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PROLOOG 
 

 
Ik sta op het punt om te vertrekken, terug naar Nederland, terug naar huis. Met kippenvel 

over mijn hele lichaam stap ik de shuttlebus uit, die vlak voor mijn vliegtuig tot stilstand is 

gekomen. 

Nog even haal ik heel  diep adem en voel de Zuid-Afrikaanse lucht door mijn lichaam 

stromen. Wat zal ik dit stukje wereld gaan missen en al die mensen die mij toegelaten hebben 

in hun wereld zonder daar iets voor terug te verwachten, terwijl ik het achterste van hun tong 

wilde zien. Al die gesprekken die ik gevoerd heb met de meisjes, jongens, vrouwen en mannen 

ergens in de heuvels van Kwazulu-Natal. Zelfs de enorme tegenstellingen en 

cultuurverschillen zijn me dierbaar geworden. 

De vrouwen uit dit land hebben een speciaal plaatsje in mijn hart gekregen. Wat een 

respect heb ik voor hen. Zij zijn het die werken tijdens een function terwijl de mannen een 

biertje drinken, zij zijn het die de kinderen op moeten voeden, die de klappen opvangen en 

gewoon door moeten gaan. “ Zij breken niet, zij buigen mee”,  zoals Stef Boss hen zo treffend 

bezingt. 

Ik herinner me al die gesprekken die ik met ma Janet voerde aan de tafel bij haar in de 

keuken en de liters thee die we samen dronken als onze keel droog was geworden van de 

discussies die we voerden  over de positie  van de vrouw in de Zuid-Afrikaanse maatschappij. 

Ik ga het hier  zo ontzettend missen. 

Terwijl ik een laatste blik op de sterrenhemel werp, voel ik iets trillen in mijn 

broekzak. Het is mijn telefoon die aangeeft dat ik een sms heb ontvangen. Ik kijk op mijn 

telefoon. Het is een sms-je van mijn ma Janet, alsof ze voelde dat ik aan haar dacht en wat ik 

dacht. Ze wenst me een safe trip home en vervolgt haar sms met de woorden “A women has 

strengths that amaze men, she can handle trouble and carry heavy burdens. She holds 

happiness, love and opinions. She smiles when she feels like screaming. She sings when she 

feels like crying, cries when she’s happy and laughs when she’s afraid. Her love is 

unconditional. There is only one thing wrong with her: She sometimes forgets what she is 

worth….” Ik glimlach, en weet dat ma het niet kon laten om nog een keer haar ideeën met me 

te delen en ze weet ook dat we elkaar begrijpen. Dag ma, dag Zuid-Afrika. Ik zie de lichtjes 

van Johannesburg kleiner en kleiner worden tot de wolken me het zicht ontnemen en mijn 

vliegtuig me meevoert in de nacht. 

 

 



 

 

De antropoloog Geert Mommersteeg stelde in zijn boek “In de stad van de Marabouts” (2006) 

dat het driefasenmodel dat tijdens een initiatieritueel doorlopen wordt (afscheiding, 

afzondering en terugkeer), ook toepasbaar is op het antropologische veldwerk: “Een 

antropoloog vertrekt immers uit zijn eigen cultuur, zondert zich dan af in het veld om een 

nieuwe cultuur te leren kennen, en keert vervolgens terug om de verzamelde gegevens uit te 

werken, een proefschrift te schrijven en hiermee de nieuwe status van professioneel 

antropoloog te verkrijgen” (ibid:19). Precies zo heb ik mijn veldwerk in Umthwalume 

ervaren. Nadat ik in Zuid-Afrika mijn eerste, echte, antropologische adrenalinekick heb 

mogen ervaren, hoop ik me na het inleveren van deze scriptie dan ook vol trots een cultureel 

antropoloog te mogen noemen.  

 Maar de hopelijk te verkrijgen status als cultureel antropoloog na het afronden van 

deze thesis zou ik niet hebben kunnen bereiken zonder de hulp van verschillende mensen. 

Deze thesis had nooit tot stand kunnen komen zonder de medewerking en goede zorg van 

Janet Radebe, mijn gastmoeder in Zuid-Afrika. Zij was het die me opnam in haar huis, die me 

toegang gaf tot de gemeenschap waarin zij woont, die de eerste contacten regelde en die me 

kennis liet maken met de Zulucultuur. Elke avond evalueerden we samen de dag en hielp ze 

me met het ophelderen van onduidelijkheden in mijn onderzoeksdata. Ze was meer dan een 

sleutelinformant voor me, ze was en is mijn African ma. 

Verder ben ik ook dank verschuldigd aan al die meiden uit Umthwalume en Durban 

die me hun verhaal wilden vertellen. Maar ook de mannen, vrouwen en jongens die me 

hebben geholpen met het verkrijgen van bruikbare data. Mijn dank gaat ook uit naar Queen 

Mathulini uit Umthwalume. Zij gaf me de mogelijkheid om twee maagdencontroles bij te 

wonen. Iets waar ik niet op had durven hopen, toen ik in het vliegtuig naar Zuid-Afrika stapte.  

Ook wil ik Lotje Brouwer hartelijk bedanken voor haar inzet tijdens het schrijven van 

mijn onderzoeksvoorstel én het uiteindelijke schrijfproces van deze masterthesis. Zij hielp me 

op weg, gaf tips en ideeën waar dat nodig was en zij heeft me als een antropoloog laten kijken 

naar de in het veld verzamelde data. 

      Tot slot wil ik mijn ouders bedanken, die me hebben gesteund  in het realiseren van 

een droom: afstuderen als cultureel antropoloog. Een droom die na jaren van hard werken 

eindelijk verwezenlijkt kan worden. De Zuid-Afrikaan zou dan ook luidkeels roepen, 

AMANDLA! 



6 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ............................................................................................................. 7 

1.1 Methodologische verantwoording ....................................................... 10 

1.2 Opbouw thesis .................................................................................... 12 

 

2 Maagdelijkheidcontroles, een praktisch nut ................................................... 13 

2.1 Het ABC van de maagdencontroles .................................................... 14 

2.2 Protect the flowers .............................................................................. 19 

2.3 Vroeger en nu ..................................................................................... 22 

 

3 “It’s part of our culture, it’s tradition” ........................................................... 27 

3.1 Zulumaagden versus westerse MTV-meisjes ...................................... 28 

3.2 Traditie, cultuur en moderniteit ........................................................... 31 

3.3 Oude traditie in een nieuw jasje .......................................................... 34 

3.3.1 Gemeenschapsgevoel ...................................................................... 37 

 

4 Universalisme versus particularisme ............................................................. 39 

4.1 Rebelse meiden en strenge moeders .................................................... 40 

4.2 Politieke strijd ..................................................................................... 42 

4.3 Taboe .................................................................................................. 44 

4.4 Emic point of view .............................................................................. 47 

 

5 Conclusie ...................................................................................................... 51 

5.1 Aanbeveling ........................................................................................ 53 

 

Literatuurlijst ................................................................................................... 54 

 

Bijlage 1 ........................................................................................................... 56 

Bijlage 2 ........................................................................................................... 59 

Bijlage 3 ........................................................................................................... 62 

Bijlage 4 ........................................................................................................... 64 
 

 



        Inleiding 

7 

 

 

1 
Inleiding 

 

''Three years ago if you talked about virginity testing, people would laugh and say that was 

something that their grannies did. But it's really a growing phenomenon now. This year it is 

bigger than last year, and next year it will be even bigger again” (George, 2007: 8). 

 

Maandelijks worden honderden Zulumeisjes gecontroleerd op hun maagdelijkheid. Deze 

maagdelijkheidcontroles kennen sinds de afschaffing van het apartheidsregime in 1994 een 

enorme opleving. Deze opleving heeft volgens verschillende wetenschappers (George, 2008; 

Delius & Walker, 2002; Leclerc-Madlala, 2001; Scogie, 2002) alles te maken met het hiv-

/aidsprobleem in Zuid-Afrika. Hoewel het hiv-/aidsprobleem in mijn ogen zeker een 

belangrijke oorzaak is van de opleving, is dit argument niet toerijkend om aangewezen te 

kunnen worden als dè oorzaak. Naar mijn mening is de voornaamste reden voor de opleving 

van de maagdelijkheidcontroles te vinden in het moderniserings- en mondialiseringproces en 

het daarmee gepaard gaande streven om gevoelens van saamhorigheid en van verwantschap te 

behouden. Ik wil in deze thesis dan ook aantonen dat de heropleving van de 

maagdelijkheidcontroles bij Zulumeisjes gezien zouden kunnen worden als een middel om de 

eigen identiteit te bewaren of te beschermen in een tijd waarbij oude ordemechanismen 

wegvallen of vervagen door processen van mondialisering.  

 Door mondialisering krijgen mensen een nieuw besef van de wereld om zich heen 

waarbij tradities in conflict kunnen komen met het moderne leven. Dit verschijnsel keert 

steeds vaker terug in een wereld waarin bevolkingsgroepen worden meegesleurd in processen 

van modernisering en waarin zij meedeinen op de invloedrijke golven van mondialisering. 

Doordat grenzen en afgrenzingen hierbij steeds poreuzer worden, wordt dit ervaren  als een 

wereld die vol beweging, verandering en vermenging van contacten is (Inda en Rosaldo, 

2002: 2). Zo draagt het mondialiseringproces eraan bij dat in postapartheid Zuid-Afrika het 

liberalisme steeds meer wordt gepromoot (Comaroff J.L&Comaroff, J., 2004). De individuele 

vrijheid komt daardoor meer centraal te staan waardoor het collectief, wat juist binnen de 

Zulugemeenschap hoog in het vaandel staat, wordt bedreigd. De rust en orde die er eerst 

waren, maken nu plaats voor onrust en verwarring. Mensen kunnen er dan naar streven om de 

eigen identiteit te behouden of te beschermen om op die manier orde in de chaos te scheppen. 
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 Niet alleen de maagdelijkheidcontroles kunnen gezien worden als een uiting van een 

versterkende hang naar traditie, identiteitsbepaling en plaatsgebondenheid. Het viel me op dat 

ook de Zuid-Afrikaanse verkiezingen van 22 april j.l door de Zulugemeenschap werden 

gezien als een middel om de eigen identiteit te benadrukken. De African National Congress 

(ANC) was al de leidende partij en dat zou zij naar alle waarschijnlijkheid ook blijven. De 

vraag was alleen of Jacob Zuma gekozen zou worden tot de nieuwe president van Zuid-

Afrika. Zuma, die in tegenstelling tot de voormalige presidenten Thabo Mbeki en Nelson 

Mandela niet tot de Xhosa behoort maar tot de Zulu’s, genoot ontzettend veel populariteit in 

zijn eigen etnische groep. Dit vooral omdat Zuma erom bekend staat dat, ondanks het feit dat 

hij nu een welvarend man is, hij zijn roots niet verloochent. Want wat er in Pretoria en 

Johannesburg ook besloten wordt, de oude Zulugebruiken en het contact met zijn 

geboortegrond zijn zijn eerste prioriteit, vertelt hij in vele interviews. “Je kunt niet van een 

land houden zonder van je geboortegrond te houden. Je moet ergens vandaan komen, je moet 

ergens mee verbonden zijn” (Zuma tijdens zijn inauguratie speech op 09-05-2009). Dat Zuma 

uiteindelijk de verkiezingen won, had voor veel Zulu’s dan ook een grote symbolische 

waarde, merkte ik. Het betekende erkenning en herwaardering van het Zuluschap. Zuma zou 

de Zulutradities en -cultuur beschermen en in ere herstellen.  

 Hieruit blijkt dat er als tegenreactie op de ontworteling van tradities een tendens van 

terugkerend verlangen waar te nemen is naar de verbondenheid met de eigen groep. Deze 

verbondenheid is een reactie op de complexiteit die werkelijk aanwezig is. Mensen zijn steeds 

meer in staat juist de handvatten van mondialisering te gebruiken om de verbondenheid van 

de eigen cultuur en tradities te versterken, waardoor er een grotere waardering van de eigen 

culturele uniekheid ontstaat (Juergensmeyer, 2002). Deze reactie van een versterkende hang 

naar traditie en plaatsgebondenheid is ook terug te zien bij de Zulugemeenschap die steeds 

meer aandacht gaat besteden aan de common denominator (Eriksen, 1998). Een Common 

denominator zou vertaald kunnen worden als de grootste gemene deler. Dit wil zeggen dat 

men op zoek gaat naar datgene wat de mensen delen. Het fungeert als een podium voor 

gedeelde discoursen en gemeenschappelijke interacties, zowel in het dagelijkse leven als wel 

in het beleid van de (nationale) politiek. Het is een proces van in- en uitsluiting. Anders 

gezegd, de één hoort wel bij de groep en de ander niet. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen twee velden. Het eerste is het veld van de grootste gemene deler. Deze heeft 

betrekking op een groot aantal mensen, bijvoorbeeld op nationaal niveau. Het tweede veld is 

de kleinste gemene deler en speelt zich af tussen vrienden of een kleine groep mensen (ibid). 

In het geval van de Zulugemeenschap in Zuid-Afrika speelt met name de kleinste gemene  
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deler een grote rol: er wordt, ten tijde van de mondialisering, vooral aandacht besteed aan de 

overeenkomsten binnen de eigen etnische groep. Er wordt belang gehecht aan de eigen 

tradities en cultuur, zoals de maagdelijkheidcontroles, om de eigen identiteit naar voren te 

brengen.     

 Mondialisering kan echter niet direct gezien worden als een bedreiging voor 

vertrouwde identificaties; wel is het een belangrijke katalysator voor veranderingen. Vanuit 

antropologische perspectief is het dan ook interessant om te kijken welk effect processen van 

mondialisering en modernisering hebben op de tradities binnen de Zulugemeenschap in 

postapartheid Zuid-Afrika. Door aandacht te besteden aan de impact die mondialisering heeft 

op deze gemeenschap, kan gekeken worden hoe de Zulu’s omgaan met hun snel veranderende 

samenleving. Om het heden te begrijpen moet er namelijk ook gekeken worden naar wat het 

verleden voor de Zulu betekent in een samenleving waar de apartheid, armoede, geweld en 

hiv/aids de oude familiestructuren hebben ontwricht. Dankzij dit alles doet de 

Zulugemeenschap er alles aan om haar culturele tradities zoveel mogelijk in stand te houden 

of te vernieuwen. Want hoewel tradities vaak beschouwd worden als oud en statisch, zijn zij 

juist dynamisch en soms zelfs vrij recent in het leven geroepen of aangepast aan de tijd 

(Hobsbawm & Ranger, 1993). Het uitvinden of heruitvinden van tradities, of zoals 

cultuurwetenschappers dat de invention of reinvention of tradition noemen (ibid), is een 

manier om tradities in het leven te roepen of nieuw leven in te blazen om op die manier de 

eigen identiteit te benadrukken en de sociale cohesie te bevorderen om zodoende de 

continuïteit met het verleden te bekrachtigen (Hobsbawm & Ranger, 1993; 1-2). Nostalgische 

gedachten en het verlangen om vast te willen blijven houden aan tradities, dient dan als 

legitimiteit voor het aanpassen of creëren van tradities ten tijde van grote veranderingen.  

 Met name omdat gevoelens van saamhorigheid en verwantschap onder druk komen te 

staan en instabiel dreigen te worden, is het interessant om vanuit het cultureel antropologische 

perspectief te kijken welke betekenis tradities krijgen ten tijde van grote veranderingen. 

Vertrouwde eenheden, verbanden en concepten verliezen hun duidingswaarde waardoor men 

terugverlangt naar de orde die er voorheen was. Door de maagdelijkheidcontroles te bezien in 

het licht van het mondialiseringproces kunnen we het effect van een mondiaal verschijnsel 

toepassen op een locaal verschijnsel waarbij de emic- perspective centraal staat. De 

maagdelijkheidcontroles kunnen in dit verband dienen als een klein voorbeeld om grote 

maatschappelijke vraagstukken te belichten en de complexiteit en gevoeligheid van  
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veranderingen aan te tonen. Bovendien tonen de maagdelijkheidcontroles dat mensen 

beschikken over agency zodat zij hun dagelijkse leven vorm kunnen geven en zodoende 

kunnen bemiddelen in processen van mondialisering (Inda & Rosaldo, 2008; 7).  

 

1.1 Methodologische verantwoording 

 

Deze thesis  is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in Zuid-Afrika in de maanden 

februari tot en met mei 2009. Tijdens deze periode heb ik onderzoek gedaan naar 

maagdelijkheidcontroles bij Zulumeisjes in Kwazulu-Natal, het ‘land’ van de Zulu. 

Gedurende dit onderzoek heb ik twee en een halve maand ingewoond bij Janet Radebe, een 

Zuluvrouw. Zij woont in Umthwalume, een ruraal gebied zo’n 35 kilometer ten zuiden van 

Durban. De laatste anderhalve maand heb ik mijn onderzoek in Durban voortgezet om op 

deze manier mijn data uit een ruraal gebied aan te kunnen vullen met data uit een stedelijk 

gebied.   

 In deze thesis besteed ik, naast verhalen die de betrokken actoren zelf hechten aan de 

maagdencontroles, ook aandacht aan de verhalen van de actoren die tegen de 

maagdencontroles zijn. Het zijn de kleine verhalen binnen het grote proces van 

mondialisering die hierbij aan het licht komen.  

 De vraagstelling die tijdens mijn onderzoek centraal heeft gestaan luidt: “Welke 

functie vervullen de hedendaagse maagdelijkheidcontroles in de Zulugemeenschap en hoe 

kunnen deze controles worden gezien als een invention of tradition?” Om antwoord op deze 

vraag te krijgen heb ik gebruik gemaakt van een methodetriangulatie. In navolging van 

Dewalt&Dewalt (2002) heb ik tijdens mijn onderzoek de morele plicht gevoeld om mijn 

intenties aan mijn respondenten kenbaar te maken. Ik heb hen duidelijk verteld,  waar ik 

onderzoek naar deed en dat ik de verkregen data graag wilde gebruiken voor het schrijven van 

deze thesis. Tevens ben ik me ervan bewust geweest dat anonimiteit in het onderzoek te allen 

tijde gewaarborgd dient te blijven, dit wordt ook wel informed consent genoemd. Met name 

omdat dit onderzoek voor en groot deel is gebaseerd op denkbeelden rond seksualiteit, ben ik 

me hier zeer bewust van geweest. Ik heb alle geïnterviewden gevraagd of ik hun eigen naam 

mocht gebruiken in mijn thesis. De meesten vonden dat geen probleem, een enkeling heeft me 

gevraagd haar naam te anonimiseren.  
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 Mijn voornaamste methode van dataverzameling was participerende observatie in de 

gemeenschap. Om in contact met de betrokken actoren te komen, heb ik vanuit Janets huis 

beltegoeden en elektriciteit verkocht. Dit, omdat Janet gelukkig al vrij snel doorhad wat 

antropologisch veldwerk inhoudt en zich daarbij realiseerde dat het voor mij als blanke, 

westerse vrouw erg moeilijk zou zijn om met de zwarte Zulugemeenschap gesprekken aan te 

knopen over seksualiteit. Om deze reden heeft zij mij gevraagd om de verantwoordelijkheid 

voor de verkoop van de beltegoeden en ektriciteitstegoeden voor mijn rekening te nemen. De 

dorpsbewoners konden op die manier aan mijn aanwezigheid wennen en zij wisten tevens dat 

ik bij Janet hoorde. Bovendien was dit voor mij, met name in de eerste weken, de uitgelezen 

kans om contacten te leggen en het vertrouwen proberen te winnen van de mensen uit de 

omgeving. Naast dit baantje heb ik ook veel ‘rondgehangen’ en geschiedenis lessen gegeven 

op de Zibenele High School, een kleine Zuluschool in de buurt. Dit rondhangen bestond uit 

broodjes verkopen op het schoolplein tijdens de pauzes, lesobservaties en gewoon het 

aanknopen van een praatje met de leerlingen. Op deze wijze heb ik contacten proberen en 

weten te leggen met meisjes die zich laten controleren op hun maagdelijkheid, maar ook met 

hun ouders.  

 Naast participerende observaties heb ik ook enkele diepte- en semi-gestructureerde 

interviews gehouden. Deze onderzoeksmethoden heb ik met name gebruikt bij politici, 

docenten en mensen die werkzaam zijn binnen vrouwenorganisaties. Bij een enkel meisje, 

jongen of ouder heb ik ook diepte- of semi-gestructureerde interviews af kunnen nemen, maar 

dan alleen als ik met hen een zodanige vertrouwensband had op weten te bouwen dat zij zich 

niet ongemakkelijk voelden om met mij van gedachten te wisselen over seksualiteit.  

 Verder bestond mijn onderzoek uit het volgen van de actualiteiten. Ik had het geluk dat 

mijn veldwerkperiode samenviel met de nationale verkiezingen op 22 april 2009. Hierdoor 

kon ik goed in kaart brengen hoe de verschillende politieke partijen dachten over tradities, 

zoals de maagdencontroles, welke oplossingen zij aandroegen voor het hiv-/aidsprobleem en 

hoe zij zich profileerden naar en binnen de Zulugemeenschap toe.  

 Tot slot wil ik erop wijzen dat, om de maagdencontroles te begrijpen, we vertrouwd 

moeten raken met de perceptie die de Zulugemeenschap heeft op het menselijke lichaam. 

Hierbij zijn de wetenschappelijke ‘realiteit’ en ‘waarheid’ van minder belang. Het 

maagdenvlies, ook wel het oog genoemd waar de maagdentester tijdens de controles  naar 

zoekt als bewijs voor de maagdelijkheid, maakt deel uit van de volkstradities rond het 

menselijke lichaam en  de ethnomedische aanname van gezondheid en ziekten (Leclerc-

Madlala, 2001:539). De emic point of vieuw is in dit onderzoek dan ook van belang. Het is 
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niet aan mij, een westerse vrouw, om op grond van wetenschappelijke aannames deze 

controles te veroordelen. 

Verder zal ik het in deze scriptie  hebben over ‘de’ Zulu, terwijl ik me er terdege van 

bewust ben, dat ‘de’ Zulu niet bestaat. Mijn antropologische onderzoeksresultaten kunnen 

zodoende niet als generaliserend worden beschouwd. Dit omdat cultureel antropologisch 

onderzoek zich met name richt op het kleine verhaal. Maar om het schrijfproces niet onnodig 

te bemoeilijken heb ik ervoor gekozen om deze term toch te gebruiken. 

 

1.2  Opbouw thesis 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan het praktische nut van de 

maagdencontroles. Hierbij zal ik ingaan op hoe de maagdencontroles worden uitgevoerd, op 

de oorsprong en op de verschillen tussen het heden en het verleden. In dit hoofdstuk zal ik 

tevens aantonen dat maagdelijkheid de eerbaarheid van de jonge, ongehuwde meisjes 

representeert en daarbij ook de integriteit van haar familie. De nadruk op deze morele status 

moet voorkomen dat jonge meisjes seksuele relaties aangaan voordat zij in het huwelijk 

treden. 

 In het derde hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de symbolische functie van de 

maagdencontroles, aangezien zij bijdragen aan de versterking van het gemeenschapsgevoel 

van de Zulu. Hierbij zal ik tevens dieper ingaan op het effect dat het mondialiseringproces 

heeft op de Zulugemeenschap en op haar cultuur en tradities. Belangrijk in deze is dat 

tradities al naar gelang de omstandigheden of de tijdsgeest kunnen ‘opleven’ of  aangepast 

kunnen worden. Het aanpassen van tradities is daardoor een verschijning die met name 

opkomt in tijden van modernisering 

 In hoofdstuk vier zal ik aandacht besteden aan de discussie tussen enerzijds 

universalistische en anderzijds particularistische standpunten omtrent de maagdencontroles. 

Middels dit debat wil ik aantonen dat tegenstanders van de maagdencontroles de maagden 

zien als slachtoffer van hun vrouwelijke identiteit, omdat zij seksueel beperkt worden, terwijl 

de betrokken meisjes de maagdencontroles zien als een manier om hun vrouwelijke 

identiteiten te construeren en als een manier om de Zulu tradities in stand te houden. Tenslotte 

zal ik in de conclusie antwoord geven op mijn onderzoeksvraag en zal ik ingaan op de 

consequenties en aanbevelingen die volgen uit mijn onderzoeksresultaten.  
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2 
Maagdelijkheidcontroles, een praktisch nut 

 

Wematshitshi hlolwani            Onaangeraakte meisjes moeten getest worden 

Akenyeke ubufebe   Kennen geen vele liefdes 

Intombi ayipreventi   Meisjes, gebruik geen anticonceptie 

Incane kangaka   als je nog zo jong bent 

 

Wolala intshitshi   Meisjes, ga liggen 

Lamisa amadolo   en trek je knieën op 

Intombi ayipreventi   Meisjes, gebruik geen anticonceptie 

Incane kangaka   als je nog zo jong bent 

 

Sabuka isalukazi   De oude vrouw kijkt 

Sanikina ikhanda   en knikt met haar hoofd 
 

(Scorgie, 2002: 69. Vrij vertaald door A. van Luijtelaar) 

 

Dit lied wordt gezongen als de maagden, izintombi’s, zich in een rij opstellen om zich te laten 

testen op hun maagdelijkheid. Jonge meisjes behoren geen voorbehoedsmiddelen te 

gebruiken, luidt de boodschap van het lied, zij moeten zich geheel afzijdig houden van 

seksuele handelingen. Jonge, ongehuwde meisjes behoren maagd te blijven. Om deze reden 

worden veel meisjes op hun weg naar volwassenheid maandelijks gecontroleerd op de 

naleving van hun seksuele moraal, zodat zij tot aan hun huwelijk maagdelijk blijven van 

lichaam, ziel en geest.  

 “Het is niet makkelijk om maagd te blijven tot aan het huwelijk. Om de meiden te 

helpen dit doel te bereiken heeft elke gemeenschap een soort maagdenklasje, dat wordt geleid 

door een iqnikiza”, vertelde Joyce me, een 21-jarige maagd, die zelf ook tot iqnikiza is 

benoemd. Een verantwoordelijke taak. “Als iqnikiza sta je aan het hoofd van de maagden uit 

je gemeenschap. Deze klasjes worden in het leven geroepen door de Queen Mother of een 

andere vooraanstaande vrouw uit de gemeenschap. Enkele dagen vóór en enkele dagen na 

iedere maagdentest komen we bij elkaar en dan wordt het belang van maagdelijkheid bij 

jonge meisjes besproken” vervolgde Joyce haar verhaa. Omdat Joyce de oudste is, is zij 

benoemd tot iqnikiza en leidt ze deze bijeenkomsten. Zij moet proberen met haar goede raad 

en ervaring de meisjes op het rechte pad te houden. Op het moment dat meisjes voor het eerst 

een maagdencontrole bijwonen, vaak vanaf hun achtste levensjaar, sluiten deze meisjes zich 

ook aan in het klasje van de iqnikiza. Op die manier wordt jonge meisjes al vroeg het belang 

van zedelijk gedrag en van een seksuele moraal bijgebracht. Als één van de meisjes 

bijvoorbeeld verliefd is of een vriendje heeft, kan zij voor raad bij Joyce terecht. Joyce legt 
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deze meisjes dan uit hoe ze intiem kunnen zijn met een jongen zonder dat ze gepenetreerd 

worden. Dit is ook de boodschap in het bovenstaande lied, jonge meisjes laten zich niet 

penetreren en daardoor hoeven zij geen anticonceptiemiddelen te gebruiken. Ze zullen maagd 

blijven tot aan het huwelijk.
1
  

 

2.1  Het ABC van de maagdencontroles 

 

Zaterdagochtend 7 maart half acht. Zo’n veertig meisjes hebben zich in groepjes van 

zeven à tien verzameld in de tuin van de Queen Mother van Umthwalume. Sommige groepjes 

staan rustig te wachten, andere dansen en zingen mee op de nieuwste hit van Beyoncé, die één 

van de meisjes via haar mobiele telefoon laat horen. De groepjes komen allemaal uit 

verschillende dorpen in de omgeving en aan de hand van de kleur van de rokjes die de meisjes 

dragen kun je zien  uit welk dorp zij afkomstig zijn. 

Het wachten is op de maagdentestster, de abahloli. Deze oudere vrouw zal alle veertig 

maagden, de izintombis, testen op hun maagdelijkheid. Deze vrouw heeft geen speciale 

opleiding genoten, het beroep wordt van moeder op dochter overgedragen. Als de abahloli 

gearriveerd is, gaat zij op een rieten mat op de grond zitten en laat een grote teil vullen met 

water. Vervolgens doet ze een paar plastic handschoenen aan en roept het eerste meisje bij 

zich. Dit meisje van 23 jaar oud is de dochter van de Queen Mother. Zij zal als eerste 

gecontroleerd worden op haar maagdelijkheid en daarna is haar nichtje aan de beurt. Op 

deze manier geeft de royal family het startsein voor de opening van de maandelijkse 

maagdencontrole én geven deze het goede voorbeeld: zij zijn nog steeds maagd ondanks alle 

verlokkingen waar ze mee te maken hebben gekregen op hun weg naar volwassenheid. Hierna 

volgen de andere meisjes, groep na groep. In elke groep wordt de iqnikiza  als eerste 

gecontroleerd. De meisjes trekken hun onderbroek uit en gaan met gespreide benen voor de 

abahloli op de rieten mat liggen (zie figuur 1). De woordwisseling tussen de abahloli en de 

izintombi beperkt zich tot “Sawubona, unjani?”, wat zoveel betekent als hallo, ik zie jou en je 

voorouders. Het antwoord hierop is “Ngikona”, ik zie jou en jouw voorouders ook. De meeste 

meisjes lijken er geen problemen mee te hebben om in het bijzijn van zoveel andere meisjes 

hun onderbroek uit te trekken en met gespreide benen op de grond te gaan liggen, maar een 

enkel meisje lijkt het toch vreemd te vinden en let er nauwlettend op dat enkel de abahloli 

haar geslachtsdelen te zien krijgt en niemand anders. 

                                                
1
 Semi-gestructureerd interview met Joyce, 8 maart 2009, Umthwalume 
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Echt veel privacy hebben de meisjes  ook niet, want achter de abahloli loopt de weg. Mannen 

die willen komen kijken, worden echter wel op een afstandje gehouden. 

Het controleren gaat in een razendsnel tempo. Als een meisje op de grond ligt, werpt de 

abahloli een snelle blik in de vagina van het meisje. Gezocht wordt naar het oog, het 

maagdenvlies of zoals de Zulu’s het noemen het ihlo. Dit duurt nog geen drie seconden. Als 

het oog is gevonden steekt de abahloli haar hand in de lucht als teken dat het meisje voor de 

test is geslaagd, waarna het meisje een witte stip van verf op haar voorhoofd krijgt als teken 

van haar maagdelijkheid. Hierna poedelt de abahloli even met haar handen in het water en 

dan is het volgende meisje aan de beurt. Handschoenen worden niet verschoond en er is geen 

second opinion. De abahloli is een oude vrouw met veel ervaring op het gebied van de 

maagdentesten, er wordt  vanuit gegaan dat zij haar vak verstaat en geen fouten maakt. 

Als alle meisjes van een groepje zijn geweest, gaat dit groepje een bonnetje halen 

waar ze vijf rand voor moeten betalen, zo’n 40 eurocent. Dit bonnetje kunnen de meisjes aan 

hun moeders geven als hun moeder niet persoonlijk bij de maagdentest aanwezig kan zijn. Dit 

bonnetje is dan het bewijs dat het meisje zich heeft laten controleren en dat ze deze goed heeft 

doorstaan. Tevens wordt medegedeeld dat de volgende controle op 17 april plaats zal vinden. 

``Tell this your friends too`` roept de Queen Mother . Alle meisjes zijn vandaag geslaagd voor 

de controle… 
2 

 

Later die dag legde Joyce me uit 

waar precies naar gekeken wordt 

tijdens het testen van de 

maagden. “Om een witte stip te 

krijgen is het belangrijk dat de 

schaamlippen van het meisje 

lichtroze zijn en de vaginale 

opening moet klein en droog zijn. 

Bovendien is het maagdenvlies 

nog geheel in tact. Deze meisjes 

kunnen als pure maagden worden 

gezien. Bij sommige meisjes toont het maagdenvlies tekenen van being disturbed en is de 

vaginale opening groter dan bij de pure maagden. Deze meisjes hebben duidelijk een vriendje 

                                                
2
 Dagboekfragment 7 maart 2009 

      Figuur 1: Meisje wordt gecontroleerd op haar maagdelijkheid  

      (foto met toestemming genomen door Anne van Luijtelaar) 
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waar ze mee slapen. Ze laten zich echter niet penetreren maar wel betasten. Hierdoor is de 

kleur van hun vagina donkerder roze dan die van de pure maagden. Deze meisjes zijn in de 

gevarenzone beland” vertelt Joyce “en zij krijgen een gele stip. Ik moet deze meisjes tijdens 

de volgende bijeenkomst dan waarschuwen voor de gevaren van het hebben van seks en hen 

op het hart proberen te drukken dat ze hun maagdelijkheid moeten beschermen om 

zwangerschappen of een hivbesmetting te voorkomen. De meisjes die een rode stip krijgen, 

hebben hun maagdelijkheid verloren. Het maagdenvlies is weg en de vagina is  “too wide and 

too wet”.
3
  

Later kom ik erachter dat het helemaal niet zo vreemd is dat alle meisjes geslaagd 

waren voor de maagdentest. Veel meisjes, die hun maagdelijkheid zijn verloren, betalen de 

abahloli voorafgaand aan de maagdentest, in het geheim, een bepaald bedrag, waarna het 

meisje tijdens de controle gewoon goedgekeurd wordt. Dit heeft echter nooit één van de 

maagden bevestigd en ook de abahloli en de Queen Mother ontkenden dit in alle toonaarden. 

Het zijn de tegenstanders van de controles die dit bepleiten. Wat wel door de maagden erkend 

wordt, is het bestaan van de secondhand virgins. Dit zijn de meisjes die geen maagd meer zijn 

en een losbandig leven hebben geleidt en die aangeven dat ze spijt hebben van hun daden en 

met een schone lei willen beginnen. De maagdentester vertelde me dat zij dan kijkt hoe wijd 

de vagina van het meisje is. Dit doet zij omdat de spieren in de bekken van een meisje zich 

weer samentrekken als zij een langere periode niet gepenetreerd wordt. De secondhand virgin 

moet zich vervolgens elke maand laten testen, samen met de echte maagden. Als haar vagina 

droger en niet wijder wordt, is dat het bewijs dat het meisje haar leven heeft gebeterd en weer 

volwaardig Zulu is. Ook zij krijgt dan een witte stip nadat zij gecontroleerd is
4
. Hieruit blijkt 

de waarde die de Zulu hecht aan het hebben van een goede seksuele moraal. Meisjes die 

ontworteld zijn maar hun fout inzien, kunnen op deze manier als het ware weer “thuis” komen  

en zij krijgen een nieuwe kans om zich als Zulu met een goede seksuele moraal te 

bewijzen.
5
 Hier kan uit opgemaakt worden dat er meer aangelegen is om het seksuele 

verlangen van meisjes te beteugelen en te onderdrukken, dan dat het maagdenvlies echt in tact 

moet blijven. Seksuele onthouding kan zodoende geassocieerd worden met termen als 

integriteit, waardigheid en puurheid en kan zodoende gezien worden als een constructie op 

zichzelf waardoor het los staat van de bescherming tegen hiv/aids en tienerzwangerschappen.  

                                                
3
 Informeel gesprek met Joyce, 7 maart 2009, maagdencontrole Umthwalume  

4 Gesprek met de abahloli, 17 april 2009, Umthwalume 
5
 Semi-gestructureerd interview met enkele leerlingen en vrouwelijke docenten, 3 maart 2009, Zibenele High 

School Umthwalume 
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Om het streven naar een goede, seksuele moraal te begrijpen kan de systeemtheorie 

van Luhmann (Luhmann, in Verschraegen 2000:229-230) gebruikt worden. Hij gaat ervan uit 

dat er een functionele samenhang bestaat tussen de ideeën- en begrippenwereld in de 

maatschappij. Om moraal theoretisch te begrijpen, moeten we moraal volgens Luhmann niet 

zien als een systeem van normen en waarden, een collectieve mentaliteit, ethos of 

deugdelijkheid. Van belang is het begrip communicatie. Communicatie wordt als moreel 

gekwalificeerd, zodra menselijke achting of minachting tot uitdrukking wordt gebracht. Dit 

kan direct gebeuren, door iemand te loven of te minachten of het gebeurt indirect door te 

verwijzen naar de voorwaarden die bepalen of een handeling al dan niet achting of minachting 

verdient. Moraal duidt dus de condities aan waaronder personen zichzelf en anderen achten of 

minachten. De moraal van de maatschappij wordt gedefinieerd als een geheel van 

voorwaarden van hoe een maatschappij over achting en minachting denkt (ibid: 229-230). 

Deze theorie is ook toepasbaar op de Zulugemeenschap. Meisjes met een goede, seksuele 

moraal worden geprezen en gesteund om de achting die zij krijgen te behouden. Dit helpt te 

verklaren waarom de gemeenschap energie steekt in het in stand houden van meisjes met eer 

door de oprichting van maagdenklasjes, zodat de meisjes elkaar bij kunnen staan met raad en 

advies. Iedereen weet dat het moeilijk is om als tiener maagd te blijven, maar door elkaar te 

steunen wordt wel getracht dit doel te bereiken. Op deze manier wordt er als groep gewaakt 

over het gedrag van meisjes, waarbij er in het bijzonder op wordt toegezien dat de seksuele 

reputatie van het meisje niet in het geding komt. Hieruit blijkt weer dat eerzaamheid niet 

enkel een aangelegenheid van het meisje zelf is, maar iets wat de gehele gemeenschap 

aangaat. Uit gesprekken die ik met verschillende moeders heb gevoerd, kwam keer op keer 

naar voren dat het bijbrengen van een goede, seksuele moraal een belangrijk onderdeel van de 

opvoeding van meisjes is. Een meisje kan haar goede moraal tonen door de wijze waarop zij 

omgaat met een man. Het aanraken van en het praten en lachen met een man worden niet op 

prijs gesteld, zolang er geen familiebanden bestaan. Het meisje behoort verlegen te zijn en 

haar emoties niet te tonen. Ze zal puur en onaangeraakt het huwelijk in gaan en dus zal ze 

haar goede naam bewaren. De sleutelwoorden voor goed gedrag luiden daarom “purity”, 

“virginity”, “dignity”. Daarom zal zij niet openlijk spreken over seksualiteit. Dit thema is 

taboe, zeker in gesprekken met volwassenen of jongens. Joyce vertelde dat de meisjes in de 

maagdenklasjes wel vrij en open kunnen spreken over hun gevoelens. Ouders en jongens zijn 

dan ook niet welkom.
6
 Hieruit blijkt dat de gedragsregels van kuisheid en seksuele moraal niet 

                                                
6
 Semi- gestructureerd interview met Joyce, 8 maart 2009, Umthwalume 
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overal evenzeer van kracht zijn. De maagden onderling kunnen in vertrouwen vrij met elkaar 

spreken, maar in het bijzijn van een ouderen, vreemde of een man dienen de gedragsregels 

nageleefd te worden.  

 De Zulugemeenschap toont zijn achting naar de maagden door hen te prijzen met hun 

goede gedrag.  Tijdens de Reeddance, een jaarlijks terugkerend festival waarbij de maagden 

dansen voor de Zulukoning, krijgen de maagden een certificaat als teken van deugdzaamheid 

(Kesteren, 2000: 51). Het is een manier waarop de gemeenschap zijn achting uit voor de 

meisjes die goed op hun lichaam passen. Zo zei Lady Fair het volgende: “I keep it [het 

certificaat] so that I can show it my children in the future. I can show them, you know, that I 

was a good girl. But my mother shows my certificate to her friends too, so that they also know 

that I’m a good girl.
7
 Uit dit citaat blijkt dat certificaten dienen als een bewijs van goed 

gedrag. Het is iets waarmee gepronkt mag worden en waar zoveel mogelijk mensen van op de 

hoogte moeten zijn. De reden hiervoor is dat iedereen dan zal weten dat het meisje goed op 

haar lichaam past, niet ongehuwd zwanger zal raken en de kans op een hivbesmetting klein is. 

Op deze manier kunnen de meisjes pronken met hun maagdelijkheid en dat is belangrijk in 

een samenleving waarin jonge meisjes al vroeg hun eerste seksuele ervaring hebben en de 

bedreiging van hiv/aids op de loer ligt. Zuid-Afrika heeft het snelst groeiende aantal hiv-

/aidsgevallen in de wereld. Er wordt verondersteld dat tussen de 30 en 40 procent van de 

volwassen bevolking in Zuid-Afrika seropositief is (Delius&Walker, 2002: 1). Maagden 

worden dan ook gewaardeerd in de gemeenschap, omdat zij tonen dat ze goed op hun lichaam 

passen door zich kuis te gedragen waardoor de gemeenschap haar achting tegenover deze 

meisjes kan tonen. “Everybody now knows that this girl, you know, this girl is a good girl. 

Everybody will respect them. Those girls are pure, they look after themselves
8
 vertelde 

Florence Stottzi me, een ex- abahloli. 

Maar wat gebeurt er met meisjes die hun maagdelijkheid verloren hebben? Joyce 

vertelde me dat aan deze meisjes wordt gevraagd wie de ‘dader’ is. Deze jongen moet zich 

verantwoorden bij de moeder van het meisje, bij de Queen Mother en bij de iqnikiza. Als de 

relatie serieus is, betaalt de jongen een koe aan de moeder van het meisje. Op deze manier kan 

hij aantonen dat het meisje niet voor niets haar maagdelijkheid verloren is en dat de twee een 

toekomst op willen bouwen. Deze koe compenseert de elfde koe die bij de ilobola, de 

bruidsprijs, betaald had moeten worden aan de moeder van de bruid als dankbetuiging voor 

het opvoeden van een goed meisje. Door deze koe te betalen, kan de jongeman de eer van het 

                                                
7
 Interview Lady Fair, 29 maart 2009, Zibenele High School Umthwalume 

8
 Informeel gesprek met Florance Sttozi, 12 maart 2009, Umthwalume 
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meisje redden en tevens die van de moeder.
9
 Mijn informanten vertelden me, dat deze meisjes 

niet verstoten worden uit de gemeenschap en dat zij ook niet worden gestigmatiseerd. Van 

belang is dat het meisje vervolgens de relatie met de jongen wel serieus neemt en niet rond 

gaat slapen. Zelfs meisjes die hun maagdelijkheid hebben verloren bij een jongen die niet de 

ware is, of zelf een one night stand was, wordt niet verstoten. Met hen wordt wel gesproken 

over de gevaren van het ‘erop los leven’, maar verder is het een zaak van de familie waar de 

gemeenschap zich verder niet mee bemoeit. 
10

 

 

2.2  Protect the flowers 

Om de waarde die de Zulu’s hechten aan de maagdencontroles en aan de maagden in 

het algemeen te begrijpen, moet er aandacht worden besteed aan het vrouwelijke lichaam. 

Veel Zuluvrouwen en -meisjes wijzen erop, dat de vrouw een erg belangrijke functie vervult 

binnen de gemeenschap omdat het ongeschonden, vrouwelijke lichaam symbool staat voor de 

sociale orde binnen die gemeenschap. Hieruit valt de seksuele beteugeling van de vrouw te 

verklaren. De Britse antropologe Mary Douglas beschrijft in haar boek  Purity and danger: an 

analysis of concept of pollution and taboo (1966) dat de sociale orde vrij van bezoedeling is 

als er sprake is van reinheid. De gevaren die deze sociale orde kunnen bedreigen worden 

weerspiegeld in het vrouwelijke lichaam. Douglas vergelijkt het vrouwelijke lichaam in dit 

geval met het kastensysteem: Hoe hoger de kaste staat in de rangschikking, hoe hoger de 

reinheid van die kaste en hoe lager de kaste staat in de rangschikking, hoe lager de reinheid. 

Dit systeem ziet Douglas terug in het vrouwelijke lichaam. In het hoofd wordt gebeden en 

bevindt zich de ratio, hoe lager men afzakt hoe meer bevuild het lichaam raakt. Zo zou de 

vagina gezien kunnen worden als de poort die ziektes binnenlaat en de anus als de poort die 

het vuil afvoert (ibid: 125). Het vrouwelijk lichaam is zodoende in staat de veiligheid en 

zekerheid weg te nemen waardoor er een situatie van pollution kan ontstaan. Het is dan ook 

van belang om het seksuele gedrag van meisjes en vrouwen te beteugelen om op die manier 

de reinheid van de groep te bewaren. Vrouwen worden op deze manier gezien als de 

gatekeepers van de groep en vertegenwoordigen daarmee de integriteit van de groep. De 

vrouwelijke kuisheid wordt zodoende gezien als een middel om de kaste puur en rein te 

houden omdat het seksueel actieve, vrouwelijke lichaam de sociale grenzen kan vervuilen. Op 

deze manier kan kuisheid dienen als een barrière tegen ‘indringers’, zodat ze op ‘natuurlijke’ 

                                                
9
 Semi-gestructureerd interview met Joyce, 15 maart 2009, Umthwalume 

10
 Focusgroep 16 maart 2009, Iphoo High School nabij Umthwalume 
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en intuïtieve manier de voorkeuren en afkeringen toont voor of tegen bepaalde partners. 

Seksualiteit kent dan ook grenzen en spanningen en die dienen bewaakt te worden, omdat de 

eenheid van de groep voorgesteld wordt middels de symboliek van het vrouwelijke lichaam. 

“Dirt offends against order. Eliminating dirt is not a negative movement, but a positive effort 

to organise the environment” (ibid: 12). 

Dat juist de nadruk ligt op het controleren van meisjes en niet van jongens, heeft 

ermee te maken dat meisjes extra bevattelijk zouden zijn voor ziektes. Als meisjes 

menstrueren vloeit er bloed en bloed is nu juist de grootste verspreider van het aidsvirus 

(Ingstad, 1990). Menstruatiebloed blijft hierdoor een populair sociaal en soms zelf medisch 

discourse, dat geassocieerd wordt met bezoedeling, met gevaar tegenover de ideale staat van 

reinheid of met het niet-menstruerende vrouwelijke lichaam (Longman, 2002). De 

antropologe Monica Udvardy (1995), die in Afrika veel onderzoek heeft verricht naar hiv/aids 

in relatie tot het gender aspect, haakt hierop in met de woorden “Women’s bodies were 

conceived of as natural containers of HIV-infection. They are perceived as suitcases for male 

blood, special kinds of containers, and vehicles in which goods are transported” (ibid: 326). 

Daar komt nog bij dat de vagina wordt gezien als een plaats waar bacteriën en ziektes zich 

makkelijk kunnen nestellen. Zo zei Queen Mathulinie: “A dry vagina is clean and disease 

free. That’s a good girl. The wetter the vagina, the more sexually active the girl, you know. 

That girl is dangerous. Germs, like HIV, can stick easly insite her vagina”.
11

 Het viel me op 

dat de vagina gezien wordt als een punt dat extra aandacht nodig heeft. De verzorging van het 

vrouwelijke, maagdelijke lichaam vereist binnen de Zulugemeenschap dan ook extra zorg. Zo 

is het wassen van de vagina met zeep uit den boze, ook een washandje mag niet worden 

gebruikt. Dit zou de vruchtbaarheid aan kunnen tasten of zelfs het maagdenvlies kunnen 

beschadigen. Enkel het wassen van de vagina met de hand en water is toegestaan. Ook het 

gebruik van tampons wordt vermeden, want ook dit zou het maagdenvlies aan kunnen 

tasten.
12

  

De symbolische verklaring voor de beteugeling van de vrouw moet, zoals gezegd, 

gezocht worden in haar seksualiteit. Een seksueel actieve vrouw wordt ook in de 

Zulugemeenschap gezien als gevaarlijk. Zij heeft de kracht om ziektes te verspreiden en op 

die manier de gemeenschap te bezoedelen (Ngubana, 1977: 76). Meisjes moeten daarom hun 

maagdelijkheid intact houden, want alleen zo kunnen zij blijk geven van deugdzaamheid en 

aan de morele integriteit als jonge vrouw. Bovendien kan op deze manier het gevaar buiten de 
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 Interview met Queen Mathulinie, 6 maart 2009, in de Tribal Court Umthwalume 
12
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deur gehouden worden. De Zulu’s spreken echter niet over een gatekeeper zoals Douglas dat 

doet. Jobé een docent op de Zibenele High School vertelde me dat Zuluvrouwen worden 

gezien als de flowers of the community. “The women is the only person that can give birth. 

She fulfils an important place within the Zulu society. She is a flower and because of that she 

has to make sure that she holds that position and dignity”.
13

 Let wel, de kuisheid is niet enkel 

een bezorgdheid van het meisje zelf, bovenal is de gehele familie hierbij betrokken. Dit omdat 

de integriteit van een maagd staat voor de integriteit van de familie. Als lid van de familie, 

toont het meisje dat de familiebanden intact zijn. Op deze manier kan zij de eer van de familie 

tonen. Het beschermen van de eer van een meisje staat in verband met eer en schaamte. De 

seksualiteit van het meisje is constant in gevaar en moet daardoor beschermd worden 

(Steenbeek, 2003: 171). Zodoende kan gesteld worden dat het niet zozeer de integriteit van 

het vrouwelijke lichaam beschermd moet worden, maar de integriteit en kracht van de groep 

als geheel. Het seksuele gedrag van vrouwen kan opgevat worden als symptomatisch voor de 

morele gesteldheid van de samenleving. De morele staat van een gemeenschap lijkt dus 

afhankelijk te zijn van het gedrag van vrouwen. Vrouwen worden zodoende voorgesteld als 

de morele spiegels van de familie, natie of etnische groep.
14

 

 Ondanks het feit dat de gehele familie betrokken is bij de deugdzaamheid van haar 

vrouwelijke familieleden, is de druk voor het meisje als individu hoog. Eén van mijn 

respondenten, Pumla, de 23 jarige dochter van de Queen Mother, vertelde me dat haar tijdens 

een maagdentest werd verteld dat ze geen maagd meer was. Dit moest volgens Pumla echter 

een grote vergissing zijn, want ze was nog wel een maagd. In de maand die volgde had ze 

zoveel stress dat ze leed aan slapenloosheid en gewichtsverlies. Om de gemeenschap te tonen 

dat ze haar maagdelijkheid niet verloren was, heeft ze zich diezelfde maand nog eens laten 

testen, maar nu in een andere regio. Daar slaagde ze wel voor de test.
15

 Dit voorval geeft aan 

dat meisjes onder een enorme druk gebukt gaan om hun maagdelijkheid te beschermen. 

Meisjes die zich maandelijks laten controleren zijn er dan ook bijzonder trots op dat ze maagd 

zijn en dus de waardigheid van een jonge vrouw bezitten. De verantwoordelijkheid voor het 

vermijden van seksuele handelingen ligt namelijk bij het meisje zelf. De familie kan hier 

enkel op toezien en haar waar nodig beschermen. Hier staat tegenover dat seksuele 

initiatieven enkel voor de man zijn weggelegd. Het is de man die het meisje moet verleiden, 

andersom is zoals aangetoond niet toegestaan (Scorgie, 2002: 66).  Veel jonge Zulu mannen 
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streven namelijk het ideaal na van het hebben van veel vriendinnen, in navolging van het 

polygame huwelijk dat binnen de Zulucultuur is toegestaan. Deze jonge mannen worden 

amasoka’s genoemd. Het streven om de term amasoka te mogen dragen wordt door deze 

jongens gezien als een onderdeel op de wording van een echte Zuluman, een umnuzane. 

(Leclerc-Madlala, 2001: 543). Om deze reden zijn mannen vrij in hun seksuele gedrag en 

mogen zij meerdere meisjes tegelijkertijd verleiden. Hier komen de purity en danger van 

Douglas weer om de hoek kijken. Het is aan het meisjes om deze verzoeken af te slaan, om de 

verleidingen van het gevaar te weerstaan met het oog op haar eerzaamheid en reinheid. Zo 

wordt jonge meisjes verteld dat “Boys can’t stop proposing you – it’s you who need to be firm 

in your beliefs. You must know how to behave as a young girl” (Scorgie, 2002: 66). Als ik 

jonge meisjes in navolging van deze denkbeelden vroeg hoe zij over vriendjes dachten, lagen 

de antwoorden vaak op het gebied van seksuele handelingen: 

 

“Boys don’t really care about you, they will cheat on you” 

 

“They only want sex” 

 

“If you get pregnant the boy will leave you” 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de meisjes al op jonge leeftijd wordt verteld, wat de ‘gevaren’ 

zijn van de omgang met jongens. Om de meisjes te behoeden tegen dit gevaar, wordt hen 

geleerd om zich maandelijks te laten testen op hun maagdelijkheid waardoor hen geleerd 

wordt dat ze op hun lichaam moeten passen. De verantwoordelijkheid voor seksuele 

onthouding die hierbij op de schouders van jonge meisjes wordt gelegd, is daarmee maar 

enkele stappen verwijderd van de veronderstelling dat zij ook verantwoordelijk worden 

gehouden voor het verspreiden van ziektes.  

 

2.3  Vroeger en nu 

 

De verering van de maagdelijkheid en de daarbij behorende viering van een goede seksuele 

moraal binnen de Zulugemeenschap vindt zijn oorsprong in de verering van Nomkhubulwana, 

de godin van de Zulu’s. Deze godin wordt gezien als de beschermvrouwe van de 
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Zulumaagden en als bron van groei en creatie. Het zou van oorsprong de verering van deze 

godin zijn geweest die de maagdencontroles in het leven heeft geroepen (Scorgie, 2002:56).  

Mijn respondenten gaven aan dat de maagdencontroles vroeger enkel in verband konden 

worden gebracht met de hoogte van de ilobola, de bruidsprijs, die betaald moest worden aan 

de moeder van het meisje. Meisjes werden getest op hun maagdelijkheid, zodat de familie van 

het meisje en de familie van haar aanstaande man er zeker van waren dat het meisje nog 

maagd was op het moment dat ze in het huwelijk trad en de ilobola, bestaande uit koeien, 

betaald moest worden. Bovendien werd en wordt een maagd gezien als een persoon die 

beschikt over discipline en doorzettingsvermogen. Het huwen van een maagd wordt daardoor 

als waardevol beschouwd, omdat dit meisje zich ook zou kunnen beheersen als haar man 

langere tijd van huis is
16

. De hoeveelheid koeien die betaald moesten worden was dan ook 

afhankelijk van de kuisheid van de bruid. “If the girl was found to be a virgin, you had to pay 

eleven cows, if she was not a virgin anymore then you had to pay ten cows. But the most 

important cow is the eleventh cow. We call here inkomo kamama, the mother cow”,
 17

 vertelde 

Janet. Deze elfde koe stond en staat nog steeds symbool voor de maagdelijkheid van de bruid 

en zij werd geschonken aan de moeder van de bruid als teken dat zij haar dochter een goede 

moraal had bijgebracht. De inkomo kamama werd tijdens het huwelijksfeest geslacht en 

opgegeten, terwijl de overige tien koeien dienden als kapitaalbezit (George, 2008:1455). De 

maagdencontroles konden zodoende vroeger in verband gebracht worden met de hoogte van 

de ilobola. Meisjes werden destijds getest door de eigen grootmoeder of moeder, maar de 

voorkeur ging uit naar de grootmoeder. “Old, African women are wise women, people respect 

them. Younger women can’t have the experience that old women have. That’s the reason why 

the abahloli still has to be an old women”,
18

 vertelde Janet me. De controles vonden altijd 

buiten plaats, omdat de meisjes op deze manier beter in contact konden komen met 

Nomkhubulwana, de godin
19

. Dat is nu nog steeds het geval. 

 De maagdencontroles zijn tijdens het apartheidsregime in onbruik geraakt. Enkelen 

van mijn respondenten gaven aan dat dit te maken had met het feit dat veel zwarte mannen, 

door de blanke overheersers, in de mijnen ver van huis te werk werden gesteld. Het werk in de 

mijnen werd zeer slecht betaald en zodoende konden zij hun families nauwelijks 

onderhouden. Om die reden waren deze mannen wellicht ook niet in staat om een ilobola, 

bestaande uit elf koeien, te betalen. Na  de afschaffing van de apartheid werden de controles 
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weer populairder, waarschijnlijk als onderdeel van de African Renaissance, waarbij de 

Afrikaanse cultuur weer nieuw leven in geblazen werd (Leclerc-Madlala, 2001:536). Meer 

hierover wordt in hoofdstuk drie beschreven.  

Queen Mathulini vertelde me, dat de rol van de Queen Mother sinds de heropleving 

van de maagdencontroles belangrijker is geworden. Zo vertelde zij dat, in tegenstelling tot het 

verleden, de meisjes tegenwoordig niet meer getest worden door een familielid maar door de 

abahloli, een officiële maagdentester. Doordat de abahloli vaak van ver moet komen, worden 

alle maagden uit een aantal omliggende dorpen op dezelfde dag gecontroleerd. De datum 

wordt door de Queen Mother vastgesteld.
20

 Er zou dan ook gesteld kunnen worden dat de 

maagdencontroles sinds de opleving in de jaren ’90 een socialiserende functie hebben 

gekregen, doordat zij in de publieke ruimte worden gehouden. Het viel me op dat de gehele 

gemeenschap is erbij betrokken is, waardoor de sociale controle groot is. Iedereen die 

aanwezig is tijdens een controle kan zien welke meisjes een goede seksuele moraal hebben en 

welke meisjes gefaald hebben. Ook hieruit blijkt weer dat de kuisheid en eerbaarheid niet 

enkel en aangelegenheid voor het meisje zelf is, maar dat de gehele gemeenschap erbij 

betrokken is. Hier kan de systeemtheorie van Luhmann weer opgepakt worden, omdat blijkt 

dat de gemeenschap door deze ‘openbare’ controles direct haar achting of minachting kan 

uiten waardoor zij uitdrukking kan geven aan haar perceptie van goed gedrag. Niet alleen de 

familie van het meisje ziet hierdoor toe op de seksuele moraal van het meisje, maar de gehele 

gemeenschap, omdat ze de sociale orde kan bedreigen door bezoedeling.  

Deze bezoedeling heeft te maken met het hiv-virus, dat in Zuid-Afrika, en met name in 

Kwazulu-Natal een enorm groot probleem is, maar ook met tienerzwangerschappen. Eén van 

de redenen waardoor vrouwen geïnfecteerd of ongewenst zwanger kunnen raken, is dat de 

sociaal-economische situatie van arme vrouwen ertoe kan leiden dat het hebben van meerdere 

partners tegen betaling noodzakelijk is om in de dagelijkse basisbehoeften te voorzien. Veel 

vrouwen hebben namelijk geen of slechts minimale opleiding genoten, waardoor hun 

arbeidsmogelijkheden voornamelijk beperkt zijn tot de informele sector (Bruyn, 1991: 237). 

Juist omdat het aidsprobleem zo groot is in Zuid-Afrika, denken sommige mannen een 

verhoogd risico te lopen om geïnfecteerd te worden als zij een prostituée bezoeken. Om deze 

reden komt het steeds vaker voor dat mannen jonge meisjes uitzoeken voor hun contacten. 

“We call them sugar daddies, old men who are paying food, clothes or schoolbooks for young 

girls. In exchange they get seks”, vertelde Amanda. “A lot of poor girls are having a sugar 
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daddy. That’s the only way to survive”
21

. Maar niet alleen de sugar daddies infecteren jonge 

meisjes, ook vriendjes die voor langere tijd elders te werk worden gesteld, zijn een gevaar. Zo 

publiceerde de Cape Times een artikel dat jongens uit de rurale gebieden op zoek gaan naar 

werk in de steden. Doordat zij lange tijd van huis zijn, hebben zij in de stad vaak meerdere 

vriendinnen. Wanneer zij weer terug keren naar hun familie is de kans groot dat hun 

echtgenoten geïnfecteerd raken (Cape Times, 24-03-2009). Op deze manier kunnen meisjes 

de gemeenschap bedreigen en  bezoedelen en dient erop toegezien te worden dat zij puur 

blijven. Bovendien blijkt hieruit dat er sprake is van een machtsasymmetrie. Meisjes worden 

gecontroleerd op hun seksuele gedrag om op die manier hun gedisciplineerde en eerzame 

karakter te kunnen tonen. Voor mannen geldt deze gedragscode niet. Zij worden niet 

aangesproken op hun seksuele gedrag.  

Queen  Mathulini gaf verder aan dat van meisjes tegenwoordig zelden wordt verwacht 

dat zij tot aan het huwelijk maagd blijven
22

. Dit werd ook door Joyce bevestigd. Het bereiken 

van de 21-jarige leeftijd staat gelijk aan het bereiken van de volwassenheid. Men 

veronderstelt dat deze volwassen meisjes in de voorafgaande jaren genoeg wijze lessen 

hebben geleerd en dat zij nu zelfstandig op hun lichaam kunnen passen. Bovendien wordt de 

21-jarige leeftijd als een acceptabele leeftijd gezien om seksueel actief te worden. Toch 

streven veel meisjes en ouders ernaar om tot aan het huwelijk maagd te blijven, omdat de 

traditie dit voorschrijft vertelde Zandile me op haar 21-jarige verjaardagsfeest.
23

 Door zich 

maandelijks te laten controleren hebben de meisjes bovendien geleerd om ‘nee’ te zeggen en 

hebben daardoor geleerd dat zij de baas zijn over wat er met hun lichaam gebeurt. De 

maagdencontroles moeten op die manier ook bijdragen om de eigenwaarde van meisjes te 

verhogen (Leclerc-Madlala, 2001: 535).  

 

 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat om de morele deugd te bereiken meisjes 

hun seksualiteit moeten onderdrukken, maar dat is niet het enige doel van de 

maagdencontroles. Het belangrijkste aspect zit in de veronderstelling dat de eerbaarheid van 

jonge meisjes in gevaar verkeert, omdat zij de gemeenschap kan bezoedelen. Het seksueel 

actieve, vrouwelijke lichaam wordt gezien als dirty en gevaarlijk binnen de sociaal 

gedefinieerde grenzen van de gemeenschap. De angst voor bezoedeling vereist dat het meisje 
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zich niet inlaat met mannen en zich houdt aan de seksuele gedragscodes. Vanuit deze visie 

zou complete onthouding de beste bescherming bieden. De maagdentesten zouden zodoende 

gezien kunnen worden als een passage uit het leven van jonge meisjes waarin zij geacht 

worden de sociale orde in de gemeenschap in stand te houden. De maagdentesten roepen 

zodoende een constructie van vrouwelijkheid en genderrelaties op, door en met beslissingen 

rond seksualiteit. Daarnaast zijn de maagdentesten ook een vorm van culturele en etnische 

identiteiten: het meisje, haar familieleden én de gehele gemeenschap kunnen via de 

maagdelijkheid en eer van het meisje tonen, dat ze bij een bepaalde gemeenschap horen die 

het culturele erfgoed respecteert. Met andere woorden de maagdencontroles zijn een manier 

om uiting te geven aan het Zuluschap. Seksueel gedrag zou zodoende gezien kunnen worden 

als een weerspiegeling van hiërarchie die verborgen ligt in het grotere sociale systeem.  
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3 

“It’s part of our culture, it’s tradition” 
 
Zondagochtend. Ik rijd  met Amanda, haar twee nichtjes en een vriendin naar Durban. Alle 

vier de meiden wonen door de week in de stad en komen in de weekenden of om het weekend 

thuis bij hun ouders. Zoals gewoonlijk hebben we het over hoe het leven er overseas aan 

toegaat. Dan vraagt Beauty of ik een vriendje heb. Als ik dat bevestig, komt meteen de vraag 

of mijn ouders dat weten. Als ik weer bevestig en zeg dat mijn vriendje vaak bij mijn ouders 

thuis komt, wordt er gegiecheld op de achterbank. “Gaan jullie trouwen?”, vraagt Amanda. 

“Nou nee, voorlopig nog niet”, antwoord ik, “ik wil eerst studeren en een goede baan 

vinden”. Dan zit Amanda ineens aan mijn bovenarm. Ze aait erover en beweegt het vet heen 

en weer. De meiden in de auto lachen en er wordt druk overlegd in het Zulu. Dit is me eerder 

overkomen, toen ik bij een maagdencontrole aanwezig was. Ik snap er niets van. Ik vraag wat 

er zo grappig is. Amanda zegt: “I see that you have a boyfriend”. Nu snap ik er helemaal 

niets meer van. “Hoezo, kan je aan mijn bovenarm zien dat ik een vriendje heb?” Amanda 

legt uit dat mijn vel niet meer strak is. “Ja dus?”, vraag ik. Met blikken en blozen leggen de 

meiden uit dat als je geslachtsgemeenschap hebt gehad, je huid minder strak wordt en dat 

alles een beetje gaat zwabberen. Later legt Janet me uit, dat bij de eerste penetratie in het 

lichaam van het meisje een stofje wordt aangemaakt dat ervoor zorgt dat je lichaam 

verandert. Je huid wordt minder strak, je borsten worden minder stevig en je kuiten en je 

bovenarmen gaan wat zwabberen. 

Die meiden in mijn auto hebben dus gezien dat ik geen izintombi meer ben én niet 

getrouwd ben. Oh jee, denk ik wanhopig, nu word ik gezien als een gevallen vrouw en kan ik 

wel fluiten naar interessante data van deze meiden. Want het is me al vaak opgevallen dat het 

hier toch wel als vreemd wordt beschouwd, dat ik al een aantal jaren een vriendje heb, dat ik 

nog geen kinderen heb én niet over trouwen nadenk ondanks het feit dat ik daar een 

respectabele leeftijd voor heb. Wat moet ze dan met die jongen? lijken ze te denken. Om 

ervoor te zorgen dat de aandacht niet langer op mij gericht blijft, begin ik de meiden te 

vragen naar het studentenleven in Durban. “Hoe zijn de feestjes?”, vraag ik. “Oh they are 

the best in the world!”, roepen de meiden. “Our boys are the best dancers!”. Nu wordt het 

interessant. Jongens, deze maagden hebben het over dansende jongens die ze tegenkomen op 

feestjes. “Hebben jullie vriendjes?”, vraag ik tegen beter weten in. Weer gegiechel. “Tell her, 

Thabisile”,  zegt de één. Ik kijk Thabisile nieuwsgierig aan.  Het zal toch niet, denk ik. En ja 

hoor, Thabisile heeft een vriendje in Durban. “Weten je ouders dat?”, vraag ik nu op mijn 
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beurt. “Nee, nee, natuurlijk niet” zegt ze. “Hoe vaak zie je hem?”, vraag ik door. “Eens per 

week”,  antwoordt Thabisile verlegen. “Waar ontmoeten jullie elkaar dan?”, vraag ik. “Ik ga 

naar zijn appartement”, antwoordt Thabisile. “Overdag?”, vraag ik nieuwsgierig. Weer 

gegiechel op de achterbank. “Nee, nee, niet altijd”, antwoordt Thabisile. Soms slaapt ze er 

ook. “Maar je bent toch nog maagd?”, vraag ik. “Yes, of course!”, roept ze. De  meiden 

leggen me uit dat je best wel een vriendje mag hebben, en dat je ook best met hem mag 

slapen, maar dat hij absoluut niet bij je naar binnen mag gaan. “Kijk”, legt Amanda me uit, 

“je kunt met hem slapen en knuffelen enzo, maar wij hebben geleerd om op ons lichaam te 

passen. Dus alles mag,  zolang je je onderbroek maar aanhoudt. Wij noemen dat soma”. “ En 

dat lukt?”, vraag ik, “een jongen wil toch altijd meer.” Ik realiseer me dat we nu zijn 

begonnen met de girls talk,  dus ik wil nu ook echt alles weten. “Ja het is erg gevaarlijk”, 

roept iedereen. “Je moet heel erg goed oppassen, want mannen willen altijd meer. Maar wij 

mogen geen seks vóór het huwelijk zoals jij. Overseas is dat geen probleem, maar bij ons past 

dat niet in onze cultuur. Wij moeten maagd blijven tot aan het huwelijk”. “Maar stel dat”, 

vraag ik, “heb je dan wel condooms bij je?” “Nee”, roepen de meiden in koor. “Er gebeurt 

niets, dus waarom moeten we die dingen dan meenemen? Condooms zijn er alleen om nog 

meer seks te hebben zonder ziektes op te lopen”, luidt het antwoord. “Anne, you’re from 

overseas, we don’t act like that. We have our own tradition”. En met die woorden stappen de 

meiden vrolijk uit op de taxirank in Durban. We nemen afscheid en ik kijk het groepje na. Ja, 

ja, denk ik lachend: Like a virgin, touched for the very first time…
24

 

 

3.1  Zulumaagden versus westerse MTV-meisjes 

 

De meisjes die ik in mijn auto meenam naar Durban voelden zich niet thuis in mijn westerse  

wereld en bijbehorende ‘vrije,’ seksuele moraal. Zij hadden hun eigen wereld met de daarbij 

behorende zeden en kuisheid en die stond ver van mijn wereld af, zo luidde de onderliggende 

boodschap. Deze meisjes hadden wel vriendjes, met wie ze intiem  konden worden, maar deze 

intimiteit kende zijn grenzen. De meisjes konden zich niet helemaal laten gaan in een relatie, 

omdat dat simpelweg niet binnen de Zulutraditie paste. Enkel de soma is toegestaan, dat wil 

zeggen tussen de dijen, zonder penetratie. “Voelen en strelen is toegestaan, maar het meisje 

kan ook tijdens zulke nachten haar dijen stevig tegen elkaar aan knijpen waar de jongen 

vervolgens zijn penis tussen stopt. Op deze manier blijft het meisje maagd, maar kan ze toch 
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haar liefde voor de jongen tonen”,
25

 legde Joyce me later uit. Doordat de meisjes onderscheid 

maakten tussen mijn cultuur en die van henzelf, gaven zij het verschil aan tussen ‘wij’ en 

‘zij’. Op deze manier krijgt het begrip identiteit een functionele inhoud, omdat door het 

creëren van deze verschillende groepen orde en structuur aangebracht kan worden in de 

complexiteit van de wereld met al haar verschillende waardepatronen (Eriksen, 2002: 60).   

 Deze complexiteit wordt onder andere veroorzaakt, doordat mondiale stromen van 

mensen, goederen, financiën, ideeën en media verschillende landen steeds meer met elkaar 

verbindt, waardoor culturen en gemeenschappen door plaats en tijd steeds meer geïntegreerd 

en verstrooid worden (Appadurai, 1996). Uit gesprekken met Zulu’s kwam keer op keer naar 

voren dat westerse invloeden, met de daarbij behorende westerse, vrije, seksuele moraal via 

de moderne media steeds verder doordringen in de Afrikaanse samenleving, terwijl zij daar 

cultureel gezien niet in thuis horen. Tegelijkertijd is de culturele context, zoals een goede, 

seksuele moraal nog sterk verankerd in de gemeenschap. Culturele denkbeelden rond 

vrouwelijkheid en sociale interacties worden daardoor als steeds belangrijker gezien, juist 

omdat de gevestigde orde wegvalt en daarvoor in de plaats gevoelens van onzekerheid en 

onveiligheid komen. Ook Juergensmeyer (2003) geeft aan dat er door de erosie van oude 

controlemechanismen en ordeningsprincipes verzet kan ontstaan tegen moderne, seculiere 

modernisering of mondialisering. Hierdoor kan er meer belang worden gehecht aan de 

etnische en/of culturele identificatie. Zo probeert de Zulu de eigen cultuur en identiteit te 

beschermen tegen deze invloeden van buiten, uit het Westen.  

 Het begrip identiteit zegt eigenlijk zoveel als ‘wie ben ik?’. De laatste decennia wordt 

binnen de sociale wetenschappen het begrip identiteit steeds vaker gezien als een construct. 

Binnen deze visie wordt identiteit niet gezien als iets wat vaststaat en statisch is, maar juist als 

een maakbaar fenomeen dat aan verandering onderhevig is. Deze visie staat tegenover de 

essentialistische opvatting dat identiteit iets zou zijn dat mensen ‘hebben’ en dat het leven van 

mensen ‘bepaalt’ (Ghorashi, 2001: 20). Doordat identiteit als onderhandelbaar kan worden 

gezien, geeft dit tevens aan dat identiteit een relationeel begrip is. Het wordt gevormd aan de 

hand van relaties met datgene wat het niet is (Vermeulen, 2001: 16). Zo zetten de meiden bij 

mij in de auto zich duidelijk af tegen de westerse, seksuele moraal, door ernaar te verwijzen 

dat het in de Zulucultuur niet toegestaan is om gepenetreerd te worden voordat je getrouwd 

bent. Identiteiten worden zodoende geconstrueerd door een relatie te leggen met de sociale 

ruimte waarin een persoon zich bevindt. De relatie met de sociale ruimte, met alles wat 
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‘anders’ is en ‘buiten’ ligt, is volgens Vermeulen (ibid: 17-18) van belang voor het 

construeren van een identiteit. Zodoende speelt ook het ‘buiten’ een rol van betekenis bij de 

vorming van een identiteit. Alles wat tot het ‘buiten’ van een persoon behoort, kan beschouwd 

worden als iets wat deze persoon niet is, of wel of niet wil zijn. Hierdoor kan gesteld worden 

dat de sociale omgeving een groot aandeel heeft in het construeren van identiteiten. Deze 

benadering laat zien dat het bij identiteitsvorming niet enkel draait om de homogene groep die 

zich afzet tegen het ‘buiten’ door te denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Het gaat tevens om 

het proces van in- en uitsluiting (ibid: 18). Pumla, een 23-jarige maagd uit Umthwalume en 

dochter van de Queen Mother en de Chief verwoordde dit  verlangen om ergens bij te horen 

treffend met de volgende woorden:  

 

“ If you’re not married and you are not a virgin anymore, to which group do you belong? 

There’s nothing in between”.
26

 

 

Pumla stelt hier eigenlijk dat er twee groepen zijn: die van de ongehuwde maagden en die van 

de getrouwde vrouwen. Voor de ongehuwde meisjes die geen maagd meer zijn is geen plaats, 

zij zijn zondig en horen nergens bij. Om te voorkomen dat meisjes in deze ruimte 

terechtkomen, is het voor Zulumeisjes van belang om zich kuis te gedragen en het lichaam 

maagdelijk te houden, om te streven naar eer, en schaamte te voorkomen. Via het naleven van 

deze gedragsregels kunnen de Zulumeisjes zich afzetten en distantiëren van de westerse 

meisjes en wordt de eigen identiteit benadrukt in een wereld die sterk aan verandering 

onderhevig is. Dit voorbeeld geeft aan dat alles wat ‘anders’ is, wezenlijk is voor de 

constructie van de eigen identiteit. Het is een proces van in- en uitsluiting. Het ‘eigene’ kan in 

dit geval gezien worden als een verbeelde gemeenschappelijkheid.  

De reden waarom het Westen als ‘anders’ wordt ervaren, heeft te maken met de 

gedragsregels voor jongeren, merkte ik. Het Westen staat er met name bekend als losbandig, 

westerse meisjes mogen er alcohol drinken, roken en tot diep in de nacht uitgaan. Zo vroeg 

mijn gastmoeder Janet me, nadat ik een weekend in Durban was geweest, “How was your 

weekend? Did you do funny things, did you do the things that you are also doing overseas?”
27

 

Met deze vraag veronderstelde zij dat ik uit was geweest en alcohol had gedronken, iets wat 

bij Janet in huis absoluut verboden is. Hoewel er ook Zulumeisjes zijn die hetzelfde 

‘losbandige’ gedrag vertonen, wordt dit absoluut niet gewaardeerd binnen de 
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Zulugemeenschap. De bedreiging die uitgaat van de westerse, culturele denkbeelden die de 

jeugd via de media voorgeschoteld krijgen, zorgt ervoor dat aan de bescherming en controle 

op de Zulumeisjes meer belang wordt gehecht, met name in een tijd waarin meisjes een 

‘losbandiger’ leven gaan of willen leiden, was de boodschap die ik van verschillende moeders 

te horen kreeg. “Our girls are reading the magazines and they are watching MTV. That’s 

were they see women who are wearing rarely nothing, and they see rappers who are singing 

naughty songs”.
28

  Juist om deze reden gedragen sommige meisjes zich meer en meer “ like 

the boys,” omdat zij er verschillende partners op na houden. Zo vertelde een vrouwelijke 

docent en moeder van twee tienerdochters me, “Look at our girls today. They are lost, they 

are doing funny things. They think sex is nice, boyfriends are nice. But what about the babies 

that they get and the diseases? Those girls are a shame!”.
29

  Hieruit blijkt het streven om de 

eigen Zulu-identiteit, bestaande uit een goede, seksuele moraal, hoog te willen houden en het 

streven om zich af te zetten tegen de invloeden van buiten. Eriksen (2002) stelt dat mensen 

classificerende wezens zijn die orde creëren op symbolisch en sociaal niveau door soorten en 

klassen te onderscheiden (ibid: 60-61). In dit geval betekent dat een scheiding tussen de 

Zulucultuur en de westerse cultuur. De soorten classificaties die men maakt, zijn gerelateerd 

aan de organisatie en manier van leven van de samenleving. Etnische classificaties zijn ook 

sociale en culturele producten die de sociale wereld indelen in categorieën van relevante 

anderen (ibid). De maagdencontroles dienen zodoende als een manier om Zulumeisjes te 

kunnen onderscheiden van de westerse MTV-meisjes die wel condooms gebruiken en 

daardoor meerdere partners kunnen hebben, omdat zij op die manier toch niet zwanger en/of 

besmet kunnen raken.  Binnen de Zulugemeenschap is het condoom niet acceptabel, want 

daardoor is penetratie wel mogelijk, terwijl de Zulu juist absolute onthouding propageert.  

 

3.2  Traditie, cultuur en moderniteit 

 

Door de culturele injectie uit het Westen, worden tegelijkertijd de eigen cultuur, de eigen 

tradities en de eigen familiegeschiedenis steeds belangrijker voor de Zulubevolking. Eén van 

de vragen die ik telkens terug liet keren tijdens gesprekken met de meisjes was, waarom zij 

zich lieten controleren op hun maagdelijkheid. Het antwoord was steevast: “It’s part of our 

culture, it’s tradition”. Ook op weg naar Durban met de meiden werd mij verteld, dat het een 
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onderdeel van de Zulucultuur is om je maagdelijkheid te bewaren tot aan het huwelijk. 

Maagdelijkheid behoort tot de Zulucultuur en deze traditie kent een lange geschiedenis. 

Meisjes van overseas hechten geen waarde aan maagdelijkheid, zij hebben hun seksuele 

moraal verloren, luidde de onderliggende boodschap. Op deze manier konden deze 

Zulumeisjes zich van mij onderscheiden: zij waren nog maagd, pasten op hun lichaam en 

hielden zodoende hun cultuur in stand, terwijl meisjes van overseas geïndoctrineerd zouden 

zijn door MTV en Hollywood waardoor zij meerdere vriendjes zouden hebben met wie zij 

naar bed gaan voordat zij gaan trouwen.  

Mondialisering, met in dit geval de nadruk op de media flows, kan gepaard gaan met 

een versterking van etnische en religieuze identiteiten, maar ook met een versterking van 

groepsbanden (Juergensmeyer, 2002). Veel van mijn informanten heb ik horen spreken over 

de African Renaissance. Dit begrip duidt op het verlangen terug te keren naar de Afrikaanse 

roots om zodoende de Afrikaanse cultuur nieuw leven in blazen zodat zij behouden blijft 

(Leclerc-Madlala, 2001: 536). Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van een rondavel (de 

traditionele ronde woning) op het erf, het onderwijzen van the African Culture in het 

onderwijs of het geven van enkel een Zulunaam als een kind geboren wordt in plaats van een 

Zulunaam èn een Engelse naam. Maar ook de maagdencontroles kunnen in dit licht worden 

gezien. De Zulu’s zijn er trots op dat ze hun cultuur in stand houden. Eén abahloli 

verwoordde dat treffend met de volgende woorden: 

 

 “Because the things are changing a lot. Even as they’re changing, we still see our culture, 

and some of the pieces of that culture were best. That’s why we wish our culture should not be 

finished… only a few pieces, nice pieces are left. We try to collect those pieces” (Scorgie, 

2002: 62). 

 

Uit dit citaat blijkt de trots die uitgaat van het in stand houden van de traditie. Echter, 

de begrippen cultuur en traditie werden door veel Zulu’s die ik gesproken heb herhaaldelijk 

aan elkaar gelijk gesteld en samen worden zij opgevat als ‘verdrukt’ en moesten, volgens mijn 

informanten, beide weer nieuw leven in geblazen worden, opdat de Zulu-identiteit bewaard 

zou blijven. Tradities zouden kunnen worden gezien als overleveringen. Het zijn gewoontes 

die qua visie of manier van doen vaak al jaren, eeuwen of zelfs millennialang leven onder een 

bepaald volk of een bepaalde bevolkingsgroep (Kottak, 2006: 286). Maar wat precies als 

traditie bestempeld kan worden is vaag, stelt Gisela Geisler. Geisler (1997), die onderzoek 

heeft gedaan naar ‘traditionele’ initiatierituelen in Zuid-Afrika, stelt dat de claims, die gelegd 
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worden op wat ‘traditie’ is of wat het juist niet is, complex zijn en vaak contradicties bevatten. 

Zo wordt het betalen van de ilobola, de bruidsprijs, wel als traditie gezien, maar het polygame 

huwelijk wordt als ouderwets gezien en is in de ogen van veel Zuid-Afrikaanse jongeren geen 

traditie meer terwijl het dat vroeger wel was (Geisler, 1997: 56-57). Geisler stelt dan ook dat 

tradities nooit als statisch kunnen worden gezien, maar dat tradities juist meegaan met sociale 

en politieke struggles en daarop inspelen (ibid: 57).   

Ook het begrip cultuur werd door mijn respondenten veelvuldig in de mond genomen. 

De antropoloog Edward Tylor (2006: 3) omschrijft cultuur als het complexe geheel dat 

kennis, geloof, kunst, moraal, wetgeving, en menselijke gebruiken omvat en verder alle 

andere gedragingen die mensen ontwikkelen als lid van een gemeenschap. De reden dat er 

belang wordt gehecht aan de instandhouding van de cultuur, in dit geval de maagdencontroles, 

is het streven dat meisjes hun identiteit behouden en dat ze leren wie of wat ze zijn. De 

antropoloog Gerd Baumann (1999) stelt dat er twee visies op cultuur bestaan. De eerste visie 

is de essentialistische kijk op cultuur. Vanuit deze essentialistische visie wordt cultuur 

opgevat als iets wat men heeft. Kinderen worden hierbij gezien als kopieën van hun ouders. 

Baumann gebruikt hierbij de beeldspraak dat cultuur gezien kan worden als een 

kopieermachine (ibid: 25). Socialisatie gaat op die manier altijd samen met enculturatie stelt 

Baumann. Cultuur wordt zo opgevat als het collectieve erfgoed van de groep waar regels en 

normen aan verbonden zijn, waardoor er een onderscheid gemaakt kan worden tussen goed en 

slecht en tussen ‘wij’ en ‘zij’(ibid). Maar de fout die hierbij volgens Baumann wordt gemaakt 

is, dat cultuur op deze manier als een statisch, afgebakend geheel wordt gezien. Dit zien we 

ook terug in de uitspraak van de abahloli in het citaat waar deze paragraaf mee begint als ze 

zegt: “That’s why we wish our culture should not be finished…”. De abahloli stelt hier dat de 

Zulucultuur eindig is of vernietigd zal worden nu zij te maken krijgen met invloeden van 

buiten. Moderniteit wordt zodoende gezien als een proces dat het nieuwe creëert door het 

oude te verwoesten. Moderniteit wordt hier geassocieerd met het loslaten van tradities, met 

innovatie en verandering. Maar als we cultuur op deze manier bekijken, wordt de dynamische 

kant van culturen genegeerd. De werkelijkheid is dan ook anders, stelt Baumann, omdat 

culturen veranderlijk zijn. Zo stelt hij “If culture is not the same as cultural change, then it is 

nothing at all” (ibid: 26). Baumann verzet zich tegen deze essentialistische kijk op cultuur, 

omdat mensen zelf vormgeven aan hun identiteit. Baumann ziet culturen dan ook als 

processueel, wat tevens zijn tweede visie op cultuur is. Hiermee bedoelt hij dat culturen 

bestaan, omdat zij uitgevoerd worden en nooit stilstaan of zichzelf herhalen zonder dat de 
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betekenis aangepast wordt (ibid). De Zulucultuur, en traditie, kunnen dan ook niet als eindig 

worden beschouwd.  

 

3.3  Oude traditie in een nieuw jasje 

 

“I’m proud of myself, because I’m not gone die because of Aids […] It’s nice knowing that 

I’m an izintombi.  People respect me because of that, that makes me proud”.
30

 

 

De maagdelijkheidcontroles dienen niet enkel en alleen om de seksuele moraal van de meisjes 

te controleren, zij dienen er tevens toe om moderne problemen als hiv/aids het hoofd te 

bieden. Ook Phindile geeft in het bovenstaande citaat aan dat ze trots op zichzelf kan zijn, 

omdat ze als maagd niet besmet kan raken met het hiv-virus waardoor ze haar toekomst niet 

vergooit. Verschillende moeders van jonge meisjes vertelden me dat zij hun dochters leren, 

dat ze door seksuele onthouding beter beschermd zijn tegen het virus dan door gebruik te 

maken van condooms. Niet zozeer omdat men geen vertrouwen heeft in condooms, maar wel 

omdat de jeugd door het gebruik van condooms extra geprikkeld wordt om al op jonge leeftijd 

te gaan experimenteren met seks. De reactie van de meiden in mijn auto toen ze zeiden: 

“Anne, you’re from overseas, we don’t act like that. We have our own tradition”, valt vanuit 

deze achtergrond te verklaren. Een meisje moet maagd blijven tot aan het huwelijk, een 

condoom wordt niet uit voorzorg meegenomen. Deze kan toch niet gebruikt worden. 

Problemen als hiv/aids worden dan ook niet de kop in gedrukt door westerse methoden zoals 

het gebruik van condooms, maar worden op de eigen, traditionele manier beteugeld: door 

seksuele onthouding. Claire, een 16-jarig meisje, zegt hierover: “I think testing is good 

because that’s the way we can stop AIDS.”
31

  

Hoewel de Zulu zich hier beroept op een traditie, zijn tradities vaak minder ‘puur’ dan 

verondersteld wordt. Sommige tradities zijn om wat voor reden dan ook uitgevonden om het 

belang van een bepaalde situatie of institutie te benadrukken. Een boek dat over dit onderwrp 

handelt is The invention of tradition van Hobsbawm en Ranger (1993). Het gaat hierbij om 

het creëren van tradities als historische legitimatie, om de sociale cohesie en om de oriëntatie 

in het leven te bevorderen. In Hobsbawms invention of tradition doen mensen een beroep op 

het verleden, op de continuïteit die er ooit geweest was of ooit onderbroken werd. Hobsbawm 
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maakt hierbij onderscheid tussen ‘real’ en ‘invented past’, anders gezegd: tussen echt en 

onecht (Hobsbawm & Ranger, 1993: 2). De auteur besteedt aandacht aan het ontmaskeren van 

alle nieuwvorming en de claims op continuïteit. Traditie kan zodoende gezien worden als een 

proces. Het is een bewuste objectivering van de historische tijd, maar met de functie deze te 

subjectiveren. Het fenomeen van de invented tradition is een voorbeeld van de behoefte het 

verleden vorm te geven met het oog op de toekomst. Tradities waarvan mensen denken dat ze 

uit een ver verleden stammen, zijn zodoende in werkelijkheid vaak vrij recent ontstaan en 

uitgevonden. Belangrijk in deze is dat bepaalde tradities al naar gelang de omstandigheden of 

de tijdsgeest kunnen ‘opleven’ of juist kunnen ‘vervagen’ (ibid: 4-5). Het creëren van tradities 

is daardoor een verschijning die met name opkomt in tijden van modernisering. Ook Eriksen 

deelt deze mening door te stellen, dat verloren betekenissen van tradities en handelingen weer 

terug kunnen komen en uitvergroot kunnen worden ten tijde van grote veranderingen zoals 

migratie of mondialisering. Vaak rusten deze tradities en handelingen op verbeeldingen en 

kloppen zij niet altijd met de werkelijkheid. Dit is wat Eriksen etnische revitalisatie noemt 

(Eriksen, 2002: 68). In dit geval wordt aan etnische identiteiten en tradities meer waarde 

gehecht, omdat to have a culture aantoont dat men trouw is aan de voorouders en het 

verleden. Etnische identiteiten kunnen zodoende gezien worden als uitingen van metaforische 

verwantschapsbanden (ibid). 

De theorieën van Hobsbawm en Eriksen kunnen niet geheel toegepast worden op de 

maagdencontroles in de Zulugemeenschap. Hoewel in dit geval wel gesproken kan worden 

van het opnieuw vormgeven van het verleden met het oog op de toekomst èn dat deze 

verandering in de betekenisgeving van de maagdencontroles ook geaccepteerd is als deel van 

de oude traditie, wil dat niet zeggen dat de traditie is uitgevonden, de traditie bestond namelijk 

al. De controles ondervonden enkel een opleving na de afschaffing van de apartheid (Delius & 

Walker, 2002: 8). Ik zie de maagdencontroles dan ook niet als een invention of tradition maar 

als een reinvention of tradition, aangezien de traditie een andere betekenis heeft gekregen, 

namelijk ter preventie tegen hiv/aids en niet opnieuw is uitgevonden. Juist doordat de wereld 

aan verandering onderhevig is, krijgen symbolen, tradities en ideeën nieuwe betekenissen in 

hun sociale omgeving of op de manier waarop zij worden gebruikt, stelt Blacking (1987: 528-

529). Vervolgens moet deze manier van denken en handelen  overgebracht worden op de 

sociale omgeving waarop zij van toepassing is. Het zijn immers niet de ideeën of culturen zelf 

die veranderingen teweegbrengen,  aangezien zij zelf niet creatief kunnen zijn, mensen wel 

(ibid). De maagdencontroles moeten ook in dit licht worden gezien. Queen Mathulinie, die de 

maagdentesten in de omgeving van Umthwalume organiseert, vertelde me ook dat zij de 
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controles weer in het leven heeft geroepen, omdat het aidsprobleem in Zuid-Afrika zo groot is 

én jongeren tegenwoordig blootstaan aan verleidingen. “Ik zag dat er teveel jongeren 

hivgeïnfecteerd waren en dat er teveel tienerzwangerschappen waren. Toen besloot ik er iets 

aan te gaan doen en het testen weer in het leven te roepen. Nadat er een nieuwe regering was 

gekomen, veranderde er veel, er waren wetten die het gedrag van de meisjes veranderden. Ze 

gaven de meisjes uitdagingen zoals het hebben van een vriendje op de jonge leeftijd van tien 

jaar. Maar in onze cultuur is dat niet toegestaan. Zo’n jong meisje mag geen vriendje 

hebben”.
32

 Ook tijdens één van de bijeenkomsten van de Inkatha Freedom Party (IFP), een 

nationale, politieke partij, die ik bij kon wonen, gaf Mangosuthu Buthelezi, lijsttrekker van 

die partij, het belang van de maagdencontroles aan met de woorden “We will declare the 

HIV/AIDS pandemic a provincial emergency. We will embark on a vigorous campaign to 

promote sexual abstinence. That’s why virginitytestings can help us with those problems. We 

must protect our younger generation against  temptations ”.
33

  

Uit beide uitspraken blijkt dat de maagdencontroles een beschermende functie hebben: 

ze moeten meisjes beschermen tegen hiv. Queen Mathulinie zegt letterlijk dat ze de controles 

weer nieuw leven ingeblazen heeft toen ze merkte, dat hiv en tienerzwangerschappen de 

gemeenschap bedreigden. De maagdencontroles hadden namelijk al een plaats in het 

collectieve geheugen van de Zulugemeenschap. Op het moment waarop de gemeenschap 

werd bedreigd door het virus en tienerzwangerschappen, werden de maagdencontroles een 

middel om het systeem van normen en waarden weer te doen opleven en de cultuur te laten 

gelden, om te laten zien dat men als gemeenschap problemen het hoofd kan bieden tegen deze 

ziekte. Met name omdat de westerse opvatting voor het gebruik van condooms niet als een 

optie wordt gezien. Want het condoom wordt, zoals eerder ook al aangegeven, gezien als een 

uitnodiging voor het hebben van meer seks. Je kunt immers toch niet zwanger of besmet 

raken. De enige oplossing ligt dan ook in de eigen traditie: gehele onthouding. Hierdoor is de 

betekenisgeving van de traditie waarbij jonge Zulumeisjes worden gecontroleerd op hun 

maagdelijkheid veranderd en kan daarom niet als een nieuwe uitvinding worden gezien.  
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3.3.1  Gemeenschapsgevoel 

 

Een bekende studie op het gebied van het gevoel om bij een groep te horen is Andersons 

Imagined community: Reflections on the origins and spread of nationalism (1991). In dit werk 

stelt deze cultureel antropoloog dat de grondslagen van de moderne natie-staten te vinden zijn 

in de kracht van nationalistische sentimenten. Natie-staten hebben volgens Anderson een 

sterke symbolische, zingevende dimensie, gebaseerd op horizontale kameraadschap en 

metaforische verwantschappen. Met de term ‘imagined communities’ doelt de auteur op 

verbeelde, politieke gemeenschappen. Anderson beweert dat mensen die zichzelf identificeren 

met leden een bepaalde gemeenschap, bijvoorbeeld de Zulugemeenschap, wellicht nooit de 

meeste andere leden van deze gemeenschap zullen ontmoeten. Desalniettemin hebben zij het 

gevoel onderdeel uit te maken van deze ‘imagined community’ (ibid). De Zulu’s in Zuid-

Afrika voelen zich op een soortgelijke wijze met elkaar verbonden, doordat ze allemaal 

dezelfde geschiedenis en tradities delen. Er wordt door de Zulugemeenschap constant op 

gehamerd, dat de hun onderlinge verbondenheid moderne problemen als hiv en aids het hoofd 

kan bieden. De westerse beschaving en cultuur worden niet gezien als een redmiddel voor dit 

probleem. Want “wij” handelen en denken anders dan “zij”. Op deze manier hebben de 

maagdencontroles ook een symbolische functie gekregen: als groep wordt er getracht 

moderne problemen aan te pakken door gebruik te maken van de eigen traditie. “We don’t 

believe in Western civilisation and culture as they say we must use condoms and 

contraceptives. That’s why we believe in African culture. Because if we work together the 

problem will be solved” (Leclerc-Madlala, 2001). Door zich te laten testen kunnen meisjes 

tonen dat ze tot een bepaalde gemeenschap behoren die het culturele erfgoed respecteert. De 

maagdencontroles worden daardoor een uiting van community building, het is een uiting van 

de cultuur van de gemeenschap.  

 De maagdencontroles zijn niet allen een uiting van de gender- of seksuele identiteiten, 

maar ook van culturele en etnische identiteiten. De Utrechtse antropologe Gerdien Steenbeek 

(2003) bepleit een zelfde soort stelling bij het ritueel van de quinceañera. Dit initiatieritueel 

staat niet enkel voor de overgang van 15-jarige Mexicaanse meisjes naar de status als 

volwassen vrouw, het functioneert tevens als creatie of recreatie van de identiteit en 

solidariteit van en met de sociale groep (Ibid: 169). Dit is ook van toepassing op de 

maagdencontroles. Het meisje en haar familie kunnen door middel van de maagdencontroles 

tonen dat zij toebehoren aan de Zulugemeenschap. De gemeenschap zet een traditie voort die 

teruggrijpt op de culturele historie die men niet wil loslaten. Tegen deze achtergrond zouden 
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de maagdencontroles gezien kunnen worden als een culturele en etnische bevestiging. De 

maagdencontroles spelen op deze manier een belangrijke rol in het construeren, vaststellen en 

vormgeven aan de etnische, specifieke genderidentiteit. Dit is wat Steenbeek ook wel een axis 

of difference noemt (ibid, 169).  

 

 

Het is van belang te constateren dat culturele constructies en identiteiten niet enkel een input 

vanuit de gemeenschap zelf krijgen, maar vaak ook van buiten de gemeenschap. Vanuit deze 

constatering moet gekeken worden naar de veranderende waardepatronen die in gang gezet 

kunnen worden door bijvoorbeeld mondialisering en modernisering. Zo zorgt de moderne 

media er onder andere voor dat de jonge Zulugeneratie steeds sneller en makkelijker in 

aanraking kan komen met de vrije, seksuele moraal uit het Westen, terwijl deze niet past 

binnen de culturele context van de Zulu. Hierdoor kunnen gemeenschappen ernaar streven om 

het eigen culturele erfgoed te bewaren, om zich op die manier cultureel of etnisch te kunnen 

laten gelden. De African Renaissance is hier een duidelijk voorbeeld van. Tradities kunnen 

zodoende in belang toenemen ten tijde van veranderingen waarbij het eigen culturele erfgoed 

bedreigd lijkt te worden. Deze opleving laat zien dat culturen en tradities niet als statisch 

kunnen worden beschouwd, maar juist als dynamisch. De betekenis ervan kan veranderen, 

zoals dat ook bij de maagdelijkheidcontroles het geval is. Deze controles dienen niet enkel en 

alleen meer om meisjes maagdelijk in het huwelijksbootje te laten stappen, zij dienen tevens 

als preventie tegen hiv/aids. Daardoor is er een oude traditie opnieuw in het leven geroepen en 

heeft er een betekenis bij gekregen. De maagdencontroles kunnen zodoende gezien worden 

als een reinvention of tradition. Om problemen als hiv te lijf te gaan, grijpt men terug naar de 

eigen, oude, tradities zoals seksuele onthouding. Deze oplossing past beter binnen de 

Zulucultuur dan het gebruik van het condoom, wat in het Westen wordt gepropageerd. Op 

deze manier hebben de maagdencontroles een symbolische functie gekregen: Het eigen 

culturele erfgoed wordt ingezet in een tijd dat de wereld sterk aan verandering onderhevig is. 

Maar dat het culturele erfgoed van de ene groep in botsing kan komen met het culturele 

erfgoed van de andere groep, ga ik in het volgende hoofdstuk uiteenzetten.  
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4 

Universalisme versus particularisme 
 

Het is me al vaak opgevallen: de meisjes in Durban lopen er supermodieus bij. In strakke 

spijkerbroeken en in nietsverhullende truitjes lopen zij op hoge hakken, met grote 

zonnebrillen en met opgeheven hoofd zelfverzekerd door de straten. In tegenstelling tot de 

meisjes in de rurale gebieden zijn de stadse meisjes zelfbewuste, jonge vrouwen. Ik kan het 

dan ook niet laten om, voordat ik mijn auto uitstap, nog snel even mijn mascara te 

controleren en mijn handen door mijn haren te halen. Ik heb spijt dat ik mijn hakken niet 

meegenomen heb naar dit deel van de wereld, want die hadden het hier vast stukken beter 

gedaan dan mijn plastic slippertjes. 

Als ik ’s avonds in een bar sta, zie ik dezelfde vrouwen op de dansvloer. De één nog 

mooier dan de ander. Ze draaien met hun billen, schudden met hun borsten en bewegen van 

hun kruin tot in de puntjes van hun tenen. De beat van de muziek zweept hen op en ze dansen, 

ze dansen de hele nacht. Mannen zien hetzelfde als ik, deze vrouwen zijn mooi en zijn zich 

bewust van hun welgevormde lichaam. Het duurt dan ook niet lang voordat de eerste man 

opstaat en zijn lijf tegen dat van één van de dansende vrouwen aandrukt. Samen dansen ze 

verder, ritmisch en vol passie. De mannen bieden de meisjes een drankje aan. Er wordt geen 

mangosap gedronken, zoals bij mij in het dorp, nee, het is Savanna bier uit de fles wat de 

meisjes drinken. Ik zie de handen van de mannen op de billen van de meisjes rusten terwijl ze 

dansen. Ik zie de zwoele blikken die ze naar elkaar werpen. Deze meisjes gaan los, letterlijk 

los van het gezag van hun ouders. 

Terwijl ik sta te kijken, komt er een meisje op me aflopen, ze blijkt Thembie te heten. 

We raken aan de praat en ze vertelt, dat ze studeert voor sociaal werkster en dat ze woont op 

de campus van het Haward University College. Ze woont dus niet meer bij haar ouders en dat 

vindt ze wel prima, zegt ze. Nu heeft ze de vrijheid om te doen wat ze wil, om te drinken en 

jongens te ontmoeten. Een vast vriendje heeft ze niet, maar ze spreekt wel geregeld met 

jongens af. Het meisje dat hier tegenover me zit, heeft haar volle lippen geaccentueerd met 

knalrode lippenstift en haar wenkbrauwen zijn aangezet met een potloodje. Dit zijn de meisjes 

die schoppen tegen de strenge regels van thuis en die gaan en staan waar ze zelf willen. Ze 

verschillen van de meeste meisjes uit Umthwalume, het dorp waar ik verblijf, die verlegen 

naar de grond kijken als een jongeman ze aanspreekt. In tegenstelling tot die meisjes lonken 

de meisjes in deze bar naar de knappe jongens en tuiten hun lippen als ze met een jongen 

staan te praten. 
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Moe van het dansen beland ik die avond in bed. Morgen weer naar Janet, terug naar 

mijn dorp. Voorlopig dus geen alcohol meer bedenk ik, geen mannen meer die met je dansen. 

Terug naar de wetten van mijn Afrikaanse Ma, terug naar de moraal. Maar het is me wel 

helder geworden dat de meisjes spelen met de grenzen. Grenzen zijn er en worden bewaakt 

door de oudere generatie, maar de jongere generatie weet wel waar de speelruimte zit.
34

 

 

4.1  Rebelse meiden en strenge moeders  

 

Jonge meisjes, vooral in de rurale gebieden, ontkomen niet aan de sociale controle. Met name 

de oudere vrouwen houden de meisjes goed in de gaten. Als een jongeman bijvoorbeeld mijn 

telefoonnummer aan Janet vroeg, was het antwoord meteen een duidelijk “nee” en werd er 

niet naar mijn mening gevraagd. Ik was niet beschikbaar, daar werd nauwlettend op 

toegezien. Maar, zo vertelden veel meisjes me, er zijn gaten in die grenzen waar je doorheen 

kunt kruipen. In een wereld waar zoveel waarde wordt gehecht aan het in stand houden van 

tradities, kunnen tegenreacties niet uitblijven. Hoewel er veel waarde wordt gehecht èn veel 

aandacht wordt besteed aan het opvoeden van meisjes voor een goede seksuele moraal, zijn er 

ook veel meisjes die zich hierdoor beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid zoals de meisjes 

in de bar. Het niet mogen omgaan met jongens en het niet mogen uitgaan, zien zij als 

ouderwets en als een belemmering van de persoonlijke ontwikkeling. Met name de meisjes 

die in de steden wonen denken zo, maar ook de meisjes, van wie de ouders in de rurale 

gebieden wonen, en die zelf in de stad studeren. In de stad hebben de meisjes bovendien de 

mogelijkheid om uit te gaan en een anoniemer leven te leiden dan de meisjes uit de rurale 

gebieden. Bovendien ligt het onderwijsniveau in de steden vaak vele malen hoger dan in de 

rurale gebieden (Luirink, 2000: 37-38). Meisjes zijn daardoor beter op de hoogte van hun 

rechten als vrouw. Maar tevens is de stad een plek waar contacten met overseas bestaan en 

ontstaan. Zo zei Thembie “I love to live in Durban! Here I can go to the cinema to see the 

newest movies from overseas, and I can go to a club or to an internet café. I can buy the 

American ELLE or Vogue in the shops. Yes, I prefer to live in the city, this is where it all 

happens! My parents are far away from here, so I can do what I want”.
35

 Meisjes verlangen 

naar vrijheid en rebelleren tegen hun ouders. Grenzen worden verlegd en daar hoort ook het 

experimenteren met jongens bij, viel mij op als ik in Durban door de stadsparken liep. Veel 
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stadse meisjes leven eigenlijk in twee werelden. Door de week hebben zij feestjes, gaan uit, 

drinken alcohol en dragen make-up. In het weekend zijn ze thuis en gedragen zich naar de 

wetten van het gezin. Sommige meisjes hebben wel vriendjes zonder dat de familie dat weet 

en ze drinken stiekem alcohol terwijl dat niet is toegestaan. De meisjes lappen de 

gedragsregels van hun ouders aan hun laars en leven er lustig op los met als gevolg dat ze 

worden gezien als rebelse meiden. Sommigen van mijn mannelijke respondenten gaven aan, 

dat deze laatste groep meisjes erg populair is. Enkel en alleen omdat ook de mannen met deze 

meisjes erop los kunnen leven. “You can have fun with those girls, but it’s just fun. That are 

not the girls with who I want to get married. You can’t trust them. They have fun with 

everybody” aldus Khaya een 30-jarige man.
36

 Dit soort meisjes heeft in de ogen van mannen 

geen moraal en dat vraagt om problemen als je er een toekomst mee op zou willen bouwen. Er 

wordt verondersteld dat deze meisjes niet trouw zijn als de man van huis is. Vrouwen die zich 

zo openlijk ‘aanbieden’ zijn leuk voor een avond, maar daarmee houdt het op. Mannen willen 

een maagd, dat geeft hen trots. “A second hand girl can’t make us proud” aldus Jobé
37

. 

Maagdelijkheid wordt door veel mannen dan ook gezien als een teken dat een meisje een 

goede echtgenote is. In navolging hierop geeft Gisela Geisler (1997) aan, dat het aanpassen 

van of het opnieuw uitvinden van tradities en gebruiken in Afrika vaak gebeurt op last van de 

man, omdat zij de controle over hun vrouwen niet willen verliezen. Om deze reden ziet 

Geisler tradities en gebruiken in Afrika als de spil van de vrouwenonderdrukking (ibid: 57). 

Hoewel de macht in genderrelaties drukkend kan zijn, zie ik Zulumeisjes overigens niet als 

slachtoffers die machteloos zijn tegenover de uitoefening van macht van mannen en ouders, 

deze meisjes hebben ook agency. Zo viel het me op, dat met de grenzen van de 

handelingsmogelijkheden voor meisjes gespeeld kan worden. Binnen de beperkingen vinden 

meisjes ruimte om zich te profileren en leren zij greep te krijgen op de sociale processen die 

om hen heen plaatsvinden. Zo ontdekken veel meisjes en vrouwen de voordelen van het 

wonen in een stad, waar zij een vrij anoniem leven kunnen leiden en waarbij zij zich kunnen 

onttrekken aan de controle van familieleden. Maar daar komt wel bij dat de peer pressure 

onder jongeren  veel groter is in de steden. De sociale druk om uit te gaan, in de stad rond te 

hangen en je niet laten controleren op je maagdelijkheid is duidelijk aanwezig, geven ook de 

moeders van de “stadsmeisjes” aan. “Meisjes gedragen zich vrijer in de stad, onder andere 

omdat de sociale controle van de oudere generatie veel minder is”,
38

 vertelde Bukiiwe me, 
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moeder van twee volwassen meisjes en wonende in Durban. Echter, het gedrag van deze 

meisjes wil niet zeggen dat zij zich geheel afzetten tegen hun culturele tradities. Mensen 

maken deel uit van verschillende (sub-) culturen. Thuis heerst een andere situatie dan op het 

werk of onder vrienden. Mensen vinden hierin hun eigen weg. Ze combineren verschillende 

aspecten van allerlei culturen en maken er iets eigens van (Baumann, 1999: 83-84). Het 

conflict zit hem hierbij in de gebruiken van de ouders en het zelfbeschikkingsrecht van het 

kind. De ouders willen hun kinderen gidsen op hun weg naar volwassenheid en zien het 

daardoor als een noodzaak om op hun kind te passen. Zij willen niet dat hun kind seksueel 

actief wordt voordat het daar oud genoeg voor is. Ouders willen op deze manier de 

kinderjaren van hun kind als het ware verlengen en zien seks enkel als iets voor volwassenen 

(Scorgie, 2002: 65). Om deze reden trekken veel ouders met hun kinderen naar de rurale 

gebieden, omdat daar de sociale controle groter is en hun dochters minder verleid worden 

door wereldse zaken. Maar het probleem is vervolgens, dat deze meisjes wel naar de steden 

terug moeten als ze willen gaan studeren en de meisjes daar weer te maken krijgen met de 

peer pressure van leeftijdsgenoten”, legde Bukiiwe me uit. Bukiiwe vindt Jacob Zuma als 

nieuwe president dan ook een zegen voor de Zulu’s. “Zuma is een groot voorstander van het 

in stand houden van de Zulucultuur”, vervolgt zij haar betoog, “en hij wil de 

maagdelijkheidcontroles dan ook in de wet opnemen, opdat de controles geaccepteerd worden 

en mensen zich er niet voor behoeven te schamen als zij terug willen keren naar hun roots”.
39  

 

4.2  Politieke strijd 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat ook de Zuid-Afrikaanse politiek zich bezighoudt met het 

controleren van ‘haar’ meisjes. Zo financieren de ANC (African National Congress) en de 

IFP (Inkatha Freedom Party) bijvoorbeeld de jaarlijkse Reeddance in september, waarbij 

maagden uit het hele land dansen voor de Zulukoning. Beide partijen promoten dan ook de 

maagdelijkheidcontroles, omdat die onderdeel uitmaken van de Zulucultuur. Het is niet zo 

vreemd, dat juist deze partijen opkomen voor de instandhouding van de controles, want beide 

partijen richten zich van oorsprong met name op de Zulugemeenschap en hebben veel 

aanhang in Kwazulu-Natal, de provincie waar het merendeel van de bevolking Zulu is. Maar 

naast de politieke voorstanders van de maagdencontroles zijn er ook veel politieke 

tegenstanders, die aanhang hebben bij zowel niet-Zulu’s als bij Zulu’s. Deze mensen vinden 
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de IFP en de ANC te extreem en te conservatief.  De SACP (South African Community Party) 

is een voorbeeld van een partij die tegen de maagdelijkheidcontroles is. Het standpunt van 

deze partij is juist dat de maagdencontroles de meisjes demoraliseert, omdat de meisjes 

maandelijks in het bijzijn van tientallen anderen hun ondergoed uit moeten trekken en, als het 

even kan, met ontbloot bovenlichaam rond moeten lopen op de dag van de controles als teken 

van maagdelijke puurheid. Zij dragen verder aan dat de maagdelijkheidcontroles geen 

fundering hebben en daardoor niet langer geaccepteerd kunnen worden (verkiezingsfolder 

SACP). 

Uit deze discussie blijkt het dilemma waar postapartheid Zuid-Afrika mee te kampen 

heeft. Zuid-Afrika voert een democratisch beleid onder de noemer “One Law, One Nation”. 

Met dit principe tracht de Zuid-Afrikaanse overheid een wetgeving te creëren voor haar 

burgers, die gestoeld is op de idealen van het liberale gedachtegoed. Dit ideaal kent echter wel 

problemen zoals ook Comaroff J.L en Comaroff J. (2004) beschrijven in het artikel Criminal 

Justice, Cultural Justice. Er kan namelijk een contradictie of botsing ontstaan tussen de 

liberale tradities en de culturele tradities, aangezien het moeilijk is gebleken om een 

Eurocentristisch ideaal te laten integreren in een land als Zuid-Afrika, waar een groot deel van 

de bevolking vast wil blijven houden aan tradities of deze juist wil laten herintegreren in de 

samenleving. Hier ontstaat dan ook een botsing tussen het culturele geloof en het liberale 

ideaal van vrijheid en gelijkheid (ibid). Zo vertelde Florance Sttozi, een verpleegster die tot 

een paar jaar terug zelf als abahloli heeft gewerkt, me dat veel tradities verloren gaan, omdat 

het liberale en democratische gedachtegoed uit het Westen steeds belangrijker wordt in Zuid-

Afrika. Jongeren zijn voor deze denkbeelden erg gevoelig. Zij willen hun eigen wetten maken 

en luisteren niet meer naar de oudere generatie.
40

 Florence stelt hier eigenlijk dat, in 

tegenstelling tot de idealen uit de Verlichting, niet de individuele maar juist de collectieve 

identiteit van belang is binnen de Zulugemeenschap. Doordat jongeren hier geen gehoor meer 

aan geven, gedragen zij zich niet langer volgens de norm die de sociale omgeving van hen 

verwacht. 

De vraag is nu hoe de Zuid-Afrikaanse regering reageert op deze spagaat. Moet zij 

rekening houden met het liberale gedachtegoed of moet zij vast blijven houden aan het 

culturele geloof? Deze strijd wordt onder andere gevoerd tussen enerzijds het ANC en de IFP 

en anderzijds de SACP. De maagdelijkheidcontroles worden uitgedaagd, omdat dergelijke 

controles vrouwen zouden onderdrukken en omdat zij vrouwen niet op gelijke voet stellen 
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met mannen. Zo stelt professor Magulaza, hoofd van de genderstudies aan de universiteit van 

Kwazulu-Natal: “De man hoeft immers niet deze vernederende controle te ondergaan en 

wordt niet gecontroleerd op zijn seksuele handelingen. In principe is er dan ook geen einde 

gekomen aan het Apartheidsregime, want na de strijd die gestreden is tussen blank en zwart, 

wordt nu gestreden voor gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen”.
41

 Anderzijds 

vertelde een gemeenteraadslid van de IFP me, dat de maagdelijkheidcontroles gezien kunnen 

worden als een culturele traditie die juist de vrouw bescherming moet bieden tegen hiv/aids 

en tienerzwangerschappen.
42

 Zodoende zijn de maagdencontroles een onderwerp van 

discussie geworden: moeten de controles verboden worden op grond van het liberalisme, of 

moeten de tradities van de Zulugemeenschap beschermd worden? Bij het liberalisme staat de 

vrijheid van het individu centraal, het wil één wet voor één natie, maar dit is onrealistisch 

vanwege de grote diversiteit van de verschillende etnische groeperingen in Zuid-Afrika die 

elk hun eigen tradities kennen en deze in stand willen houden. Door deze spanning tussen 

universalistische en particularistische standpunten ontstaat er een fetishism of the law, een 

obsessie (Comaroff J.L & Comaroff J., 2004: 192). Het universalisme staat voor het 

ideeënstelsel van de eenheid. Dit wil zeggen dat er achter alle waarneembare verscheidenheid 

een eenheid te vinden moet zijn (Procee, 1997: 23). Het specifieke van een individu, van een 

groep, van een traditie staat in de kritiek van het particularisme op het universalisme centraal. 

Het particularisme staat dan ook voor het ideeënstelsel van verscheidenheid (ibid: 24).Een 

mogelijke oplossing die Comaroff voor dit probleem aandraagt is de Afromodernity, dit houdt 

in, dat culturele tradities geuit mogen worden maar dat er tevens plaats is voor moderne, 

westerse waarden (ibid: 199).  Zo gaan veel meisjes uit in de steden en drinken alcohol, 

terwijl dit niet direct wil zeggen dat zij allemaal hun maagdelijkheid overboord zetten.  

    

4.3  Taboe 

 

Ook al is de achterliggende gedachte van  maagdelijkheidcontroles er vooral op gericht om 

meisjes te beschermen tegen ziektes en seksueel geweld, toch zijn er ook veel 

vrouwenorganisaties (waar zowel Zulu-als niet-Zuluvrouwen bij aangesloten zijn) die zich 

inspannen om een einde te maken aan deze traditie. De Gender and Human Rights 

Commission wijdde in juni 2000 een speciale zitting aan de maagdelijkheidtesten en 
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concludeerde dat ouders de testen aangrijpen om seksuele voorlichting uit de weg te gaan. 

Bovendien vroeg de commissie zich af  hoe een ritueel, waarbij de intieme delen van kinderen  

betrokken zijn en dat gebaseerd is op de culturele en medische normen van het voorbije 

tijdperk, kan worden verenigd met een modern, democratisch Zuid-Afrika. Een Zuid-Afrika 

waarin het recht op privacy geldt (George, 2007). Deze organisatie ziet het controleren van 

vrouwen op hun maagdelijkheid als een inbreuk op de privacy, als onderdrukkend en 

vrouwonterend. Bovendien, zo stellen zij, lopen deze controles op niets uit. Het zou veel beter 

zijn om de jongeren te onderrichten over seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. Voorstanders 

van de maagdelijkheidcontroles zijn hier juist geen voorstander van, omdat dergelijk 

onderricht de jongeren alleen maar nieuwsgierig zou maken (Kesteren, 2000:52). 

 Toch komen vanuit de Zulugemeenschap zelf voorzichtige initiatieven om het taboe 

dat rond onderwerpen als seksualiteit hangt vaarwel te zeggen. Zij zien de problemen van het 

in stand willen houden van tradities. LoveLife bijvoorbeeld is een organisatie die zich inspant 

om ouders in te laten zien dat je open moet staan voor nieuwe ideeën. Door middel van het 

organiseren van workshops voor zowel ouders als kinderen proberen zij onderwerpen als 

hiv/aids en seksualiteit bespreekbaar te maken. Het motto van LoveLife is dan ook “Becoming 

a teenager is hard for both children and parents. Let’s make it easier!”. Speciale 

groundworkers worden aan het werk gezet om op scholen voorlichting te gaan geven over  

onder andere veilig vrijen en verliefdheid, terwijl in de verschillende clubhuizen van LoveLife 

ouders bij elkaar komen om over onderwerpen als seksualiteit te praten. Steve, de 

regiocoördinator van LoveLife in de South Coast, geeft aan dat het erg moeilijk is om 

Zuluouders in te laten zien dat ze met hun kinderen over seksualiteit kunnen en moeten 

praten. “Seksualiteit is niet iets waar openlijk over gesproken wordt”, vertelt Steve. “In de 

Zulucultuur is het spreken over seksualiteit een groot taboe, erover spreken nodigt uit tot het 

hebben van seks. Veel ouders mijden het onderwerp dan ook met als gevolg dat hun kinderen 

niet voorgelicht worden en het aantal hivpatiënten en tienerzwangerschappen alleen maar 

stijgt. LoveLife heeft daarom allerlei projecten opgezet met als doel dit taboe te doorbreken. 

Het gaat traag, maar we hebben hoop. Meisjes kunnen gecontroleerd worden op hun 

maagdelijkheid, maar het moet niet zo zijn dat er daarnaast niet over seksualiteit gesproken 

kan of mag worden. Het kan en en, niet of of. Want jongeren experimenteren toch met seks, 

dus kun je ze beter vertellen hoe het moet en welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen”, 

aldus Steve.
43
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In het boventaande staat de discussie tussen het universalisme en het particularisme 

centraal. Dit debat wordt gevoerd tussen enerzijds de tegenstanders van de maagdencontroles 

die pleiten tegen het toekennen van speciale groepsrechten zoals het controleren op 

maagdelijkheid en anderzijds de voorstanders van de controles zoals de multiculturalisten die 

aandacht vragen voor de bescherming van culturele diversiteit. Ook Susan Okin gaat in haar 

boek Is Multiculturalism Bad For Women? (1999) dit debat aan met verschillende feministen. 

Okin stelt hierin dat de toekenning van rechten aan minderheidsgroepen negatief uit zal 

pakken voor de vrouwen die behoren tot deze groepen omdat minderheidsculturen vaak sterk 

patriarchaal zijn en zodoende vrouwen onderdrukken. Voordat bepaalde groepsrechten 

toegekend kunnen worden, moet er volgens Okin altijd eerst gekeken worden welke positie 

vrouwen binnen de groep innemen en wat de consequenties voor hen zijn als groepsrechten 

worden verleend. Culturen die vrouwen onderdrukken zouden er volgens Okin beter aan doen 

om te assimileren met het westerse, liberale gedachtegoed. Dit argument wordt weerlegd door 

Bonnie Honig (Honig, in Okin 1999: 35-41) die stelt dat deze aanpak leidt tot een 

nationalistisch, xenofobisch discours. Want, zo stelt Honig, terwijl het multiculturalisme 

respect eist voor alle culturele tradities, dagen feministen iedere culturele traditie uit. De 

ethische claims van feministen gaan zodoende in tegen het cultureel relativisme van 

groepsrechten. Joseph Raz (Raz, in Okin 1999: 95-100) vult Honig aan door te stellen dat, als 

men groepsrechten enkel toekent aan groepen die een interne gelijkheid kennen, men een 

intolerante houding aanneemt tegenover alles dat afwijkt van de  eigen waarden en normen. 

Gisela Geisler (Geisler, 1997: 57) daarentegen neemt een soortgelijk standpunt in als Okin en 

stelt dat in Zuid-Afrika veel vrouwen hun eigen ondergeschikte positie zelf in stand houden 

en dat het opleggen van de seksuele moraal niet enkel een wens van de man is. De ilobola 

bijvoorbeeld, wordt met name door vrouwen in ere gehouden, omdat de moeders de elfde koe 

willen krijgen als hun dochter gaat trouwen. Om dit te bewerkstelligen, laten zij hun dochters 

maandelijks controleren op hun maagdelijkheid. Jacky, de oprichtster van Bobbi Bear, een 

organisatie die misbruikte kinderen begeleidt na een traumatische ervaring, stelt dat vroeger 

de maagdentesten veel mooier waren en echt een doel dienden. Zij vertelde me het volgende 

verhaal: 

 

“Een oude man had eens twee dochters. De oudste dochter was ontzettend mooi, een 

statige vrouw. De jongste was ontzettend lelijk. De oudste dochter trouwde een goede man. 

De jongste was nog jaren vrijgezel. Tot zij op een dag thuiskwam met een erg rijke man die elf 

koeien voor haar wilde betalen. De familie van het meisje sprak tot deze man en vroeg hem of 
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hij er wel zeker van was dat hij zo’n lelijke meisje wilde trouwen. De man zei volmondig ‘Ja!’. 

Hij hield van dit lelijke meisje en wist zeker dat zij samen gelukkig zouden worden. Het 

huwelijk werd gesloten en het meisje ging met haar rijke echtgenoot mee naar zijn 

geboorteplaats.   

Jaren later liep er een mooie, statige vrouw door het dorp van de oude man. Ze had 

prachtige kinderen bij zich en iedereen keek haar na in het voorbijgaan. Na een week vertelde 

ze aan de dorpsgenoten dat zij die lelijke dochter van de oude man was. Haar man had haar 

zo gelukkig gemaakt dat ze opleefde en uitgegroeid was tot een prachtige vrouw met 

zelfvertrouwen”.
44

   

  

Met dit verhaal wilde Jacky duidelijk maken dat vroeger maagdelijkheid een eer was, iets 

waar je trots op was, wat je status gaf. Als je een ilobola betaalde bestaande elf koeien, dan 

kon je een vrouw er ook uit laten zien als een vrouw die elf koeien waard was. De traditie was 

toen nog puur. Tegenwoordig betekent maagdelijkheid niets meer. Het is enkel een manier om 

het aidsprobleem te lijf te gaan, maar het geeft de vrouw geen speciale status omdat de 

maagdencontroles tegenwoordig doordrenkt zijn met corruptie. Veel meisjes zijn geen maagd 

meer, maar kopen hun maagdelijkheid af bij de maagdentestster zoals in hoofdstuk twee 

beschreven staat. Bovendien stelt Jacky dat door het betalen van de ilobola de vrouw het 

eigendom van de man is geworden en daarmee is zij haar vrijheid verloren. Een scheiding 

aanvragen is hierdoor erg moeilijk, de vrouw is immers zijn bezit, hij heeft voor haar betaald.   

 

4.4  Emic point of view   

 

Het is van belang dat in deze discussie de emic point of view in ogenschouw wordt genomen. 

De perceptie van de meisjes en vrouwen zelf is dan ook van belang en niet die van de 

buitenstaanders. Want vergeet niet dat universalistische standpunten vaak een westerse 

grondslag hebben. Westerse idealen en waarden worden dan al snel gezien als dè normen die 

vervolgens opgelegd worden aan niet-westerse gemeenschappen. De meisjes die 

gecontroleerd werden, zien de maagdentesten zelf namelijk helemaal niet als een 

vernederende aangelegenheid. De meisjes worden rond hun achtste levensjaar voor de eerste 

keer getest. Op deze manier heeft de controle een soort socialiserende functie en groeit het 

meisje ermee op. Bij elke maagdencontrole zijn dezelfde meisjes aanwezig en is het dezelfde 
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testster die de controles uitvoert. De meisjes gaven aan een soort band met deze vrouw te 

krijgen en zich er niet voor te schamen om hun geslachtsdelen te tonen. De meisjes die zich 

niet laten testen verkondigen dat de maagdencontroles vrouwonterend zijn en dat de meisjes 

gedwongen zouden worden door de moeder om zich te laten testen. Zij stellen dat het de 

moeder is die haar dochter op jonge leeftijd naar de controles stuurt onder het mom van jong 

geleerd is oud gedaan. Op zo’n jonge leeftijd weten deze meisjes nog niet wat wel en niet 

goed voor hen is en gehoorzamen hun moeder. Op latere leeftijd is het aan het meisje zelf om 

te beslissen om wel of niet bij de controles aanwezig te zijn, maar tegen die tijd hebben de 

controles al zo’n socialiserende werking dat ze niet weg durft te blijven, aldus de 

tegenstanders.  

 De meisjes die zich laten testen geven echter aan dat de maagdentesten hen een 

bepaalde vrijheid geven. Zo vertelde Zinthle, een meisje van 16 jaar: “Because I’m going for 

the test every month, my parents know that I’m a virgin. They trust me. So I can go out now 

and then. If you go for the test, it will give you more space when you are getting older”.
45

 

Juist omdat deze meisjes hebben aangetoond dat ze verantwoordelijkheidsbesef hebben èn 

omdat de maagdentesten de meisjes direct verraden als ze iets fout doen, durven sommige 

ouders het aan om hun dochter meer vrijheid te geven. Hieruit blijkt dat het standpunt van 

veel feministen onderuit gehaald kan worden. Dit argument wordt bevestigd door Chia 

Longman (2002) die onderzoek heeft gedaan naar menstruatieriten onder joodsorthodoxe 

vrouwen waarbij menstruerende vrouwen aan strenge gedragsregels moeten voldoen tijdens 

hun maandelijkse cyclus. Zij stelt dat, terwijl traditionele wetten aan de ene kant als archaïsch 

overblijfsel uit een patriarchaal verleden kunnen worden gezien, de  menstruatieriten voor 

vele vrouwen een positieve bron ter bevestiging van hun vrouw-zijn blijken te zijn. 

Menstruatieriten worden door hen gezien als een ervaring van zelfbewustzijn en identiteit als 

joods-orthodoxe vrouw in de huidige wereld. Hoewel de hoofdreden voor het ondergaan van 

dergelijke riten vooral religieus is, interpreteren deze vrouwen ze daarbuiten ook als zeer 

positief. In de ogen van deze vrouwen hebben de riten niets te maken met onderdrukking van 

de vrouw, haar lichaam of haar seksualiteit, maar is het juist een uiting van  respect voor de 

vrouw (ibid). In dit licht zou men dus ook de maagdelijkheidcontroles bij Zulumeisjes kunnen 

zien. De meisjes die zich laten controleren vertelden mij dat zij de controles zien als een 

manier om een verloren traditie in stand te houden en als een uiting van 

doorzettingsvermogen, trots en zelfrespect. Zo gaf Zandile aan dat zij zelf besloot om haar 
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maagdelijkheid te bewaren nadat haar zus stierf aan aids. “It’s a way of protecting myself, it 

was my free choice. No one forced me to do it. But I didn’t wanted to go to the hell my sister 

went through”.
46

 Maar als ik wat oudere maagden vroeg op welke manier zij zich willen 

beschermen tegen het hiv-virus, zowel nu als in de toekomst, was het antwoord altijd door 

maagd te blijven, maar als totale onthouding niet mogelijk zou zijn, zagen zij condooms als de 

beste oplossing. Hoewel de meeste meiden volmondig “ja” zeiden op mijn vraag of ze later 

hun eigen dochters ook wilden laten testen, waren er ook enkele meiden die dat niet wilden.“I 

believe in sexual education. That’s much better. Virginity testing is a bit old-fashioned”
47

 

stelde Rose. Andere meisjes gaven aan dat ze zelf geen problemen hadden om zich te laten 

testen, maar dat ze het toch vooral deden om hun ouders ermee te plezieren. “I don’t tell my 

friends in Durban that I go for it [de maagdenontrole] because I feel a bit embarrassed about 

it”
48

 zei Precious. Hieruit blijkt dat sommige meisjes de maagdencontroles niet als dè 

oplossing zien tegen hiv/aids. Zij zien het als ouderwets en geven aan dat je met seksuele 

voorlichting meer kunt bereiken en dat het ook meer van deze tijd is.  

 Tijdens mijn veldwerk gaven sommige mannen me te kennen dat ze liever een goed 

opgeleid meisje hebben dan een maagd. Strini, een 31 jarige vrijgezel, vertelde dat hij zeker 

geen meisje wil dat met heel veel mannen geslapen had, maar een maagd is geen vereiste. 

Wel vertelden veel van deze jongens me, dat het huwen van een maagd wel spannend is, een 

meisje dat nog maagd is, zou strak zijn waardoor het seksuele genot van de man vergroot 

wordt. Andere jongens, met name zij die een opleiding volgen of hebben gevolgd, gaven aan 

dat het huwen van een meisje dat gestudeerd heeft, belangrijker is dan het trouwen van een 

maagd. “I want a clever lady. Someone with who I can talk about what’s going on in the 

world, who know’s what en who she is”,
49

 vertelde Green. Sommige jongens gaven aan dat 

het streven om maagd te blijven ook negatieve kanten heeft. Zo vertelden ze dat in de 

Zulucultuur niet vrij over seks gesproken wordt en dat daarom ouders hun kinderen vaak geen 

seksuele voorlichting geven. Ouders sturen hun dochters naar de maagdencontroles, opdat zij 

hen niet hoeven voor te lichten. Doordat onderwerpen rond seksualiteit zo in de taboesfeer 

zitten, is dit onderwerp tussen echtlieden ook niet bespreekbaar, zeiden zij. Voor seksuele 

experimenten zoekt men zodoende vertier buitenshuis, wat het aidsprobleem alleen maar in de 

hand werkt. Om deze reden geven jongens vaak aan, dat ze liever een meisje huwen dat haar 

eerste seksuele ervaringen al achter de rug heeft en dat niet op haar maagdelijkheid is getest, 
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maar dat met haar ouders over seksualiteit heeft gesproken. Op deze manier hopen zij een 

meisje te huwen dat het onderwerp seksualiteit niet schuwt, zodat eventuele 

slaapkamerproblemen bespreekbaar worden.  

  

 

De controversie die heerst rond de maagdencontroles in Zuid-Afrika belicht het punt waarbij 

universalistische standpunten tegenover particularistische standpunten komen te staan. Hierbij 

worden aan de ene kant internationale standaarden aangehaald om de controles te 

veroordelen, maar aan de andere kant zijn deze standaarden over het algemeen uit het Westen 

afkomstig en daardoor niet als universeel aan te wijzen. Daarom is hier van belang om de 

emic point of vieuw niet uit het oog verliezen. Zo zijn er meisjes die zich via de gaten in de 

streng bewaakte grenzen een weg proberen te banen naar een vrijer bestaan met meer 

bewegingsvrijheid. Terwijl er anderzijds ook meisjes zijn die aangeven dat ze zich vrijwillig 

laten testen en dat ze er trots op zijn dat ze hun cultuur in stand houden. De meisjes en 

vrouwen zijn dan ook niet machteloos en kunnen niet gezien worden als slachtoffers van hun 

traditie. Zij beschikken over agency en kunnen zodoende zelf beslissen over de inrichting van 

hun leven.  
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5 

Conclusie 
 

Door het mondialiseringproces worden samenlevingen van over de gehele wereld geïnjecteerd 

met culturele opvattingen en waardepatronen uit andere gemeenschappen. Op deze manier 

kunnen er conflicten ontstaan met de waarden en normen uit de eigen gemeenschap. Door de 

veranderingen en onzekerheden kan er een verlangen ontstaan naar een versterking van en 

verbondenheid met de eigen cultuur en tradities (Juergensmeyer, 2002). In deze scriptie heb ik 

de relatie gelegd tussen de heropleving van de maagdelijkheidcontroles en het streven om de 

eigen identiteit te behouden ten tijde van mondialisering. De heropleving van de 

maagdelijkheidcontroles bij Zulumeisjes in Zuid-Afrika zouden dan ook gezien kunnen 

worden als een manier om het eigen culturele erfgoed te beschermen.   

In deze thesis heb ik laten zien dat de oorsprong van de maagdencontroles in relatie 

staat met de hoogte van de bruidsprijs, de ilobola. De prijs die voor een bruid betaald moest 

worden, was hoger als het meisje nog maagd was op het moment dat zij in het huwelijk trad. 

Maar de maagdelijkheid wordt ook in verband gebracht met de eerbaarheid van de jonge, 

ongehuwde meisjes. Deze morele status moet voorkomen dat zij seksuele relaties aangaan 

voordat zij in het huwelijk treden. De seksualiteit van het meisje, uitgedrukt in 

maagdelijkheid, dient dan ook gecontroleerd te worden. Het ideaal van eerbare meisjes schept 

het beeld dat zij voortdurend in gevaar verkeren, dat zij moeten worden bevoogd en 

beschermd, stelt Douglas (1966). Maar wat in werkelijkheid bewaakt en beschermd dient te 

worden is niet de integriteit van het vrouwelijke lichaam, maar de integriteit van de kracht van 

de groep. Het vrouwelijke lichaam dat haar eer en deugdzaamheid verloren heeft, is namelijk 

in staat de gemeenschap te bezoedelen (ibid). Vrouwen worden op deze manier geplaatst in 

het domein van verwantschap, familie en seksualiteit en in een wereld waarin gender en 

moraal centraal staan.  

 De verantwoordelijkheid die het meisje op deze manier krijgt om haar eigen reputatie 

en die van haar familie hoog te houden, is daarmee maar enkele stappen verwijderd van de 

veronderstelling dat zij ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verspreiding van 

hiv/aids. De vagina van de vrouw wordt gezien als een verzamelplaats voor bacteriën en 

zodoende zou de vrouw ook het hiv-virus makkelijk kunnen verspreiden. Deze angst én de 

angst voor de losbandigheid van meisjes worden versterkt, doordat westerse denkbeelden 

rond seksualiteit via de moderne media steeds meer grip krijgen op de jonge Zulugeneratie. 

Dit wordt nog eens versterkt, doordat de Zuid-Afrikaanse politiek steeds meer waarde hecht 
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aan het democratische en liberale gedachtegoed. Door deze impulsen gaan jongeren zich 

vrijer gedragen en lappen sommige meisjes de gedragsregels rond seksualiteit aan hun laars. 

Onder het mom van de African Renaissance probeert men het eigen, culturele erfgoed te 

beschermen en ondervonden de maagdencontroles, na de afschaffing van de apartheid, een 

opleving. Want juist door deze bedreigingen gaat de Zulu meer waarde hechten aan de 

eerbaarheid van de meisjes uit de eigen gemeenschap. Op deze manier ontstaat er een ‘wij’ en 

een ‘zij’ gevoel. De ‘wij’ staat voor de Zulu gemeenschap en de ‘zij’ staat voor het Westen. 

 In tegenstelling tot eerder verricht onderzoek waarbij de opleving van de 

maagdencontroles enkel in verband werd gebracht met het hiv-/aidsprobleem, zie ik dit niet 

als dè reden voor de heropleving ervan. In mijn ogen fungeren de maagdencontroles als het 

middel om het hiv-/aidsprobleem aan te pakken, maar het doel is om de eigen culturele roots 

niet te verloochenen. Het middel dient hier dus het doel. De maagdencontroles zouden 

zodoende gezien kunnen worden als een vorm van identiteitsbepaling ten tijde van 

mondialisering. Op deze manier hebben de maagdencontroles een symbolische functie 

gekregen: Meisjes moeten hun eer in stand houden door hun seksualiteit te onderdrukken. Op 

deze wijze lopen zij de minste kans om geïnfecteerd te raken met hiv/aids of om vroegtijdig 

zwanger te raken. Bovendien wordt er, en dat is van groter belang, op deze manier een 

barricade opgeworpen tegen de vrije, seksuele, moraal uit het Westen, omdat de Zulu gebruik 

maakt van de eigen traditie om dergelijke problemen aan te pakken en op te lossen. Het 

gebruik van het condoom is voor de Zulu geen optie want die zijn bij seksuele onthouding 

niet nodig.  

 De symbolische functie van de maagdencontroles hebben zodoende betrekking op hoe 

de Zulu in relatie met de sociale omgeving staat. Deze relatie met de sociale omgeving, met 

alles wat ‘anders’ is en ‘buiten’ ligt, is volgens Vermeulen (2001: 17-18) van belang bij de 

constructie van de eigen identiteit. Het ‘eigene’ kan dan gezien worden als een verbeelde 

gemeenschappelijkheid. Deze verbeelde gemeenschappelijkheid heeft bijgedragen aan de 

heropleving van de maagdencontroles, omdat zij bijdragen aan het ‘wij’ gevoel. De 

maagdencontroles kunnen dan ook niet worden gezien als een invented tradition, de 

veronderstelling waarmee ik het veld in ging, maar als een reinvention of tradition. De 

betekenis van de maagdencontroles zoals zij voorheen werden gebruikt is veranderend. Zij 

dienen er niet enkel meer toe om het meisje maagdelijk van lichaam, ziel en geest te houden, 

zij dienen er na de heropleving, ook voor om middels de eigen culturele tradities moderne 

problemen aan te pakken om zich op die manier te kunnen profileren. Het ritueel van de 

maagdencontroles is dan ook niet enkel een her-uitvinding of her-opleving van gender en 
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seksuele identiteiten maar ook van etnische en culturele identiteiten. Het is een manier om te 

claimen tot een bepaalde gemeenschap te behoren dat het culturele erfgoed respecteert.  

  

5.1 Aanbeveling 

 

Verschillende feministische instanties geven aan dat veel culturele groepsidentiteiten 

geconstrueerd zijn door regels voor vrouwen. De groeiende populariteit van de 

maagdencontroles lijkt dit argument te bevestigen. Maar tegelijkertijd wil dit niet zeggen dat 

de meisjes hierdoor een ondergeschikte rol krijgen ten opzichte van de man. Deze meisjes 

beschikken over agency. De onderhandelingsruimte van vrouwen is weliswaar beperkt door 

grenzen, maar grenzen worden bewerkt en uitgedaagd en roepen daardoor reacties op. Ik laat 

zien dat de Zulumeisjes niet als hulpeloos bestempeld hoeven te worden. Hun 

onderhandelingspositie is sterker indien zij in de stad studeren en daar ook een zelfstandige 

woonruimte hebben. Enkele meisjes nemen dan ook geen genoegen met het ontkennen van 

hun seksualiteit en geven op hun eigen manier vorm aan hun Zulu-identiteit. In dit kader zou 

het interessant zijn om in de toekomst nog eens met deze meisjes te spreken en te kijken hoe 

zij, dan als getrouwde, volwassen vrouwen, terugkijken op de gedragsregels die in hun 

tienerjaren golden. Hierbij zou dan tevens aandacht besteed kunnen worden aan de manier  

waarop zij hun eigen dochters wensen op te voeden.  
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Bijlage 1 
 

Verklarende woordenlijst: 

 

Abahloli  Vrouw die Zulumeisjes maandelijks op hun maagdelijkheid test 

 

Amandla  Power to the people! 

 

Amasoka  Een jonge man (die er veel vriendinnen op na houdt) 

  

Chief Hoofd van een chiefdom. Een chiefdom is een hiërarchische 

gemeenschap waarin relaties tussen dorpen en tussen individuen 

ongelijkwaardig zijn. Kleinere dorpen staan onder het gezag van leiders 

uit grotere dorpen. 

 

Function  Ceremonie die gehouden wordt bij geboortes, initiatierituelen, 

huwelijken en sterfgevallen. 

 

Ihlo Maagdenvlies 

 

Ilobola Bruisprijs die betaald moet worden aan de ouders, en in het bijzonder 

aan de moeder, van de bruid. Als het meisje nog maagd is op het 

moment dat ze in het huwelijk treed, moeten er 11 koeien betaald 

worden. 

 

Inkomo kamama Letterlijk: de moeder koe. Deze koe symboliseert de elfde koe die als 

ilobola aan de moeder van de bruid betaald moet worden. Deze koe is 

van zeer veel waarde want zij staat symbool voor de eer en puurheid 

van de bruid. Deze koe dient geslacht te worden op het huwelijksfeest. 

 

Iqnikiza Maagd die de leiding heeft over het maagdenklasje van de 

gemeenschap. Meestal is dit meisje de oudste uit de groep. Dit meisjes 

moet de overige meisjes uit haar klasje bijstaan met raad en advies. 
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Izintombi Maagd 

 

Queen Mother Vrouw van de Chief. 

 

Reeddance Jaarlijks terugkerend festival in september waarbij Zulu maagden 

dansen voor de Zulu koning. De Zulu koning kiest dan een maagd uit 

om mee te trouwen.  

 

Rondavel Traditionele, ronde woning. Deze woning mag, zoals de traditie 

voorschrijft, nooit afgebroken worden. Pas als de woning in elkaar stort 

mag hij opgeruimd worden. Dit om de voorouders te eren. 

 

Soma Letterlijk: tussen de dijen. Het is een seksuele handeling waarbij het 

meisje niet gepenetreerd wordt maar de jongen en het meisje elkaar wel 

mogen betasten. Vaak knijpt het meisje hierbij haar dijen stevig tegen 

elkaar aan waarna de jongen zijn penis ertussen stopt. Op deze manier 

blijft de maagdelijkheid van het meisjes bewaard en kan zij toch haar 

liefde voor de jongen tonen.  

 

Umnuzane Volwassen Zulu man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Bijlagen 

59 

 

Bijlage 2 
 

 

 

Amanda (Zulu)  

Amanda is een 19-jarige studente uit Durban. Zij volgt een opleiding tot verpleegster. Zij  

Betrekt haar studentenflat samen met haar nichtjes Beauty en Thabisile. In de weekenden gaat  

Amanda naar haar ouders in Umthwalume.  

 

Bukiiwe (Zulu)  

Moeder van twee meisjes en een jongen. Ze woont in een van de townships rond Durban. Ze  

past op het eenjarige kindje van één van haar dochters zodat deze dochter kan werken.  

 

Florence Sttozi (Zulu) 

Florence is een 55-jarige vrouw uit Umthwalume. Ze is verpleegster en heeft een dochter en  

twee zoons. Tot twee jaar terug werkte Florence als abahloli, maar daar is zij mee gestopt  

omdat het niet meer te combineren was met haar werk als verpleegster. 

 

Jacky Branfield (blanke Zuid-Afrikaanse) 

Jacky is de oprichtster van de Bobbi Bear, een organisatie die misbruikte kinderen begeleidt  

en eventueel opvangt, na hun traumatische ervaring. Jacky is getrouwd en heeft twee meisjes  

geadopteerd. 

 
Janet Radebe (Zulu) 

Janet is een vrouw van 59-jaar en is geboren in een township in Durban. Nadat ze haar   

middelbare school had afgerond is ze voor verpleegster gaan studeren en daarna is zij gaan  

werken in het King Edward VIII Hospital  in Durban. Na enkele jaren is zij uitgezonden om  

een jaar in Londen, en later ook nog eens een half jaar in Amerika, medicijnen te promoten in  

ziekenhuizen.  

 Janet is getrouwd geweest, maar is ook weer gescheiden. Uit dit huwelijk heeft ze één 

zoon overgehouden, maar die is twee jaar geleden vermoord. Nadat Janet gescheiden was is 

ze van Durban naar Umthwalume verhuist. In dit dorp heeft ze eigenhandig een Bed & 

Breakfast opgezet. Ook heeft ze ervoor gezorgd dat Umthwalume aangesloten werd op het 

elektriciteitsnetwerk.  

 Vanuit haar huis verkoopt Janet elektriciteit en beltegoeden. Ook deelt ze broden en 

uit aan hulpbehoevenden en organiseert ze bijeenkomsten voor vrouwen uit de buurt om hen 

te wijzen op hun rechten als vrouw. 

 

Joyce (Zulu) 

Joyce is 21 jaar en woont in Umthwalume. Zij studeert voor maatschappelijk werkster in 

Durban. Ze woont bij haar ouders maar af en toe blijft ze een weekje bij haar zus in Durban 

als ze geen geld heeft om op en neer te reizen. Twee keer per maand komen alle maagden uit 

de gemeenschap samen om het belang van maagdelijkheid te bespreken. Als iqnikiza staat 

Joyce dan aan het hoofd van dit klasje. Zij moet de maagden bijstaan met raad en advies 

omtrent liefde en seksualiteit. 

 

Jobé (Zulu) 

Docent geschiedenis op de Zibenele High School, een Zulu school in de buurt van 

Umthwalume. Hij woont met zijn gezin in Durban. 
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Khaya (Zulu) 

Khaya is een 30-jarige man uit Kaapstad. Hij is elektromonteur en zijn werknemer heeft hem 

in Durban te werk gesteld. Hij is niet getrouwd en is vrijgezel. 

 

Lady Fair (Zulu) 

Dit 15-jarige meisje woont bij haar ouders in Umthwalume en zit op de Zibenele High School 

 
Mangosuthu Buthelezi (Zulu) 

De IFP is opgericht in 1975 door Mangosuthu Buthelezi, een voormalig lid van de ANC-

Jeugdliga. Buthelezi - die nog steeds de leiding heeft - maakte gebruik van een al bestaande 

culturele Zuluorganisatie genaamd Inkatha. Deze organisatie vormde hij om tot een politieke 

organisatie. De partij startte in KwaZulu-Natal en breidde zich al snel uit naar Transvaal, 

Oranjevrijstaat en de Westelijke Kaap. Buthelezi's IFP en het Afrikaans Nationaal Congres 

(ANC) werkten aanvankelijk nauw samen in hun strijd tegen apartheid. In de jaren '80 van de 

20ste eeuw groeiden beide partijen echter uiteen en ontspon zich een felle strijd tussen het 

ANC, de IFP en andere anti-apartheidsorganisaties.
50 

 
Phindile (Zulu) 

Een 16 jarig meisje uit Umthwalume. Ze zit op de Zibenele High School 

 

Jo Piper. (blanke Zuid-Afrikaner) 

Werkzaam in de gemeenteraad van de Inkatha Freedom Party (IFP). Piper is geboren in 

Johannesburg maar vijf jaar geleden is hij met zijn vrouw naar Hibberdene verhuist omdat hij 

genoeg had van het geweld in Johannesburg. Nadat hij vijf jaar geleden met pensioen ging 

besloot hij zich in te gaan zetten voor de IFP.  

 
Pumla (Zulu) 

Een 23-jarige maagd en dochter van de Chief en de Queen van Umthwalume. Ze studeert 

sociologie in Durban en daar woont ze ook. Ze deelt haar studentenflat met haar broer. In de 

weekenden gaat ze naar haar ouders. 

 
Prof. Thenji Magulaza (Zulu) 

Hoofd gender studies University of Kwazulu-Natal.  

 
Queen Mathulinie (Zulu) 

De Queen Mother van Umthwalume. Zij is 50 jaar oud en heeft vier kinderen en twee 

kleinkinderen. Ze is actief lid van het African National Congress (ANC). 

 

Steve (Zulu) 

Steve is 22 jaar en is de regiocoördinator van LoveLife in de South Coast. Hij heeft deze 

vestiging mee opgezet. LoveLife is een stichting die op verschillende plekken in Zuid-Afrika 

werkzaam zijn. Binnen LoveLife houdt Steve zich met name bezig met het ontwikkelen van 

cursusmateriaal rond hiv/aids preventie. 

 
Strini (Indiër) 

Strini is een 31-jarige man. Hij heeft een drie jarige zoontje maar is niet getrouwd. De moeder 

van zijn kind ziet hij niet meer. Hij werkt als verpleger bij bejaarde mensen.  

 

                                                
50

 http://wapedia.mobi/nl/Inkatha_Vrijheidspartij, laatst gezien op 29 augustus 2009 
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Thembie (Zulu) 

Thembie is een 24-jarig meisje. Sinds vier jaar woont en studeert zij in Durban voor 

maatschappelijk werkster. Ze gaat elk weekend uit en gaat enkel af en toe naar haar ouders. 

Ze heeft geen vaste relatie. 

 

Zinhle (Zulu) 

Dit 16-jarige meisje woont met haar ouders in Umthwalume maar gaat in Scottburgh naar een 

blanke school. Scottburgh is een klein stadje waar het merendeel blank is. Elke dag reist 

Zinhle op en neer van Umthwalume naar Scottburgh.  

Zinhle heeft een oudere broer en een oudere zus. 
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Bijlage 3 
 

4.0 Doelstelling 

Uit het voorgaande is gebleken dat we allemaal te maken krijgen met mondialisering en dat 

deze processen veranderingen teweeg brengen. Het is echter wel zo dat mondialisering niet 

direct als een bedreiging kan worden gezien voor gemeenschappen, maar dat het wel kan 

functioneren als een katalysator die veranderingen teweeg brengt. Deze veranderingen dragen 

ertoe bij dat mensen er naar neigen om de groepsidentiteit en de daarbij behorende, 

vertrouwde instituties te beschermen tegen invloeden van modernisering en mondialisering. 

Maar ondanks deze defensieve houding wordt iedereen meegesleurd in processen die 

veranderingen teweeg kunnen brengen, hetgeen er toe bijdraagt dat oude tradities verdwijnen 

of aangepast worden aan de nieuwe situatie.  

Dit proces zien we ook als we kijken naar de maagdelijkheidcontroles van de 

Zulugemeenschap in postapartheid Zuid-Afrika. De geschiedenis van dit land heeft er onder 

andere aan bijgedragen dat oude familiestructuren zijn vernietigd en dat het land te kampen 

heeft met werkloosheid en armoede. Ondanks deze problemen probeert de Zulugemeenschap 

de eigen tradities te beschermen en in stand te houden. Een voorbeeld van zo’n traditie zijn de 

maagdelijkheidcontroles. In dit onderzoek stond daarom de volgende vraag centraal: 

Welke functie vervullen de maagdelijkheidcontroles binnen de Zulugemeenschap en hoe 

kunnen deze controles gezien worden als een invented tradition?  

 

Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen, heb ik een aantal deelvragen opgesteld 

die mij tot een goed antwoord moeten brengen.  

 

Deelvraag 1: 

Welke betekenis kende de Zulugemeenschap in het verleden toe aan de 

maagdelijkheidcontroles? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het van belang dat er eerst gekeken wordt naar 

de oorsprong van de maagdelijkheidcontroles. Door te kijken wat de verschillen en/of 

overeenkomsten zijn tussen het heden en het verleden, kan er bekeken worden of men anders 

over de controles is gaan denken, of de controles op een andere manier worden uitgevoerd en 

of ze een andere functie zijn gaan vervullen in het leven van de Zulugemeenschap en welke 

waarde er nu aan de maagdencontroles wordt gehecht.   
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Deelvraag 2 

Welke praktische functie vervullen de maagdelijkheidcontroles in het heden? 

 

Om vast te kunnen stellen welke functie de maagdelijkheidcontroles vervullen binnen de Zulu 

gemeenschap is het van belang om te kijken waarom deze controles uitgevoerd worden en 

waarom ze zo belangrijk zijn voor de Zulu gemeenschap. Ze zijn met name belangrijk ter 

preventie van hiv/aids. Maar hebben deze controles ook nut? met andere woorden, zijn er 

minder aids gevallen gesignaleerd? En dienen de maagdelijkheidcontroles nog meer doelen 

dan alleen ter preventie van hiv/aids?  

 

 Deelvraag 3 

Welke symbolische functie vervullen de maagdelijkheidcontroles voor het behoud 

van  de Zulu tradities? 

  

De maagdelijkheidcontroles kennen een lange geschiedenis. Nadat deze controles in de jaren 

zestig en zeventig van de twintigste eeuw als ouderwets werden bestempeld, ondervonden zij 

vanaf de jaren negentig weer een opleving. Het lijkt me dan ook erg interessant om te 

bekijken waarom deze controles juist toen weer opkwamen en wat de achterliggende reden 

voor deze opleving was? 

 

 Deelvraag 4 

     Welke betekenis kennen de actoren zelf toe aan de maagdelijkheidcontroles? 

 

Hoewel de maagdelijkheidcontroles voor veel Zulu’s zeer belangrijk zijn, worden zij niet 

overal even hartelijk ontvangen. Daarom wil ik bekijken hoe de betrokken actoren zelf over 

deze controles denken. Het is dan ook interessant om te bekijken hoe de nieuwe generatie 

denkt over deze controles en welke waarde zij hieraan toekennen. Maar ook is het interessant 

om te bekijken of de oudere generatie anders over de maagdelijkheidcontroles is gaan denken 

in de loop der jaren. Tot slot wil ik in deze deelvraag aandacht besteden aan de actoren die 

zich sterk maken om een einde te maken aan deze controles omdat zij vrouwonterend zouden 

zijn.  
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Bijlage 4 
 

 

Umthwalume 


