillende persoonlijkheden om moeten gaan. Daarnaast worden ze gerespecteerd vanwege hun leeftijd en levenservaring. Als adviseurs brengen 
ze hun academische kennis, maar vooral ook hun traditionele kennis over op anderen; ze adviseren kinderen om naar school te gaan en om 
daarnaast goed persoonlijk sociaal gedrag te ontwikkelen. De ouderen willen ook hun kennis en ervaringen doorgeven aan de toekomstige generatie, 
ze willen anderen vertellen hoe ze om kunnen gaan met hun HIV-infectie, en ze willen toekomstige besmettingen te voorkomen. Tevens zijn 
traditionele netwerken goed vertegenwoordigd in Ethiopie. De maatschappij is gewend om samen te werken in kleine groepjes, en om door middel 
van een netwerk elkaar te steunen, voornamelijk in tijden van moeilijkheden. Zo bestaan er begrafenis-support-groepen genaamd iddir, die leden 
financieel en emotioneel steunen in geval van een sterfgeval.

Ik geloof er in dat sterke sociale relaties belangrijk zijn in het bestrijden van de AIDS epidemie. In Ethiopie is er een diepe “samen-staan-we-sterk”-
mentaliteit, welke het relatief eenvoudig  maakt om een support groep op te richten voor mensen met HIV en dus om mensen aan te sporen om voor 
elkaar te zorgen. Ik denk dat deze support groups belangrijk zijn voor de bestrijding van HIV, want het is noodzakelijk om op lokaal niveau samen te 
werken om de epidemie onder controle te krijgen, en dit lukt alleen wanneer je goede sociale relaties met elkaar onderhoudt. Ik heb in Ethiopië met 
eigen ogen gezien dat een support group goed werkt en pleit ervoor om in andere landen te kijken hoe deze support groups het beste in te passen 
zijn in de lokale cultuur en traditie. Je moet specifiek kijken naar hoe de oudere in de maatschappij gezien wordt, wat zijn/haar rol en functie is en 
hoe je dit kunt gebruiken bij het bestrijden van HIV.

mkouprie@worldgranny.nl
WorldGranny
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informeren over het voorkomen van opportunistische infecties, het benadrukken van het belang van hygiëne wat betreft voedsel, lichaam, kleding en 
huis. Ook nemen ze eten en drinken mee als de zieke daar zelf niet toe in staat is, en ze adviseren de zieke om ervoor uit te komen tegenover 
vrienden, familie en buren dat ze HIV-positief zijn, want “alleen met een eerlijke geest zul je in staat zijn gezond te blijven”, aldus een oudere 
deelnemer. Hiernaast geven de ouderen mentale steun door te praten met de zieke en samen te bidden. Maar hun werk bestaat ook uit fysieke 
activiteiten, zoals het koken van maaltijden, het wassen van kleding, of het schoonmaken van het huis. Mijn onderzoeksdoel was om uit te zoeken 
welke rol deze ‘support group’ speelt in het leven van ouderen met HIV, in het bijzonder in hun volledige netwerk van sociale relaties.

Sociale relaties
De ouderen ontvangen geen compensatie voor het werk dat zij doen, alleen een kleine vergoeding voor de transportkosten die zij maken wanneer ze 
een zieke naar het ziekenhuis moeten brengen. Ik volgde gedurende mijn verblijf in Ethiopie een deel van deze ‘support group’ in detail: 5 weken 
lang ging ik langs de huizen van 5 verschillende ouderen en stelde ik portretten op van het sociale leven van deze oudere mensen met HIV. Ik richtte 
mij op relaties die verbroken werden toen de HIV-positieve status van de oudere bekend werd; maar vooral op relaties die ontstaan zijn doordat de 
ouderen HIV-positief zijn: de vriendschappen die ze sluiten bij Medhin. Zoals een oudere deelnemer verwoordde: “Bij Medhin maken we vrienden.” 
Voor de meeste leden is Medhin het belangrijkste in hun leven, na familie, kinderen en God. Een andere deelnemer zei: “Medhin is als een tweede 
huis.” Vooral na het verliezen van hun werk, na bekendmaking van hun HIV-positieve status of omdat ze te oud bevonden worden, voelen vele 
ouderen zich eigenlijk nog  behoorlijk fit en willen ze iets om handen hebben. Bij Medhin vinden ze een nieuwe dagelijkse activiteit die hen 
voldoening geeft.

Elkaar helpen
De ouderen doen graag thuiszorg, omdat ze zelf veel hulp hebben gekregen toen zij erg ziek waren van HIV; hiervoor willen ze iets terug doen. Ze 
houden er niet van om anderen te zien lijden zoals zijzelf in het verleden geleden hebben. Ze beschrijven de relatie met hun zieken als broer en zus, 
als familie, als vrienden; er is wederzijds respect. Ze begrijpen elkaar goed, omdat ze in dezelfde situatie zitten. Een deelnemer: “Bij Medhin zien we 
elkaar als vrienden.” Want ondanks dat ze meer geven dan ontvangen is hetgeen wat ze ervoor terug krijgen waardevol: mentale genoegdoening, 
innerlijke rust en vrede, liefde van God, en sociale relaties met gelijkgestemden. Hun wens is dat iedereen weer beter wordt en sterk, zoals zijzelf 
hebben ervaren. En daarbij denken ze aan de toekomst van hun eigen land: “Ik heb besloten lid te worden bij Medhin om de volgende generatie te 
redden van HIV. Zij zijn de toekomstige leiders van Ethiopie.”

Ethiopische cultuur
Ik ontdekte dat het succes van Medhin voor een deel geworteld is in Ethiopische cultuur en traditie. Oudere mensen worden van oudsher gezien als 
conflict-onderhandelaars en adviseurs. Ze worden gevraagd om te bemiddelen tussen verschillende partijen, omdat ze weten hoe ze met 
verschillende persoonlijkheden om moeten gaan. Daarnaast worden ze gerespecteerd vanwege hun leeftijd en levenservaring. Als adviseurs brengen 
ze hun academische kennis, maar vooral ook hun traditionele kennis over op anderen; ze adviseren kinderen om naar school te gaan en om 
daarnaast goed persoonlijk sociaal gedrag te ontwikkelen. De ouderen willen ook hun kennis en ervaringen doorgeven aan de toekomstige generatie, 
ze willen anderen vertellen hoe ze om kunnen gaan met hun HIV-infectie, en ze willen toekomstige besmettingen te voorkomen. Tevens zijn 
traditionele netwerken goed vertegenwoordigd in Ethiopie. De maatschappij is gewend om samen te werken in kleine groepjes, en om door middel 
van een netwerk elkaar te steunen, voornamelijk in tijden van moeilijkheden. Zo bestaan er begrafenis-support-groepen genaamd iddir, die leden 
financieel en emotioneel steunen in geval van een sterfgeval.

Ik geloof er in dat sterke sociale relaties belangrijk zijn in het bestrijden van de AIDS epidemie. In Ethiopie is er een diepe “samen-staan-we-sterk”-
mentaliteit, welke het relatief eenvoudig  maakt om een support groep op te richten voor mensen met HIV en dus om mensen aan te sporen om voor 
elkaar te zorgen. Ik denk dat deze support groups belangrijk zijn voor de bestrijding van HIV, want het is noodzakelijk om op lokaal niveau samen te 
werken om de epidemie onder controle te krijgen, en dit lukt alleen wanneer je goede sociale relaties met elkaar onderhoudt. Ik heb in Ethiopië met 
eigen ogen gezien dat een support group goed werkt en pleit ervoor om in andere landen te kijken hoe deze support groups het beste in te passen 
zijn in de lokale cultuur en traditie. Je moet specifiek kijken naar hoe de oudere in de maatschappij gezien wordt, wat zijn/haar rol en functie is en 
hoe je dit kunt gebruiken bij het bestrijden van HIV.

mkouprie@worldgranny.nl
WorldGranny
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Mobility, ICT and social relations in Africa

Inge Brinkman and Mirjam de Bruijn

The phone is indispensable, yet it is not available for everybody.

The telephone is very good apparatus, letter writing has gone … I have not written a letter for three or four years...

There was a time that I could spend my money on the phone, I could spend 5,000 francs a day on the phone...

The phone has brought a lot of evil, because stealing is very rampant, you can come out of the bank and pocket money there and somebody sees 

you and sees how well dressed you are and phones a thief to pull out that man and pull the devil out of him, and collect all the money.

In the film Connecting dreams a retired teacher from Babungo, Western Cameroon commented on the mobile phone with mixed feelings. Positive 
about the possibilities for contact, he also stressed the potentially disruptive uses of the mobile phone.

The film was made in the framework of the WOTRO program: ‘Mobile Africa revisited’ by the African Studies Centre, Leiden, The Netherlands.  

The expansion of mobile phone networks into the most remote areas of Africa has led to an explosion of mobile phone use. Between 2003 and 2008, 
increase of mobile phone use in Africa was 550%; growing from 54 million to almost 350 million subscribers and this trend continued during the 
past couple of years.1 Inevitably the proliferation of mobile communication is part of the changing landscape of modern day Africa. But what 
changes are we observing? Are these transformations of the social landscape or a continuity of older patterns of sociality? And what is the influence 
of mobile phone use on the processes of social change? These questions are at the core of our research programme ‘Mobile Africa revisited’

In the program we do research on ICT, mobility and social relations in so-called marginal areas in Africa. We focus on people’s evaluation of 
marginality and their views on the (dis)advantages of ICT, instead of imposing an external analysis on the ‘impact’ of ICT. People creatively 
appropriate new tools into their lives: the relation between technology and society is interactive rather than uni-directional, so ‘impact’ is only part of 
the story. With our interdisciplinary and comparative perspective and by using qualitative methods, the emphasis in the various case-studies is on life 
histories in ethnographic and historical perspective. People, rather than technology, are at the heart of our work. The case studies are situated in 
West-Cameroon, Central Chad, 3 projects in Mali, North-Angola, South-East Angola, Cape Town-Luanda, Casamance in Senegal, and formerly we 
did research in Sudan.

This young man has descended from his car to make a phone call as policemen search his car at the check-point of Mpack (along  the border between Guinea Bissau and Senegal). 
Picture: Fatima Diallo

These youngsters use their mobile phone to make calls while waiting for a long time for the ferry of Farafeni to cross the Gambia river into Senegal. Picture: Fatima Diallo

The film Connecting dreams was presented during  the workshop entitled ‘Mobile phone: the new talking drums of every Africa’, held in Leiden, The 
Netherlands, 9 and 10 December 2010, as part of the same program. In the workshop people from various sectors met to discuss the relationship 
between ICT and African societies. We especially focused on the mobile phone in relation to issues of ‘development’. The workshop was attended by 
representatives from academia (Social Sciences, Humanities, Applied Technology), development organizations, the business sector and the media.
 
Not all participants of the workshop were equally optimistic about the possibilities to arrive at a more equal and more democratic society through 
new ICT. Yet, most of the participants did not view ICT as intrinsically bad: most of those present viewed the increased means to communicate 
because of the introducation of the mobile phone as something valuable. This coincides with the views of many African end-users; most of them 
stress that the mobile phone has given more opportunities to exchange family news, to organise trade, to arrange meetings, to get important 
information in the realm of politics and economy, etc, Reference is also made to disadvantages – such as the lack of privacy, the financial aspects, 
the risks of addiction, moral issues, etc. Many end-users in Africa, like the retired teacher from Babungo, have a balanced view on ICT, mentioning 
both valuable aspects and harmful sides.

During the workshop, we discussed the relations between journalism, political activism, business concerns and NGO activities, and academic 
research. A crucial achievement of the workshop was the exchange in itself: the participants viewed the workshop as a step in a process, pointing in 
a direction of more intensive cooperation.

For more information on the African Studies Centre: http://www.ascleiden.nl/ 
For more information on the Wotro program ‘Mobile Africa Revisited’: http://mobileafricarevisited.wordpress.com/
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New NVAS Members

Over 20 new members have joined the NVAS in the past 6 months. Below you find their names and details.

Anika Altaf

Sinds november 2010 ben ik promovenda aan het ASC Leiden. Daarnaast ben ik onderzoeksassistent bij PaDev 
(Participatory Assesment of Development). Een van de belangrijkste conclusies van PaDev is dat de allerarmsten niet 
worden bereikt door ontwikkelingsprojecten.  Mijn Ph.D onderzoek gaat over de ethiek van het al dan niet uitsluiten 
van de allerarmsten in ontwikkelingshulp en de inspanningen van ontwikkelingorganisaties om hen te bereiken. Ik 
vergelijk in dit onderzoek ontwikkelingsorganisaties met verschillende religieuze achtergronden, i.e. Protestants, 
Katholiek, Seculier en Islamitisch. De landen waarin ik dit onderzoek doe zijn: Ghana, Zuid-Afrika en Pakistan.

Naast mijn Ph.D, werk ik als trainer op middelbare scholen met het thema: eer, schadelijke tradities en eergerelateerd 
geweld. 

Ferry van de Mosselaer

In januari 2010 heb ik aan de Universiteit van Wageningen mijn MSc behaald in Leisure, Tourism and Environment, 
en een MSc minor in International Development Studies. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar 
waardeketeninterventies in toerisme in Zanzibar. In februari 2010 heb ik een aanstelling als junior-onderzoeker 
gekregen en mij gericht op het schrijven van een PhD-voorstel over toerisme als een (conflicterende) vorm van 
landgebruik aan de Zuid-Afrikaanse Wild Coast. Momenteel ben ik zowel bij de Wageningen Universiteit als de 
Katholieke Universiteit Leuven aan het zoeken naar mogelijkheden om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Tevens ben 
ik in november 2010 met een voormalig  studiegenoot het bedrijf Atelier on Tourism Development gestart, waarmee 
wij multidisciplinaire platformen voor educatie, dialoog en projecten op het gebied van toerisme-ontwikkeling 
faciliteren. Hiermee richten wij ons in hoofdzaak op Oost- en Zuidelijk Afrika en Zuidoost-Azië. 

Kernwoorden: political economy, instituties, governance, toerisme
Onderzoeksland(en): Oost Afrika en Zuidelijk Afrika. 

Woonplaats: ’s-Hertogenbosch
E-mail: ferry@ateliertourism.com 
Website: www.ateliertourism.com 

Marleen de Witte

Sinds 2008  ben ik als post-doc onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ik 
werk daar binnen het NWO-onderzoeksproject ‘Heritage Dynamics’ aan een onderzoek naar de herwaardering en (veelal religieuze) bestrijding  van 
‘cultureel erfgoed’ in hedendaags Ghana. Ik richt mij daarbij op de wisselwerking tussen de staat, religie en media/populaire cultuur en in het 
bijzonder op de ontwikkeling van nieuwe, marktgerichte stijlen van ‘Afrikaansheid’ en ‘traditie’ onder jonge stedelingen. 

Overige onderzoeks- en publicatiethema’s zijn religie, media, zintuigen en het lichaam, en begrafenissen. Mijn proefschrift ‘Spirit Media: 
Charismatics, traditionalists, and mediation practices in Ghana’ (2008) ging over de publieke manifestatie van Pentecostalisme en Afrikaanse 
Traditionele Religie in Ghana’s nieuwe medialandschap en de verhouding tussen massamedia en religieuze praktijk. Ook publiceerde ik een boek 
over Asante-begrafenissen (Aksant, 2001).

Henrike Hoogenraad

Sinds september 2010 volg  ik de onderzoeksmaster African Studies in Leiden. Mijn interesse ligt bij Oost Afrika, met name Zanzibar. In 2009 heb ik 
voor mijn bachelor culturele antropologie onderzoek gedaan naar ‘beach boys’; liefde en seksualiteit onder jonge mannen op Zanzibar. De 
combinatie van seksualiteit en jeugdcultuur is waar ik me graag meer op wil richten. Zaken als hoe jongeren veranderingen teweeg brengen binnen 
een samenleving, hoe zij hun seksualiteit gebruiken om veranderingen te genereren, welke impact globalisering heeft op jongeren en de visie van 
jongeren op ‘traditie’ en ‘moderniteit’ hebben mijn interesse. Ik hoop hier dan ook tijdens mijn vervolg-onderzoek op Zanzibar meer over te weten te 
komen.

Brenda Bartelink

Ik ben promovendus aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar doe ik onderzoek naar de samenwerking  tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun 
christelijke partners in Oost-Afrika op het terrein van preventie van HIV/AIDS en seksuele voorlichting. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in hoe beeldvorming rondom religie een rol speelt in transnationale relaties in 
ontwikkelingssamenwerking. Daarbij laat ik me in het bijzonder inspireren door debatten binnen de antropologie. 
Ik heb gegevens verzameld in Nederland, Tanzania en Oeganda en werk op dit moment aan mijn proefschrift. 
Daarnaast verzorg ik regelmatig lezingen en workshops over aids, seksualiteit en religie in Afrika, religie en 
ontwikkelingssamenwerking en over vrouwen, Islam en emancipatie (mijn vorige onderzoek).

b.e.bartelink@rug.nl 

Fenneken Veldkamp

Ik ben mij als freelance journalist aan het specialiseren in hedendaagse Afrikaanse kunst. Een breed begrip waarbij de term 'Afrikaans' lastig! te 
definiëren is. Ik!heb kunstenaars uit verschillende Afrikaanse landen geïnterviewd, en!kunstenaars die inmiddels naar bv Europa of Amerika zijn 
verhuisd. Ook onderzoek ik hun carrièrekansen, hun representatie in Nederlandse musea, en veilingen van Afrikaanse kunst. Na mijn!studie Engels 
met een Vrij Doctoraal in Zuid-Afrikaanse literatuur (1996) heb ik de Postdoctorale Opleiding Journalistiek in Rotterdam (1997) gevolgd. Ik!ben 
freelance kunstredacteur van!ZAM Africa Magazine! en schrijf! voor o.a.!Africaserver en Museumtijdschrift. Verder werk ik als eindredacteur van 
onzeWereld.!

Edith de Roos

Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam in de bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum in Leiden.  In 2007 heb ik de 
opleiding Informatiespecialist afgerond bij de GO Opleidingen in Den Haag.  Met veel plezier werk ik in de ASC 
bibliotheek waar heel veel informatie over Afrika te vinden is. Als lener gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar 
romans en dvd’s over Afrika. Alle NVAS leden zijn natuurlijk van harte welkom in onze bibliotheek. 

Mail: roosemde@ascleiden.nl  

Hanna Jagtenberg

Op het moment volg ik de Research Masters in African Studies in Leiden en richt ik me op zuidelijk Afrika, met name Zuid Afrika. Vanuit mijn 
vakgebied, internationale betrekkingen (BA) en specialisatie conflict studies & mensenrechten (MA) ben ik zeer geïnteresseerd in transitieprocessen 
van dictatuur/(burger)oorlog naar democratie, het integreren van ‘traditional governance’ met moderne staatsvormen, transitional justice en alle 
sociaaleconomische veranderingen die dit soort processen teweeg brengen. Geboren en deels getogen in Zambia is mijn verbinding  met het 
Afrikaanse continent, met name met zuidelijk Afrika, altijd zeer sterk geweest. Ik ga dan ook regelmatig terug en verheug me enorm op mijn 
aankomende onderzoek in Zuid Afrika.

Wilber Manyisa Ahebwa

I am Wilber Manyisa Ahebwa (Ir) by names from Uganda. I hold a Bachelor degree in Tourism Management 
from Makerere University and an Msc in Leisure, Tourism and Environment from Wageningen University, The 
Netherlands. Since 2008, I am pursuing my PhD with a focus on Tourism, Livelihoods and Biodiversity 
Conservation at Wageningen University, The Netherlands. My PhD research focuses on tourism related policy 
interventions aimed at linking livelihoods and biodiversity conservation at Bwindi Impenetrable National Park, 
Uganda. It analyses the introduction, development and implementation of these interventions as well as their 
implications in addressing livelihood and conservation concerns. This research is intended to contribute to 
debates on the appropriate conservation strategies that can redeem the threatened biodiversity. More so on the 
use tourism related ICD approaches in conservation efforts in Africa. It is conducted in a developing country, 
where poverty and conservation concerns are outstanding in face of tourism development. The study thus 
generates additional primary and scientific information that is needed in the conservation and development 
scientific circles.

A hybrid analytical framework integrating the Policy Arrangements Approach (PAA) and elements of the Sustainable Livelihoods Framework as well 
as those of the conservation threat reduction literature is developed and tested in this study. This framework is of scientific importance in relation to 
general assessment of the interventions of this nature. The PAA has been a valuable methodological lens of analyzing  policy domains and 
interventions in the western world and in this study, I test its relevance and usefulness in the African conservation policy analysis context. If tourism 
is to be employed by policy makers as a tool for uplifting  livelihoods and promote conservation, information generated empirically on its 
implications through different models of policy interventions is very vital to guide policy makers and tourism developers. The results of this study 
will provide a basis for conservationists and tourism practitioners to justify the role of tourism in respect conservation and poverty alleviation to 
governments and other funding agencies. It will provide a critical view on the tourism related policy interventions basing on lesson learned at BINP. 

Research Interests

• Tourism, Conservation and Development
• Tourism Marketing
• Conflict Resolution and Management in Natural Resource Management
• Tourism Business Development

Service in Academic and Professional Bodies

• Currently, I am a Lecturer and Researcher at Makerere University, Kampala, Uganda.
• Supervised 2 Tourism related Masters’ Research Projects at Wageningen University and  One  at Makerere University, Uganda
• Supervised over 60 Undergraduate Tourism related Research Projects at Makerere University, Uganda.
• Been a Guest Lecturer at Shiefdield Hallam University, UK and Wageningen University, The Netherlands.
• Membership director, Uganda Small and Medium scale Tourism and Hospitality enterprises.
• Treasurer, Uganda Birding Association
• Member, Nature Uganda
• Member, Mountain club, Uganda
• Member, Association of Uganda Tourism Professionals

Contact:
wilbah@arts.mak.ac.ug
ahebwawilber@yahoo.com
Wilber.ahebwa@wur.nl

Tel: +256-77-2-616279 (Mobile- Uganda)
Tel: +31643934183 (Mobile- The Netherlands)

Marloes Hamelink

Mediagebruik en de mondiale consequenties zijn mijn belangrijkste wetenschappelijke interessegebieden. Ik ben 
sinds januari 2011 promovendus bij de afdeling culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht binnen het 
project Multicultural Citizenship: Practical Morality and Pluralism in Muslim Public Spheres. Daar doe ik 
onderzoek naar de invloed van internet en mediagebruik op religieuze en culturele identiteit op Zanzibar. Tijdens 
mijn antropologische master heb ik de scriptie ‘Mollywood’ geschreven over mondialisering en nationalisme door 
onderzoek naar internationale televisie-invloeden op Mauritius. Daarnaast heb ik een journalistieke achtergrond, 
wat de grondslag is van mijn fascinatie voor media.

Mail: m.s.hamelink@uu.nl   

Other new members who have not yet introduced themselves:

Bob Hesterman 
Wijnand Klaver 
Roeland Hemsteede
Igna Bonfrer
W.L. Van de Vrie
Andrew Nusselder
Bob Hendriks 
Renate Klinkenberg 
Bastiaan Kluft
Daphne Kuilman 
Meike de Goede
Tirza Schipper



New NVAS Members

Over 20 new members have joined the NVAS in the past 6 months. Below you find their names and details.

Anika Altaf

Sinds november 2010 ben ik promovenda aan het ASC Leiden. Daarnaast ben ik onderzoeksassistent bij PaDev 
(Participatory Assesment of Development). Een van de belangrijkste conclusies van PaDev is dat de allerarmsten niet 
worden bereikt door ontwikkelingsprojecten.  Mijn Ph.D onderzoek gaat over de ethiek van het al dan niet uitsluiten 
van de allerarmsten in ontwikkelingshulp en de inspanningen van ontwikkelingorganisaties om hen te bereiken. Ik 
vergelijk in dit onderzoek ontwikkelingsorganisaties met verschillende religieuze achtergronden, i.e. Protestants, 
Katholiek, Seculier en Islamitisch. De landen waarin ik dit onderzoek doe zijn: Ghana, Zuid-Afrika en Pakistan.

Naast mijn Ph.D, werk ik als trainer op middelbare scholen met het thema: eer, schadelijke tradities en eergerelateerd 
geweld. 

Ferry van de Mosselaer

In januari 2010 heb ik aan de Universiteit van Wageningen mijn MSc behaald in Leisure, Tourism and Environment, 
en een MSc minor in International Development Studies. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar 
waardeketeninterventies in toerisme in Zanzibar. In februari 2010 heb ik een aanstelling als junior-onderzoeker 
gekregen en mij gericht op het schrijven van een PhD-voorstel over toerisme als een (conflicterende) vorm van 
landgebruik aan de Zuid-Afrikaanse Wild Coast. Momenteel ben ik zowel bij de Wageningen Universiteit als de 
Katholieke Universiteit Leuven aan het zoeken naar mogelijkheden om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Tevens ben 
ik in november 2010 met een voormalig  studiegenoot het bedrijf Atelier on Tourism Development gestart, waarmee 
wij multidisciplinaire platformen voor educatie, dialoog en projecten op het gebied van toerisme-ontwikkeling 
faciliteren. Hiermee richten wij ons in hoofdzaak op Oost- en Zuidelijk Afrika en Zuidoost-Azië. 

Kernwoorden: political economy, instituties, governance, toerisme
Onderzoeksland(en): Oost Afrika en Zuidelijk Afrika. 

Woonplaats: ’s-Hertogenbosch
E-mail: ferry@ateliertourism.com 
Website: www.ateliertourism.com 

Marleen de Witte

Sinds 2008  ben ik als post-doc onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ik 
werk daar binnen het NWO-onderzoeksproject ‘Heritage Dynamics’ aan een onderzoek naar de herwaardering en (veelal religieuze) bestrijding  van 
‘cultureel erfgoed’ in hedendaags Ghana. Ik richt mij daarbij op de wisselwerking tussen de staat, religie en media/populaire cultuur en in het 
bijzonder op de ontwikkeling van nieuwe, marktgerichte stijlen van ‘Afrikaansheid’ en ‘traditie’ onder jonge stedelingen. 

Overige onderzoeks- en publicatiethema’s zijn religie, media, zintuigen en het lichaam, en begrafenissen. Mijn proefschrift ‘Spirit Media: 
Charismatics, traditionalists, and mediation practices in Ghana’ (2008) ging over de publieke manifestatie van Pentecostalisme en Afrikaanse 
Traditionele Religie in Ghana’s nieuwe medialandschap en de verhouding tussen massamedia en religieuze praktijk. Ook publiceerde ik een boek 
over Asante-begrafenissen (Aksant, 2001).

Henrike Hoogenraad

Sinds september 2010 volg  ik de onderzoeksmaster African Studies in Leiden. Mijn interesse ligt bij Oost Afrika, met name Zanzibar. In 2009 heb ik 
voor mijn bachelor culturele antropologie onderzoek gedaan naar ‘beach boys’; liefde en seksualiteit onder jonge mannen op Zanzibar. De 
combinatie van seksualiteit en jeugdcultuur is waar ik me graag meer op wil richten. Zaken als hoe jongeren veranderingen teweeg brengen binnen 
een samenleving, hoe zij hun seksualiteit gebruiken om veranderingen te genereren, welke impact globalisering heeft op jongeren en de visie van 
jongeren op ‘traditie’ en ‘moderniteit’ hebben mijn interesse. Ik hoop hier dan ook tijdens mijn vervolg-onderzoek op Zanzibar meer over te weten te 
komen.

Brenda Bartelink

Ik ben promovendus aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar doe ik onderzoek naar de samenwerking  tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun 
christelijke partners in Oost-Afrika op het terrein van preventie van HIV/AIDS en seksuele voorlichting. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in hoe beeldvorming rondom religie een rol speelt in transnationale relaties in 
ontwikkelingssamenwerking. Daarbij laat ik me in het bijzonder inspireren door debatten binnen de antropologie. 
Ik heb gegevens verzameld in Nederland, Tanzania en Oeganda en werk op dit moment aan mijn proefschrift. 
Daarnaast verzorg ik regelmatig lezingen en workshops over aids, seksualiteit en religie in Afrika, religie en 
ontwikkelingssamenwerking en over vrouwen, Islam en emancipatie (mijn vorige onderzoek).

b.e.bartelink@rug.nl 

Fenneken Veldkamp

Ik ben mij als freelance journalist aan het specialiseren in hedendaagse Afrikaanse kunst. Een breed begrip waarbij de term 'Afrikaans' lastig! te 
definiëren is. Ik!heb kunstenaars uit verschillende Afrikaanse landen geïnterviewd, en!kunstenaars die inmiddels naar bv Europa of Amerika zijn 
verhuisd. Ook onderzoek ik hun carrièrekansen, hun representatie in Nederlandse musea, en veilingen van Afrikaanse kunst. Na mijn!studie Engels 
met een Vrij Doctoraal in Zuid-Afrikaanse literatuur (1996) heb ik de Postdoctorale Opleiding Journalistiek in Rotterdam (1997) gevolgd. Ik!ben 
freelance kunstredacteur van!ZAM Africa Magazine! en schrijf! voor o.a.!Africaserver en Museumtijdschrift. Verder werk ik als eindredacteur van 
onzeWereld.!

Edith de Roos

Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam in de bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum in Leiden.  In 2007 heb ik de 
opleiding Informatiespecialist afgerond bij de GO Opleidingen in Den Haag.  Met veel plezier werk ik in de ASC 
bibliotheek waar heel veel informatie over Afrika te vinden is. Als lener gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar 
romans en dvd’s over Afrika. Alle NVAS leden zijn natuurlijk van harte welkom in onze bibliotheek. 

Mail: roosemde@ascleiden.nl  

Hanna Jagtenberg

Op het moment volg ik de Research Masters in African Studies in Leiden en richt ik me op zuidelijk Afrika, met name Zuid Afrika. Vanuit mijn 
vakgebied, internationale betrekkingen (BA) en specialisatie conflict studies & mensenrechten (MA) ben ik zeer geïnteresseerd in transitieprocessen 
van dictatuur/(burger)oorlog naar democratie, het integreren van ‘traditional governance’ met moderne staatsvormen, transitional justice en alle 
sociaaleconomische veranderingen die dit soort processen teweeg brengen. Geboren en deels getogen in Zambia is mijn verbinding  met het 
Afrikaanse continent, met name met zuidelijk Afrika, altijd zeer sterk geweest. Ik ga dan ook regelmatig terug en verheug me enorm op mijn 
aankomende onderzoek in Zuid Afrika.

Wilber Manyisa Ahebwa

I am Wilber Manyisa Ahebwa (Ir) by names from Uganda. I hold a Bachelor degree in Tourism Management 
from Makerere University and an Msc in Leisure, Tourism and Environment from Wageningen University, The 
Netherlands. Since 2008, I am pursuing my PhD with a focus on Tourism, Livelihoods and Biodiversity 
Conservation at Wageningen University, The Netherlands. My PhD research focuses on tourism related policy 
interventions aimed at linking livelihoods and biodiversity conservation at Bwindi Impenetrable National Park, 
Uganda. It analyses the introduction, development and implementation of these interventions as well as their 
implications in addressing livelihood and conservation concerns. This research is intended to contribute to 
debates on the appropriate conservation strategies that can redeem the threatened biodiversity. More so on the 
use tourism related ICD approaches in conservation efforts in Africa. It is conducted in a developing country, 
where poverty and conservation concerns are outstanding in face of tourism development. The study thus 
generates additional primary and scientific information that is needed in the conservation and development 
scientific circles.

A hybrid analytical framework integrating the Policy Arrangements Approach (PAA) and elements of the Sustainable Livelihoods Framework as well 
as those of the conservation threat reduction literature is developed and tested in this study. This framework is of scientific importance in relation to 
general assessment of the interventions of this nature. The PAA has been a valuable methodological lens of analyzing  policy domains and 
interventions in the western world and in this study, I test its relevance and usefulness in the African conservation policy analysis context. If tourism 
is to be employed by policy makers as a tool for uplifting  livelihoods and promote conservation, information generated empirically on its 
implications through different models of policy interventions is very vital to guide policy makers and tourism developers. The results of this study 
will provide a basis for conservationists and tourism practitioners to justify the role of tourism in respect conservation and poverty alleviation to 
governments and other funding agencies. It will provide a critical view on the tourism related policy interventions basing on lesson learned at BINP. 

Research Interests

• Tourism, Conservation and Development
• Tourism Marketing
• Conflict Resolution and Management in Natural Resource Management
• Tourism Business Development

Service in Academic and Professional Bodies

• Currently, I am a Lecturer and Researcher at Makerere University, Kampala, Uganda.
• Supervised 2 Tourism related Masters’ Research Projects at Wageningen University and  One  at Makerere University, Uganda
• Supervised over 60 Undergraduate Tourism related Research Projects at Makerere University, Uganda.
• Been a Guest Lecturer at Shiefdield Hallam University, UK and Wageningen University, The Netherlands.
• Membership director, Uganda Small and Medium scale Tourism and Hospitality enterprises.
• Treasurer, Uganda Birding Association
• Member, Nature Uganda
• Member, Mountain club, Uganda
• Member, Association of Uganda Tourism Professionals

Contact:
wilbah@arts.mak.ac.ug
ahebwawilber@yahoo.com
Wilber.ahebwa@wur.nl

Tel: +256-77-2-616279 (Mobile- Uganda)
Tel: +31643934183 (Mobile- The Netherlands)

Marloes Hamelink

Mediagebruik en de mondiale consequenties zijn mijn belangrijkste wetenschappelijke interessegebieden. Ik ben 
sinds januari 2011 promovendus bij de afdeling culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht binnen het 
project Multicultural Citizenship: Practical Morality and Pluralism in Muslim Public Spheres. Daar doe ik 
onderzoek naar de invloed van internet en mediagebruik op religieuze en culturele identiteit op Zanzibar. Tijdens 
mijn antropologische master heb ik de scriptie ‘Mollywood’ geschreven over mondialisering en nationalisme door 
onderzoek naar internationale televisie-invloeden op Mauritius. Daarnaast heb ik een journalistieke achtergrond, 
wat de grondslag is van mijn fascinatie voor media.

Mail: m.s.hamelink@uu.nl   

Other new members who have not yet introduced themselves:

Bob Hesterman 
Wijnand Klaver 
Roeland Hemsteede
Igna Bonfrer
W.L. Van de Vrie
Andrew Nusselder
Bob Hendriks 
Renate Klinkenberg 
Bastiaan Kluft
Daphne Kuilman 
Meike de Goede
Tirza Schipper



New NVAS Members

Over 20 new members have joined the NVAS in the past 6 months. Below you find their names and details.

Anika Altaf

Sinds november 2010 ben ik promovenda aan het ASC Leiden. Daarnaast ben ik onderzoeksassistent bij PaDev 
(Participatory Assesment of Development). Een van de belangrijkste conclusies van PaDev is dat de allerarmsten niet 
worden bereikt door ontwikkelingsprojecten.  Mijn Ph.D onderzoek gaat over de ethiek van het al dan niet uitsluiten 
van de allerarmsten in ontwikkelingshulp en de inspanningen van ontwikkelingorganisaties om hen te bereiken. Ik 
vergelijk in dit onderzoek ontwikkelingsorganisaties met verschillende religieuze achtergronden, i.e. Protestants, 
Katholiek, Seculier en Islamitisch. De landen waarin ik dit onderzoek doe zijn: Ghana, Zuid-Afrika en Pakistan.

Naast mijn Ph.D, werk ik als trainer op middelbare scholen met het thema: eer, schadelijke tradities en eergerelateerd 
geweld. 

Ferry van de Mosselaer

In januari 2010 heb ik aan de Universiteit van Wageningen mijn MSc behaald in Leisure, Tourism and Environment, 
en een MSc minor in International Development Studies. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar 
waardeketeninterventies in toerisme in Zanzibar. In februari 2010 heb ik een aanstelling als junior-onderzoeker 
gekregen en mij gericht op het schrijven van een PhD-voorstel over toerisme als een (conflicterende) vorm van 
landgebruik aan de Zuid-Afrikaanse Wild Coast. Momenteel ben ik zowel bij de Wageningen Universiteit als de 
Katholieke Universiteit Leuven aan het zoeken naar mogelijkheden om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Tevens ben 
ik in november 2010 met een voormalig  studiegenoot het bedrijf Atelier on Tourism Development gestart, waarmee 
wij multidisciplinaire platformen voor educatie, dialoog en projecten op het gebied van toerisme-ontwikkeling 
faciliteren. Hiermee richten wij ons in hoofdzaak op Oost- en Zuidelijk Afrika en Zuidoost-Azië. 

Kernwoorden: political economy, instituties, governance, toerisme
Onderzoeksland(en): Oost Afrika en Zuidelijk Afrika. 

Woonplaats: ’s-Hertogenbosch
E-mail: ferry@ateliertourism.com 
Website: www.ateliertourism.com 

Marleen de Witte

Sinds 2008  ben ik als post-doc onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ik 
werk daar binnen het NWO-onderzoeksproject ‘Heritage Dynamics’ aan een onderzoek naar de herwaardering en (veelal religieuze) bestrijding  van 
‘cultureel erfgoed’ in hedendaags Ghana. Ik richt mij daarbij op de wisselwerking tussen de staat, religie en media/populaire cultuur en in het 
bijzonder op de ontwikkeling van nieuwe, marktgerichte stijlen van ‘Afrikaansheid’ en ‘traditie’ onder jonge stedelingen. 

Overige onderzoeks- en publicatiethema’s zijn religie, media, zintuigen en het lichaam, en begrafenissen. Mijn proefschrift ‘Spirit Media: 
Charismatics, traditionalists, and mediation practices in Ghana’ (2008) ging over de publieke manifestatie van Pentecostalisme en Afrikaanse 
Traditionele Religie in Ghana’s nieuwe medialandschap en de verhouding tussen massamedia en religieuze praktijk. Ook publiceerde ik een boek 
over Asante-begrafenissen (Aksant, 2001).

Henrike Hoogenraad

Sinds september 2010 volg  ik de onderzoeksmaster African Studies in Leiden. Mijn interesse ligt bij Oost Afrika, met name Zanzibar. In 2009 heb ik 
voor mijn bachelor culturele antropologie onderzoek gedaan naar ‘beach boys’; liefde en seksualiteit onder jonge mannen op Zanzibar. De 
combinatie van seksualiteit en jeugdcultuur is waar ik me graag meer op wil richten. Zaken als hoe jongeren veranderingen teweeg brengen binnen 
een samenleving, hoe zij hun seksualiteit gebruiken om veranderingen te genereren, welke impact globalisering heeft op jongeren en de visie van 
jongeren op ‘traditie’ en ‘moderniteit’ hebben mijn interesse. Ik hoop hier dan ook tijdens mijn vervolg-onderzoek op Zanzibar meer over te weten te 
komen.

Brenda Bartelink

Ik ben promovendus aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar doe ik onderzoek naar de samenwerking  tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun 
christelijke partners in Oost-Afrika op het terrein van preventie van HIV/AIDS en seksuele voorlichting. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in hoe beeldvorming rondom religie een rol speelt in transnationale relaties in 
ontwikkelingssamenwerking. Daarbij laat ik me in het bijzonder inspireren door debatten binnen de antropologie. 
Ik heb gegevens verzameld in Nederland, Tanzania en Oeganda en werk op dit moment aan mijn proefschrift. 
Daarnaast verzorg ik regelmatig lezingen en workshops over aids, seksualiteit en religie in Afrika, religie en 
ontwikkelingssamenwerking en over vrouwen, Islam en emancipatie (mijn vorige onderzoek).

b.e.bartelink@rug.nl 

Fenneken Veldkamp

Ik ben mij als freelance journalist aan het specialiseren in hedendaagse Afrikaanse kunst. Een breed begrip waarbij de term 'Afrikaans' lastig! te 
definiëren is. Ik!heb kunstenaars uit verschillende Afrikaanse landen geïnterviewd, en!kunstenaars die inmiddels naar bv Europa of Amerika zijn 
verhuisd. Ook onderzoek ik hun carrièrekansen, hun representatie in Nederlandse musea, en veilingen van Afrikaanse kunst. Na mijn!studie Engels 
met een Vrij Doctoraal in Zuid-Afrikaanse literatuur (1996) heb ik de Postdoctorale Opleiding Journalistiek in Rotterdam (1997) gevolgd. Ik!ben 
freelance kunstredacteur van!ZAM Africa Magazine! en schrijf! voor o.a.!Africaserver en Museumtijdschrift. Verder werk ik als eindredacteur van 
onzeWereld.!

Edith de Roos

Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam in de bibliotheek van het Afrika-Studiecentrum in Leiden.  In 2007 heb ik de 
opleiding Informatiespecialist afgerond bij de GO Opleidingen in Den Haag.  Met veel plezier werk ik in de ASC 
bibliotheek waar heel veel informatie over Afrika te vinden is. Als lener gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar 
romans en dvd’s over Afrika. Alle NVAS leden zijn natuurlijk van harte welkom in onze bibliotheek. 

Mail: roosemde@ascleiden.nl  

Hanna Jagtenberg

Op het moment volg ik de Research Masters in African Studies in Leiden en richt ik me op zuidelijk Afrika, met name Zuid Afrika. Vanuit mijn 
vakgebied, internationale betrekkingen (BA) en specialisatie conflict studies & mensenrechten (MA) ben ik zeer geïnteresseerd in transitieprocessen 
van dictatuur/(burger)oorlog naar democratie, het integreren van ‘traditional governance’ met moderne staatsvormen, transitional justice en alle 
sociaaleconomische veranderingen die dit soort processen teweeg brengen. Geboren en deels getogen in Zambia is mijn verbinding  met het 
Afrikaanse continent, met name met zuidelijk Afrika, altijd zeer sterk geweest. Ik ga dan ook regelmatig terug en verheug me enorm op mijn 
aankomende onderzoek in Zuid Afrika.

Wilber Manyisa Ahebwa

I am Wilber Manyisa Ahebwa (Ir) by names from Uganda. I hold a Bachelor degree in Tourism Management 
from Makerere University and an Msc in Leisure, Tourism and Environment from Wageningen University, The 
Netherlands. Since 2008, I am pursuing my PhD with a focus on Tourism, Livelihoods and Biodiversity 
Conservation at Wageningen University, The Netherlands. My PhD research focuses on tourism related policy 
interventions aimed at linking livelihoods and biodiversity conservation at Bwindi Impenetrable National Park, 
Uganda. It analyses the introduction, development and implementation of these interventions as well as their 
implications in addressing livelihood and conservation concerns. This research is intended to contribute to 
debates on the appropriate conservation strategies that can redeem the threatened biodiversity. More so on the 
use tourism related ICD approaches in conservation efforts in Africa. It is conducted in a developing country, 
where poverty and conservation concerns are outstanding in face of tourism development. The study thus 
generates additional primary and scientific information that is needed in the conservation and development 
scientific circles.

A hybrid analytical framework integrating the Policy Arrangements Approach (PAA) and elements of the Sustainable Livelihoods Framework as well 
as those of the conservation threat reduction literature is developed and tested in this study. This framework is of scientific importance in relation to 
general assessment of the interventions of this nature. The PAA has been a valuable methodological lens of analyzing  policy domains and 
interventions in the western world and in this study, I test its relevance and usefulness in the African conservation policy analysis context. If tourism 
is to be employed by policy makers as a tool for uplifting  livelihoods and promote conservation, information generated empirically on its 
implications through different models of policy interventions is very vital to guide policy makers and tourism developers. The results of this study 
will provide a basis for conservationists and tourism practitioners to justify the role of tourism in respect conservation and poverty alleviation to 
governments and other funding agencies. It will provide a critical view on the tourism related policy interventions basing on lesson learned at BINP. 

Research Interests

• Tourism, Conservation and Development
• Tourism Marketing
• Conflict Resolution and Management in Natural Resource Management
• Tourism Business Development

Service in Academic and Professional Bodies

• Currently, I am a Lecturer and Researcher at Makerere University, Kampala, Uganda.
• Supervised 2 Tourism related Masters’ Research Projects at Wageningen University and  One  at Makerere University, Uganda
• Supervised over 60 Undergraduate Tourism related Research Projects at Makerere University, Uganda.
• Been a Guest Lecturer at Shiefdield Hallam University, UK and Wageningen University, The Netherlands.
• Membership director, Uganda Small and Medium scale Tourism and Hospitality enterprises.
• Treasurer, Uganda Birding Association
• Member, Nature Uganda
• Member, Mountain club, Uganda
• Member, Association of Uganda Tourism Professionals

Contact:
wilbah@arts.mak.ac.ug
ahebwawilber@yahoo.com
Wilber.ahebwa@wur.nl

Tel: +256-77-2-616279 (Mobile- Uganda)
Tel: +31643934183 (Mobile- The Netherlands)

Marloes Hamelink

Mediagebruik en de mondiale consequenties zijn mijn belangrijkste wetenschappelijke interessegebieden. Ik ben 
sinds januari 2011 promovendus bij de afdeling culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht binnen het 
project Multicultural Citizenship: Practical Morality and Pluralism in Muslim Public Spheres. Daar doe ik 
onderzoek naar de invloed van internet en mediagebruik op religieuze en culturele identiteit op Zanzibar. Tijdens 
mijn antropologische master heb ik de scriptie ‘Mollywood’ geschreven over mondialisering en nationalisme door 
onderzoek naar internationale televisie-invloeden op Mauritius. Daarnaast heb ik een journalistieke achtergrond, 
wat de grondslag is van mijn fascinatie voor media.

Mail: m.s.hamelink@uu.nl   

Other new members who have not yet introduced themselves:

Bob Hesterman 
Wijnand Klaver 
Roeland Hemsteede
Igna Bonfrer
W.L. Van de Vrie
Andrew Nusselder
Bob Hendriks 
Renate Klinkenberg 
Bastiaan Kluft
Daphne Kuilman 
Meike de Goede
Tirza Schipper
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Promotions

Negotiating governance: politics, culture and statehood in post-war Angola
Promotie I.M. Ruigrok
27-01-2011
Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Promotoren: prof.dr. G.J. Abbink prof.dr. M.R. Doornbos 

Samenvatting
Inge Ruigrok betoogt dat het idee van de staat in Angola een vorm van symbolisch kapitaal is dat het staatsysteem voedt en versterkt. De staat is niet 
alleen het product van bureaucraten, recht en beleid, maar ook van verbeelding en rep resentatie. Cultuur zorgt voor een symbolische dimensie 
waardoor staatsgezag zowel historische uitstraling als lokale betekenis krijgt. Hierdoor is de staat in wezen een ideologisch project dat nooit echt 
volledig is voltooid maar altijd onderwerp is van onderhandelingen.

Ruigrok behandelt de politieke wederopbouw van Angola, nadat in 2002 een einde kwam aan een oorlog die bijna drie decennia heeft geduurd. In 
de naoorlogse periode is de herdefiniëring van institutionele relaties tussen verschillende politieke machten, en vooral tussen het ‘centrum’ van de 
staat en de ‘periferie’, een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Ruigrok geeft een empirisch begrip van hoe deze herdefiniëring van 
machtsrelaties vorm krijgt in Angola. Daarbij legt zij de nadruk op de sociaal-politieke dimensie van bestuur: de invloed van institutionele 
verandering op politieke identiteiten en relaties.

In theoretisch opzicht sluit het proefschrift van Ruigrok aan bij nieuwe theorievorming over de staat en statehood binnen politieke antropologie. Het 
academische debat over Afrikaanse staatsvorming wordt tot nu toe vooral bepaald door normatieve, (neo)Weberiaanse theorieën die een statische, a-
historische definitie van de staat geven, gebaseerd op Europese waarden, gewoonten, organisatievormen en structuren. Nieuwe en problematische 
democratieën worden afgedaan als ‘fragiele’ of ‘gefaalde’ staten. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de enorme ervaringen met staatsgezag en macht 
die zijn opgedaan in Afrika, en de nieuwe perspectieven die dit biedt op de tegenstrijdige politieke ontwikkeling op het continent.

"The Need for Circumcised Men":
The Quest for Transformed Masculinities in African Christianity in the Context of the HIV Epidemic
Adriaan van Klinken
Datum:  12 Januari 2011  
Locatie:  Academiegebouw, Utrecht University. 
Promoteres: Prof. dr. Martha Frederiks, Prof. dr. Anne-Marie Korte and Prof. dr. Ezra Chitando. 

The dissertation is the result of the research project Intersecting Religion, Masculinities and HIV/AIDS: Case Studies in African Christianity. This 
project was co-funded by the Dutch faith-based organisations for development cooperation ICCO, Prisma and Kerk in Actie, and was coordinated by 
Centre IIMO, Utrecht University.

Thesis abstract 
In sub-Saharan Africa, among others as a result of the HIV epidemic, hegemonic forms of masculinity are contested and the need to change men and 
to transform masculinities is widely acknowledged. This thesis investigates this development in the context of African Christianity. It makes use of 
theological and gender critical tools of analysis derived from sub-disciplines in religious studies such as the study of World Christianity and the study 
of religion and gender. The thesis specifically examines and compares how African theologians and local churches engage in a quest for transformed 
masculinities in the era of HIV. Case studies have been conducted in a Catholic parish and a Pentecostal church in Lusaka, Zambia. The thesis 
critically analyses and discusses the different strategies and visions of the theologians and the case study churches to transform masculinities. While 
the theologians present a radical critique of patriarchy and provide a vision to transform masculinities towards gender equality or gender!justice, the 
case studies show that local churches make use of religious concepts and ideals that can be considered patriarchal in order to define and promote an 
alternative type of masculinity among men. Hence the thesis argues that the concept of patriarchy is too monolithic to analyse and understand 
church-based strategies to change men and to transform masculinities. It argues for an alternative, more nuanced analytical approach that focuses on 
men’s agency as enabled by religious discourses and in churches.
http://adriaan-van-klinken.blogspot.com/

Participation for local development. The reality of decentralisation in Tanzania
Henry Mollel
Datum: 16!december!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. J. de Ridder 
Faculteit: Rechtsgeleerdheid 

Samenvatting:
Decentralisatie sociale diensten Tanzania niet geslaagd 

Het decentralisatiebeleid voor de sociale diensten in Tanzania is onvoldoende geïmplementeerd: in de praktijk blijken de locale overheden 
nauwelijks ruimte te hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Lokale gemeenschappen zoeken daarom hun steun niet bij de overheid maar 
elders, bijvoorbeeld bij non-gouvernementele organisaties. Alleen indien een lokale gemeenschap actief genoeg is en in staat om alternatieve 
geldbronnen aan te boren, ontstaat er een duurzame verbetering van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dit blijkt uit het 
promotieonderzoek van Henry Mollel. 

Sinds de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 zijn er verschillende pogingen ondernomen om de bestuurlijke organisatie zodanig vorm te geven 
dat sociale diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zouden worden verbeterd. Van een centraal systeem, waarin over de plaatsing en het 
onderhoud van lokale voorzieningen werd besloten op centraal niveau, tot een decentraal systeem, waarin de lokale overheden verantwoordelijk 
werden gemaakt voor deze voorzieningen. Het falen van deze bestuurlijke structuren, vormde het vertrekpunt voor een nieuw decentralisatiebeleid, 
met de naam ‘Devolution by Decentralisation’. Dit beleid is gebaseerd op de veronderstelling dat alleen een actieve betrokkenheid van de lokale 
bevolking kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Henry Mollel onderzocht in 
hoeverre de hervorming inderdaad heeft bijgedragen aan betrokkenheid van lokale gemeenschappen en heeft geresulteerd in een verbetering van het 
onderwijs en de gezondheidszorg. 

Mollel toont aan dat de verhoudingen nog altijd zeer centralistisch zijn. Zo blijken de voorkeuren van lokale gemeenschappen veelal te worden 
genegeerd. De planprocedure lijkt verstrikt in een vicieuze cirkel: de lokale gemeenschappen laten de mogelijkheid om hun stem te laten horen 
onbenut, wetende dat de plannen die zij vaststellen zullen worden genegeerd, vanwege de strikte regels van de centrale overheid. Het gevolg is dat 
de plannen van de lokale gemeenschappen vaag zijn en ruimte laten voor de overheden om te beslissen conform de centrale regels. De cases laten 
ook zien dat ontwikkeling van de sociale diensten als onderwijs en gezondheidszorg niet afhankelijk is van overheidsinterventie, maar van een 
actieve lokale gemeenschap die in staat is om buiten de overheid om bronnen aan te boren. Mollel doet daarom een aantal aanbevelingen om de 
lokale overheden meer ruimte te verschaffen om te reageren op de wensen van de lokale bevolking. 
! Henry Mollel (Tanzania, 1972) studeerde Public Services Management aan Aston University. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep 
Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Mollel is als senior lecturer verbonden aan de Faculty Public Administration and 
Management van de Mzumbe University. 

“Plurality of religion, plurality of justice:
Exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique.”
Carolien Jacobs
2 December 2010
Wageningen Universiteit

'Child Maltreatment in Kenya, Zambia, and The Netherlands:
A cross-cultural comparison of!prevalence, psychopathological sequelae, and mediation by PTSS'.
Catherine Mbgaya
Date: 1-12-2010
Leiden
Promotores: Prof. Dr. M. H. Van Ijzendoorn; Mw. Prof. Dr. M. J. Bakermans-Kranenburg

Ramadan in Modern Cairo. Young female’s leisure patterns and the politics of piety, unity and authenticity
mw. N.M. Saad Aly
Datum: 21!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. F. Leemhuis 
Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

Samenvatting:
Moderne beleving ramadan door jonge Egyptische vrouwen 

De ramadanmaand is een hoogst commerciële aangelegenheid geworden, waarbij uitingsvormen van vroomheid en ongebreidelde consumptie hand 
in hand gaan. Nirvana Saad deed onderzoek naar de invloed van moderne factoren (sociaal-economisch, politiek en ruimtelijk) op de perceptie en 
belevenis van de ramadan door jonge, welvarende Egyptische vrouwen in het hedendaagse Cairo. Haar onderzoek toont aan dat de ramadan een 
dynamisch ritueel is en een product van mondiale discussies, lokale religieuze overtuigingen en traditionele gebruiken. 
Nirvana Saad analyseert verschuivingen in vrijetijdspatronen onder gegoede jonge vrouwen tijdens de vastenmaand ramadan en de discussies die 
deze tot gevolg hebben. Ze besteedt vooral aandacht aan discussies in zo verre deze dienen als katalysator van meer cruciale kwesties in de 
hedendaagse Egyptische samenleving. Saad wijst op de invloedrijke culturele politiek waardoor vrijetijdsbezigheden tijdens ramadan in het 
hedendaagse Cairo worden omgegeven. Ze beschrijft en analyseert de maatschappelijke discussies in Egypte over de rol en betekenis van religie, 
‘authentieke’ tradities, gender opvattingen en -verhoudingen, en sociale rechtvaardigheid in het moderne tijdsgewricht. 

Vroomheid is in de ramadan ingebed in - en wordt gevormd door - mondiale discoursen over consumentisme, die op hun beurt weer zijn aangepast 
aan de hang naar vroomheid. Voor bemiddelde jonge vrouwen is consumptie een belangrijke zelftechniek geworden om een religieus zelf te 
construeren en te ervaren. Dit blijkt vooral uit hun grootverbruik van islamitische goederen tijdens de vastenmaand. Jongeren richten zich tijdens de 
vastenmaand meer op bezigheden binnen de familie, begeven zich meer onder de lokale gemeenschap en besteden meer tijd aan filantropische 
projecten. De collectieve aard van de bezigheden tijdens de ramadan kan bij uitstek dienen als bron van empowerment voor vrouwen. Vooral 
gedurende de vastenmaand neemt de hang naar authenticiteit toe. De ramadan is voor mensen de tijd bij uitstek om hun wereld nieuwe luister bij te 
zetten door datgene wat zij als oorspronkelijke vormen van hun religieus en cultureel erfgoed zien nieuw leven in te blazen. 
Nirvana Saad (Egypte, 1980) studeerde Leisure, Tourism & Environment aan de Universiteit Wageningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de 
Faculteit Godgeleerdheid en  godsdienstwetenschap.

Trade credit in the Tanzanian rice market
dhr. E.P. Kihanga
Datum: 14!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. C.L.M. Hermes, prof.dr. B.W. Lensink 
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Samenvatting:
Handelskrediet en de Tanzaniaanse rijstmarkt 

Ook op de rijstmarkt in Tanzania speelt handelskrediet een belangrijke rol, zowel voor de groot- als de detailhandel. De groothandel gebruikt het 
vooral als marketingstrategie om de markt te veroveren en zijn afnemers aan zich te binden. De kleine rijsthandelaars hebben het handelskrediet 
nodig om koopwaar aan te schaffen voor de korte termijn. 
Het promotieonderzoek van Ernest Kihanga laat zien dat deze afhankelijkheid van het handelskrediet rijstverkopers beperkt in hun vrijheid om van 
leverancier te veranderen. Ze zijn financieel gebonden en kunnen niet direct krediet te krijgen bij een nieuw, ander groothandelbedrijf. Bijgevolg 
zijn de handelaars gedwongen gebruik te maken van hun vaste kredietverstrekker, ook als ze niet tevreden zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat 
handelaars een langere kredietperiode krijgen wanneer ze de rijst van leveranciers van hun eigen stam of etnisch netwerk betrekken. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat etniciteit bij handelstransacties in Tanzania nog steeds een factor van belang is. 

Ernest Kihanga (Tanzania, 1968) behaalde zijn mastersgraad in International Banking aan de University of Salford, Manchester, UK. Hij verrichtte 
zijn promotieonderzoek via de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

Broken citizenship: formerly abducted children and their reintegration in northern Uganda
mw. M. Angucia
Datum: 08!juli!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. I. Hutter, prof.dr. P. Kayandago 
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Samenvatting:
Sociale reïntegratie van ontvoerde en misbruikte kinderen in Noord-Oeganda 
Eén van de vele grootschalige conflicten op het Afrikaanse continent is recent uitgevochten in Noord-Oeganda tussen de Lord’s Resistance Army en 
de regering van president Museveni. Dit conflict bracht verschillende vormen van onveiligheid met zich mee. Zoals in oorlogen over de gehele 
wereld, werden ook hier kinderen niet ongemoeid gelaten. De kinderen ondergingen schendingen van de mensenrechten zoals ontvoering, 
gevangenschap en misbruik. Promovenda Margaret Angucia onderzocht wat de ervaringen van de ontvoerde kinderen zijn en hoe deze kinderen 
gereïntegreerd kunnen worden in hun gemeenschap. Dit deed ze ondermeer aan de hand van interviews met deze kinderen. 

Angucia concludeert dat de sociale reïntegratie van kinderen die betrokken zijn geweest bij een conflict geen kortetermijnproject is. Het is een 
langdurig  proces waarbij formele institutionele en gemeenschapsactiviteiten elkaar aanvullen. Bij het ontwerpen van programma's voor de 
reïntegratie op lange termijn van de door de oorlog getroffen kinderen, moet rekening  gehouden worden met hun behoeften, competenties, 
problemen en mogelijkheden. Een dergelijk langetermijnprogramma voor de sociale reïntegratie van teruggekeerde kinderen kan niet alleen worden 
overgelaten aan NGO's en aan de gemeenschap. Angucia vindt dat de Oegandese regering haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen om 
duurzaamheid op lange termijn te garanderen. 
Uit de verhalen van de kinderen tekende Angucia op dat ze werden ontvoerd uit hun vertrouwde familie-omgeving, op weg naar het land, op school 
of gewoon als ze iets ophaalden of wegbrachten. Sommige kinderen hebben meerdere ontvoeringen meegemaakt, waardoor zij verschillende malen 
het verlies van familie, gemeenschap, school of andere steunsystemen hebben ervaren. De kinderen werden gedwongen om mensen te vermoorden 
en dorpen te plunderen. Achteraf verklaren ze dat ze om zelf te kunnen overleven geen andere keus hadden dan hieraan mee te doen. Door seksueel 
misbruik werden de meisjes vaak kindmoeder. 
Volgens Angucia blijkt uit de verhalen de veerkracht van de menselijke geest en hun individuele heldendom. De kinderen hadden een diepe wens 
om hun omstandigheden te veranderen. Zij brachten deze in praktijk door het plannen en uitvoeren van ontsnappingen. Dit werd mogelijk gemaakt 
door verschillende factoren, zoals individuele moed, kennis van de locatie, bombardementen van het regeringsleger en persoonlijke vaardigheden, 
zoals kunnen zwemmen en kennis van eetbare wilde vruchten en wortels. De verschillende vormen van geweld die de kinderen ondergingen, 
resulteerden in traumagerelateerde psychosociale problemen, zoals nare herinneringen, angst, depressie, vijandigheid, gebroken relaties met de 
gemeenschap en persoonlijke desintegratie. 
Margaret Angucia (Oeganda, 1968) studeerde aan de Makerere universiteit in Oeganda. Zij deed haar promotieonderzoek, gefinanceerd door de 
Nuffic, bij de afdeling Life Long  Learning  van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het proefschrift wordt uitgegeven door uitgeverij 
Rozenberg in Amsterdam. Angucia werkt als onderzoeker bij het Institute of Ethics and Development Studies van de Uganda Martyrs University in 
Kampala.



Promotions

Negotiating governance: politics, culture and statehood in post-war Angola
Promotie I.M. Ruigrok
27-01-2011
Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Promotoren: prof.dr. G.J. Abbink prof.dr. M.R. Doornbos 

Samenvatting
Inge Ruigrok betoogt dat het idee van de staat in Angola een vorm van symbolisch kapitaal is dat het staatsysteem voedt en versterkt. De staat is niet 
alleen het product van bureaucraten, recht en beleid, maar ook van verbeelding en rep resentatie. Cultuur zorgt voor een symbolische dimensie 
waardoor staatsgezag zowel historische uitstraling als lokale betekenis krijgt. Hierdoor is de staat in wezen een ideologisch project dat nooit echt 
volledig is voltooid maar altijd onderwerp is van onderhandelingen.

Ruigrok behandelt de politieke wederopbouw van Angola, nadat in 2002 een einde kwam aan een oorlog die bijna drie decennia heeft geduurd. In 
de naoorlogse periode is de herdefiniëring van institutionele relaties tussen verschillende politieke machten, en vooral tussen het ‘centrum’ van de 
staat en de ‘periferie’, een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Ruigrok geeft een empirisch begrip van hoe deze herdefiniëring van 
machtsrelaties vorm krijgt in Angola. Daarbij legt zij de nadruk op de sociaal-politieke dimensie van bestuur: de invloed van institutionele 
verandering op politieke identiteiten en relaties.

In theoretisch opzicht sluit het proefschrift van Ruigrok aan bij nieuwe theorievorming over de staat en statehood binnen politieke antropologie. Het 
academische debat over Afrikaanse staatsvorming wordt tot nu toe vooral bepaald door normatieve, (neo)Weberiaanse theorieën die een statische, a-
historische definitie van de staat geven, gebaseerd op Europese waarden, gewoonten, organisatievormen en structuren. Nieuwe en problematische 
democratieën worden afgedaan als ‘fragiele’ of ‘gefaalde’ staten. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de enorme ervaringen met staatsgezag en macht 
die zijn opgedaan in Afrika, en de nieuwe perspectieven die dit biedt op de tegenstrijdige politieke ontwikkeling op het continent.

"The Need for Circumcised Men":
The Quest for Transformed Masculinities in African Christianity in the Context of the HIV Epidemic
Adriaan van Klinken
Datum:  12 Januari 2011  
Locatie:  Academiegebouw, Utrecht University. 
Promoteres: Prof. dr. Martha Frederiks, Prof. dr. Anne-Marie Korte and Prof. dr. Ezra Chitando. 

The dissertation is the result of the research project Intersecting Religion, Masculinities and HIV/AIDS: Case Studies in African Christianity. This 
project was co-funded by the Dutch faith-based organisations for development cooperation ICCO, Prisma and Kerk in Actie, and was coordinated by 
Centre IIMO, Utrecht University.

Thesis abstract 
In sub-Saharan Africa, among others as a result of the HIV epidemic, hegemonic forms of masculinity are contested and the need to change men and 
to transform masculinities is widely acknowledged. This thesis investigates this development in the context of African Christianity. It makes use of 
theological and gender critical tools of analysis derived from sub-disciplines in religious studies such as the study of World Christianity and the study 
of religion and gender. The thesis specifically examines and compares how African theologians and local churches engage in a quest for transformed 
masculinities in the era of HIV. Case studies have been conducted in a Catholic parish and a Pentecostal church in Lusaka, Zambia. The thesis 
critically analyses and discusses the different strategies and visions of the theologians and the case study churches to transform masculinities. While 
the theologians present a radical critique of patriarchy and provide a vision to transform masculinities towards gender equality or gender!justice, the 
case studies show that local churches make use of religious concepts and ideals that can be considered patriarchal in order to define and promote an 
alternative type of masculinity among men. Hence the thesis argues that the concept of patriarchy is too monolithic to analyse and understand 
church-based strategies to change men and to transform masculinities. It argues for an alternative, more nuanced analytical approach that focuses on 
men’s agency as enabled by religious discourses and in churches.
http://adriaan-van-klinken.blogspot.com/

Participation for local development. The reality of decentralisation in Tanzania
Henry Mollel
Datum: 16!december!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. J. de Ridder 
Faculteit: Rechtsgeleerdheid 

Samenvatting:
Decentralisatie sociale diensten Tanzania niet geslaagd 

Het decentralisatiebeleid voor de sociale diensten in Tanzania is onvoldoende geïmplementeerd: in de praktijk blijken de locale overheden 
nauwelijks ruimte te hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Lokale gemeenschappen zoeken daarom hun steun niet bij de overheid maar 
elders, bijvoorbeeld bij non-gouvernementele organisaties. Alleen indien een lokale gemeenschap actief genoeg is en in staat om alternatieve 
geldbronnen aan te boren, ontstaat er een duurzame verbetering van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dit blijkt uit het 
promotieonderzoek van Henry Mollel. 

Sinds de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 zijn er verschillende pogingen ondernomen om de bestuurlijke organisatie zodanig vorm te geven 
dat sociale diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zouden worden verbeterd. Van een centraal systeem, waarin over de plaatsing en het 
onderhoud van lokale voorzieningen werd besloten op centraal niveau, tot een decentraal systeem, waarin de lokale overheden verantwoordelijk 
werden gemaakt voor deze voorzieningen. Het falen van deze bestuurlijke structuren, vormde het vertrekpunt voor een nieuw decentralisatiebeleid, 
met de naam ‘Devolution by Decentralisation’. Dit beleid is gebaseerd op de veronderstelling dat alleen een actieve betrokkenheid van de lokale 
bevolking kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Henry Mollel onderzocht in 
hoeverre de hervorming inderdaad heeft bijgedragen aan betrokkenheid van lokale gemeenschappen en heeft geresulteerd in een verbetering van het 
onderwijs en de gezondheidszorg. 

Mollel toont aan dat de verhoudingen nog altijd zeer centralistisch zijn. Zo blijken de voorkeuren van lokale gemeenschappen veelal te worden 
genegeerd. De planprocedure lijkt verstrikt in een vicieuze cirkel: de lokale gemeenschappen laten de mogelijkheid om hun stem te laten horen 
onbenut, wetende dat de plannen die zij vaststellen zullen worden genegeerd, vanwege de strikte regels van de centrale overheid. Het gevolg is dat 
de plannen van de lokale gemeenschappen vaag zijn en ruimte laten voor de overheden om te beslissen conform de centrale regels. De cases laten 
ook zien dat ontwikkeling van de sociale diensten als onderwijs en gezondheidszorg niet afhankelijk is van overheidsinterventie, maar van een 
actieve lokale gemeenschap die in staat is om buiten de overheid om bronnen aan te boren. Mollel doet daarom een aantal aanbevelingen om de 
lokale overheden meer ruimte te verschaffen om te reageren op de wensen van de lokale bevolking. 
! Henry Mollel (Tanzania, 1972) studeerde Public Services Management aan Aston University. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep 
Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Mollel is als senior lecturer verbonden aan de Faculty Public Administration and 
Management van de Mzumbe University. 

“Plurality of religion, plurality of justice:
Exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique.”
Carolien Jacobs
2 December 2010
Wageningen Universiteit

'Child Maltreatment in Kenya, Zambia, and The Netherlands:
A cross-cultural comparison of!prevalence, psychopathological sequelae, and mediation by PTSS'.
Catherine Mbgaya
Date: 1-12-2010
Leiden
Promotores: Prof. Dr. M. H. Van Ijzendoorn; Mw. Prof. Dr. M. J. Bakermans-Kranenburg

Ramadan in Modern Cairo. Young female’s leisure patterns and the politics of piety, unity and authenticity
mw. N.M. Saad Aly
Datum: 21!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. F. Leemhuis 
Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

Samenvatting:
Moderne beleving ramadan door jonge Egyptische vrouwen 

De ramadanmaand is een hoogst commerciële aangelegenheid geworden, waarbij uitingsvormen van vroomheid en ongebreidelde consumptie hand 
in hand gaan. Nirvana Saad deed onderzoek naar de invloed van moderne factoren (sociaal-economisch, politiek en ruimtelijk) op de perceptie en 
belevenis van de ramadan door jonge, welvarende Egyptische vrouwen in het hedendaagse Cairo. Haar onderzoek toont aan dat de ramadan een 
dynamisch ritueel is en een product van mondiale discussies, lokale religieuze overtuigingen en traditionele gebruiken. 
Nirvana Saad analyseert verschuivingen in vrijetijdspatronen onder gegoede jonge vrouwen tijdens de vastenmaand ramadan en de discussies die 
deze tot gevolg hebben. Ze besteedt vooral aandacht aan discussies in zo verre deze dienen als katalysator van meer cruciale kwesties in de 
hedendaagse Egyptische samenleving. Saad wijst op de invloedrijke culturele politiek waardoor vrijetijdsbezigheden tijdens ramadan in het 
hedendaagse Cairo worden omgegeven. Ze beschrijft en analyseert de maatschappelijke discussies in Egypte over de rol en betekenis van religie, 
‘authentieke’ tradities, gender opvattingen en -verhoudingen, en sociale rechtvaardigheid in het moderne tijdsgewricht. 

Vroomheid is in de ramadan ingebed in - en wordt gevormd door - mondiale discoursen over consumentisme, die op hun beurt weer zijn aangepast 
aan de hang naar vroomheid. Voor bemiddelde jonge vrouwen is consumptie een belangrijke zelftechniek geworden om een religieus zelf te 
construeren en te ervaren. Dit blijkt vooral uit hun grootverbruik van islamitische goederen tijdens de vastenmaand. Jongeren richten zich tijdens de 
vastenmaand meer op bezigheden binnen de familie, begeven zich meer onder de lokale gemeenschap en besteden meer tijd aan filantropische 
projecten. De collectieve aard van de bezigheden tijdens de ramadan kan bij uitstek dienen als bron van empowerment voor vrouwen. Vooral 
gedurende de vastenmaand neemt de hang naar authenticiteit toe. De ramadan is voor mensen de tijd bij uitstek om hun wereld nieuwe luister bij te 
zetten door datgene wat zij als oorspronkelijke vormen van hun religieus en cultureel erfgoed zien nieuw leven in te blazen. 
Nirvana Saad (Egypte, 1980) studeerde Leisure, Tourism & Environment aan de Universiteit Wageningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de 
Faculteit Godgeleerdheid en  godsdienstwetenschap.

Trade credit in the Tanzanian rice market
dhr. E.P. Kihanga
Datum: 14!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. C.L.M. Hermes, prof.dr. B.W. Lensink 
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Samenvatting:
Handelskrediet en de Tanzaniaanse rijstmarkt 

Ook op de rijstmarkt in Tanzania speelt handelskrediet een belangrijke rol, zowel voor de groot- als de detailhandel. De groothandel gebruikt het 
vooral als marketingstrategie om de markt te veroveren en zijn afnemers aan zich te binden. De kleine rijsthandelaars hebben het handelskrediet 
nodig om koopwaar aan te schaffen voor de korte termijn. 
Het promotieonderzoek van Ernest Kihanga laat zien dat deze afhankelijkheid van het handelskrediet rijstverkopers beperkt in hun vrijheid om van 
leverancier te veranderen. Ze zijn financieel gebonden en kunnen niet direct krediet te krijgen bij een nieuw, ander groothandelbedrijf. Bijgevolg 
zijn de handelaars gedwongen gebruik te maken van hun vaste kredietverstrekker, ook als ze niet tevreden zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat 
handelaars een langere kredietperiode krijgen wanneer ze de rijst van leveranciers van hun eigen stam of etnisch netwerk betrekken. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat etniciteit bij handelstransacties in Tanzania nog steeds een factor van belang is. 

Ernest Kihanga (Tanzania, 1968) behaalde zijn mastersgraad in International Banking aan de University of Salford, Manchester, UK. Hij verrichtte 
zijn promotieonderzoek via de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

Broken citizenship: formerly abducted children and their reintegration in northern Uganda
mw. M. Angucia
Datum: 08!juli!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. I. Hutter, prof.dr. P. Kayandago 
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Samenvatting:
Sociale reïntegratie van ontvoerde en misbruikte kinderen in Noord-Oeganda 
Eén van de vele grootschalige conflicten op het Afrikaanse continent is recent uitgevochten in Noord-Oeganda tussen de Lord’s Resistance Army en 
de regering van president Museveni. Dit conflict bracht verschillende vormen van onveiligheid met zich mee. Zoals in oorlogen over de gehele 
wereld, werden ook hier kinderen niet ongemoeid gelaten. De kinderen ondergingen schendingen van de mensenrechten zoals ontvoering, 
gevangenschap en misbruik. Promovenda Margaret Angucia onderzocht wat de ervaringen van de ontvoerde kinderen zijn en hoe deze kinderen 
gereïntegreerd kunnen worden in hun gemeenschap. Dit deed ze ondermeer aan de hand van interviews met deze kinderen. 

Angucia concludeert dat de sociale reïntegratie van kinderen die betrokken zijn geweest bij een conflict geen kortetermijnproject is. Het is een 
langdurig  proces waarbij formele institutionele en gemeenschapsactiviteiten elkaar aanvullen. Bij het ontwerpen van programma's voor de 
reïntegratie op lange termijn van de door de oorlog getroffen kinderen, moet rekening  gehouden worden met hun behoeften, competenties, 
problemen en mogelijkheden. Een dergelijk langetermijnprogramma voor de sociale reïntegratie van teruggekeerde kinderen kan niet alleen worden 
overgelaten aan NGO's en aan de gemeenschap. Angucia vindt dat de Oegandese regering haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen om 
duurzaamheid op lange termijn te garanderen. 
Uit de verhalen van de kinderen tekende Angucia op dat ze werden ontvoerd uit hun vertrouwde familie-omgeving, op weg naar het land, op school 
of gewoon als ze iets ophaalden of wegbrachten. Sommige kinderen hebben meerdere ontvoeringen meegemaakt, waardoor zij verschillende malen 
het verlies van familie, gemeenschap, school of andere steunsystemen hebben ervaren. De kinderen werden gedwongen om mensen te vermoorden 
en dorpen te plunderen. Achteraf verklaren ze dat ze om zelf te kunnen overleven geen andere keus hadden dan hieraan mee te doen. Door seksueel 
misbruik werden de meisjes vaak kindmoeder. 
Volgens Angucia blijkt uit de verhalen de veerkracht van de menselijke geest en hun individuele heldendom. De kinderen hadden een diepe wens 
om hun omstandigheden te veranderen. Zij brachten deze in praktijk door het plannen en uitvoeren van ontsnappingen. Dit werd mogelijk gemaakt 
door verschillende factoren, zoals individuele moed, kennis van de locatie, bombardementen van het regeringsleger en persoonlijke vaardigheden, 
zoals kunnen zwemmen en kennis van eetbare wilde vruchten en wortels. De verschillende vormen van geweld die de kinderen ondergingen, 
resulteerden in traumagerelateerde psychosociale problemen, zoals nare herinneringen, angst, depressie, vijandigheid, gebroken relaties met de 
gemeenschap en persoonlijke desintegratie. 
Margaret Angucia (Oeganda, 1968) studeerde aan de Makerere universiteit in Oeganda. Zij deed haar promotieonderzoek, gefinanceerd door de 
Nuffic, bij de afdeling Life Long  Learning  van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het proefschrift wordt uitgegeven door uitgeverij 
Rozenberg in Amsterdam. Angucia werkt als onderzoeker bij het Institute of Ethics and Development Studies van de Uganda Martyrs University in 
Kampala.



Promotions

Negotiating governance: politics, culture and statehood in post-war Angola
Promotie I.M. Ruigrok
27-01-2011
Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Promotoren: prof.dr. G.J. Abbink prof.dr. M.R. Doornbos 

Samenvatting
Inge Ruigrok betoogt dat het idee van de staat in Angola een vorm van symbolisch kapitaal is dat het staatsysteem voedt en versterkt. De staat is niet 
alleen het product van bureaucraten, recht en beleid, maar ook van verbeelding en rep resentatie. Cultuur zorgt voor een symbolische dimensie 
waardoor staatsgezag zowel historische uitstraling als lokale betekenis krijgt. Hierdoor is de staat in wezen een ideologisch project dat nooit echt 
volledig is voltooid maar altijd onderwerp is van onderhandelingen.

Ruigrok behandelt de politieke wederopbouw van Angola, nadat in 2002 een einde kwam aan een oorlog die bijna drie decennia heeft geduurd. In 
de naoorlogse periode is de herdefiniëring van institutionele relaties tussen verschillende politieke machten, en vooral tussen het ‘centrum’ van de 
staat en de ‘periferie’, een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Ruigrok geeft een empirisch begrip van hoe deze herdefiniëring van 
machtsrelaties vorm krijgt in Angola. Daarbij legt zij de nadruk op de sociaal-politieke dimensie van bestuur: de invloed van institutionele 
verandering op politieke identiteiten en relaties.

In theoretisch opzicht sluit het proefschrift van Ruigrok aan bij nieuwe theorievorming over de staat en statehood binnen politieke antropologie. Het 
academische debat over Afrikaanse staatsvorming wordt tot nu toe vooral bepaald door normatieve, (neo)Weberiaanse theorieën die een statische, a-
historische definitie van de staat geven, gebaseerd op Europese waarden, gewoonten, organisatievormen en structuren. Nieuwe en problematische 
democratieën worden afgedaan als ‘fragiele’ of ‘gefaalde’ staten. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de enorme ervaringen met staatsgezag en macht 
die zijn opgedaan in Afrika, en de nieuwe perspectieven die dit biedt op de tegenstrijdige politieke ontwikkeling op het continent.

"The Need for Circumcised Men":
The Quest for Transformed Masculinities in African Christianity in the Context of the HIV Epidemic
Adriaan van Klinken
Datum:  12 Januari 2011  
Locatie:  Academiegebouw, Utrecht University. 
Promoteres: Prof. dr. Martha Frederiks, Prof. dr. Anne-Marie Korte and Prof. dr. Ezra Chitando. 

The dissertation is the result of the research project Intersecting Religion, Masculinities and HIV/AIDS: Case Studies in African Christianity. This 
project was co-funded by the Dutch faith-based organisations for development cooperation ICCO, Prisma and Kerk in Actie, and was coordinated by 
Centre IIMO, Utrecht University.

Thesis abstract 
In sub-Saharan Africa, among others as a result of the HIV epidemic, hegemonic forms of masculinity are contested and the need to change men and 
to transform masculinities is widely acknowledged. This thesis investigates this development in the context of African Christianity. It makes use of 
theological and gender critical tools of analysis derived from sub-disciplines in religious studies such as the study of World Christianity and the study 
of religion and gender. The thesis specifically examines and compares how African theologians and local churches engage in a quest for transformed 
masculinities in the era of HIV. Case studies have been conducted in a Catholic parish and a Pentecostal church in Lusaka, Zambia. The thesis 
critically analyses and discusses the different strategies and visions of the theologians and the case study churches to transform masculinities. While 
the theologians present a radical critique of patriarchy and provide a vision to transform masculinities towards gender equality or gender!justice, the 
case studies show that local churches make use of religious concepts and ideals that can be considered patriarchal in order to define and promote an 
alternative type of masculinity among men. Hence the thesis argues that the concept of patriarchy is too monolithic to analyse and understand 
church-based strategies to change men and to transform masculinities. It argues for an alternative, more nuanced analytical approach that focuses on 
men’s agency as enabled by religious discourses and in churches.
http://adriaan-van-klinken.blogspot.com/

Participation for local development. The reality of decentralisation in Tanzania
Henry Mollel
Datum: 16!december!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. J. de Ridder 
Faculteit: Rechtsgeleerdheid 

Samenvatting:
Decentralisatie sociale diensten Tanzania niet geslaagd 

Het decentralisatiebeleid voor de sociale diensten in Tanzania is onvoldoende geïmplementeerd: in de praktijk blijken de locale overheden 
nauwelijks ruimte te hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Lokale gemeenschappen zoeken daarom hun steun niet bij de overheid maar 
elders, bijvoorbeeld bij non-gouvernementele organisaties. Alleen indien een lokale gemeenschap actief genoeg is en in staat om alternatieve 
geldbronnen aan te boren, ontstaat er een duurzame verbetering van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Dit blijkt uit het 
promotieonderzoek van Henry Mollel. 

Sinds de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 zijn er verschillende pogingen ondernomen om de bestuurlijke organisatie zodanig vorm te geven 
dat sociale diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg, zouden worden verbeterd. Van een centraal systeem, waarin over de plaatsing en het 
onderhoud van lokale voorzieningen werd besloten op centraal niveau, tot een decentraal systeem, waarin de lokale overheden verantwoordelijk 
werden gemaakt voor deze voorzieningen. Het falen van deze bestuurlijke structuren, vormde het vertrekpunt voor een nieuw decentralisatiebeleid, 
met de naam ‘Devolution by Decentralisation’. Dit beleid is gebaseerd op de veronderstelling dat alleen een actieve betrokkenheid van de lokale 
bevolking kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de sociale diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Henry Mollel onderzocht in 
hoeverre de hervorming inderdaad heeft bijgedragen aan betrokkenheid van lokale gemeenschappen en heeft geresulteerd in een verbetering van het 
onderwijs en de gezondheidszorg. 

Mollel toont aan dat de verhoudingen nog altijd zeer centralistisch zijn. Zo blijken de voorkeuren van lokale gemeenschappen veelal te worden 
genegeerd. De planprocedure lijkt verstrikt in een vicieuze cirkel: de lokale gemeenschappen laten de mogelijkheid om hun stem te laten horen 
onbenut, wetende dat de plannen die zij vaststellen zullen worden genegeerd, vanwege de strikte regels van de centrale overheid. Het gevolg is dat 
de plannen van de lokale gemeenschappen vaag zijn en ruimte laten voor de overheden om te beslissen conform de centrale regels. De cases laten 
ook zien dat ontwikkeling van de sociale diensten als onderwijs en gezondheidszorg niet afhankelijk is van overheidsinterventie, maar van een 
actieve lokale gemeenschap die in staat is om buiten de overheid om bronnen aan te boren. Mollel doet daarom een aantal aanbevelingen om de 
lokale overheden meer ruimte te verschaffen om te reageren op de wensen van de lokale bevolking. 
! Henry Mollel (Tanzania, 1972) studeerde Public Services Management aan Aston University. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep 
Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Mollel is als senior lecturer verbonden aan de Faculty Public Administration and 
Management van de Mzumbe University. 

“Plurality of religion, plurality of justice:
Exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique.”
Carolien Jacobs
2 December 2010
Wageningen Universiteit

'Child Maltreatment in Kenya, Zambia, and The Netherlands:
A cross-cultural comparison of!prevalence, psychopathological sequelae, and mediation by PTSS'.
Catherine Mbgaya
Date: 1-12-2010
Leiden
Promotores: Prof. Dr. M. H. Van Ijzendoorn; Mw. Prof. Dr. M. J. Bakermans-Kranenburg

Ramadan in Modern Cairo. Young female’s leisure patterns and the politics of piety, unity and authenticity
mw. N.M. Saad Aly
Datum: 21!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. F. Leemhuis 
Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

Samenvatting:
Moderne beleving ramadan door jonge Egyptische vrouwen 

De ramadanmaand is een hoogst commerciële aangelegenheid geworden, waarbij uitingsvormen van vroomheid en ongebreidelde consumptie hand 
in hand gaan. Nirvana Saad deed onderzoek naar de invloed van moderne factoren (sociaal-economisch, politiek en ruimtelijk) op de perceptie en 
belevenis van de ramadan door jonge, welvarende Egyptische vrouwen in het hedendaagse Cairo. Haar onderzoek toont aan dat de ramadan een 
dynamisch ritueel is en een product van mondiale discussies, lokale religieuze overtuigingen en traditionele gebruiken. 
Nirvana Saad analyseert verschuivingen in vrijetijdspatronen onder gegoede jonge vrouwen tijdens de vastenmaand ramadan en de discussies die 
deze tot gevolg hebben. Ze besteedt vooral aandacht aan discussies in zo verre deze dienen als katalysator van meer cruciale kwesties in de 
hedendaagse Egyptische samenleving. Saad wijst op de invloedrijke culturele politiek waardoor vrijetijdsbezigheden tijdens ramadan in het 
hedendaagse Cairo worden omgegeven. Ze beschrijft en analyseert de maatschappelijke discussies in Egypte over de rol en betekenis van religie, 
‘authentieke’ tradities, gender opvattingen en -verhoudingen, en sociale rechtvaardigheid in het moderne tijdsgewricht. 

Vroomheid is in de ramadan ingebed in - en wordt gevormd door - mondiale discoursen over consumentisme, die op hun beurt weer zijn aangepast 
aan de hang naar vroomheid. Voor bemiddelde jonge vrouwen is consumptie een belangrijke zelftechniek geworden om een religieus zelf te 
construeren en te ervaren. Dit blijkt vooral uit hun grootverbruik van islamitische goederen tijdens de vastenmaand. Jongeren richten zich tijdens de 
vastenmaand meer op bezigheden binnen de familie, begeven zich meer onder de lokale gemeenschap en besteden meer tijd aan filantropische 
projecten. De collectieve aard van de bezigheden tijdens de ramadan kan bij uitstek dienen als bron van empowerment voor vrouwen. Vooral 
gedurende de vastenmaand neemt de hang naar authenticiteit toe. De ramadan is voor mensen de tijd bij uitstek om hun wereld nieuwe luister bij te 
zetten door datgene wat zij als oorspronkelijke vormen van hun religieus en cultureel erfgoed zien nieuw leven in te blazen. 
Nirvana Saad (Egypte, 1980) studeerde Leisure, Tourism & Environment aan de Universiteit Wageningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de 
Faculteit Godgeleerdheid en  godsdienstwetenschap.

Trade credit in the Tanzanian rice market
dhr. E.P. Kihanga
Datum: 14!oktober!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. C.L.M. Hermes, prof.dr. B.W. Lensink 
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Samenvatting:
Handelskrediet en de Tanzaniaanse rijstmarkt 

Ook op de rijstmarkt in Tanzania speelt handelskrediet een belangrijke rol, zowel voor de groot- als de detailhandel. De groothandel gebruikt het 
vooral als marketingstrategie om de markt te veroveren en zijn afnemers aan zich te binden. De kleine rijsthandelaars hebben het handelskrediet 
nodig om koopwaar aan te schaffen voor de korte termijn. 
Het promotieonderzoek van Ernest Kihanga laat zien dat deze afhankelijkheid van het handelskrediet rijstverkopers beperkt in hun vrijheid om van 
leverancier te veranderen. Ze zijn financieel gebonden en kunnen niet direct krediet te krijgen bij een nieuw, ander groothandelbedrijf. Bijgevolg 
zijn de handelaars gedwongen gebruik te maken van hun vaste kredietverstrekker, ook als ze niet tevreden zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat 
handelaars een langere kredietperiode krijgen wanneer ze de rijst van leveranciers van hun eigen stam of etnisch netwerk betrekken. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat etniciteit bij handelstransacties in Tanzania nog steeds een factor van belang is. 

Ernest Kihanga (Tanzania, 1968) behaalde zijn mastersgraad in International Banking aan de University of Salford, Manchester, UK. Hij verrichtte 
zijn promotieonderzoek via de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

Broken citizenship: formerly abducted children and their reintegration in northern Uganda
mw. M. Angucia
Datum: 08!juli!2010!
Groningen 
Promotor(s): prof.dr. I. Hutter, prof.dr. P. Kayandago 
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Samenvatting:
Sociale reïntegratie van ontvoerde en misbruikte kinderen in Noord-Oeganda 
Eén van de vele grootschalige conflicten op het Afrikaanse continent is recent uitgevochten in Noord-Oeganda tussen de Lord’s Resistance Army en 
de regering van president Museveni. Dit conflict bracht verschillende vormen van onveiligheid met zich mee. Zoals in oorlogen over de gehele 
wereld, werden ook hier kinderen niet ongemoeid gelaten. De kinderen ondergingen schendingen van de mensenrechten zoals ontvoering, 
gevangenschap en misbruik. Promovenda Margaret Angucia onderzocht wat de ervaringen van de ontvoerde kinderen zijn en hoe deze kinderen 
gereïntegreerd kunnen worden in hun gemeenschap. Dit deed ze ondermeer aan de hand van interviews met deze kinderen. 

Angucia concludeert dat de sociale reïntegratie van kinderen die betrokken zijn geweest bij een conflict geen kortetermijnproject is. Het is een 
langdurig  proces waarbij formele institutionele en gemeenschapsactiviteiten elkaar aanvullen. Bij het ontwerpen van programma's voor de 
reïntegratie op lange termijn van de door de oorlog getroffen kinderen, moet rekening  gehouden worden met hun behoeften, competenties, 
problemen en mogelijkheden. Een dergelijk langetermijnprogramma voor de sociale reïntegratie van teruggekeerde kinderen kan niet alleen worden 
overgelaten aan NGO's en aan de gemeenschap. Angucia vindt dat de Oegandese regering haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen om 
duurzaamheid op lange termijn te garanderen. 
Uit de verhalen van de kinderen tekende Angucia op dat ze werden ontvoerd uit hun vertrouwde familie-omgeving, op weg naar het land, op school 
of gewoon als ze iets ophaalden of wegbrachten. Sommige kinderen hebben meerdere ontvoeringen meegemaakt, waardoor zij verschillende malen 
het verlies van familie, gemeenschap, school of andere steunsystemen hebben ervaren. De kinderen werden gedwongen om mensen te vermoorden 
en dorpen te plunderen. Achteraf verklaren ze dat ze om zelf te kunnen overleven geen andere keus hadden dan hieraan mee te doen. Door seksueel 
misbruik werden de meisjes vaak kindmoeder. 
Volgens Angucia blijkt uit de verhalen de veerkracht van de menselijke geest en hun individuele heldendom. De kinderen hadden een diepe wens 
om hun omstandigheden te veranderen. Zij brachten deze in praktijk door het plannen en uitvoeren van ontsnappingen. Dit werd mogelijk gemaakt 
door verschillende factoren, zoals individuele moed, kennis van de locatie, bombardementen van het regeringsleger en persoonlijke vaardigheden, 
zoals kunnen zwemmen en kennis van eetbare wilde vruchten en wortels. De verschillende vormen van geweld die de kinderen ondergingen, 
resulteerden in traumagerelateerde psychosociale problemen, zoals nare herinneringen, angst, depressie, vijandigheid, gebroken relaties met de 
gemeenschap en persoonlijke desintegratie. 
Margaret Angucia (Oeganda, 1968) studeerde aan de Makerere universiteit in Oeganda. Zij deed haar promotieonderzoek, gefinanceerd door de 
Nuffic, bij de afdeling Life Long  Learning  van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het proefschrift wordt uitgegeven door uitgeverij 
Rozenberg in Amsterdam. Angucia werkt als onderzoeker bij het Institute of Ethics and Development Studies van de Uganda Martyrs University in 
Kampala.
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Thesis Review Akello

G. Akello, 2010. “Wartime children’s suffering and quests for therapy in northern Uganda”
Leiden: African Studies Centre, African studies collection 25.
ISBN 978-90-5448-095-2.

Lennie Geerlings

Grace Akello’s monograph is based on her doctoral ethnographic fieldwork among the Acholi people in the Gulu district in northern Uganda 
conducted from 2004 to 2005. The study focuses on children’s suffering, their healthcare needs, their strategies and coping mechanisms, and is 
based on both the emic (experience-near) analyses of the children, as well as on etic (outside) perspectives. In this regard, Akello crosses the 
disciplines of biomedicine, phenomenology, development economics, psychology, psychiatry, and medical anthropology. The monograph shows 
how suffering, healthcare needs and coping  behaviors are embedded in the wider socio-economic context, and it critiques narrow policies regarding 
healthcare interventions that are based on biomedical curative approaches. Instead, Akello advocates that the wider socio-economic factors are 
addressed, leading to preventive approaches to infectious diseases and emotional suffering.

The monograph starts with thorough discussions of the various macro- and micro contexts of the children’s suffering, such as the ongoing civil war; 
social settings; healthcare planning; state services, and various intervention agencies’ approaches in ensuring well-being of people in the area. In the 
introductive part of the book, Akello describes her research methods, consisting of a survey triangulated with various qualitative measures, such as 
interview techniques, medicine analyses, participant observation with children as well as with NGO and healthcare teams, in addition to specific 
child-appropriate techniques such as drawings and time lines (p.34). Qualitative data was collected from 24 key informant children and over 80 
other informants such as healthcare specialists, NGO coordinators, school teachers and drug shop and clinic owners (p. 40). Within this multi-
faceted approach, wartime children were viewed as actors, as vulnerable, as beneficiaries and as young people in wartime.

After a generic overview of the survey data, seven subsequent chapters focus on informants’ perspectives on prevalence and their quests for therapy 
for malaria, diarrhea, respiratory tract infections, scabies, eye infections, wounds, injury and epilepsy, and psychosomatic complaints. Conclusions 
on the adequacy of the healthcare approaches are made after each chapter. For example, in chapter 10 Akello mentions that healthcare approaches 
for wounds associated with extreme events did not suffice, and that children sometimes ‘unintended’ benefited from indigenous healers or religious 
deliverance services (p. 161). In the concluding chapters, Akello reflects on psychosomatic and psychological distress. She discusses that counseling 
practices are not beneficial for children as their distress is normalized and redefined as lack of information (p. 179).

In conclusion, Akello underscores the importance of emic views in healthcare policies, but comes to the bitter conclusion that as emic views only 
minimally contribute to the policies, children have no other choice but to bear the major responsibility of ensuring their well-being (p. 215). One can 
only hope that this bitter final conclusion proves to be incorrect. In coming to her conclusions, Akello has showed to master a remarkable variety of 
methods and applied them in flexible ways with both children and adults in different settings. Noteworthy about her monograph is how reflectively 
Akello describes her personal involvement in the study. Due to her own childhood experiences in the Gulu district of being an orphan and living in 
poverty, Akello could easily identify and relate with the children and their suffering. She brilliantly describes how she was highly challenged by this 
inter-subjectivity, but also how she managed to used is as a gateway to discussing what children would not readily share with others (p. 226). 
Akello’s narrative illustrated that inter-subjectivity can be a relevant research tool to facilitate the collection of concrete and valid data.

Akello’s monograph contributes to the debate on taking a holistic approach in interventions for people in wartime. Indirectly, it critically reflects on 
the unsatisfactory body-mind dualism that guides many biomedical interventions, and clearly emphasizes that healthcare policies can be improved 
when children are identified as actors, and their perspectives are integrated. This monograph is highly recommendable for anyone who is interested 
in or dealing with healthcare interventions and service provision for wartime children – either in the NGO sector or at state level. On an academic 
level, this study clearly shows how multiple methods, and reflective inter-subjectivity can be used to combine both emic and etic perspectives and to 
sketch a holistic picture of an issue of interest.
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Thesis Review Mollel

Henry A. Mollel, 2010. “Participation for local development: The Reality of Decentralisation in Tanzania”
Leiden: African Studies Centre, African studies collection 29, 2010.

Josh Maiyo

University of Amsterdam, j.k.maiyo@uva.nl 

Henry Mollel’s research situates the discourse on decentralisation and local participation across a wide theoretical and conceptual spectrum from 
historical-institutionalism, structural-functionalism as well as participatory democratic theory. It traces the historical processes of decentralisation, 
analyses its institutional and legal framework as well as examining processes of participatory governance and local development in Tanzania. It 
draws on empirical evidence from cross-case comparative analysis of six projects in three districts of Tanzania.  In particular, the research applies a 
specific conceptual model of bottom-up participatory planning (The Opportunities and Obstacles to Development methodology) to analyse the 
relationship between processes of Decentralisation by Devolution (D by D), and participatory development to develop specific hypotheses examined 
in the research. The purpose of this study is to test the hypothetical link between decentralisation (through processes of participatory democracy), and 
development by examining the extent to which Local Government Authorities are able to realise development in a situation of limited resources and 
high dependence on central government transfers.

The book consists of twelve chapters, divided in three parts. Part I consists of an introductory chapter while chapter 2 discusses the concepts and 
merits of centralisation and decentralisation in public governance. Chapter 3 examines in detail the legal and institutional framework of 
decentralisation in Tanzania, shedding light on the existence of parallel structures relevant to the study. Chapter 4 traces the historical process of 
decentralisation in Tanzania and brings into focus some theoretical descriptions of the bottom-up planning process which forms the core of the study. 
Chapter 5 describes the delivery system of the two specific social services: health care and education and shows the deterministic role of structural 
institutionalism in the delivery of both services. Chapter 6 provides the theoretical framework of the study and Chapter 7 the research design and 
methods. In Part II, chapters 8, 9 and 10 contain the empirical part of the study which describes the six cases. Each chapter presents two cases 
selected from one district. The chapters begin with a brief overview of the relevant district, followed by a systematic description of the bottom-up 
planning process for health services (a health centre or a dispensary) and primary school. Part III contains the comparison of the cases and the 
analysis. In chapter 11 the cases are compared and the hypotheses of the study are tested while chapter 12 provides some conclusions and 
recommendations.

It is noteworthy that in seeking to operationalise the conceptual framework, the researcher develops and utilises a clear model of bottom-up 
participatory planning  by which three variables of community involvement in planning, the extent to which these plans are taken into account, and 
the level of support they receive from the intermediate structures of central government. Its conception of development is however limited by a 
narrow design that only measures infrastructural indicators of improvement in buildings, equipment, and staff. It therefore fails to capture other 
longitudinal measurements of (human)development such as child mortality, enrolment rates, literacy levels, access to services (e.g. accessibility and 
availability of medicines, improved quality care, etc). Similarly, a simple measure of change in the number of facilities without cross-referencing with 
trends in the number of users over the same period such as school enrolment and hospital (patient) visits doesn’t give a reliable ‘development’ 
indicator of demand and supply.

 
The writer attributes the failure of bottom-up community participation for local development to two main factors in the institutional framework that 
impede the implementation of the devolution policy, namely: the existence of two parallel administrative structures between the central government 
and the local government suggests strong oversight and control over LGAs, leaving less autonomy for local government bodies; and secondly, the 
heavy dependence of Local Government Authorities on funding (up to 90%) from the Central Government, suggests that central government has 
ample opportunity to influence the local government through financial pressure and may very well tamper with the latter’s autonomy and local 
participation. 

While the writer attributes these institutional failures to longstanding practices of central government officials and passive community attitudes that 
largely depend on the government to provide the public services, the research fails to capture succinctly the path dependent ideological legacy of 
Tanzania’s socialist policy of centralised statist planning that disempowered local communities, delegitimized participatory planning and 
concentrated power within the party-state machinery. The study would have benefited from such a broader theoretical and empirical grounding in 
providing explanatory causality for the failure of bottom-up participatory development.

Nonetheless, this study provides significant theoretical and policy insights as it reveals the gaps inherent in the conceptual and theoretical 
perspectives of participation and the actual practice of participation in the Tanzanian context. In this case, the uniqueness of local variables, to the 
point where a particular actor (stakeholder) can influence outcomes in a manner that disproves the hypothesis. In its conclusions and 
recommendations, the study provides clear policy proposals for the reform process of decentralisation in Tanzania towards a system in which both 
government officials and citizenry recognise the role of community participation in local development. 
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Inaugural lectures

'Silverlining Africa' - Inaugural lecture by Ton Dietz (Leiden University, 14 Jan. 2011)

'From images of doom and gloom to glimmers of hope. From places to avoid to places to enjoy.'

From the abstract on the Leiden University website:

'Economically, Africa is on the rise, as appears from both research carried out among African people
and the analysis of statistical data. Prof. Ton Dietz addressed the issue in his inaugural lecture of
14 January, ‘Silverlining Africa’.

See the ASC website for more details.

Vrijdag 15 oktober 2010, 16.00 uur, heeft Dr R.J. van der Veen zijn hoogleraarsambt aan de UvA aanvaard door het uitspreken van een rede, 
getiteld:
!
De engel van de vooruitgang:

Roel van der Veen is benoemd tot Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en theorie van de internationale betrekkingen!(vanwege het 
Nederlands!Genootschap voor Internationale Zaken). Hij is Wetenschappelijk Raadsadviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en is o.a. 
bekend door zijn boeken "Afrika, Van de Koude Oorlog!naar de 21e eeuw" en "Waarom Azië rijk en machtig wordt" (zojuist verschenen).
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Afrika-Studiecentrum Series vol. 18
Brill Publishers

Bricks, Mortar and Capacity Building.
A Socio-Cultural History of

SNV Netherlands Development Organisation
Inge Brinkman

in cooperation with Anne-Lot Hoek

The history of development cooperation has attracted very little research to date. This volume offers an innovative interpretation by considering  the 
history of SNV Netherlands Development Organisation, which has been in existence for over forty years now. Through SNV’s history, an analysis 
emerges of the role of the Netherlands in development cooperation and the attitudes of Dutch society towards it over the last fifty years as well as the 
changing ideas, practices and policies in development work more generally. The views and expectations of (former) SNV staff and those of local 
participants who were ultimately to benefit from the development activities are the focus of this historical research. This has resulted in a socio-cultural 
history ‘from below’ rather than a dry description of the organisation’s administrative changes and formal bureaucratic structures.

Inge Brinkman studied History and African Studies (Ph.D., Leiden, 1996). She has been engaged in various projects on socio-cultural History at the 
African Studies Centre, including the history of development work, the war in Angola and communication technologies in Africa.

Price: 42 euro 
Number of pages: 330 
Information: Ms Marieke van Winden, PR Coordinator, African Studies Centre, winden@ascleiden.nl 
Order: Brill Publishers, http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=42246 

Tsodilo Hills. Copper Bracelet of the Kalahari. Alec Campbell, Larry Robbins and Michael Taylor (eds). 2010.

What Reviewers say:

TSODILO HILLS is a wonderfully researched and richly textured description of one of Africa's most sacred sites. It weaves together
multiple lines of evidence geological, ecological, anthropological, and historical to construct a chain of interaction that extends for tens of millennia 
and ties together people and place. It combines perspectives of scientists, students, government administrators, and Tsodilo inhabitants to look from 
the present both back to the past and into the future. --John Yellen, Smithsonian Institution 

This magnificent book presents the findings of the multi-disciplinary research which has been carried out on the four Tsodilo Hills during the last forty 
five years. The Tsodilo Hills may be Botswana’s one and only World Heritage Site but all those responsible for this most remarkable book have 
demonstrated how information about such sites should be organized and presented. They have set a standard and certainly provided a model which 
should challenge others worldwide to match, and hopefully surpass... But if the book is of rare quality, it does need to be noted that such an outcome 
is to be achieved only by extraordinary persistence and dedication… My initial reaction to this book was to marvel at the way that so much easily 
readable information has been presented in a book of only modest size. Here, informative text, wonderful photographs, boxed comment, helpful 
illustrations, tables and an insert map are presented in wonderful balance so that the reader is presented with a turn-paging feast. It is a most brilliant 
achievement. But there is an inherent diffidence which resonates throughout this book which makes it special and sets it apart. The contributors state 
what they know but are open about what they do not know. Many World Heritage Sites are dead monuments, marvels of the past whose meaning  is as 
lost as the people who created them. In contrast, for the Juc’hoansi and the Hambukushu, today’s custodians, the Hills are still integral to their material 
and spiritual way of life which increasing tourism has now enabled them to exploit… The Hills are undoubtedly one of the world’s great wonders. But 
they are, as the authors clearly state, an enigma with so much about them still to be understood. Maybe they should be left that way so that tomorrow’s 
visitors, when confronted by such an incredible time scale, experience something similar to the astronauts who have looked at the world from outer 
space; and saw something of great wonder, something at which to marvel, something of great awe and certainly something to be given the very 
greatest respect.!– Sandy Grant in Africa.org

Product Description from the back cover…

A richly illustrated account one of the heart of the Kalahari Desert, one of the world s oldest a most beautiful historical sites: For 100,000 years, 
inhabitants of the Tsodilo Hills region left behind a record of their gathering wild foods, hunting, fishing, mining, rock painting, cattle herding, and 
metalworking, as well as of their participation in a coast-to-coast trade network. During the past 30 years, archaeologists, palaeontologists, historians, 
and anthropologists have worked at Tsodilo. Here is the Tsodilo story, the Hills' revelations brought together in one volume, beautifully illuminated by 
more than 150 color plates and maps. For scientists, this work brings together decades of research at a site in the Kalahari that was virtually unknown 
until the late 1970s. TSODILO HILLS also offers a fascinating glimpse into the history of the Kalahari Desert to the general reader, as well as an 
unsurpassed guide to an extraordinary world to the desert's many tourists.

http://www.amazon.com/Tsodilo-Hills-Copper-Bracelet-Kalahari/dp/0870138588/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1280165460&sr=8-1
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A Bibliography of Ethiopian-Eritrean Studies in Society and History, 1995-2010.
Addis Ababa: OSSREA - Leiden: African Studies Centre (2010), 792 p.

Elections in Africa 1991-2009: ways to democracy or breeding grounds for conflict?
Leiden: African Studies Centre, Infosheet no. 9 (2010), 4 p.
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Leiden - Boston: Brill Academic Publishers, 2010.
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TSODILO HILLS is a wonderfully researched and richly textured description of one of Africa's most sacred sites. It weaves together
multiple lines of evidence geological, ecological, anthropological, and historical to construct a chain of interaction that extends for tens of millennia 
and ties together people and place. It combines perspectives of scientists, students, government administrators, and Tsodilo inhabitants to look from 
the present both back to the past and into the future. --John Yellen, Smithsonian Institution 

This magnificent book presents the findings of the multi-disciplinary research which has been carried out on the four Tsodilo Hills during the last forty 
five years. The Tsodilo Hills may be Botswana’s one and only World Heritage Site but all those responsible for this most remarkable book have 
demonstrated how information about such sites should be organized and presented. They have set a standard and certainly provided a model which 
should challenge others worldwide to match, and hopefully surpass... But if the book is of rare quality, it does need to be noted that such an outcome 
is to be achieved only by extraordinary persistence and dedication… My initial reaction to this book was to marvel at the way that so much easily 
readable information has been presented in a book of only modest size. Here, informative text, wonderful photographs, boxed comment, helpful 
illustrations, tables and an insert map are presented in wonderful balance so that the reader is presented with a turn-paging feast. It is a most brilliant 
achievement. But there is an inherent diffidence which resonates throughout this book which makes it special and sets it apart. The contributors state 
what they know but are open about what they do not know. Many World Heritage Sites are dead monuments, marvels of the past whose meaning  is as 
lost as the people who created them. In contrast, for the Juc’hoansi and the Hambukushu, today’s custodians, the Hills are still integral to their material 
and spiritual way of life which increasing tourism has now enabled them to exploit… The Hills are undoubtedly one of the world’s great wonders. But 
they are, as the authors clearly state, an enigma with so much about them still to be understood. Maybe they should be left that way so that tomorrow’s 
visitors, when confronted by such an incredible time scale, experience something similar to the astronauts who have looked at the world from outer 
space; and saw something of great wonder, something at which to marvel, something of great awe and certainly something to be given the very 
greatest respect.!– Sandy Grant in Africa.org

Product Description from the back cover…

A richly illustrated account one of the heart of the Kalahari Desert, one of the world s oldest a most beautiful historical sites: For 100,000 years, 
inhabitants of the Tsodilo Hills region left behind a record of their gathering wild foods, hunting, fishing, mining, rock painting, cattle herding, and 
metalworking, as well as of their participation in a coast-to-coast trade network. During the past 30 years, archaeologists, palaeontologists, historians, 
and anthropologists have worked at Tsodilo. Here is the Tsodilo story, the Hills' revelations brought together in one volume, beautifully illuminated by 
more than 150 color plates and maps. For scientists, this work brings together decades of research at a site in the Kalahari that was virtually unknown 
until the late 1970s. TSODILO HILLS also offers a fascinating glimpse into the history of the Kalahari Desert to the general reader, as well as an 
unsurpassed guide to an extraordinary world to the desert's many tourists.
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Bricks, Mortar and Capacity Building.
A Socio-Cultural History of

SNV Netherlands Development Organisation
Inge Brinkman

in cooperation with Anne-Lot Hoek

The history of development cooperation has attracted very little research to date. This volume offers an innovative interpretation by considering  the 
history of SNV Netherlands Development Organisation, which has been in existence for over forty years now. Through SNV’s history, an analysis 
emerges of the role of the Netherlands in development cooperation and the attitudes of Dutch society towards it over the last fifty years as well as the 
changing ideas, practices and policies in development work more generally. The views and expectations of (former) SNV staff and those of local 
participants who were ultimately to benefit from the development activities are the focus of this historical research. This has resulted in a socio-cultural 
history ‘from below’ rather than a dry description of the organisation’s administrative changes and formal bureaucratic structures.

Inge Brinkman studied History and African Studies (Ph.D., Leiden, 1996). She has been engaged in various projects on socio-cultural History at the 
African Studies Centre, including the history of development work, the war in Angola and communication technologies in Africa.

Price: 42 euro 
Number of pages: 330 
Information: Ms Marieke van Winden, PR Coordinator, African Studies Centre, winden@ascleiden.nl 
Order: Brill Publishers, http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=42246 

Tsodilo Hills. Copper Bracelet of the Kalahari. Alec Campbell, Larry Robbins and Michael Taylor (eds). 2010.

What Reviewers say:

TSODILO HILLS is a wonderfully researched and richly textured description of one of Africa's most sacred sites. It weaves together
multiple lines of evidence geological, ecological, anthropological, and historical to construct a chain of interaction that extends for tens of millennia 
and ties together people and place. It combines perspectives of scientists, students, government administrators, and Tsodilo inhabitants to look from 
the present both back to the past and into the future. --John Yellen, Smithsonian Institution 

This magnificent book presents the findings of the multi-disciplinary research which has been carried out on the four Tsodilo Hills during the last forty 
five years. The Tsodilo Hills may be Botswana’s one and only World Heritage Site but all those responsible for this most remarkable book have 
demonstrated how information about such sites should be organized and presented. They have set a standard and certainly provided a model which 
should challenge others worldwide to match, and hopefully surpass... But if the book is of rare quality, it does need to be noted that such an outcome 
is to be achieved only by extraordinary persistence and dedication… My initial reaction to this book was to marvel at the way that so much easily 
readable information has been presented in a book of only modest size. Here, informative text, wonderful photographs, boxed comment, helpful 
illustrations, tables and an insert map are presented in wonderful balance so that the reader is presented with a turn-paging feast. It is a most brilliant 
achievement. But there is an inherent diffidence which resonates throughout this book which makes it special and sets it apart. The contributors state 
what they know but are open about what they do not know. Many World Heritage Sites are dead monuments, marvels of the past whose meaning  is as 
lost as the people who created them. In contrast, for the Juc’hoansi and the Hambukushu, today’s custodians, the Hills are still integral to their material 
and spiritual way of life which increasing tourism has now enabled them to exploit… The Hills are undoubtedly one of the world’s great wonders. But 
they are, as the authors clearly state, an enigma with so much about them still to be understood. Maybe they should be left that way so that tomorrow’s 
visitors, when confronted by such an incredible time scale, experience something similar to the astronauts who have looked at the world from outer 
space; and saw something of great wonder, something at which to marvel, something of great awe and certainly something to be given the very 
greatest respect.!– Sandy Grant in Africa.org

Product Description from the back cover…

A richly illustrated account one of the heart of the Kalahari Desert, one of the world s oldest a most beautiful historical sites: For 100,000 years, 
inhabitants of the Tsodilo Hills region left behind a record of their gathering wild foods, hunting, fishing, mining, rock painting, cattle herding, and 
metalworking, as well as of their participation in a coast-to-coast trade network. During the past 30 years, archaeologists, palaeontologists, historians, 
and anthropologists have worked at Tsodilo. Here is the Tsodilo story, the Hills' revelations brought together in one volume, beautifully illuminated by 
more than 150 color plates and maps. For scientists, this work brings together decades of research at a site in the Kalahari that was virtually unknown 
until the late 1970s. TSODILO HILLS also offers a fascinating glimpse into the history of the Kalahari Desert to the general reader, as well as an 
unsurpassed guide to an extraordinary world to the desert's many tourists.
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Abbink, Jon
A Bibliography of Ethiopian-Eritrean Studies in Society and History, 1995-2010.
Addis Ababa: OSSREA - Leiden: African Studies Centre (2010), 792 p.

Elections in Africa 1991-2009: ways to democracy or breeding grounds for conflict?
Leiden: African Studies Centre, Infosheet no. 9 (2010), 4 p.

Ethiopia. In: A. Mehler, H. Melber & K. van Walraven, eds., Africa Yearbook 2009: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pp. 327-338. 
Leiden - Boston: Brill Academic Publishers, 2010.

Somalia. In: A. Mehler, H. Melber & K. van Walraven, eds., Africa Yearbook 2009: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pp. 371-380. 
Leiden - Boston: Brill Academic Publishers, 2010.

Beuving, J. J.
2010. 'Playing pool along the shores of Lake Victoria. Fishermen, careers and capital accumulation in the Ugandan Nile perch business', Africa 80 (2): 
224-248.

Bruijn, Mirjam de
Bruijn, M. & D. Merolla (eds), Researching Africa. Explorations of everyday African
encounters. Leiden: African Studies Centre, African studies collection 26, 2010.

Brinkman, I., S. Lamoureaux, D. Merolla and M. de Bruijn, Chapter 15: Local stories,
global discussions: websites, politics and identity in African contexts. In: Herman
Wasserman (ed.), Popular Media, Democracy and Development in Africa,
Routledge.!2010.

Bruijn, M. de & D. Merolla, Introduction: Explorations of everyday African encounters:
Research undertaken by students of Research Masters in African Studies, Leiden
University, in M. de Bruijn & D. Merolla (eds.) Researching Africa. Explorations of
everyday African encounters. Leiden: African Studies Centre, African studies collection
26, pp. 1-9. 2010.

Bruijn, M., F. Nyamnjoh & T. Angwafo, Mobile Interconnections: Reinterpreting
Distance and Relating in the Cameroonian Grassfields, Journal of African Media Studies
2(3), pp. 267-285. 2010.

Büscher, Bram
Wittmayer, Julia and Bram Büscher (2010). Conserving conflict? Transfrontier conservation, development discourses and conflict between South Africa 
and Lesotho. Human Ecology 38, 6: 763-773.

Magole, Lapologang, Stephen Turner and Bram Büscher (2010). Introduction: Towards an Effective Commons Governance System in Southern Africa? 
International Journal of the Commons 4, 2: 602-620.

Wolfram Dressler, Bram Büscher, Michael Schoon, Dan Brockington, Tanya Hayes, Christian Kull, James McCarthy and Krishna Streshta (2010). From 
Hope to Crisis and Back? A Critical History of the Global CBNRM Narrative. Environmental Conservation 37, 1: 5-15.

De Witte, Marleen
2010, Transnational Tradition. The Global Dynamics of ‘African Traditional Religion.’
In: Afe Adogame and Jim Spickard (eds.), Religion Crossing Boundaries: Transnational
Religious and Social Dynamics in Africa and the New African Diaspora. Leiden: Brill.
Pp. 253-285.

2010, Religious Media, Mobile Spirits. Publicity and secrecy in African Pentecostalism
and traditional religion. In: Gertrud Hüwelmeier and Kristine Krause (eds.), Travelling Spirits. Migrants, Markets, and Mobilities. New York: Routledge. 
Pp.83 – 100.

Hebinck, Paul
Hebinck, P., Fay, D. and Kondlo, K.(2011) 'Land and Agrarian reform in South Africa’s Eastern Cape Province: Caught by Continuities', Journal of 
Agrarian Change, 11: 220240.

Hebinck, P. and Shackleton, C. (eds)(2011) Reforming Land and Resource Use in South Africa: Impact on Livelihoods, London: Routledge.

Hendriks, Bob
(2011). Urban Livelihoods and Institutions: Towards Matching  Institutions for the Poor in Nairobi’s Informal Settlements? International Development 
Planning Review (IDPR), vol. 33, nr 2, 155-190.

(2010). City-wide Governance Networks in Nairobi: Contributions to Political Rights, Influence and Service Delivery for Poor and Middle-class 
Citizens? Habitat International, vol. 34, nr 1,  59-77.

(2010). Urban Livelihoods, Institutions and Inclusive Governance in Nairobi: ‘Spaces’ and their Impacts on Quality of Life, Influence and Political 
Rights. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Maiyo, Josh
(2010). Justice in Conflict: The Suitability of International Justice in Conflict Resolution - The International Criminal Court in Northern Uganda. LAP 
Lambert Academic Publishing
ISBN 978-3-8383-6305-9, paperback, 112 Pages
for a synopsis: http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=358788

Müller, L.F.
2011. ‘Spirits of migration meet the migration of spirits among the Akan diaspora in Amsterdam, the Netherlands’, African and Black Diaspora: an 
international journal, vol. 4. Issue1, 75-97 

2010. ‘The persistence of Asante Chieftaincy in the Colonial period (1896-1957): explanations for an enigma’, Africana studia 14.2. 

2010. ‘Dancing golden stools’, Fieldwork in Religion, 5.1, 31-54.

2010. ‘Globalization, religious pluralism and Ghanaian films as a method of illumination’, book chapter for UCSIA a Belgium Jesuit college in 
Antwerp. The Dynamics of Religion in a Globalising World: Editors: R. Heffner, J. Hutchinson. Accepted for publication, forthcoming.

2010. ‘Fake pastors, witchcraft mothers and money rituals: morality and representations of fear in new West African films’ In: Merolla, D. and Jansen, 
J. Oral African culture and New Media. Lit Verlag. Accepted for publication.

Nijenhuis, Karin
(2009) ‘Reconsidering Conflicts over Land in the Sahel
as Conflicts over Power’, in: A. Böcker, W. van Rossum and Heleen Weyers
(eds) /Legal Anthropology from the Low Countries, /Special Issue Recht
der Werkelijkheid 2009, Amsterdam: Reed Business, pp/. /69-101

Pennink, Bartjan
Sigger, D.S, Polak, B.M. and Pennink B.J.W. (2010)  “Ubuntu”or “Humanness” as a management concept. Based on empirical results from Tanzania. 
University of Groningen, Centre of Development Studies, Research Paper no 29. 

Keers, I and Pennink, B.J.W. (2010)  Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Stubstitute for Europe?   In The South East Asian Journal of 
Management.  (Oct. 2010, vol IV no 2 pag 111-142).

Richters, Annemiek
Annemiek Richters, Theoneste Rutayisire, Cora Dekker (2010) “Care as a turning point in sociotherapy: Remaking the moral world in post-genocide 
Rwanda”, Medische Antropologie: Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur 22(1): 93-108. Special issue “Care and Health Care”. Theme editors: Anja 
Hiddinga, Jeannette Pols, Deanna Trakas & Sjaak van der Geest. 

G. Akello-Ayebare, J.M. Richters, A. M. Polderman and L. G. Visser (2010) “Healthcare-seeking strategies among displaced children in war-ridden 
northern Uganda: The case of malaria’, Annals of Tropical Medicine & Parasitology 104(5):369-376. 

Femke Verduin, Willem F. Scholte, Rutayisire Theoneste, Annemiek Richters (2010) “How qualitative information helped to shape research 
instruments in Rwanda”, Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict 8(3):
233-245.

Smith, Lothar
(2011) Business as Usual? Urban Actors and Transnational Investments in Accra, Ghana. In: Faist, T., Fauser, M. & Kivisto, P. (eds.) The Migration-
Development Nexus: A Transnational Perspective . pp. t.b.c., Palgrave MacMillan, Houndmills. 

Steegstra, Marijke
2010. Queen Mothers in Ghana working for Development. In On the Subject of Labour.
Essays in Memory of Frans Hüsken (edited by H. d. Jonge and T. v. Meijl). In de Walvis.

Van der Geest, K.
(2010). Local Perceptions of Migration from Northwest Ghana.!Africa. Vol 80 (4): 595-619.

Van Dijk, Meine Pieter
J. Fransen, M.P. van Dijk and S. Kassahun (eds., 2010): Formalization and informalization processes in urban Ethiopia: incorporating informality. 
Maastricht: Shaker, 219 pages.

Changing land rights in Ethiopia and China, How to incorporate informal land markets. In: J. Fransen, M.P. van Dijk and S. Kassahun (eds., 2010), pp. 
123-136.

with Degefe D, Obo: From informal lending to Micro finance. In: J. Fransen, M.P. van Dijk and S. Kassahun (eds., 2010): pp. 153-171.

Veldkamp, Fenneken
(2010). ‘Dak’art 2010’, ZAM Africa Magazine, jaargang 14, nr.3, pp. 52-54.

Van Walraven, Klaas
‘Heritage and Transformation: From the Organization of African Unity to the African Union’, in U. Engel and J.G. Porto (eds), Africa’s New Peace and 
Security Architecture: Promoting Norms, Institutionalizing Solutions (Farnham and Burlington, VT, 2010), 31-56

‘Niger’, in Africa Yearbook: Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2010, vol. 6, 147-155

‘West Africa,  in Africa Yearbook: Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2010, vol. 6, 45-57
(co-authored) ‘Sub-Saharan Africa’, in Africa Yearbook: Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2010, vol. 6, 1-15



Received Publications from Members

Afrika-Studiecentrum Series vol. 18
Brill Publishers

Bricks, Mortar and Capacity Building.
A Socio-Cultural History of

SNV Netherlands Development Organisation
Inge Brinkman

in cooperation with Anne-Lot Hoek

The history of development cooperation has attracted very little research to date. This volume offers an innovative interpretation by considering  the 
history of SNV Netherlands Development Organisation, which has been in existence for over forty years now. Through SNV’s history, an analysis 
emerges of the role of the Netherlands in development cooperation and the attitudes of Dutch society towards it over the last fifty years as well as the 
changing ideas, practices and policies in development work more generally. The views and expectations of (former) SNV staff and those of local 
participants who were ultimately to benefit from the development activities are the focus of this historical research. This has resulted in a socio-cultural 
history ‘from below’ rather than a dry description of the organisation’s administrative changes and formal bureaucratic structures.

Inge Brinkman studied History and African Studies (Ph.D., Leiden, 1996). She has been engaged in various projects on socio-cultural History at the 
African Studies Centre, including the history of development work, the war in Angola and communication technologies in Africa.
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Tsodilo Hills. Copper Bracelet of the Kalahari. Alec Campbell, Larry Robbins and Michael Taylor (eds). 2010.

What Reviewers say:

TSODILO HILLS is a wonderfully researched and richly textured description of one of Africa's most sacred sites. It weaves together
multiple lines of evidence geological, ecological, anthropological, and historical to construct a chain of interaction that extends for tens of millennia 
and ties together people and place. It combines perspectives of scientists, students, government administrators, and Tsodilo inhabitants to look from 
the present both back to the past and into the future. --John Yellen, Smithsonian Institution 

This magnificent book presents the findings of the multi-disciplinary research which has been carried out on the four Tsodilo Hills during the last forty 
five years. The Tsodilo Hills may be Botswana’s one and only World Heritage Site but all those responsible for this most remarkable book have 
demonstrated how information about such sites should be organized and presented. They have set a standard and certainly provided a model which 
should challenge others worldwide to match, and hopefully surpass... But if the book is of rare quality, it does need to be noted that such an outcome 
is to be achieved only by extraordinary persistence and dedication… My initial reaction to this book was to marvel at the way that so much easily 
readable information has been presented in a book of only modest size. Here, informative text, wonderful photographs, boxed comment, helpful 
illustrations, tables and an insert map are presented in wonderful balance so that the reader is presented with a turn-paging feast. It is a most brilliant 
achievement. But there is an inherent diffidence which resonates throughout this book which makes it special and sets it apart. The contributors state 
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Africa on the World Wide Web

ASC-bibliotheek nu op Facebook 
http://www.facebook.com/pages/African-Studies-Centre-Library/163079913721258 
Hierop zijn veel verschillende zaken te vinden waarvan de bibliotheek weet dat de doelgroep daarin geinteresseerd is. Er wordt aangesloten bij de 
actualiteit, boeken en films worden onder de aandacht gebracht, en ook relevante krantenartikelen, verslagen van een bezoek aan een bookfair, 
nieuws over de winnende scriptie van de Africa Thesis Award, etc.
Neem eens een kijkje!

Officiële opening “ Niger Bird DataBase website” 

!
De wevervogel (Black-headed Weaver). Foto door Ulf Liedén

De nieuwe, twee-talige (Frans en Engels) Niger Bird Database website,! http://www.bromus.net/nibdab, is eind oktober geopend.! De site heeft tot doel 
de kennis en bescherming van de vogels van Niger te bevorderen.!  Via een paar keer klikken met de muis en minimaal typwerk kunnen 
waarnemingen, voorzien van datum en coordinaten, ingevoerd, geanalyseerd en op kaarten getoond worden.!  De site kan ook gebruikt worden om 
soortenlijsten van plaatsen en regio’s op te roepen, en om erachter te komen waar die soorten zitten die je al zo lang een keer wilt zien.! 
!
Op 18 November 2010 bevatte de database 27,930 waarnemingen van 465 species in 133 vierkanten van 50x50 km.!  Veel van die soroten zijn 
trekvogels uit Europa.! De site bevat ook
- een lijst van de vogels van Niger
- voglefoto’s uit Niger 
- literature verwijzingen en links.
In voorbereiding zijn:
- een mogelijkheid om met andere vogelaars in Niger in contact te komen
- een overzicht van hoe geringde vogels en vogels met een satellietzendertje op verbanden hebben aangetoond tussen Niger en meer dan 80 andere 
landen
- een overzicht van vogelnamen in het Zjerma, Haussa, Gourmantché enz.
!
De gebruikte software is makkelijk aan te passen voor gebruik in andere landen en voor andere dier- en plantengroepen.

Joost Brouwer, NiBDaB manager BrouwerEAC@orange.nl!! !!! !!! 
Ulf Liedén, NiBDaB site ontwikkelaar en webmaster ulf@lieden.net
!
Official opening " Niger Bird DataBase website"
!
The new, bi-lingual Niger Bird Database website,! http://www.bromus.net/nibdab, was recently opened.!The site aims to promote the knowledge and 
conservation of the birds of Niger.!Georeferenced and dated observations can be entered, analysed and shown on maps with a few clicks of the mouse 
and minimal typing.!  The site can also be used to call up site and block lists, and to find out where to look for those species that you have been 
wanting to see for so many years.! 
!
On 18  November 2010 the database held 27,930 records of 465 species from 133 half-degree blocks in Niger .! Many of the species are migrants from 
Europe .! In addition the site contains
- a checklist of the birds of Niger
- bird pictures from Niger 
- literature references and links.
In preparation:
- a section on contacting other birders in Niger
- a section showing how ringed and satellite-tracked birds have connected Niger with more than 80 other countries.
- a section on names for birds in Zjerma, Haoussa, Gourmantché etc.
!
The software is easily adapted for use in other countries and for other animal and plant groups.
!
Joost Brouwer, NiBDaB manager BrouwerEAC@orange.nl!! !!! !!! 
Ulf Liedén, NiBDaB site ontwikkelaar en webmaster ulf@lieden.net
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CODESRIA National Working Groups

A Call for Proposals for 2011
!

One of the most important vehicles by which CODESRIA has sought to mobilise national-level research capacities and to channel these into organised 
reflections has been the National Working Groups (NWGs) which it has encouraged African researchers to organise autonomously on priority themes 
of their choice. NWGs have been supported by the Council in over forty African countries and have resulted in some of the most interesting studies on 
politics, economy and society in contemporary Africa . Within the framework of the CODESRIA strategic plan for the period 2007 - 2011, it has been 
decided to retain this vehicle as an important instrument for promoting research into and publications about different national-level experiences 
pertinent to the pre-occupations of African scholars active in the Social Sciences and Humanities. For this purpose, the Council invites proposals for 
the constitution of NWGs under the 2011 competition for the research grants that are available. 
!
An innovation which the Council has decided to pursue within the NWG programme is the encouragement of a more systematic anchorage of the 
projects which it supports within specific departments, faculties, and research centres of African universities or independent and established research 
networks and centres, as well as the allocation of resources for the dissemination of the results of the work of the NWG to a cross-section of the local 
research community in the country in which the study was undertaken. All proposals submitted for consideration for support by CODESRIA within this 
programme have been required since 2007 to demonstrate this institutional anchorage and budget for an end-of-study dissemination workshop.
CODESRIA has also initiated since 2008  a National Coordinator’s Meeting. The main objectives of the meeting are to reflect on ways of improving and 
further developing the NWG programme, to strengthen and facilitate the work of NWGS at the national level, to enhance the quality of their outputs, 
and enhance their visibility both at the national and at the continental level, and to! strengthen the CODESRIA identity of the groups.! 
!
There is no fixed amount for the grants that are awarded for the constitution of NWGs, although, for indicative purposes only, applicants may wish to 
note that in the past, awards of between USD7, 500 and USD20, 000 have been made by the Council. Also, no particular format is prescribed for the 
presentation of the budget of an NWG. However, it is recommended that the budget section of the proposals which are submitted should include 
allocations for: (i) a methodological workshop to launch the NWG; (ii)  a mid-term review workshop to assess the progress of the work of the NWG; (iii) 
a final/dissemination workshop at which the results of the work of the group will be presented to a wider audience; (iv) the allowance that will be 
needed for any fieldwork that will be undertaken by the members of the group. (v) the honoraria of the members of the group; and (vi) books which 
might be purchased by the group and which will be lodged in the departmental or faculty library of a designated African university, or the library of an 
established research network or centre. Please note that the funds must be managed in a special account for the NWG. 
!
The size of an NWG will vary from country to country but on average, most of the groups sponsored by CODESRIA in the past have had between five 
and seven members. It is advantageous to ensure that a proposed NWG is multidisciplinary in composition, sensitive to gender issues both in its 
composition and research concerns, and accommodating of younger scholars who might simultaneously benefit from being mentored through their 
participation in the research project.! 
!
Proposals, which could be on any topic relevant for an understanding of the economy, politics, culture, environment and society in any African 
country, should:
i) indicate clearly the problematic that will be addressed;
ii) should not exceed 12 pages (except for team member’s CVs); Font: Times New Roman; Size: 12; Space: simple;
iii) include a review of the relevant literature, including literature produced by the local research community on the subject;
iv) indicate the methodology which would be employed in undertaking the study;
v) spell out the composition of the working group;
vi) define the time frame for inauguration and finalisation of the work that would be undertaken;
vii) specify strategies for anchoring the activities of the working group within a department or faculty of an African university, or an African research 
network or centre; 
viii) indicate a strategy for the dissemination of the results of the work of the group; 
ix) include an outline budget for the realisation of the research project; and 
x) indicate the expected final outcome of the project. 
!
Proposals for consideration for possible funding within the framework of the 2011 competition should be sent to CODESRIA by 15 June, 2011 at the 
latest. All proposals received will undergo an independent review process the outcome of which will be announced by 31 July, 2011. A methodology 
workshop for the selected NWG coordinators will take place in September 2011. 
All proposals (Electronic version) should be addressed to: 
!
CODESRIA National Working Groups Programme,
CODESRIA,
BP 3304, CP 18524
Dakar, Senegal.
Tel: +221-33 825 98 22/23
Fax: +221-33 824 12 89
E-Mail: nwg@codesria.sn
Website: http://www.codesria.org
!
!
NB: In addition to the CVs of the network members required, the identification sheet attached for the updated database of the Council shall be filled 
and sent along with the elements of NWG. Any application submitted does not contain the required elements will not be taken into account.
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OVERLEVEN IN AFRIKA: Bedreigde volkeren en verbroken beloftes
!
Hoe de Maasai vechten om te overleven en de millenniumdoelen een loze belofte blijken voor de jeugd van Ghana. Ton van der Lee is schrijver en 
filmmaker. Hij woonde twaalf jaar in Afrika. Voor meer informatie zie www.tonvanderlee.nl
!
Film en lezing donderdag 17 maart 16.30 – 17.30 uur Leeszaal KIT Bibliotheek!
!
Ton van der Lee verbleef op verzoek van de raad van stamoudsten van de Maasai langdurig bij dit Oost-Afrikaanse volk om hun rituelen en geheime 
ceremonies vast te leggen. Ton deed hiervan (met Jandries Groenendijk) verslag in het boek en film ‘Geheimen van de Maasai’ (2010).!Hij is schrijver 
en filmmaker. Hij woonde twaalf jaar in Afrika. Voor meer informatie zie www.tonvanderlee.nl
!
In Ghana maakte hij voor de IKON televisie een documentaire over de loze beloftes die het westen de laatste vijftig  jaar aan Afrika deed. ‘De 
Belofte’ (2011) is een intiem gefilmd portret van drie jonge Ghanezen die in een dorpje in de binnenlanden vechten om te overleven. 
Van beide films worden fragmenten getoond aangevuld met commentaar van Ton en het publiek.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Locatie: Leeszaal KIT Bibliotheek, Mauritskade 63, Amsterdam
Toegang: "10,00. Studenten & KIT-leden "5,00 (betaling ter plekke)
Reserveren noodzakelijk: 020-568 8462 of via: library@kit.nl

© Copyright 2011 All rights reserved. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies Nieuwsbrief. Afrika Studies Leiden.



index reflections studiedag mededelingen onderzoek mobile africa new members

promotions review akello review mollel inaugural lectures publications on the web

call for papers events vacancies colofon

NVAS Nieuwsbrief Maart 2011

Vacancies

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking in Brussel zoekt een programmacoördinator ter ondersteuning van het Landbouwonderwijs 

voor haar programma in DR Congo.

Meer informatie: http://www.vvob.be/vvob/?q=nl/node/2569
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De NVAS Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies.

Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief?
Mail of stuur uw kopij naar: MarijkeSteegstra@yahoo.com of onderstaand redactie-adres: 

Redactie-adres: 
Secretariaat NVAS 
p/a Afrika-Studiecentrum 
Postbus 9555 
2300 RB Leiden 
fax: 071- 527.33.44 
website: www.afrikastudies.nl

N.B. De redactie besluit of een stuk uiteindelijk geplaatst wordt en behoudt zich het recht voor om kopij in te korten en/of te bewerken. 

Redactie: 
Iva Pe!a
Kirsten Langeveld

Eind- en hoofdredactie:
Marijke Steegstra

Aan dit nummer werkten mee:
Anneke Breedveld
Inge Brinkman
Mirjam de Bruijn
Lennie Geerlings
Merlijn Kouprie
Josh Maiyo
Kirsten Langeveld
Dhoya Snijders

Lay-out en design:
Salvador L. d’Souza (www.ofamfa.com)

Reproductie en verzending: 
Met dank aan het secretariaat van het Afrika-Studiecentrum voor de geboden ondersteuning.

Contributie:
De contributie bedraagt " 11,50 per jaar, voor student-leden en 65-plussers " 4,50 per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar rekening nr. 781 
90 46 van de Postbank o.v.v. uw
adresgegevens en geboortedatum. Begin van elk nieuw jaar krijgt u een betalingsverzoek.

Let op!
Voor toezending van de nieuwsbrief en aankondigingen voor lezingen, vacatures en
culturele activiteiten m.b.t. Afrika hebben wij uw emailadres nodig. Wijzigt uw e-mailadres, geef dat dan s.v.p. door aan Marieke van Winden, Afrika-
Studiecentrum (winden@ascleiden.nl).

De NVAS Nieuwsbrief verschijnt drie maal per kalenderjaar (februari, mei en november)
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