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Childhood grief in the context of the HIV/AIDS epidemic in northern Namibia: An 
anthropological study. 
 
Mienke van der Brug 
 
Het verlies van een ouder in een context van HIV/AIDS 
 
De dood van een ouder wordt beschouwd als één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven 
van kinderen en jongeren. Begrijpen hoe kinderen rouwen na ouderlijk verlies wordt dan ook gezien als 
een belangrijke ‘public health’ issue. In Namibië hebben relatief veel kinderen één of beide ouders 
verloren. Het land is sterk getroffen door de AIDS epidemie, met een voormalig hoog sterftecijfer als 
gevolg. In haar promotie onderzoek onderzocht Mienke van der Brug de rouwervaringen van kinderen 
en jongeren in noord Namibië; deze regio wordt gekenmerkt door een hoge HIV prevalentie.  
 
Een Kidsclub als onderzoeksmethode 
 
Onderzoek naar gevoelige thema’s zoals rouw, met name bij kinderen, vraagt om een voorzichtige 
aanpak. Tevens is noord Namibië een regio waarin onderwerpen als HIV/AIDS en de dood weinig 
bespreekbaar zijn. Bovendien zijn kinderen in deze regio niet gewend hun mening aan volwassenen te 
uiten. Een dergelijke onderzoekscontext kan weinig respons opleveren, zoals ook in eerdere studies is 
vastgesteld. Door het gebruik van de Kidsclub methode, ontwikkeld door Van der Brug, is een evenwicht 
bereikt tussen enerzijds kinderen aanmoedigen hun persoonlijke gevoelens te uiten, en anderzijds 
ervoor te zorgen dat deelname aan het onderzoek niet stressvol is voor kinderen. De Kidsclub methode 
bestaat uit het samenbrengen van kinderen gedurende een langere tijd. Tijdens de bijeenkomsten 
vinden groepsdiscussies plaats en worden diverse non-verbale en creatieve methoden aangeboden. 
Daarnaast worden één-op-één interviews afgenomen, en worden kinderen thuis bezocht. Aandacht voor 
de opzet van de gespreksthema’s, diverse onderzoeksmethoden, de rol van de onderzoeker, 
samenwerking met locale jeugdzorg professionals, en aandacht voor ethische kwesties zoals 
vertrouwelijkheid en onderzoekstoestemming dragen bij om de bovengenoemde balans te bereiken. 
 
Contextuele aspecten van rouw bij kinderen in noord Namibië 
 
In de disciplines psychologie, antropologie en sociologie wordt betoogd dat rouw niet alleen een  
psycho-biologisch fenomeen is, maar ook een cultureel en sociaal geuit fenomeen. Zo vindt verdriet na 
een overlijden plaats in een culturele setting, beïnvloedt communicatie binnen families vaak persoonlijk 
verdriet, en kan rouw worden gevormd door de financiële effecten van het verlies van een geliefde op 
de nabestaanden. Het huidige onderzoek heeft zich gericht op dergelijke contextuele aspecten van rouw 
bij kinderen.  
 
Ovambo gebruiken en opvattingen over rouw bij kinderen 
 
Noord centraal Namibië wordt hoofdzakelijk bevolkt door de Ovambo. In deze culturele setting kunnen 
een aantal gebruiken en opvattingen omtrent rouw bij kinderen worden onderscheiden. In het nabije 
verleden werden kinderen sterk afgeschermd van de dood. Deze gebruiken zijn gewijzigd; de meeste 
kinderen uit het onderzoek  waren geïnformeerd over de dood van hun ouder en hadden de begrafenis 
bijgewoond. Dit gold echter niet voor iedereen; sommige jonge kinderen was het niet toegestaan de 
begrafenis bij te wonen, en een aantal kinderen waren niet geïnformeerd over het overlijden van hun 



ouder of over de plaats van het graf. Bovendien waren veel kinderen en jongeren niet op de hoogte van 
de doodsoorzaak van hun ouder. Na de begrafenis worden kinderen geacht geen verdriet meer te 
tonen. Daarnaast worden kinderen aangemoedigd om de dood van hun ouders te accepteren, en hen te 
vergeten. Deze noties zijn van invloed op de manier waarop kinderen omgaan met ouderlijk verlies. Zo 
gaven veel kinderen aan dat ze geen openlijk verdriet toonden over de dood van hun ouder(s) en waren 
ze van mening dat het goed was om hun ouders te vergeten. Tegelijkertijd voelden verschillende 
kinderen zich anders dan wat deze noties voorschrijven. Zij voelden zich lange tijd verdrietig en konden 
de dood van hun ouders niet vergeten. Dromen over de overleden ouder maakten vaak deel uit van de 
reacties van kinderen op verlies. Deze dromen werden als negatief en onaangenaam ervaren. Een deel 
van de kinderen besprak deze dromen met hun verzorgenden; op deze manier lijken dromen enigzins 
kinderen de ruimte te bieden om hun verdriet te uiten en over hun overleden ouder te praten. Dromen 
zijn ingebed in reacties op overlijden in noord Namibië, en kennen speciale remedies zoals het drinken 
van water met zand van het graf van de overledene. Kinderen indentificeerden ook factoren die hen 
hielpen om met verdriet te leven, zoals spelen met anderen, huishoudelijke klussen doen, slapen 
(kinderen), vriendschap, religie en positief denken (adolescenten).  
 
Communicatie over ouderlijk verlies in families 
 
Weeskinderen in noord-Namibië wonen hoofdzakelijk in pleeggezinnen, meestal bij verwanten. Een 
kleiner deel woont bij de overgebleven ouder. Over het algemeen waren deze verzorgenden 
terughoudend in het spreken over de overleden ouder(s), zowel over gevoelens van verlies als over het 
verstrekken van informatie over de ouder. Redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a. het 
standpunt dat kinderen te jong zijn voor dergelijke gesprekken, taboes rondom het praten over de dood, 
angst voor eigen emoties, en stilte over AIDS als oorzaak van overlijden. Kinderen spraken eveneens niet 
graag over hun overleden ouder(s). Ze wilden voorkomen dat ze verdrietig zouden worden of hadden 
angst dat verzorgenden vragen over hun ouders als kritiek zouden ervaren op de manier waarop ze 
weeskinderen behandelen. Echter, andere kinderen hadden juist behoefte aan informatie over de 
ouder. Dit lijkt verband te houden met een identiteitsgevoel, en met name jongeren wilden 
duidelijkheid over de doodsoorzaak van hun ouders. In dit proefschrift is een communicatiemodel 
ontwikkeld waarin de verschillende knelpunten in intergenerationale interactie in kaart is gebracht. Dit 
model is nuttig voor rouwinterventies die zijn gericht op het versterken van ouder/ verzorgende - kind 
communicatie.  
 
Rouw bij kinderen en economische onzekerheid 
 
Het verlies van ouders heeft vaak duidelijke financiële gevolgen voor kinderen in Namibië. Kinderen in 
deze studie spraken over een gebrek aan voedsel, kleding en schoolmaterialen. Deze economische 
onzekerheid speelt een rol in het verdriet en gevoel van verlies bij kinderen. Verschillende kinderen 
uitten hun verdriet over de overleden ouder in financiële en materiële termen. Bijvoorbeeld: ‘als mijn 
vader zou leven, zou hij kleren en eten voor mij kopen’. Voor sommigen betrof dit basisbehoeften, 
terwijl anderen financiële steun misten om meer in het leven te kunnen bereiken of relatief luxe 
goederen. In deze studie is ook nagegaan hoe de staat bijdraagt aan de economische zekerheid van 
wezen. De wezenuitkering is het belangrijkste beleidsmiddel om kinderarmoede bij wezen aan te 
pakken. Deze uitkering bleek een positief effect te hebben op het leven van de deelnemers. Echter, 
ongeveer de helft van de deelnemende kinderen profiteerde niet (volledig) van de uitkering. Bij hen 
ontbraken de nodige formulieren of identiteitsdocumenten om de uitkering aan te vragen, of de 
uitkering werd misbruikt door derden. Veel niet-wezen in Namibië ervaren eveneens de gevolgen van 
armoede. In de huidige studie bleken niet-wezen in pleeggezinnen, die geen financiële ondersteuning 



van hun ouders ontvangen, een kwetsbare groep voor armoede. De bevindingen van deze studie 
ondersteunen de aanbevelingen van o.a. UNICEF voor een systeem van sociale bescherming in Namibië 
dat alle gezinnen met kinderen bijstaat. 
 
Rouw bij kinderen en mishandeling in pleeggezinnen 
 
Ongelijke behandeling of mishandeling in pleegezinnen, of door een stiefouder is van invloed op 
gevoelens van rouw en verlies bij kinderen in noord-Namibië. Verschillende weeskinderen hadden te 
maken met dergelijke sociale onveiligheid. Bijna alle kinderen en tweederde van de adolescenten 
spraken over de ongelijke of slechte behandeling die ze ervoeren. Deze kinderen en jongeren 
relateerden vaak hun verdriet over het overlijden van hun ouder(s) aan een dergelijke behandeling. Ze 
verlangenden naar hun ouders als ze slecht werden behandeld, stelden dat de ouder hen had kunnen 
beschermen, of dat ze zich niet in een situatie van mishandeling zouden bevinden als de ouder niet was 
gestorven. De kwaliteit van zorg lijkt dus een belangrijk aspect van de rouwervaringen van deze 
kinderen. Psychologisch onderzoek suggereert dat kinderen zich in het algemeen goed aanpassen aan 
het overlijden van een ouder, in termen van geestelijke gezondheid en weerbaarheid, wanneer zij een 
een veilige en ondersteunende thuisomgeving hebben. Een onveilige omgeving, zoals verschillende 
deelnemende kinderen ervoeren, maakt daarentegen een dergelijke aanpassing moeilijker. De huidige 
studie geeft ook inzicht in strategieën die kinderen gebruiken om een thuissituatie waarin misbruik 
voorkomt te ontvluchten, zoals weglopen of het informeren van een volwassene over de misbruik. 
Tevens laat deze studie zien dat een toereikend systeem voor kinderbescherming in Namibië nog 
verschillende uitdagingen kent. 
 
Deze studie naar contextuele aspecten van rouw bij kinderen in Namibië is in lijn met een toenemende 
aandacht voor ‘grief’s sociality’ binnen de sociale wetenschappen. Om de verschillende contexten, die 
de rouw percepties van mensen kunnen beïnvloeden, te integreren pleit Demmer voor een ‘holistisch’ 
of ‘ecologisch’ perspectief van rouw. Dit is een een nuttig uitgangspunt voor het begrijpen van de 
ervaringen van kinderen met betrekking tot ouderlijk verlies in noord-Namibië.  
 
Is de Ovambo manier van omgaan met verdriet gunstig voor kinderen? 
 
Dit onderzoek richt zich ook op de vraag in hoeverre de manieren waarop in noord-Namibië wordt 
omgegaan met verlies, gunstig is voor kinderen en adolescenten. De waarde van culturele noties zoals 
het ‘vergeten’ van een verlies heeft als intentie om aan het herstel van kinderen bij te dragen, en hen te 
helpen een normaal leven te hervatten. Echter, dit laat kinderen weinig ruimte om hun verdriet te uiten 
of om informatie over hun overleden ouder(s) te ontvangen. In de hedendaagse (westerse) opvattingen 
over het omgaan met ouderlijk verlies bij kinderen bestaat het uitgangspunt dat kinderen deze ruimte 
moet worden geboden, en dat ze vragen moeten kunnen stellen over de dood van hun ouders. 
Professionals die werkzaam zijn in noord-Namibië gaven aan dat veel verzorgers niet voldoende 
vaardigheden hadden om kinderen te helpen om te gaan met verlies, en dat kinderen vaak de last van 
het verlies met zich meedroegen. Daarnaast zeiden verschillende kinderen tijdens de evaluatie van de 
huidige studie dat het hen goed had gedaan om te praten over hun verlieservaringen. Het lijkt er dus op 
dat verschillende kinderen in noord-Namibië baat zouden hebben bij meer openheid in het omgaan met 
ouderlijk verlies. Echter, een dergelijke aanpak moet in overeenstemming zijn met lokale coping 
systemen. 
 
 


