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SAMENVATTING. — In het koloniale taalgebruik werden Afrikaanse vrouwen vaak 

vergeleken met slaven: verkocht aan de hoogste bieder en werkend als lastdieren werden 

Afrikaanse vrouwen geassocieerd met slachtofferschap en commodificatie. Dit discours 

deed zijn intrede in het suffragette-activisme in Europa, en vooral de betaling van de 

bruidsschat werd als argument genoemd in de discussies. ‘De Kikuyu vrouw’ werden 

hierbij als een voorbeeld beschouwd, en met een grote Europese aanwezigheid tijdens de 

koloniale tijd was Centraal-Kenia een van de gebieden die sterk figureerden in deze 

debatten in de metropool. Afrikaanse opvattingen over huwelijk en bruidsschat in relatie 

tot slavernij hadden nauwelijks een plaats in deze debatten, en Centraal-Kenia vormde 

geen uitzondering op deze algemene regel. 

In dit artikel worden verhalen, evaluaties en herinneringen aan genderrelaties en 

slavernij gepresenteerd vanuit het perspectief van een mondelinge vertelling in het 

Gikuyu. In dit sprookje zijn huwelijk en bruidsschat verbonden met kwesties als 

autonomie van het huishouden, onderlinge afhankelijkheid, gender, kracht en agency.  
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SUMMARY. — ‘The girl and her brother’. Concepts of slavery and gender relations 

in a Gikuyu folktale from Central Kenya.  — In colonial parlance African women were 

often compared with slaves: sold to the highest bidder and working like beasts of burden, 

African women were associated with victimhood and commodification. This discourse 

entered suffragette activism in Europe, and especially payment of the bridewealth was 

singled out as an argument in the discussions. ‘Kikuyu women’ were regarded as a case 

in point, and, with a major European presence during colonial times, Central Kenya was 

one of the areas that featured strongly in these debates in the metropole. African views on 

marriage and bridewealth in relation to slavery hardly had a place in these debates, 

Central Kenya being no exception to this general rule. 

This paper will draw in accounts, evaluations and memories of gender relations and 

slavery from the vantage-point of a Gikuyu oral narrative. In this folktale marriage and 

bridewealth are connected to issues of household autonomy, interdependence, gender, 

force and agency.  
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