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'Waarom bouw je hier geen latrine?',

men zich aan te passen aan de moge

zijn moestuin inspecteerden: waarom

vraag ik Stephen Ansah. We staan in

lijkheden en stellen hun stoelgang uit

geen toilet in de tuin? 'Als je een put

het moestuintje naast zijn huis in

tot ze op school zijn. Ook mensen in
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Kwahu-Tafo, een dorp in Ghana waar

de buurt van de school maken ge
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ik onderzoek doe naar de betekenis

bruik van het schooltoilet, soms 'stie

liggen en je strooit dan alles over je

van ouderdom. Kwahu-Tafo heeft on

kem', soms met toestemming. Moe

tuin, dan sla je twee vliegen in een

geveer vijfduizend inwoners. In zo'n

ders laten hun kleine kinderen op de

klap: je hebt een privé-toilet, fijn dicht

zestig huizen is er een privé-toilet, dat

grond poepen en ruimen dat op. Ge

bij huis en je tuintje floreert.' Hij keek

wil zeggen, een emmer-toilet dat eens

woonlijk gooien ze de uitwerpselen op

me haast geschrokken aan en begon

in de week wordt geleegd. Lang niet

een stukje grond vlakbij het huis waar

toen hard te lachen. Mensenpoep als

iedereen in huis mag van dat toilet ge

allerlei afval gestort wordt. Kippen

tuinmest? Zo'n smerige gedachte kon

bruikmaken, anders zou de emmer al

scharrelen er in rond. Veel mensen,

alleen maar opkomen in het hoofd

na twee dagen vol zijn. De deur zit op

tenslotte, doen hun behoefte op weg

van een gekke Europeaan. Hij hoefde

slot en de sleutel is alleen voor enkele

naar het land, in de 'bush'.

er geen moment over na te denken.

geprivilegieerden beschikbaar. De an

De schaarste aan toiletfaciliteiten

Bah, weerzinwekkend.

dere huisbewoners zijn, net als de

maakt dat sommige mensen vijftien

overige driekwart van de bevolking

minuten, of nog langer, moeten lopen

van het dorp, aangewezen op de pu

voor zij hun behoefte kunnen doen.

blieke latrine.

Vooral voor oudere mensen is dat een

Afrikaanse problemen

Er zijn vier openbare toiletten in het

probleem. Bijna alle ouderen hadden

Afrikaanse landen - en zij niet alleen -

hele dorp, maar slechts twee zijn er in

dan ook iets geregeld. Als ze zelf geen

hebben twee grote problemen. Het

gebruik. De twee andere zijn gesloten

toilet hadden, mochten ze gebruikma

eerste is: wat te doen met menselijke

wegens onderhoudsproblemen. Op dit

ken van het toilet van een van de bu

uitwerpselen. Toen de Verenigde Na

moment is er zelfs maar één open. De

ren. Een goede buur is ook om deze

ties 1980-1989 uitriepen tot het de

tweede is vol en men wacht op de
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cennium van water en 'sanitatie',
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standen, de viezigheid, het gebrek aan

schatte men dat zo'n 1, 7 miljard men

gaten in een cementen vloer, voor

privacy. Toiletgang is altijd de zwakke

sen in de wereld niet over een 'ade

zo'n 4.500 mensen, bijna tweehon
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derd klanten per gat per dag. Aange

observatie van mijn onderzoek. Toen
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zien het openbare toilet tussen 9 uur

ik op de eerste dag van mijn verblijf

dichtbevolkte steden.
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nes. Hij kan het aantal gebruikers

mij angst aan en ik maakte dat ik

de stad verwijderd werd. De rest

narekenen want elke klant betaalt

wegkwam. Sindsdien heb ik mijn

kwam terecht in open straatriolen,

twintig cedis(twee cent). Hij denkt
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stroompjes, stukjes braakliggend ter
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Waar gaat de rest heen? Veel mensen

Stephen Ansah was 's morgens ruim

menselijk afval op te lossen en tracht

zoeken naar alternatieven. Sommige
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tisering.'
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Afrika. De gebrekkige afvoer van men

grootste deel van die nutriënten wordt

uitwerpselen gaan 'verloren'. Alleen

selijk afval veroorzaakt veel ongemak

uitgescheiden en verdwijnt via de

mensen die het 'in de bush' doen,

(waar mensen zich soms op ingenieu

menselijke excretie uit het landbouw

doen het, ironisch genoeg, goed, ook
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meer mogelijk.

nutriënten in menselijke mest terecht

De twee problemen lijken elkaars op

komen als de gehele hoeveelheid

uit. Wat vuil is, kan ziekte of ongeluk

lossing te zijn. Als menselijke uitwerp

kunstmest die in 1983-1984 in het

veroorzaken, betekent gevaar. Alle cul

selen gezien worden als bruikbare

continent werd gebruikt. Een familie
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bemesting veranderen zij van een
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'last' in een gewild product. Het ei
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van Columbus.
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lijk te maken. Het is dan ook geen

Van de nutriënten in de granen komt

Zo eenvoudig ligt het echter niet. Het

wonder dat het idee van gebruik van

60 procent van de stikstof en de fos

'lot' van de nutriënten in menselijke

menselijke uitwerpselen in voedselpro

faat en 15 procent van de kalium in

ontlasting hangt immers af van het af

ductie mensen met weerzin ve1vult.

het eetbare gedeelte van de plant. Het

voersysteem. De meeste menselijke

Toen de Chinezen die in de jaren zes-
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ject zullen lokale percepties van en
Voor studenten in de culturele antropologie, agrarische sociologie,
sociale geografie en andere relevante disciplines bestaat de moge
lijkheid hun leeronderzoek /stage onder te brengen in een intercul
tureel onderzoek naar ideeën en praktijken rond het gebruik van
menselijke mest in Sub-Sahara Afrika.

gebruiken rond uitwerpselen, culture
le en religieuze betekenissen van rein
heid, vuil en gevaar, sociale aspecten
van het omgaan met vuil en fecaliën
en uiteraard landbouwmethoden, be
langrijke aandachtsvelden vormen.
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De werkgroep hoopt via deze publica

tel. 020-5252621, e-mail: vandergeest@pscw.uva.ni

tie geïnteresseerde collega's en stu
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profiteren van hun kennis en onder
zoel<. De Engelstalige oproep kan ge
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tig de spoorlijn tussen Tanzania en

en andere parasieten waaronder ook

buitenlandse collega's van wie men

Zambia bouwden, hun tuintjes met ei

pathogene. Aan feces gerelateerde

vermoedt dat zij in het onde1werp

gen uitwerpselen bemestten, keken de

ziekten maken 10 tot 25 procent uit

geïnteresseerd zijn. De werkgroep is

omwonenden met ongeloof en af

van de klachten die de gezondheids

dankbaar voor alle suggesties die haar

schuw toe. De goede opbrengsten van

zorg bereiken.' Gevaar voor infectie

bij het onderzoek kunnen helpen.

de Chinese tuinen konden hen niet tot

treedt op bij het vervoer van fecaliën,
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andere gedachten brengen.

bij het bemesten en werken op het

ting betekenen.

Mensen die met stront omgaan, wor
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den er door besmet. Zij zijn de aller

door fecaliën zijn besmet. Deze risi

laagsten in de sociale hiërarchie. In

co's kunnen echter drastisch geredu

het Ghanese dorp waar ik mijn onder

ceerd worden en er zijn ook technolo

zoek verrichtte, werden de emmers

gieën die daar op inspelen, de 'dub

van zestig privé-toiletten 's nachts ge

belpitlatrine' bijvoorbeeld. Tijd en

leegd door een 'gastarbeider' uit het

temperatuur zijn daarbij de belangrijk

Noorden. Geen enkele autochtoon

ste factoren. Afhankelijk van de tem

van het dorp zou bereid zijn dit werk

peratuur en het compostproces heeft

over te nemen, werd mij verzekerd.

de mest zes tot twaalf maanden nodig

Zelfs niet voor veel geld.

om vrij van pathogenen te worden.
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De werkgroep vraagt collega-onder
zoekers om hun persoonlijke ervarin
gen met gebruik van uitwerpselen in

Gezondheid
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