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[intro] Een grote kinderwens hebben, terwijl miskramen, kindersterfte, maar ook abortus tot 
de praktijk van de dag behoren. Vanwege deze interessante paradox reisde cultureel 
antropoloog Erica van der Sijpt voor de tweede keer af naar een dorp in het regenwoud van 
Kameroen. Ditmaal niet voor een scriptie, maar voor uitgebreider promotie-onderzoek aan de 
Amsterdam School for Social Science Research. Haar onderzoeksidee en persoonlijke 
passie waren nog steeds hetzelfde: de ervaringen van vrouwen met miskramen en 
abortussen in het land in kaart brengen. [intro] 
 
9 september 2007 
Middernacht, net aangekomen op het vliegveld in de hoofdstad van Kameroen. Na een 
langdurige stroomstoring waarbij we allen in het donker gehuld zijn, vind ik uiteindelijk mijn 
Kameroense vrienden die op me staan te wachten. Vreugde alom!  
In de auto op weg naar wat een maandlang mijn thuis zal worden, geniet ik van alles om me 
heen. Het chaotische verkeer inclusief toeters, bellen en vloeken die me om de oren vliegen. 
Keiharde muziek die uit knallende boxen langs de straten schalt. En de enorme regenbui die 
ervoor zorgt dat we uiteindelijk de auto aan de kant van de tot modderpoel getransformeerde 
weg zetten en met al mijn bagage op de rug en op het hoofd door de plassen richting 
eindbestemming sjokken. Welkom terug in Kameroen! In deze regenachtige tijd ben ik blij 
dat ik de eerste maand grotendeels binnen in de -ietwat muffige maar zeker niet minder 
plakkerige- archieven kan doorbrengen. 
 
2 oktober 2007 
Na mijn archiefonderzoek ben ik gisteren eindelijk in mijn onderzoeksdorp aangekomen. Dit 
na een acht uur durende, hobbelige, maar oh zo mooie rit naar het oosten des lands, in een 
overbeladen busje met een paar vastgebonden geiten op het dak, dwars door het 
regenwoud. Bij mijn aankomst in het dorp hoorde ik al luide kreten. Dacht even dat het 
blijdschap was omdat ik weer in het dorp was gearriveerd, maar integendeel: een buurmeisje 
bleek te zijn overleden aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De rouwkreten 
kondigden haar dood aan.  
Vandaag woonde ik de rouwceremonie bij; een heftige ervaring met veel gekrijs en 
geschreeuw. Sterven tijdens de zwangerschap wordt hier als een voorbode van ongeluk 
gezien – de foetus moet daarom apart van de moeder begraven worden om verder leed te 
voorkomen. Dit toont aan hoezeer zwangerschappen als een kwetsbare aangelegenheid 
worden beschouwd. 
 
6 december 2007 
Vandaag loop ik, zoals vrijwel iedere dag, mee met een informante. Op het programma staat 
een werkdag op het veld van Jeanne1, een vriendin die me altijd al heeft weten te verrassen. 
Zo bleek ze haar vorige man opeens te hebben verlaten, terwijl ze mij een paar jaar geleden 
overtuigd verklaarde veel kinderen voor hem te willen baren en haar toekomst met hem te 
willen delen. Nee, in plaats daarvan had ze nu alweer een nieuwe man gevonden die ze een 
dochter had geschonken. Wij dus op pad met zijn drietjes: ik met deze dochter op mijn rug 
gebonden en Jeanne gewapend met werktuigen. Het is een warme dag en we proberen 
onze vermoeidheid, de hete zon en het harde werk te vergeten door gezellig te kletsen. 
Opeens zegt Jeanne: ‘Erica, ik kan het je wel vertellen. De miskraam die ik kreeg toen ik bij 
mijn vorige man was, was eigenlijk een abortus die ik zelf heb veroorzaakt. Je wilt niet weten 
hoe slecht hij mij behandelde.’ Ik houd op met onkruid wieden en kijk haar ongelovig aan. Ze 
lacht en zegt dat ze me alles zal vertellen, maar dat ik het geheim moet houden. We zoeken 
een plekje in de schaduw en met haar dochter aan de borst deelt Jeanne haar geheim met 

                                                
1 Om privacy-redenen zijn alle vermelde namen pseudoniemen. 



mij. Al haar acties die me eerder zo hadden verrast, vielen stuk voor stuk op hun plaats. Ons 
gesprek maakt me duidelijk dat abortus vaak een wraakactie is van vrouwen jegens hun 
echtgenoot wanneer die hen slecht behandelt. De alomtegenwoordige kinderwens wordt dus 
niet altijd door vrouwen gedeeld, maar is afhankelijk van de huwelijksrelatie.  
 
14 januari 2008 
Marabouts doen aan traditionele genezing, meestal vermengd met mystieke krachten. Ik had 
hier al veel verhalen over gehoord, maar vandaag komt het wel erg dichtbij wanneer ik met 
mijn informante Sophie een marabout bezoek. Sophie heeft problemen in haar huwelijk en 
verdenkt haar co-vrouw ervan middels hekserij haar miskraam te hebben veroorzaakt. De 
sessie duurt niet lang: na het heen en weer gooien van wat schelpen op de grond, worden 
de hekserijpraktijken van Sophie’s co-vrouw al snel bevestigd. Sophie krijgt beschermende 
bladeren, poeders en schorsen mee. Ons bezoek blijft geheim voor de buitenwereld, evenals 
de beschuldiging naar de co-vrouw toe. Maar ondertussen ben ik te weten gekomen hoe 
rivalen een bedreiging kunnen vormen voor de zwangerschap en hoe verstoorde sociale 
relaties op hun beurt een zwangerschap kunnen verstoren. 
 
12 maart 2008 
De laatste dag in het dorp en wat voor een! Twee avonden geleden werd me meegedeeld 
dat Anne aan het bevallen was en dat ik mocht komen kijken. Een hele eer, want ik weet 
hoezeer bevallende vrouwen van de buitenwereld worden verscholen. De haast waarmee ik 
een dikke trui en mijn zaklamp bij elkaar zocht bleek uiteindelijk onnodig. Anne zat rustig op 
de grond en haar werden nog allerlei drankjes en kruiden toegediend om de bevalling soepel 
te laten verlopen. Voorbereidende fase dus.  
Na twee slapeloze nachten op een bamboebedje naast haar, heb ik Anne vanochtend naar 
het ziekenhuis begeleid. De geheimzinnigheid waarin dit moest gebeuren, bevestigt 
wederom dat zwangerschappen te allen tijden beschermd moeten worden tegen negatieve 
invloeden van buitenaf. Degene die ons zou zien passeren, zou Anne’s bevalling kunnen 
tegenwerken. Even leek dat het geval: de bevalling was moeizaam en de dokter moest zelfs 
op Anne’s buik gaan staan. Maar uiteindelijk is er dan een meisje geboren dat nu de naam 
Erica draagt! Ik laat mijn sporen na in het dorp; het dorp laat een bijzondere indruk achter op 
mij.  
De vele sociale relaties in het dorp zijn zeker de kracht van het dagelijks bestaan, maar in 
negatieve zin kunnen zij ook ten grondslag liggen aan zwangerschapsverlies. Met dit inzicht 
en een tas vol levenservaringen en geheimen bestijg ik opnieuw het overvolle busje 
waarmee ik het prachtige oerwoud uithobbel. 
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