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 Dankwoord

Toen ik voor de eerste keer als onderzoeker van armoede en 
ongelĳkheid in ruraal Afrika rondreisde, raakte ik al vlug bekend 
met de onschatbare waarde van sociaal kapitaal. In een kleine 
dorpsgemeenschap in het noorden van Oeganda had ik zojuist een 
vragenlĳst afgerond over dagelĳkse voedingspatronen onder ru-
rale huishoudens. De (ongeveer) zestigjarige alleenstaande vrouw 
met wie ik had gesproken, gaf mĳ bĳ het afscheid twee eieren mee. 
Omdat ik wist dat zĳ en haar gezin een terugkerend gebrek aan 
voedsel hadden, was dit een zeer waardevol geschenk. Omdat ik 
me hierover verbaasde, legden de Oegandese onderzoekers in het 
team mĳ uit dat de vrouw naast dankbaarheid voor ons bezoek 
aan haar, ook een binding met ons wilde creëren; ons bezoek gaf 
haar een blĳk van aanzien en status die ze in haar gemeenschap 
moest ontberen. Vanwege de diepe armoede waarin ze verkeerde, 
werd ze door veel mensen als bĳna onzichtbaar beschouwd. Het 
bezoek gaf haar een zekere erkenning van haar bestaan; wĳ zagen 
haar, en zĳ deed er dus toe. Er ontstond een vriendschap tussen 
ons en we gingen nog regelmatig bĳ haar langs. We deelden onze 
familiegeschiedenissen met elkaar en wisselden recepten uit. Ook 
bespraken we haar situatie met het dorpshoofd en andere leden 
van de gemeenschap. Langzamerhand begonnen meer mensen 
zich om haar te bekommeren. Via ons onderzoeksteam legde 
zĳ contact met andere mensen in en buiten het dorp die eieren 
en groenten bĳ haar kwamen kopen. Met de inkomsten kon zĳ 
nieuwe kleding aanschaffen en kleine verbeteringen aan haar 
huis aanbrengen. Ook investeerde ze in meer kippen en bouwde 
ze een kleine kippenren. Dit alles sterkte haar zelfvertrouwen, 
vertelde ze me later. Ze ging er vaker op uit, en nam weer deel aan 
dorpsfeesten en bĳeenkomsten. Wat begon als een uitwisseling 
van informatie, mondde uit in een vriendschap die wederzĳdse 
erkenning en toegang tot een groter sociaal en economisch 
netwerk gaf. De waarde van sociaal kapitaal laat zich moeilĳk 
in geld uitdrukken, maar is er wel nauw mee verbonden, net als 
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met ons menselĳk welzĳn. Hoogstwaarschĳnlĳk was dit sociaal 
kapitaal uiteindelĳk meer waard dan de twee eieren, maar dit 
laat zich niet objectief en op een moment bepalen. Wat wél is vast 
te stellen is dat er tussen de vrouw en mĳ in eerste instantie een 
vorm van ‘uitruil’ plaatsvond: twee eieren in ruil voor informatie. 
Uiteindelĳk bracht de initiële ruil ons meer dan we ieder vooraf 
gedacht hadden: iets wat bĳdroeg aan het welzĳn van ons beiden 
en met onverwachte neveneffecten op andere schaalniveaus.

Dit boek schrĳven zou niet mogelĳk zĳn geweest zonder de kans 
die mĳn onderzoeksgroep Governance and Inclusive Develop-
ment (GID) aan de afdeling Geografie, Planning en Internationale 
Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
mĳ heeft geboden, in het bĳzonder Joyeeta Gupta en Jochem de 
Vries. Hoewel de heersende trend is om artikelen te publiceren, 
boden zĳ mĳ de tĳd en vrĳheid om aan een ‘langzaam’ project 
als dit boek te werken. Ik ben dankbaar om te mogen werken in 
de multidisciplinaire onderzoeksomgeving van het Amsterdam 
Institute of Social Science Research, onder leiding van Brian 
Burgoon. Mĳn collega’s binnen de GID-groep stimuleren mĳ 
dagelĳks met hun niet-economische onderzoek naar mondiale 
armoede, ongelĳkheid en ontwikkeling in verschillende con-
texten: Joyeeta Gupta, Isa Baud, Maarten Bavinck, Mirjam-Ros 
Tonen, Hebe Verrest, Mieke Lopes Cardozo, Esther Miedema, 
Yves van Leynseele, Joeri Scholtens, Courtney Vegelin, Michaela 
Hordĳk, Crelis Rammelt, Edith van Ewĳk en Winny Koster. Buiten 
deze groep om wil ik Boris Jansen van Natuurwetenschappen 
bĳ de UvA noemen, met wie ik blikverruimend interdisciplinair 
onderzoek in Afrika mag doen, en Allister McGregor van de 
Universiteit Sheff ield in het Verenigd Koninkrĳk, die bepalend 
is geweest voor mĳn ideeënvorming over welzĳn en het belang 
daarvan in de economie. Ook ben ik mĳn promovendi dankbaar 
voor het verder dragen van onze gedeelde ideeën over welzĳns-
economie en inclusiviteit: Anika Altaf, Dilanthi Koralagama, 
Likoko Eunice, Kini Janvier, Tamara Jonkman, Olaf Erz, Raquel 
dos Santos, Nashia Ajaz, Rashmila Shakya en Anderson Kwasi 
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Ahriweng. Mĳn studenten in de master Internationale Ontwik-
kelingsstudies wil ik ook bedanken voor het stellen van kritische 
vragen ten aanzien van de welzĳnseconomie en onze verhitte 
discussies over macht en onmacht, keuzevrĳheid, verdeling en 
verantwoordelĳkheid ten aanzien van minderheden. Hun aantal 
is te groot om hen individueel te benoemen, maar ik wil in het 
bĳzonder Paola Gutierrez en Jennifer van Beek bedanken, die 
mĳ hebben geholpen met het bronnenonderzoek. Daarnaast 
wil ik Joost van Straaten bedanken als lezer van het eerste uur, 
met name voor zĳn scherpe vragen en verzoeken om toelichting 
wanneer ik te veel verviel in economisch jargon. Ten slotte wil 
ik Lulu van der Meĳs bedanken voor haar zorgvuldige tekstuele 
bewerking van dit boek, Jamilla van der Werff voor het ontwerp 
van de voorkant, en mĳn uitgevers Jan-Peter Wissink en Inge 
van der Bĳl van Amsterdam University Press die deze uitgave 
mogelĳk maakten.

Nicky Pouw
Amsterdam


