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Voorwoord 

 

In eerst instantie was het een gedachte, niet eens een idee. Wat als ik nu weer naar Zuid-Afrika zou 

gaan om daar mijn onderzoek te doen ter afronding van mijn master Culturele Antropologie. Een 

aantal jaar geleden was ik er ook al geweest, toen voor een stage. Deze gedachte begon meer vorm te 

krijgen na een bijeenkomst georganiseerd vanuit de faculteit sociale wetenschappen. Prof. Dr. Adri 

Vermeer en Prof. Trudie Knijn werken samen met een aantal projecten in Zuid-Afrika en sturen daar 

ieder half jaar studenten heen voor het doen van onderzoek. Dit jaar besloten ze dat er ook twee 

studenten culturele antropologie hun masteronderzoek konden doen bij het Southern African Catholic 

Bishops’ Conference AIDS kantoor.  Zonder enige twijfel en met support van het thuisfront besloot ik 

mijn masteronderzoek in Zuid-Afrika bij een katholieke HIV/AIDS hulpverleningsorganisatie te gaan 

doen. Prof. Dr. Adri Vermeer en Prof. Trudie Knijn wil ik bedanken voor de mogelijkheid deel te 

nemen aan één van hun projecten.  

 

Mijn dank gaat daarnaast uit naar de medewerkers van het Southern African Catholic Bishops’ 

Conference AIDS kantoor waar ik heel erg goed ontvangen ben, niet alleen voor het doen van mijn 

onderzoek maar ook voor het organiseren van een verblijfplaats. Daarom wil ik in het bijzonder mijn 

gastmoeder en gastvader bedanken voor hun gastvrijheid en geduld met ons. Naast het feit dat mijn 

gastmoeder zich zeven dagen per week inzet voor mensen met HIV/AIDS hield ze toch tijd over om 

ons te ontvangen, kennis te laten maken met het SACBC AIDS kantoor en ons in haar huis toe te 

laten. De directeur van het SACBC AIDS kantoor en de coördinator van het ARV programma wil ik 

bedanken voor de mogelijkheid om onderzoek te doen bij het SACBC AIDS kantoor en voor hun 

begeleiding tijdens mijn onderzoek in Zuid-Afrika. Daarnaast wil ik alle andere informanten van 

zowel het SACBC AIDS kantoor als uit de gemeenschap bedanken voor hun tijd, openheid en het 

gemak waarmee ze mij wilden helpen.  

 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Dr. Brenda Oude Breuil voor haar begeleiding en opbouwende 

feedback zowel in het veld als tijdens het schrijven van deze masterthesis. Ook wil ik Myrte de Vos 

bedanken voor de geweldige en leerzame tijd die we samen gehad hebben in Zuid-Afrika en die ik 

nooit zal vergeten. Tot slot wil ik mijn ouders, broer en mijn vriend bedanken voor alle support, tijd 

(spellingscontrole) en geduld dat ze met mij gehad hebben. Ik heb erg veel geleerd en genoten van het 

veldwerk! 
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1. Inleiding 

 

“ We zijn ver weg van het winnen van deze oorlog. Wanneer je naar het ziekenhuis gaat zal je 

geschokt zijn door het aantal mensen dat sterft aan HIV/AIDS. Als ik naar de aantallen kijk 

vraag ik me af of we deze oorlog ooit gaan winnen. Ik denk dat we een geneesmiddel nodig 

hebben in plaats van preventieprogramma’s.” (Interview met Bheka, 15-04-2009) 

 

Het percentage van mensen met HIV/AIDS in Zuid-Afrika is de laatste twintig jaar gestegen met 

achtentwintig procent. Daarmee is HIV/AIDS in het land uitgegroeid tot een epidemie (Dijk: 2002) en 

blijkens bovenstaand citaat wordt de ziekte door sommigen ervaren als oorlog, waartegen vooral de 

zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking moet vechten. De sociale en economische impact van de HIV/AIDS 

epidemie in Zuid-Afrika is enorm: veel mensen zijn ernstig ziek, anderen zijn dag en nacht bezig met 

de verzorging van naasten en begrafenissen volgen elkaar op met grote regelmaat. In Nederland 

kennen we de beelden van ernstig zieke, magere mensen in Afrika vooral van de televisie. Men ziet 

deze beelden en zapt verder; “We know that they exist because the press tells us so and television 

shows them to us, but we feel no need to know more.” (Fassin, 2007: XII)  

 

§ 1.1 Political anesthesia 

 

Fassin (2007) noemt dit ook wel political anesthesia. Fassin (2007) meent dat political anesthesia 

mensen gevoelloos maakt voor het lot van anderen, doordat die anderen worden voorgesteld in de 

media als onbegrijpelijk. Alleen verschil telt in deze beelden van de ander; gemeenschappelijkheid en 

wederkerigheid met de ander zijn dan onmogelijk. De gefragmenteerde informatie die mensen 

ontvangen van een absolute, andere plek geeft de indruk dat culturen niet verenigbaar zijn (Fassin, 

2007: XIII). Zo heeft het westerse publiek het beeld dat de HIV/AIDS epidemie in Zuid-Afrika 

veroorzaakt wordt door onverantwoord seksueel gedrag en eigenaardige culturele overtuigingen zoals 

die, dat door het verkrachten van een maagd een met HIV/AIDS besmet persoon genezen kan worden. 

De Zuid-Afrikaanse overheid ontkende daarnaast volgens westerse media-informatie wetenschappelijk 

bewezen feiten en gingen in tegen medische autoriteiten om te voorkomen dat levensreddende 

medicijnen beschikbaar kwamen voor de bevolking. Volgens Fassin (2007) kan het westerse publiek 

door dergelijke beelden afstand nemen van hen die verantwoordelijk zijn voor deze daden én van hun 

slachtoffers door de onmenselijkheid van die daden te benadrukken en de slachtoffers als ontmenselijk 

te beschouwen (Fassin, 2007: XII-XIII).  

 

“Convinced that we are but natural-born, promiscuous carriers of germ, unique in the world, 

they proclaim that our continent is doomed to an inevitable mortal end because of our 

unconquerable devotion to the sin of lust.” (Mbeki in: Fassin, 2008:154) 
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De HIV/AIDS epidemie in Zuid-Afrika is echter, in tegenstelling tot zulke simplificerende beelden, 

enorm complex en kent vele oorzaken. Ondanks dat ligt de focus in de meeste onderzoeken en 

literatuur op het gebied van de HIV/AIDS verspreiding in Zuid-Afrika volgens Fassin (2007) veelal op 

het “behavioral paradigm” – explained by social destructuring and cultural determination. “It’s sex 

again.”(Fassin, 2007:151). Stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikanen dienen hierbij als leidraad 

voor de vermeende omgang met de ander. Daarnaast is er in de loop van de jaren een “image of 

hegemonic masculinity” ontwikkeld, welke nu deel uitmaakt van het dominante culturele discours in 

Zuid-Afrika, waar zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet aan voldoen. Hegemonic masculinity  is 

volgens Morrell (1998) een bepaalde versie van mannelijkheid die richting geeft aan hoe mannen zich 

volgens een cultureel ideaalbeeld zouden moeten gedragen. Volgens Fassin (2007) is het belangrijker 

te kijken naar de sociale context waarin HIV/AIDS overdracht plaats vindt dan naar risicovol gedrag 

van zwarte Zuid-Afrikanen. 

In dit onderzoek heb ik aan de hand van het concept sociale autopsie bestudeerd welke beelden 

van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bestaan bij een katholieke HIV/AIDS hulpverleningsorganisatie 

in Zuid-Afrika en of deze beelden van invloed zijn op het zich laten testen van mannen op HIV/AIDS. 

De focus in dit onderzoek ligt op de vraag hoe de sociale context en de geschiedenis van Zuid-Afrika 

van invloed zijn geweest op de beeldvorming over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.   

 

§ 1.2 Doelstelling, vraagstelling en methoden 

 

In de maanden februari tot en met mei 2009 heb ik dit onderzoek uitgevoerd in de steden Hlabisa en 

Mtubatuba in de provincie KwaZulu Natal bij het AIDS kantoor van het Southern Catholic African 

Bishops’ Conference. Hlabisa en Mtubatuba zijn de twee grootste steden in het Hlabisa Magisterial 

District en beide steden hebben samen meer dan 200.000 inwoners. In de provincie KwaZulu Natal is 

dertig tot veertig procent van de mensen besmet met HIV/AIDS (Leclerc-Madlala: 2001). De 

organisatie waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd, het SACBC AIDS kantoor, is een initiatief vanuit 

de katholieke kerk als reactie op HIV/AIDS in Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana. De katholieke 

kerk heeft een netwerk van honderd verschillende service programma’s voor mensen met HIV/AIDS 

en is hiermee na de overheid de grootste leverancier van diensten.  

De doelstelling van mijn onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren en indicatoren die het 

zich laten testen op HIV/AIDS en de therapietrouw beïnvloeden. De vraag voor een onderzoek met 

deze doelstelling kwam van de directeur van het SACBC AIDS kantoor omdat het percentage mensen 

dat zich laat testen op HIV/AIDS laag is, in het bijzonder het percentage zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen, en de therapietrouw onvoldoende. Aan de hand van de doelstelling van het SACBC AIDS 

kantoor heb ik een onderzoeksvraag geformuleerd. Meer specifiek vraag ik me af welke beelden er 

bestaan bij het Southern Catholic Bishops’ Conference AIDS kantoor van zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen en welke rol deze beelden spelen, en de benadering die daaruit voortvloeit, op het zich laten 
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testen op HIV/AIDS en het therapietrouw zijn van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Tijdens het 

onderzoek bleek het laatste deel van de doelstelling en de onderzoeksvraag niet relevant doordat uit 

interviews en onderzoeken vanuit het SACBC AIDS kantoor naar voren kwam dat therapietrouwheid 

over het algemeen goed is. Daarnaast is het percentage van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen onder 

behandeling bij de klinieken van het SACBC AIDS kantoor erg laag waardoor dit ook niet de eerste 

prioriteit had in dit onderzoek. Volgens de directeur van het SACBC AIDS kantoor en de coördinator 

van het ARV programma is dit percentage één derde mannen ten opzichte van twee derde vrouwen. 

Tijdens observaties gedurende dit onderzoek leek bij de verschillende klinieken in Hlabisa en 

Mtubatuba het percentage aanwezige mannen echter nog lager dan één derde. In dit onderzoek heb ik 

twee onderzoekspopulaties betrokken. Aan de ene kant medewerkers van het SACBC AIDS kantoor 

en aan de andere kant zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en vrouwen uit de gemeenschap in de 

omgeving van Mtubatuba en Hlabisa.  

Door middel van datatriangulatie heb ik geprobeerd antwoorden te vinden op mijn hoofd- en 

deelvragen. Aan de hand van bronnenonderzoek, tekstanalyses en interviews heb ik de beelden van 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zowel bij het SACBC AIDS hoofdkantoor in Pretoria als bij het 

SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba onderzocht. Hierdoor heb ik inzicht gekregen in de organisatie, 

de werkwijze, de benadering van patiënten, de organisatie van de verschillende programma’s – het 

ARV programma dat gratis antiretrovirale medicijnen in mobiele klinieken uitdeelt, het preventie & 

care programma dat zich richt op seksuele voorlichting en verzorging van patiënten, en het programma 

voor wezen dat tot doel heeft wezen op te vangen en verzorgen. Het werd mij al snel duidelijk dat er 

niet veel aan preventie wordt gedaan door het SACBC AIDS kantoor. Het onderdeel preventie van het 

preventie & care programma ontvangt weinig of geen fondsen en naast het youth alive programma 

wordt er enkel op lokaal niveau en op eigen initiatief soms aan preventie gedaan. Gedurende de hele 

periode van het onderzoek wilde ik ook observeren bij praatgroepen van het SACBC AIDS kantoor, 

education for life workshops en abstinence-based prevention programma’s (Vermeer & Tempelman, 

2008:371). Helaas zijn er bij het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba geen praatgroepen en geen 

abstinence-based prevention programma’s. Dit wordt enkel op lokaal initiatief gedaan en niet in deze 

regio. Wel is het gelukt om twee education for life/ youth alive workshops bij te wonen.  

Daarnaast ben ik ook veel aanwezig geweest in de verschillende klinieken van het SACBC 

AIDS kantoor in Mtubatuba om te observeren hoe de medewerkers van het SACBC AIDS kantoor 

patiënten benaderen en om met de medewerkers en patiënten te praten. Ik heb twaalf diepte-interviews 

gehouden met zowel het management als lokale medewerkers van het SACBC AIDS kantoor, vijf 

mannen en zeven vrouwen, waarvan acht zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers en vier blanke 

medewerkers. Twee blanke medewerkers zijn Afrikaners, één komt uit Ierland en de ander uit 

Argentinië. Beide zijn echter al zo lang in Zuid-Afrika dat ze Zuid-Afrikaans burgerschap hebben. De 

blanke medewerkers hebben allemaal een hoge functie bij het SACBC AIDS kantoor. De functies van 

de zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers variëren van counselors, coördinator van het kantoor in 



Nu eens mannen aan het woord.. 
Een andere kijk op gender in Zuid-Afrika 

 13

Mtubatuba, een professionele verpleegster, een coördinator van het prevention & care programma, een 

coördinator van het youth alive programma en een supervisor van een bepaalde site.  

 

Ook met de lokale bevolking heb ik door middel van de snowball-methode  interviews gehouden, zes 

interviews met zwarte Zuid-Afrikaanse mannen, zes interviews met zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen 

en een interview met een tradtional healer. Van de zes interviews met zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen kunnen er drie als expert interviews worden bezien. Dit waren interviews met Zulu mannen 

die zowel veel informatie konden geven over de gemeenschap als ook zelf deel uitmaken van de 

gemeenschap. Het eerste expertinterview heb ik gehouden met Andile, sociaal werker in de 

gemeenschap. Het tweede expertinterview was met Bheka. Bheka is de projectcoördinator uit het 

district Mtubatuba/ Hlabisa van het project Amandlamadoda – menpower. Dit project is een voorbeeld 

van een project dat zich niet alleen richt op gedragsverandering van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

maar ook kijkt naar de oorzaak van bepaald gedrag. Bheka kon veel informatie geven over zowel het 

project als zwarte Zuid-Afrikaanse mannen uit de omgeving. Het project is opgericht door achttien 

mannen die het gevoel hebben dat zij als mannen ook moeten participeren in progressieve projecten 

die nu veelal door vrouwen worden geleid. Het doel van het project is zowel de medewerking van 

mannen te promoten in life skills training en educatie op het gebied van gezondheid en seksualiteit 

alsook mannen te begeleiden in het opzetten van duurzame bedrijfjes in en voor de gemeenschap, om 

te zorgen voor inkomen. Hierdoor kunnen de mannen hun vrouwen en kinderen verzorgen en 

beschermen en bijdragen aan hun eigen gezondheid op lange termijn. Het derde expertinterview heb ik 

gehouden met de traditionele leider uit het district waaronder ook Hlabisa en Mtubatuba vallen. De 

chief kon veel vertellen over de gemeenschap en over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.  

Naast de expertinterviews heb ik drie mannelijke patiënten van het SACBC AIDS kantoor 

geïnterviewd, één hoger opgeleid, twee niet opgeleid en werkloos. Daarnaast vond ik het ook 

belangrijk een aantal vrouwen te spreken, over hoe zij het samenleven met zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen ervaren. Daarom heb ik één expertinterview gehouden met een Zulu vrouw. Deze vrouw is 

een gepensioneerde verpleegster en houdt zich nu bezig met medisch onderzoek op het gebied van 

HIV/AIDS. Zij kon veel informatie geven over de gemeenschap door haar vroegere functie en omdat 

zij zelf ook deel uitmaakt van de gemeenschap. Daarnaast heb ik een vrouw uit de gemeenschap en 

haar HIV positieve vriendin en drie vrouwelijke patiënten waarvan één opgeleid en twee niet opgeleid 

en werkloos geïnterviewd. Omdat tachtig procent van de patiënten voordat ze naar een medisch 

programma als het SACBC gaan eerst een traditional healer bezoeken heb ik ook een traditional 

healer geïnterviewd.  

 
Daarnaast heb ik een maand deel genomen aan het dagelijks leven van een sleutelinformant, Sr. 

Ndbele. Sr. Ndbele woont samen met haar man en een kleinzoon. Daarnaast waren er vaak andere 

(mannelijke) familieleden op bezoek. Ook tijdens een feestelijk weekend op 20,21 en 22 maart bij de 
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familie Ndbele  ter ere van het afstuderen van een familielid heb ik informele gesprekken met mannen 

gevoerd en participerend kunnen observeren. Tijdens een feestelijke gelegenheid worden er geen 

uitnodigingen aan mensen gegeven. Iedereen die wil komen is welkom. Hierdoor waren er veel 

mensen uit Hlabisa aanwezig. Daarnaast heb ik een opgeleide Sotho man ontmoet waarmee ik een 

aantal informele gesprekken heb gevoerd over mannen en het HIV/AIDS probleem in Zuid-Afrika. In 

St. Lucia heb ik ook in de plaatselijke kroeg en enkele restaurantjes informele gesprekken gevoerd met 

zowel zwarte als blanke Zuid-Afrikanen. Deze informatie gaf mij meer inzicht over de verhoudingen 

tussen blank en zwart in de postapartheid periode in Zuid-Afrika. In totaal denk ik ongeveer 

vijfendertig informanten informeel te hebben gesproken. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik aan elke informant gevraagd of ze anoniem wilden blijven of 

dat hun naam gebruikt mocht worden in mijn masterthesis. Dit hangt samen met de kwestie die door 

Dewalt & Dewalt (2002) informed consent wordt genoemd. Sommige informanten begrepen de 

afkorting SACBC niet en verwarden het met SABC, een nationale Zuid-Afrikaanse televisiezender.  

Na enige uitleg dat ik niet van de televisie was, mocht ik van iedereen de naam gebruiken omdat ik 

toch niet uit de gemeenschap of Zuid-Afrika kwam. Ondanks dat ik toestemming heb van mijn 

informanten om hun namen te gebruiken heb ik de namen in deze masterthesis toch gefingeerd. Dit 

heb ik gedaan omdat het in deze masterthesis om vertrouwelijke onderwerpen gaat en mijn 

informanten mogelijk de consequenties niet kunnen overzien van het gebruik van hun namen. 

Sommige medewerkers van het SACBC AIDS kantoor blijven ondanks het fingeren van de namen 

toch herkenbaar door hun vaak hooggeplaatste functie bij het SACBC AIDS kantoor.  

Doordat ik data- verzameling en analyse heb afgewisseld tijdens mijn onderzoek hield ik bij 

welke informatie ik nog miste. Ik kon mezelf hierdoor nieuwe vragen stellen en kritisch naar mijn 

onderzoeksgegevens kijken.  

 

§ 1.3 Kritische reflectie op mijn rol als onderzoeker in Zuid-Afrika  

 

Voordat ik onderzoek ging doen bij het SACBC AIDS kantoor bestonden er enkele 

vooronderstellingen bij medewerkers over wat ik kwam doen. Bij Greeff en Sr. Ndbele leefde het idee 

dat ik de Zulu cultuur kwam bestuderen, bekritiseren en hervormen.1 Ook tijdens verschillende 

interviews, informele gesprekken en observaties konden mensen soms een vijandige houding hebben. 

Tijdens een interview met Thulani2, een zwarte, Zuid-Afrikaanse, oudere, opgeleide vrouw uit de 

gemeenschap, viel dit bijvoorbeeld op toen ze opmerkte dat ze niet snapt waarom ze nu bevriend moet 

zijn met blanken. Volgens haar kunnen sommige blanken de situatie in Zuid-Afrika nu niet accepteren 

maar dan moeten ze het land maar verlaten. Een dergelijke afstandelijke en soms vijandige houding 

ten opzichte van een blanke, vrouwelijke onderzoeker uit Europa kwam ik in het onderzoek vaker 

                                                
1 In de paragrafen 3.2 en 3.3 zal ik dieper in gaan op hun rol bij het SACBC AIDS kantoor. 
2 Thulani 14-04-2009 
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tegen. Het wantrouwen van informanten begreep ik omdat ik als blanke vrouwelijke onderzoeker, 

onderzoek kom doen in Zuid-Afrika, naar een onderwerp dat moeilijk uit te leggen is en omdat er 

uiteindelijk weinig achterblijft waar de Zuid-Afrikanen iets aan hebben. Vaak werd mij gevraagd of ik 

eten voor de mensen had, of we in Europa al een geneesmiddel hadden uitgevonden tegen HIV/AIDS, 

of ik in Europa kon vertellen hoe slecht de mensen het hebben en of ze dan misschien hulp zouden 

kunnen krijgen.  

 Volgens Said (2003) is oriëntalisme positioneel flexibel in superioriteit waardoor het Westen 

veel verschillende relaties kan hebben met de Oriënt maar nooit de dominante positie verliest. En dit is 

volgens Said (2003) nooit anders geweest omdat de wetenschapper, de handelaar, de soldaat en de 

missionaris altijd de mogelijkheid hebben dáár te zijn en over dáár na te denken zonder al teveel 

weerstand aan de kant van de Oriënt. Ook ik had de mogelijkheid dáár te zijn en de Zuid-Afrikanen te 

bestuderen, terwijl veel van de inwoners van Zuid-Afrika het land nooit kunnen verlaten. Volgens Said 

(2003) gaat elke schrijver er vanuit dat hij of zij kennis heeft over de Oriënt waar naar gerefereerd 

wordt en waar op wordt gesteund. Zelfs de naam oriëntalisme suggereert het hebben van expertise. 

Hieruit blijkt wat Said (2003) de representatie van buitenaf noemt. Dit is gebaseerd op het idee dat 

wanneer de Oriënt zichzelf zou kunnen representeren, de Oriënt dit zou doen. Maar doordat de Oriënt 

dit niet kan, de Oriënt van buitenaf gerepresenteerd wordt in het Westen. “That Orientalism makes 

sense at all depends on the West.”(Said, 2003: 19-20) In de geschiedenis zagen antropologen zich 

volgens Fassin (2007) als wetenschappers die het sociale universum van de ander beschreven, 

analyseerden en interpreteerden.  

Said (2003) vraagt zich dan ook af hoe we andere culturen en mensen kunnen bestuderen op 

een niet onderdrukkende en manipulatieve manier. Tijdens dit onderzoek heb ik me open opgesteld, 

altijd duidelijk uitgelegd wat ik kwam onderzoeken en geprobeerd vooronderstellingen geen kans te 

geven. Toch was mijn rol als onderzoeker in een land als Zuid-Afrika een onderwerp wat me vaak 

bezighield. Waarom wilde ik nu zo graag dáár heen? Voordat ik dit onderzoek ging doen heb ik nooit 

de vooronderstelling gehad dat de Oriënt zichzelf niet zou kunnen representeren. Volgens Fassin 

(2007) is de rol van antropologen in de loop der jaren veranderd door verschuivingen in de wereldorde 

en doordat tijdens het veldwerk veel verzet ervaren werd, waardoor de relatie met de ander 

veranderde. Nu zijn antropologen getuigen die rapporteren, verhalen opnieuw vertellen en bewijs 

leveren over wat ze zien en horen (Fassin, 2007: 202). Toch kan ik me voorstellen dat zwarte Zuid-

Afrikanen mijn aanwezigheid en mijn onderzoek kunnen ervaren als postkoloniale bemoeienis (Fassin, 

2007). Larry3, een zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke counselor van het SACBC AIDS kantoor 

merkte tijdens een interview op dat alle blanke mensen denken dat de zwarte mensen dom en hetzelfde 

zijn.  

                                                
3 Larry 23-04-2009 
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De aanleiding voor mijn onderzoek in Zuid-Afrika was echter niet dat ik zelf besloten had de ander te 

gaan bestuderen in Zuid-Afrika, maar omdat er een vraag voor een onderzoek met een duidelijke 

doelstelling kwam vanuit het SACBC AIDS kantoor. Het SACBC AIDS kantoor is weliswaar een 

westerse organisatie waardoor mijn onderzoek een voorbeeld van academisch imperialisme kan lijken. 

Om dit te voorkomen heb ik me daarom in dit onderzoek gericht op de beeldvorming over zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen bij het SACBC AIDS kantoor en de invloed hiervan op het wel of niet laten 

testen op HIV/AIDS door zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Sr. Anne4, een non en maatschappelijk 

werkster bij het SACBC AIDS kantoor, zegt tijdens een interview dat zij mijn onderzoek als positief 

ervaart omdat de medewerkers van het SACBC AIDS kantoor, doordat ze zo hard moeten werken, 

geen tijd meer hebben om van een afstand de organisatie en de aanpak van de organisatie te bekijken 

en evalueren. Iemand van buiten de organisatie kan volgens haar beter een objectief beeld vormen en 

het SACBC AIDS kantoor helpen met het verbeteren van haar aanpak. Doordat de effecten van de 

geschiedenis van kolonisatie en periode van apartheid in Zuid-Afrika nog altijd een uitdaging vormen 

voor Zuid-Afrika, spelen vooroordelen en stereotype beelden nog altijd een rol in het dagelijkse leven. 

Daarom ben ik het met Sr. Anne eens dat een onderzoeker van buiten de organisatie en uit een ander 

land op een andere manier naar de organisatie kan kijken dan een onderzoeker uit Zuid-Afrika of 

wanneer de organisatie zelf de aanpak evalueert.  

In het tweede deel van mijn onderzoek richt ik me op zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Toch is 

er ook in dit deel van mijn onderzoek geen sprake van academisch imperialisme omdat ik juist de 

belemmeringen voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen onderzoek die hen verhinderen om zich te laten 

testen op HIV/AIDS bij het SACBC AIDS kantoor. Hierbij onderzoek ik de sociale context die 

belangrijk is voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en richt ik me niet op het gedrag van zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen.  

 

§ 1.4 Vooruitblik 

 

In hoofdstuk twee leid ik deze masterthesis verder in aan de hand van het beschrijven van de 

gewelddadige geschiedenis van Zuid-Afrika waarbij ik dieper inga op de rol van de katholieke kerk 

tijdens de kolonisatie van Zuid-Afrika en tijdens de periode van apartheid. In hoofdstuk drie behandel 

ik de beelden die zowel zwarte- als blanke Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS 

kantoor hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Hierbij vraag ik me af of medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor stereotype beelden hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen, hoe bepaalde 

beelden zijn ontstaan en de invloed hiervan op de aanpak van het SACBC AIDS kantoor. In hoofdstuk 

vier bespreek ik de beelden die zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en vrouwen zelf hebben over zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen. Komen deze beelden overeen met beelden die bestaan bij medewerkers van 

                                                
4 Sr. Anne 05-05-2009 
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het SACBC AIDS kantoor en met hoe zwarte Zuid-Afrikaanse mannen in dit onderzoek zelf denken te 

zijn? In hoofdstuk vijf maak ik een koppeling tussen de beelden van zowel medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor en zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en vrouwen uit de gemeenschap en vraag 

ik me af in hoeverre verschillende of overeenkomstige beelden van invloed zijn op het laten testen op 

HIV/AIDS door zwarte Zuid-Afrikaanse mannen? Tot slot zal ik in de conclusie antwoord geven op 

de hoofdvraag van mijn onderzoek en een kritische reflectie op het uitgevoerde onderzoek geven. In 

de bijlagen geef ik vervolgens nog praktische aanbevelingen voor het SACBC AIDS kantoor.  
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2. Het beloofde land en het multiculturele drama 

 

In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de kolonisatie van Zuid-Afrika en apartheid om de positie en 

rol van het Southern African Catholic Bishops’ Conference in de HIV/AIDS aanpak te begrijpen. 

 

§ 2.1 HIV/AIDS en raciale ongelijkheid 

 

De sociale en economische impact van HIV/AIDS en de omvang van de epidemie is in Zuid-Afrika 

enorm. Ongeveer 930.000 mensen stierven aan HIV/AIDS in 2005 in Zuidelijk Afrika. Dit is één 

derde van alle HIV/AIDS doden in de wereld. Daarnaast is er nog steeds geen zicht op een afname van 

het percentage mensen met HIV/AIDS in Zuid-Afrika (Vitillo, 2006). De HIV/AIDS epidemie is 

misschien wel het duidelijkste voorbeeld van de ongelijkheid die er in de postapartheid periode in 

Zuid-Afrika bestaat: 

 

“There is no greater peril for South Africa than the AIDS epidemic: with its almost six million 

infected persons, the country is the hardest hit on the planet. And there is no harsher test than 

AIDS for this new democracy whose actors have worked so hard to found it on the reuniting of 

a ravaged people: the disease precisely exposes its fractures lines and obscure areas.” (Fassin, 

2007: XVI)  

 

De meeste mensen met HIV/AIDS in Zuid-Afrika zijn zwarte Zuid-Afrikanen; 

 

“Aids, though it is repeatedly said that it affects all groups, is so much more prevalent among 

the black populations that it revives racial divisions.”(Fassin, 2007: 72) 

 

Daarnaast hebben de meeste blanke Zuid-Afrikanen door het klassenverschil tussen blanke Zuid-

Afrikanen en zwarte Zuid-Afrikanen betere middelen om HIV/AIDS te behandelen en hierdoor zijn ze 

minder zichtbaar in de samenleving. Hierdoor denken veel zwarte Zuid-Afrikanen dat HIV/AIDS een 

‘zwarte’ ziekte is. Wanneer ik met Xolisile5, een zwarte Zuid-Afrikaanse verpleegster, spreek bij de 

kliniek van het AIDS kantoor in Hlabisa, zegt ze dat ze denkt dat alleen zwarte Afrikanen besmet zijn 

met HIV/AIDS. Zelf laat ze zich behandelen bij het SACBC AIDS kantoor omdat ze niet wil dat haar 

collega’s weten dat ze besmet is. Ze zegt dat ze in Zuid-Afrika nooit blanke mensen met HIV/AIDS 

ziet ondanks dat ze in een overheidsziekenhuis in Hlabisa werkt. Hier voegt ze aan toe dat het in 

andere landen misschien anders is. Mhambi6, een hoger opgeleide, zwarte Zuid-Afrikaanse, 

mannelijke informant met wie ik dezelfde dag praat bij de kliniek van het AIDS kantoor in Hlabisa, 

                                                
5 Xolisile 05-05-1985 
6 Mhambi 05-05-1985 
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vertelt dat veel mensen geloven dat blanke Zuid-Afrikanen zwarte Zuid-Afrikanen willen elimineren 

en dat zij daarom  het virus naar Zuid-Afrika hebben gebracht. Volgens Mhambi moeten de blanke 

Zuid-Afrikanen en zwarte Zuid-Afrikanen het samen oplossen maar weet niemand meer ‘wie goed of 

fout is’. Mhambi voegt hier aan toe dat blanken door god gemaakt zijn om als voorbeeld te dienen 

voor de zwarten, om hen de toekomst te laten zien. Uit deze uitspraak van Mhambi spreekt een gevoel 

van inferioriteit van zwarte Zuid-Afrikanen ten opzichte van blanken. Uit dergelijke voorbeelden komt 

naar voren dat HIV/AIDS in Zuid-Afrika zoals Fassin (2007) schrijft gaat over: “bodies and memory, 

about the inscribing of historical time onto flesh, the social determination of individuals’ biological 

fate, and the remembering through which they seek to give meaning to their present.”(Fassin, 2007: 

XV) In de volgende paragraaf zal ik hier dieper op ingaan.   

 

§ 2.2 Koloniale overheersing 

 

“ The Orient is not only adjacent to Europe; it is also the place of Europe’s greatest and richest 

and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and 

one of its deepest and most recurring images of the Other.” (Said, 2003:1) 

 
 
Zuid-Afrika kent een lange geschiedenis van onderdrukking en raciale discriminatie. Edward Said 

(2003) koppelt racisme en imperialisme aan oriëntalisme in zijn klassieker Orientalism. Said 

beschouwt oriëntalisme als een machtige Europese ideologische creatie: een manier voor schrijvers, 

filosofen en koloniale administrateurs om om te gaan met het anders zijn van de Oosterse cultuur, 

gewoonten en overtuigingen. Said onderscheidt drie betekenissen van oriëntalisme; een academische, 

een literaire en een institutionele. Volgens Said leeft oriëntalisme voort op academisch niveau door 

doctrines en thesissen over de Oriënt en de Oriental. De tweede betekenis staat voor het feit dat vele 

schrijvers het onderscheid tussen het Oosten en het Westen geaccepteerd hebben als het beginpunt 

voor theorieën, novellen, sociale beschrijvingen en politieke aangelegenheden met betrekking tot de 

Oriënt; de mensen, gewoonten en gedachten. De laatste betekenis neemt de late achttiende eeuw als 

beginpunt voor oriëntalisme. Oriëntalisme wordt gezien als corporate institution voor omgang met de 

Oriënt: oriëntalisme als een westerse manier voor het domineren, herstructureren en het hebben van 

autoriteit over de Oriënt. Volgens Said is oriëntalisme een politieke doctrine, een Europees-

Atlantische macht over de Oriënt (Said, 2003: 2-6). Deze laatste betekenis van oriëntalisme zie je 

terug in de geschiedenis van onderdrukking en discriminatie in Zuid-Afrika. Deze geschiedenis begint 

met de Europese invasie, kolonisatie en genocide en leidt uiteindelijk tot apartheid (Meskell en Weiss, 

2006).  

 Volgens Meskell en Weiss (2006) is het logisch dat de nationale aandacht  zich heden ten dage 

richt op het apartheidsregime maar is het belangrijker het ontstaan van raciale discriminatie in Zuid-

Afrika te onderzoeken. In 1652 zet de eerste Nederlander, Jan van Riebeeck, voet aan wal op Kaap de 
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Goede Hoop. Vanaf dat moment koloniseren de Nederlanders Zuid-Afrika. Voormalig Zuid-Afrikaans 

president Thabo Mbeki zegt hierover in 1999:  

 

“Jan van Riebeeck planted a hedge of almond and thornbush..to ensure the safety of the white 

European settlers by keeping the menacing black African hordes of primitive pagans at 

bay.”(Mbeki in: Meskell en Weis, 2006: 88)  

 

Volgens Meskell en Weis (2006) was deze fysieke scheiding het eerste kenmerk van raciale en 

koloniale onderdrukking in Zuid-Afrika. Onder leiding van Jan van Riebeeck worden de Khoisan van 

hun land verdreven en worden er commerciële boerderijen neergezet. Kolonisten hadden de leiding en 

slaven voerden het werk uit. Vanaf het eerste moment werden de verschillende karaktereigenschappen 

van de Khoisan geïnterpreteerd op basis van raciale en etnische indeling. Dit ging samen met de 

import van slaven naar de Kaap en gedwongen arbeid van de lokale Khoisan.  

 De Kaap kolonie was één van de eerste plaatsen van continue vestiging van Europeanen. 

Hierdoor werden er, in tegenstelling tot andere landen in Afrika, vooral slaven geïmporteerd voor 

arbeid. In de negentiende eeuw verkreeg Zuid-Afrika de grootste rijkdom in het continent Afrika. 

Door de afschaffing van de slavernij in 1834 en het ontstaan van een politiek vacuüm nam de raciale 

ideologie in zowel de wetenschap als populaire literatuur toe. De afschaffing van slavernij leidde tot 

de indeling van ondergeschikte rassen in Zuid-Afrika (Gilman 1986, Lindfors, 1996, Wright, 1996 in: 

Meskell en Weiss, 2006).  

 Europeanen ontwikkelden tijdens de koloniale tijd een gevoel van culturele en technologische 

superioriteit door Zuid-Afrikanen als seksueel barbaars en promiscue te verbeelden. Rechtvaardiging 

voor het kolonialisme in Zuid-Afrika was gebaseerd op de raciale hiërarchie. Daarbij werd er een 

tweederangs evolutie theorie van Darwin gebruikt: de verdeling van rassen in Europees-Arisch en 

Orientaals-Afrikaans. Naast het feit dat hierdoor wreedheden gelegitimeerd konden worden, bestonden 

er ook andere, materiële motieven. Deze motieven stonden in verband met kolonialisme en 

slavenhandel (Nagel, 2003:96). Doordat deze theorie werd geïncorporeerd in het sociale domein 

ontstond er het gevoel van westerse superioriteit en een sterke vaderlijke houding ten opzichte van de 

inferieure Zuid-Afrikanen onder de Europese imperiale overheersing (Andreasson: 2007).  

 

“ The European countries had colonies not only to extract profits but also to have access to 

territory where dreams of power could be imagined and lived out.” (Root, 1996: 32) 

 

Dit is ook wel het wetenschappelijke beeld dat Said beschrijft; het beeld van de Oriënt als duister, 

sensueel en kinderlijk, in tegenstelling tot het verlichte, rationele, moderne en volwassen Europa. Deze 

indeling werd overgenomen door de Engelsen tijdens de verschuiving van de koloniale macht van de 
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Nederlanders naar de Engelsen. De Engelsen scheidden blank van zwart en wilden de zwarte 

bevolking civiliseren.  

 

§ 2.3 Apartheid 

 

Met de overwinning van de Afrikaner nationalistische partij in 1948 werd apartheid een feit en was er 

sprake van een onvolledige cultureel compromis in Zuid-Afrika. Een cultureel compromis is volgens 

Wimmer (2002) de uitkomst van onderhandelingen tussen individuele actoren. Een cultureel 

compromis is een manier om grenzen tussen wij en zij te definiëren en in- en uitsluiting te organiseren. 

In Zuid-Afrika was er tijdens de apartheid sprake van een onvolledig cultureel compromis doordat niet 

iedereen mocht participeren in de samenleving en er geen gelijke rechten voor iedereen voor de wet 

waren. Zowel de zwarte- als de gekleurde Zuid-Afrikanen werden uitgesloten van het nationaal 

cultureel compromis. De meerderheid van de bevolking werd door de minderheid, de blanke Zuid-

Afrikanen, uitgesloten van het nationaal compromis; blanke Zuid-Afrikanen sloten dat deel van de 

bevolking uit waarvan ze vonden dat dit niet bij Zuid-Afrika hoorde (Wimmer, 2002). Dit noemt 

Wimmer (2002) ook wel social closure; er wordt een grens getrokken tussen wij en zij. De zwarte 

bevolking had politiek en economisch geen zeggenschap meer en geweld werd gebruikt tegen 

protesten en oppositie. Apartheid zorgde onder andere voor segregatie van publieke faciliteiten, banen 

werden gespecificeerd op huidskleur, beperkingen werden gelegd op participatie in de overheid et 

cetera (Albertyn, 2003: 595). De blanke Zuid-Afrikanen hadden de meeste rechten, terwijl de zwarte 

Zuid-Afrikanen in hun fysieke bewegingsvrijheid werden beperkt en burgerrechten hen werden  

ontnomen.  

 In het begin van de jaren ’70 werden er zwarte thuislanden gecreëerd. Dit waren in theorie 

‘onafhankelijke’ landen in de economisch niet productieve gebieden van Zuid-Afrika. De publieke 

voorzieningen waren minimaal en educatie werd aangepast aan de ‘cultuur’ en het feit dat de zwarte 

Zuid-Afrikanen voor altijd de werkende klasse zouden zijn. Door deze thuislanden werden zwarte 

Zuid-Afrikanen in blanke gebieden buitenlandse gastarbeiders zonder politieke rechten. Veel zwarte 

Zuid-Afrikanen trokken naar de grote steden op zoek naar werk op blanke boerderijen en in de mijnen.  

Pas in 1994 kwam er een einde aan apartheid door onderhandelingen tussen de African 

National Congress (ANC) en de apartheidsregering en werd ‘de regenboognatie’ geboren. 

Nobelprijswinnaar voor de vrede, Aartsbisschop Desmond Tutu riep tijdens een betoging; “Kom 

kijken wat dit land zal worden. Dit land is een regenboogland. Dit land is technicolor!” (Tutu in: de 

Bruyne: 2006). ‘De regenboognatie’ hield culturele diversiteit en gelijke rechten voor iedereen in. 

Ondanks de afschaffing van apartheid en het ontstaan van ‘de regenboognatie’, waarbij 

verscheidenheid in eenheid voorop kwam te staan, blijven de effecten van de honderden jaren 

slavernij, dwangarbeid, gedwongen indeling op basis van etniciteit en apartheid een uitdaging voor 
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Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse overheid (Meskell en Weis, 206: 89). Een voorbeeld van zo’n  

effect is de HIV/AIDS epidemie in Zuid-Afrika. 

  

§ 2.4 De katholieke kerk als koloniale instelling  

 

Dit onderzoek heeft plaats gevonden bij het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba/ Hlabisa. Van belang 

is te weten dat deze organisatie een initiatief is vanuit de katholieke kerk als reactie op HIV/AIDS in 

Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana7 en dat er een verband bestaat tussen de katholieke kerk en het 

kolonialisme. De geschiedenis van de katholieke kerk in Zuid-Afrika begint al voor de eerste 

kolonisten in Zuid-Afrika aan land gaan, in de vijftiende eeuw, met de komst van verschillende 

priesters uit Europa. Deze priesters richtten zich echter nog niet op de evangelisatie van Zuid-Afrika. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd de katholieke kerk verboden door de Nederlanders en de 

Engelsen. Pas in 1837 kreeg de katholieke kerk voet aan de grond in Zuid-Afrika met de aanstelling 

van de bisschop Abbot Francis Pfanner uit Oostenrijk. Vanaf 1880 kwam het missionarissenwerk op 

gang; er werd gepreekt, scholing gegeven en geholpen in de landbouw (Elphick, R. & R. Davenport: 

1997). 

 Volgens Mugambi (1996) werkten christelijke missionarissen en koloniale overheden hand in 

hand. De expansie van het christendom werd gebruikt door koloniale overheden om Afrikaanse 

landclaims te rechtvaardigen. Koloniale administrateurs zagen missionarissen als vertegenwoordigers 

van kolonisatie, missionarissen zagen zichzelf als vertegenwoordigers van civilisatie en evangelisatie. 

De koloniale staat verwachtte van missionarissen dat zij gekoloniseerde Afrikanen zouden weten te 

veranderen in gehoorzame en volgzame ondergeschikten. Daartegenover kregen de missionarissen 

toelages voor educatie, gezondheid en landbouw. Wanneer Afrikanen protesteerden werd verwacht dat 

de missionarissen dit weer in de hand kregen. Bekering werd hierbij een centraal thema in 

crossculturele interacties en de expansie van Europese overheersing in Zuid-Afrika (Elphick, R. & R. 

Davenport: 1997). De promotie van betaalde arbeid en het inlijven van mensen in de wereldhandel, als 

producenten van onbewerkte materialen of als consumenten van westerse handelswaar, maakte deel uit 

van het verspreiden van de christelijke levenswijze (Meyer, 1998). Volgens Mugambi (1996) maakten 

kerken geleid door missionarissen hierdoor integraal deel uit van de koloniale instelling.  

 

“During the nineteenth century the colonial process was undertaken in an increasingly wide 

and brutal manner and accompanied by endless rhetoric about Europe’s civilizing mission and 

the enormous favour the West was doing the world.” (Root, 1996: 32) 

 

                                                
7 http://www.sacbc.org.za/Site/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=194 bekeken op 
negen juni 2009 
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De inspanningen van katholieke missionarissen na 1880 in Zuid-Afrika leidden tot de groei van de 

katholieke kerk in Zuid-Afrika en in het bijzonder in Natal. In de twintigste eeuw kwamen veel 

geestelijken eerst nog uit het buitenland, in 1951 waren vijf van de twintig bisschoppen in Zuid-Afrika 

geboren. In 1920 werd pas de eerste zwarte geestelijke getraind. Ondanks de late opkomst van de 

katholieke kerk in Zuid-Afrika is de kerk enorm gegroeid in de twintigste eeuw. Zij werd lang gezien 

als een buitenlandse kerk maar heeft nu invloed verkregen in alle sectoren van de samenleving. 

Tenminste acht procent van de Zuid-Afrikaanse populatie is nu katholiek waarmee het de tweede 

grootste kerk in Zuid-Afrika is, na de Nederlands hervormde kerk. Tachtig procent van de leden zijn 

zwart (Elphick, R. & R. Davenport: 1997).  

 

Het Southern African Catholic Bishops’ Conference AIDS kantoor; een westerse instelling? 

 

“De katholieke kerk heeft een boodschap maar soms wordt die niet gehoord, omdat mensen 

niet willen dat anderen ze vertellen wat ze moeten doen. Traditionele waarden die niet voldoen 

aan de katholieke sociale leer en er niet zijn ter promotie van het leven moeten veranderd 

worden. Sommige mensen willen zich niet bekeren. Het is moeilijk voor hen om zich aan te 

passen. Maar mensen moeten echt stoppen met het hebben van onveilige seks omdat ze 

hierdoor geïnfecteerd kunnen raken met HIV/AIDS. Ik zeg dat ze hier mee moeten stoppen en 

hun seksualiteit moeten bewaren voor het huwelijk. Sommigen reageren hierop door te zeggen 

dat ze het recht hebben seks te hebben wanneer ze hier zin in hebben. Dan geef ik ze ongelijk 

want anderen hebben ook rechten. Je hebt tot een bepaalde hoogte rechten, hier zit een 

beperking aan. Maar het is zo makkelijk om naar de eigen rechten te kijken. Mensen zijn de 

controle kwijt geraakt.” (Interview met Sr. Janson 11-03-2009) 

 

Bekering is een belangrijk begrip voor de katholieke kerk volgens Sr. Janson8, de directeur van het 

SACBC AIDS kantoor. Sr. Janson is een oudere, blanke, Zuid-Afrikaanse non en is sinds de 

oprichting van het SACBC AIDS kantoor in 2000 directeur. Toen Sr. Janson begon met het SACBC 

AIDS kantoor was het een kleine organisatie zonder veel fondsen. Nu is het uitgegroeid tot de grootste 

organisatie van de katholieke kerk in Zuid-Afrika en ontvangt het zeven miljoen dollar aan fondsen 

van the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Sr. Janson spreekt zich uit tegen het 

verspreiden van condooms. Het hebben van één partner en onthouding zijn volgens haar de oplossing 

voor het HIV/AIDS probleem.  

Sr. Janson vindt dat iedere cultuur moet veranderen en dat elke cultuur aan verandering wordt 

blootgesteld. Bekering komt uit de koloniale tijd waarbij missionarissen gekoloniseerde Afrikanen 

wilden civiliseren en evangeliseren (Mugambi, 1996). Ondanks dat bekering nog altijd een belangrijk 

begrip is voor de katholieke kerk, is de katholieke kerk volgens Sr. Janson geen westerse instelling en 

                                                
8 Sr. Janson 11-03-2009 
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is de zorg en support voor mensen het belangrijkste aandachtspunt. In de strijd tegen HIV/AIDS wordt 

het begrip bekering door het SACBC AIDS kantoor volgens mijn onderzoeksbevindingen wel gebruikt 

om te proberen zwarte Zuid-Afrikanen op seksueel gebied te veranderen, zoals ik in het volgende 

hoofdstuk zal laten zien. Hierbij vraag ik me af of bekering van zwarte Zuid-Afrikanen door het 

SACBC AIDS kantoor in verband gebracht kan worden met de geschiedenis van de katholieke kerk 

als koloniale instelling? 
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3. Beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij het Southern African Bishops’ Conference 

 
Nu blijkt dat katholieke kerk een belangrijke rol speelde tijdens de koloniale periode en volgens 

Mugambi (1996) zelfs integraal deel uit maakte van de koloniale instelling ga ik in dit hoofdstuk 

dieper in op de rol en positie van het SACBC AIDS kantoor in de aanpak van HIV/AIDS. Welke 

beelden hebben de medewerkers van het SACBC AIDS kantoor over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

en bestaat er een verband met de geschiedenis van de katholieke kerk als koloniale instelling? Hierbij 

maak ik een onderscheid tussen de beelden die bestaan bij zowel de blanke als de zwarte medewerkers 

van het SACBC AIDS kantoor.  

 
§ 3.1 Stereotype beelden 

 

“Westerners were used to think about African people as savages who must be disposed from 

their inferior cultures and beliefs by the intervention of trade, Christianity and colonialism. 

These damaging stereotypes are transmitted in time and still trouble thinking about Africa and 

Africans to this very day.” (Garrett, 1998:1) 

 

De vrouw in Sub-Sahara Afrika wordt sinds de koloniale tijd in de literatuur verbeeld op twee 

manieren: aan de ene kant als een onderdrukte vrouw zonder stem en een slachtoffer (Cutrifelli, in: 

Cornwall, 2005:1). Aan de andere kant wordt zij verbeeld als energieke, zelfbewuste heldin. Ook de 

man, wordt op enkele uitzonderingen na, in de literatuur gepolariseerd. Mannen in Sub-Sahara Afrika 

worden verbeeld als machtige figuren die samenwerken met koloniale en postkoloniale instituties om 

de subordinatie van vrouwen te versterken. Aan de ene kant worden ze verbeeld als het object van de 

succesvolle weerstand van vrouwen. Aan de andere kant worden ze gezien als nutteloos, vrouwen 

hebben hen niet nodig (Cornwall, 2005:2). Vooroordelen over de Afrikaanse man en vrouw zijn 

volgens Cutrifelli ontstaan tijdens de koloniale periode en zijn verder ontwikkeld in Zuid-Afrika 

gedurende de apartheid (Cutrifelli, in: Cornwall, 2005). Volgens Fassin (2007) staat hyperseksualiteit 

nu voor Afrikaanse seksualiteit:  

 

“From the end of the twentieth century, these representations have been structured in terms of 

gender. If the deviant figure of the African man is incarnated in rape, the dominant image of 

the woman is one of licentiousness.”(Fassin, 2007: 142)  

 

Vooroordelen over Afrikaanse mannen en vrouwen kunnen gekoppeld worden aan het concept 

stereotypen zoals uitgewerkt door Eriksen (2002). Stereotypen zijn volgens Eriksen (2002) noties van 

deugden en ondeugden die onderdeel uitmaken van de culturele kennis over een groep en die als 

leidraad dienen voor de omgang met de ander. Stereotypen worden vaak in verband gebracht met 

racisme en discriminatie en hebben een negatieve connotatie. Het gaat bij stereotypen om het 
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ontwikkelen en constant toepassen van gestandaardiseerde noties van het cultureel anders zijn van een 

groep. Stereotypen worden zowel door dominante als gedomineerde groepen toegepast. Het 

ontwikkelen van stereotypen draagt bij aan het definiëren van de eigen groep in relatie tot anderen. Het 

helpt het individu orde te scheppen in de samenleving. Stereotypen hoeven echter niet de 

werkelijkheid te beschrijven. Vaak geven zij niet de juiste beschrijving van hoe mensen daadwerkelijk 

zijn of wat ze doen (Eriksen, 2002:23-26). In de volgende paragraaf beschrijf ik de beelden die er 

bestaan bij blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor en hoe deze gekoppeld kunnen worden 

aan het concept stereotypen zoals uitgewerkt door Eriksen (2002).  

 

§ 3.2 Beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij blanke medewerkers 

 

Tijdens verschillende interviews met Sr. Janson9, Greeff10 en Father Nolan11 kwamen er bepaalde 

beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen naar voren. Father Nolan spreek ik verschillende keren 

bij de missie van het SACBC Mtubatuba. Father Nolan is een blanke man uit Ierland. Hij woont ruim 

veertig jaar in Zuid-Afrika. Hij is naast priester, de lokale coördinator en toezichthouder van het AIDS 

kantoor in Mtubatuba. Het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba is gevestigd bij de missie van het 

SACBC waar ook de priesters, waaronder Father Nolan, samen in een huis wonen. Het SACBC AIDS 

kantoor bestaat uit twee kleine ruimtes waar de administratie wordt bijgehouden. Daarnaast staat er 

een gekoelde container waar medicijnen zijn opgeslagen. Werkoverleg en trainingen vinden plaats in 

een kleine leegstaande ruimte of in de garage.  

Volgens Father Nolan bevinden vrouwen in Zuid-Afrika zich in een ‘verschrikkelijke situatie’ 

doordat ze geen nee kunnen zeggen tegen mannen omdat ze dan geslagen of vermoord worden. 

Patriarchie speelt volgens Father Nolan een grote rol in de samenleving. De mannen denken dat de 

vrouwen de problemen veroorzaken, voegt hij hieraan toe, niet de mannen zelf. De mannen drinken 

veel alcohol en richten zich dan tegen vrouwen. Father Nolan ontmoet door zijn functie als priester 

veel zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. De mannen die Father Nolan beschrijft, ontmoet hij volgens 

hem echter nooit omdat deze mannen niet naar de kerk gaan. Opvallend is dat Father Nolan tijdens het 

interview niks zegt over de zwarte Zuid-Afrikaanse mannen die hij ontmoet tijdens deze kerkdiensten 

maar een beeld schetst van de zwarte Zuid-Afrikaanse mannen die hij nooit ontmoet en die volgens 

hem dominant en gewelddadig zijn. Dit kan in verband gebracht worden met de Bogardus social 

distance scale zoals beschreven door Eriksen (2002). Volgens Eriksen (2002) ontwikkelen mensen in 

een complexe multi-etnische omgeving verschillende vormen van gestandaardiseerd gedrag ten 

opzichte van verschillende etnische groepen. Dit is afhankelijk van de percepties van afstand zoals 

bijvoorbeeld culturele, sociale en/of geografische afstand tot die groepen.  

                                                
9 Sr. Janson 11-03-2009 
10 Greeff 25-02-2009 
11 Father Nolan 03-04-2009 
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Eriksen (2002) maakt met behulp van analog en digital onderscheid tussen vormen van 

gestandaardiseerd gedrag ten opzichte van verschillende etnische groepen. Volgens Eriksen (2002) is 

er sprake van analog wanneer principes van in- en uitsluiting zijn gebaseerd op verschillende niveaus. 

Digital is aan de orde wanneer in- en uitsluiting eenduidig is: alle buitenstaanders zijn min of meer 

hetzelfde. Eriksen (2002) past dit concept  toe op de vraag in hoeverre andere etnische groepen op 

verschillende niveaus in- of uitgesloten worden of andere etnische groepen eenduidig als 

buitenstaanders en min of meer hetzelfde worden gezien. Father Nolan maakt echter geen onderscheid 

tussen verschillende etnische groepen maar maakt onderscheid binnen een etnische groep. Het concept 

analog en digital kan hier ook van toepassing zijn op de ideeën over social distance: een andere 

etnische groep dan de eigen groep kan volledig uitgesloten worden als buitenstaanders, of binnen een 

andere etnische groep wordt er op verschillende niveaus onderscheid gemaakt tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Doordat Father Nolan zegt dat de dominante en gewelddadige zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet 

naar de kerk gaan, erkent hij wel dat er een verschil bestaat tussen de zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

die wel naar de kerk gaan en de zwarte Zuid-Afrikaanse mannen die niet naar de kerk gaan. Wanneer 

hij echter zijn beeld schetst over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen past hij de stereotype beelden die hij 

heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen die ver van hem afstaan toe op de gehele groep.  

Volgens Father Nolan ‘veranderen mensen snel maar sommige gewoonten nooit’. Daarom 

moeten de zwarte Zuid-Afrikanen volgens hem detribalized worden. Wanneer er over tribes gesproken 

wordt maakt men volgens Eriksen (2002) impliciet een scherpe scheiding tussen de eigen groep en de 

ander op basis van moderne en zogenaamde traditionele of primitieve gemeenschappen. Daarnaast is 

het concept tribe in de antropologie vervangen door het concept etnische groep omdat het laatste staat 

voor contact en interrelationship. Tribe wordt geassocieerd met een groep in totale isolatie (Eriksen, 

2002: 10). Je kunt je afvragen of Father Nolan dezelfde beladen betekenis toekent aan tribe als Eriksen 

(2002). Uit het feit dat Father Nolan het echter heeft over detribalize komt naar voren dat hij het 

stamverband wel als negatief ziet en vindt dat zwarte Zuid-Afrikanen detribalized moeten worden.  

Sr. Janson is een blanke Zuid-Afrikaanse non en directeur van het SACBC AIDS kantoor. Op 

het hoofdkantoor in Pretoria sprak ik met haar. Sr. Janson schrijft in een publicatie over mannen en 

geweld: 

 

“Our failure as a society to address violence against women and children, to deal with the 

negative consequences of patriarchy and domestic violence are continuing evidence of the 

structural problems in our fragmented and broken society.” (Munro, 2002:42) 

 

Uit bovenstaande citaat komt het beeld naar voren dat patriarchie en huiselijk geweld volgens Sr. 

Janson een structureel probleem is in de gefragmenteerde en gebroken Zuid-Afrikaanse samenleving. 
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Greeff12 zegt tijdens een interview bij het AIDS kantoor in Mtubatuba dat het geweld tegen vrouwen 

in heel Afrika bijdraagt aan de verspreiding van HIV/AIDS. Greeff is een zoon van een traditionele 

Afrikaner familie, HIV positief en coördinator van het ARV programma van het SACBC AIDS 

kantoor. Het feit dat zo weinig mannen zich willen laten testen op HIV/AIDS komt volgens hem 

doordat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen geen waarde aan hun leven hechten. Sr. Janson en Greeff 

hebben beiden een leidinggevende functie bij het SACBC AIDS kantoor waardoor er volgens Greeff 

weinig persoonlijk contact met patiënten is. Hierdoor is de geografische, sociale en culturele afstand 

van invloed op de stereotype beelden die zowel Sr. Janson als Greeff hebben over zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen. Ook Greeff lijkt, net als Father Nolan, een systeem van sociale classificatie 

ontwikkeld te hebben waarbij op verschillende niveaus onderscheid gemaakt wordt tussen ‘wij’ en 

‘zij’. Greeff heeft buiten zijn werk veel contact met de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking en zegt over 

de oudere, zwarte Zuid-Afrikaanse mannen dat ze ‘erg aardig zijn’. Toch heeft hij het beeld dat de 

hoeveelheid geweld tegen vrouwen in heel Afrika bijdraagt aan de verspreiding van HIV/AIDS.  

 Opmerkelijk is dat het lijkt of Father Nolan, Sr. Janson en Greeff grotendeels overeenkomende 

gestandaardiseerde noties van het cultureel anders zijn van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen hebben. 

Deze gestandaardiseerde noties kunnen gekoppeld worden aan wat Eriksen (2002) schrijft over 

stereotypen. Volgens hem worden persoonlijke kenmerken en het cultureel anders zijn in veel 

samenlevingen nog altijd toegeschreven aan mensen op basis van ‘ras’. Hierdoor wordt ‘ras’ een 

etnische categorie. Deze categorisatie en de daarbij behorende evaluatie en stereotypes komen volgens 

Eriksen (2002) voort uit de koloniale tijd waarin arbeid en de politieke macht op een bepaalde manier 

verdeeld waren. De fysieke verschijning van een persoon laat zien wat voor ‘soort’ persoon hij of zij is 

in de samenleving (Eriksen, 2002: 82).  

 

Tropes of difference 

 

Root (1996) gaat dieper in op de koppeling tussen stereotypen en de koloniale tijd met het concept 

tropes of difference. Volgens Root (1996) kunnen stereotypen ook gebundeld worden in tropes of 

difference. Een trope is een conceptueel mechanisme dat verschillende beelden organiseert. Een trope 

organiseert verschillende concepten, symbolen en associaties in één idee. Noties van bijvoorbeeld 

geweld of erotiek die onder het concept exotisering vallen, functioneren als tropes en structureren onze 

percepties van culturele verschillen (Root, 1996: 36). Volgens Root (1996) is exotisering in de 

gecommodificeerde vorm een verfijnde waardering van andere culturen  of een idealistische nostalgie 

van een andere tijd en een andere plaats. Het bestaan van deze exotische beelden kunnen echter in 

verband gebracht worden met kolonialisme en daarmee met economische en culturele overheersing. 

 Root (1996) meent dat het proces van exotisering een manier van cultureel kannibalisme is: 

                                                
12  Greeff 25-02-2009 
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dat wat anders is wordt geconsumeerd. Het wordt gebruikt om een droom te creëren en te ontsnappen 

uit de westerse nachtmerrie. Exotisering veroorzaakt volgens Root (1996) opgewondenheid en 

uitzinnigheid door de ambivalente relatie van de toeschouwer met verschil. Kwaliteiten die in de ene 

context als negatief worden gezien, zoals geweld, kunnen op gepaste afstand verlichting, verlangen en 

sensatie oproepen. Met een bepaald beeld kan ongeveer elke suggestie gewekt worden. Daarom 

verschillen tropes van stereotypen en kunnen tropes moeilijker verworpen worden (Root, 1996:34). 

 

Zowel de trope of the primitive and the savage en de trope of eroticism zijn van toepassing op zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen. Er bestaat een onoverbrugbare spanning binnen de trope of the primitive and 

the savage, tussen de goede en zachtaardige primitieveling, en de slechte, gewelddadige wilde. In het 

Westen wordt Afrika volgens Root (1996) zowel in populaire films als in literatuur elke keer opnieuw 

verbeeld als het continent waar kannibalisme en angst vandaan komen. Dit wordt soms dan ook gezien 

als de oorzaak van de HIV/AIDS epidemie (Root, 1996: 36). De exotisering van Afrika als het 

continent waar kannibalisme en angst vandaan komen leidde in de koloniale tijd tot verlichting, 

verlangen en sensatie. De inheemse man in het algemeen werd volgens Root (1996) gezien als extreem 

gevaarlijk voor de blanke vrouw en seksuele ontmoetingen werden gekoppeld aan verkrachting, gekte 

en dood in de koloniale tijd. Root (1996) geeft hiervan een voorbeeld met een koloniaal verhaal uit 

1949 van Paul Bowles waarbij een koppel uit Amerika een bezoek brengt aan het Algerijnse deel van 

de Sahara en er een seksuele ontmoeting plaats vindt tussen de Amerikaanse vrouw en een 

gekoloniseerde, inheemse man: 

 

“There was an animal-like quality in the firmness with which he held her, affectionate, sensual, 

wholly irrational – gentle but of a determination that only death could gainsay.” (Bowles in 

Root, 1996: 178) 

 

Volgens Root (1996) is het een langdurige traditie om in koloniale teksten gekoloniseerde mensen te 

beschrijven als dieren die niet kunnen redeneren. Daarnaast brengt de inheemse man de blanke vrouw 

uiteindelijk onbezonnenheid, wildheid, geweld, chaos en dood. De gekoloniseerde inheemse man 

dwingt onderwerping van de vrouw af en roept tegelijkertijd de gekte en wildheid in haar op (Root, 

1996: 178-179).  

 Het concept hegemonic masculinity is hier van toepassing. Hegemonic masculinity is volgens 

Morrell (1998) een bepaalde versie van mannelijkheid die richting geeft aan hoe mannen zich volgens 

het culturele ideaalbeeld zouden moeten gedragen. Hegemonic masculinity overheerst andere, 

ondergeschikte masculinities doordat deze masculinities onderschat worden en geen legitimiteit 

krijgen (Morrell, 1998:607-608). Tijdens de koloniale periode en de apartheid was het culturele 

ideaalbeeld van mannelijkheid in Zuid-Afrika gebaseerd op de blanke dominante groep. Zoals gezegd, 

werd de Oriënt gezien als duister, sensueel en kinderlijk tegenover het verlichte, rationele, moderne en 
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volwassen Europa (Said, 2002). Volgens Fassin (2007) worden zowel in het verleden als in het heden 

seksuele activiteiten in Afrika gezien als gevaarlijk (Fassin, 2007: 150). Daarnaast werden zwarte 

Afrikanen in de koloniale tijd gezien als het meest verwant aan primaten (Fassin, 2007:152). Ook 

bestond er een indeling van etnische groepen op het gebied van seksualiteit. Aan de ene kant bestond 

het Europees-Aziatische  systeem en aan de andere kant het Afrikaanse systeem. Het Europees-

Aziatische systeem hield de seksuele puurheid van de vrouw in stand terwijl het Afrikaanse systeem 

moreel veel meer toestond (Fassin, 2007: 151).  

 Het SACBC AIDS kantoor is van oorsprong een katholieke organisatie. Geleid door de 

katholieke kerk, maakten missionarissen, tijdens de koloniale tijd volgens Mugambi (1996) deel uit 

van de koloniale instelling. Het is dan ook waarschijnlijk dat koloniale beelden deel zijn gaan 

uitmaken van het katholieke denken. Het feit dat Father Nolan en Greeff stereotype beelden over 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen die ver van hen afstaan toepassen op een hele groep waarvan ze 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen kennen die volgens hen niet zo zijn ondersteunt wat Eriksen (2002) 

en Root (1996) schrijven over stereotypen en tropes of difference die voort komen uit de koloniale tijd. 

Persoonlijke kenmerken en cultureel anders zijn worden toegeschreven aan mensen op basis van ‘ras’.  

 

“Racial ascription is still today the most effective factor in the construction of representations 

and the elaboration of expectations concerning the others in South Africa.” (Fassin, 2007: 176) 

 

Doordat zowel Father Nolan als Greeff stereotype beelden die ze hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen die sociaal, cultureel en geografisch gezien ver van hen afstaan, toepassen op alle zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen kan gesteld worden dat ze ‘ras’ als etnische categorisatie en bepaalde daarbij 

behorende stereotypes van de Oriënt, zoals die van gewelddadigheid en onverantwoordelijkheid 

onbewust toepassen. De beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zijn echter niet meer hetzelfde 

als tijdens de koloniale tijd. Hierbij is de trope of eroticism van toepassing. De trope of eroticism kan 

volgens Root (1996) veranderen met de tijd; Root (1996) schrijft dat in de vijftiende eeuw Afrikaanse 

vrouwen seksueel verlangen representeerden terwijl ze de jaren daarna verbeeld werden als 

ondergeschikt aan de complete autoriteit van blanke mannen. De exotisering van zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen uit de koloniale tijd veroorzaakt niet langer opgewondenheid en uitzinnigheid 

maar heeft zich tegen zwarte Zuid-Afrikaanse mannen gekeerd. Volgens Iliffe (2005) toont de 

HIV/AIDS epidemie de heroïsche mannelijke eer van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen nu op zijn 

zelfvernietigendst, en de eer van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen op zijn heldhaftigst (Iliffe in: 

Zevenbergen, 2007-b: 20).  
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§ 3.3 Beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij zwarte medewerkers  

 

De zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor hebben ook bepaalde beelden 

over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Allereerst zal ik echter ingaan op een publicatie van het SACBC 

waarin een zwarte Zuid-Afrikaanse priester van het SACBC, Father Dlamini (2007), schrijft dat de 

kerk in Zuid-Afrika een profetisch standpunt moet innemen. Culturele gebruiken moeten veranderd 

worden en de bevolking moet ‘bevrijd worden van patriarchie’. De kerk moet volgens hem de 

structuren identificeren welke de overheersing van vrouwen bevorderen. Het is de taak van de kerk om 

de positie van vrouwen in de samenleving te definiëren. Vrouwen worden hevig geraakt door de AIDS 

epidemie, niet alleen door biologische factoren maar ook door relationele- en sociaaleconomische 

factoren. Father Dlamini(2007) vraagt zich af waarom er veel meer wordt getolereerd van mannen en 

waarom trouw zijn aan je partner niet een waarde van zowel vrouwen als mannen is. Er wordt te veel 

de nadruk gelegd op de maagdelijkheid van vrouwen, terwijl de maagdelijkheid van mannen niet 

belangrijk wordt gevonden. De gospel vraagt het trouw zijn aan je partner van zowel vrouwen als 

mannen. Hij voegt hier aan toe:  

 

“The abuse of male power and male privilege is to be challenged as one of the greatest evils 

facing Church and society, and must be acknowledged as one of the ways responsible for the 

spread of AIDS. The most vulnerable people, those who become easy targets are children and 

poor women. Some of them are used as sexual slaves, while virgins are rumoured to be a cure 

for AIDS.” (Phalana, 2007 :4)  

 

Bovenstaande uitspraken van Father Dlamini gaan, net als bij Father Nolan, Sr. Janson en Greeff, 

vooral over patriarchie en geweld tegen vrouwen. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zijn sinds de 

koloniale tijd verbeeld als anders, zoals beschreven door Garrett (1998) en Fassin (2007) in paragraaf 

3.1. De blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor hebben deze stereotype beelden onbewust 

over genomen zoals beschreven in paragraaf 3.2. Hierdoor kan het zijn dat de zwarte Zuid-Afrikaanse 

priester, Father Phalana, doxic stereotypen heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Eriksen (2002) 

schrijft dat doxic van Bourdieu’s (1977) doxa komt (Bourdieu in: Eriksen, 2002). Doxic zijn de voor 

waar aangenomen aspecten van cultuur. Deze aspecten worden niet bevraagd. Doxic stereotypen 

hebben veel macht in poli-etnische samenlevingen en functioneren vaak als selffulfilling prophecies. 

De negatieve stereotypen van een dominante groep over een andere groep kunnen onderdeel worden 

van deze groep zelf. Deze stereotypering komt vaak voort uit verschillen in positie van etnische 

groepen in het economische- en politieke systeem (Eriksen, 2002: 50). 

 Zwarte Zuid-Afrikanen hadden tijdens de koloniale tijd en de apartheid een ondergeschikte rol 

in het economische- en politieke systeem. Ondanks dat Zuid-Afrika nu een periode van vrijheid kent 

voor iedereen en er in principe geen dominante groep is, hebben de blanke medewerkers van het 
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SACBC AIDS kantoor, de dominante groep in het verleden, onbewust stereotype beelden van het 

anders zijn van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen overgenomen. Door de geschiedenis van 

onderdrukking van zwarte Zuid-Afrikanen en het bestaan van stereotype beelden bij blanke 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor kan het zijn dat Father Dlamini van het SACBC doxic 

stereotypen ontwikkeld heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.  

  

De uitspraken van drie zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor in 

Mtubatuba, Sr. Ndbele, Thoko en Phindile verschillen echter van de uitspraken die Father Dlamini in 

de publicatie van het SACBC doet. Uit de uitspraken van de zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van 

het SACBC AIDS kantoor komt vooral naar voren dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zich niet 

willen laten testen op HIV/AIDS en daardoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de 

verspreiding van HIV/AIDS. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen weten dat HIV/AIDS dodelijk is maar 

geven volgens de zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers niet om hun leven. 

 Sr. Ndbele13, een zwarte Zuid-Afrikaanse verpleegster en supervisor van het SACBC AIDS 

kantoor in Mtubatuba, vertelt op de dag van onze eerste kennismaking, tijdens een informeel gesprek 

in de auto dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet willen luisteren en daardoor moeilijk te benaderen 

en te overtuigen zijn. Volgens haar kunnen zwarte Zuid-Afrikaanse mannen hierdoor verantwoordelijk 

gehouden worden voor de verspreiding van HIV/AIDS. Ze snapt niet waarom mannen zich niet willen 

laten testen en geen condooms gebruiken, ondanks dat ze weten dat HIV/AIDS dodelijk is. Thoko14, 

een lokale vrouwelijke counsellor van het AIDS kantoor in Mtubatuba, vertelt tijdens een interview 

dat vrouwen simpelweg meer om hun leven geven dan mannen. Mannen laten zich volgens haar niet 

testen op HIV/AIDS en als ze het al doen dan accepteren ze hun status niet en negeren ze het feit dat 

ze ziek zijn. Phindile15, administratief coördinator van het AIDS kantoor in Mtubatuba, denkt dat 

vrouwen positiever zijn ingesteld dan mannen. Mannen willen zich niet laten testen op HIV/AIDS.  

 Uit bovenstaande uitspraken lijkt het of zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC 

AIDS kantoor in Mtubatuba geen stereotype beelden hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. De 

blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor hebben vooral het beeld dat zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen dominant en gewelddadig zijn in hun relatie met vrouwen. Vrouwen hebben een 

ondergeschikte rol en daardoor kan de zwarte Zuid-Afrikaanse man verantwoordelijk gehouden 

worden voor de verspreiding van HIV/AIDS. De zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor hebben eveneens het beeld dat de zwarte Zuid-Afrikaanse man 

verantwoordelijk is voor de verspreiding van HIV/AIDS maar zij leggen de nadruk op een andere 

oorzaak: zwarte Zuid-Afrikaanse mannen willen zich niet laten testen op HIV/AIDS. Opmerkelijk is 

dat het lijkt of Father Dlamini wel stereotype beelden heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en de 

                                                
13  Sr. Ndbele 12-02-2009 
14  Thoko 24-02-2009 
15  Phindile 25-02-2009 
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zwarte Zuid-Afrikaanse lokale medewerkers niet. Dit kan in plaats van met doxic stereotypen te maken 

te hebben het gevolg zijn van het verschil in sociale klasse tussen Father Dlamini en de drie zwarte 

Zuid-Afrikaanse medewerkers. Volgens Eriksen (2002) refereren theorieën over sociale klassen altijd 

naar een systeem van sociale rangschikking en verdeling van macht. Volgens Weber is sociale klasse 

gedeeltelijk een theorie van sociale stratificatie welke verschillende criteria als inkomen, educatie en 

politieke invloed combineert. Rangschikking op basis van etniciteit is anders dan rangschikking op 

basis van klasse: het eerste refereert naar culturele verschillen of ‘ras’ en niet naar rangschikking op 

basis van bezit of verworven status. Het voorbeeld van Father Dlamini geeft aan dat verschil in klasse 

ook van belang is voor sociale classificatie. Doordat Father Dlamini een hoge functie heeft bij het 

SACBC als priester bevindt hij zich in een hogere sociale klasse. Dit van invloed op de stereotype 

beelden die Father Dlamini heeft over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen uit de gemeenschap.  

 Etniciteit is na de afschaffing van de apartheid minder belangrijk geworden in ‘de 

regenboognatie’ waarbij verscheidenheid in eenheid voorop kwam te staan. Er bestaat echter door de 

geschiedenis van Zuid-Afrika nog wel een hoge correlatie tussen etniciteit en klasse. Dit betekent dat 

een persoon die behoort tot een bepaalde etnische groep hoogst waarschijnlijk ook tot een specifieke 

sociale klasse behoort (Eriksen, 2002:8). Door de hoge correlatie tussen etniciteit en klasse in Zuid-

Afrika lijkt het alsof blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor stereotype beelden over 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen vormen op basis van etniciteit. Het voorbeeld van Father Dlamini 

geeft aan dat stereotype beelden van zowel zwarte als blanke medewerkers van het SACBC AIDS 

kantoor ook gevormd worden door verschil in klasse. De stereotype beelden die blanke medewerkers 

van het SACBC AIDS kantoor onbewust mee hebben genomen uit de koloniale tijd worden door het 

verschil in klasse niet minder. Door het klassenverschil tussen blanke medewerkers en zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen is de sociale afstand groot en blijven stereotype beelden bestaan.  

 In paragraaf 3.5 zal ik dieper ingaan op de omgang van zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers 

van het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba met de lokale bevolking en zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen in het bijzonder.  

 

§ 3.4 Gezondheidsbeleving en de sociale context van HIV/AIDS overdracht  

 

De focus in onderzoeken en literatuur over HIV/AIDS in Zuid-Afrika is volgens Fassin (2007) veelal 

gericht op het “behavioral paradigm”. Het  “behavioral paradigm” komt ook naar voren in de 

beelden die er bestaan bij hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS 

kantoor over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Een kritische kanttekening hierbij is dat naast dat het 

lijkt of deze medewerkers van het SACBC AIDS kantoor stereotype beelden hebben over het cultureel 

anders zijn van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen, er tijdens verschillende interviews door blanke 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor ook wordt gezegd dat de gezondheidsbeleving van 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen anders is dan die van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. Daarnaast 
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wordt ook de sociale context waarin HIV/AIDS overdracht plaats vindt naar voren gebracht door 

blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor. Volgens zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers is 

de gezondheidsbeleving van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen hoofdzakelijk de reden waarom ze zich 

niet willen laten testen op HIV/AIDS. 

 Sr. Janson16, de blanke Zuid-Afrikaanse directeur van het SACBC AIDS kantoor, denkt dat 

mannen niet dezelfde diensten zoeken als vrouwen. Vrouwen zoeken sneller hulp omdat ze voor hun 

kinderen zorgen. Daarnaast zoeken mannen vaak pas hulp op oudere leeftijd wanneer het te laat is, 

medicijnen helpen dan niet meer. Ook volgens Greeff17 en Sr. Ndbele18 wachten mannen te lang met 

hulp zoeken, totdat ze heel ziek zijn. Volgens Greeff komen vrouwen er eerder achter dat ze positief 

zijn omdat ze zich moeten laten testen in een kliniek wanneer ze zwanger zijn.  

 Larry19, een zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke counselor bij het SACBC AIDS kantoor 

spreek ik in een kliniek van het SACBC AIDS kantoor in de township van Kwamsane. De kliniek is 

een kerkgebouw dat één keer per week wordt ingericht om patiënten te ontvangen. De kerkbanken 

zitten vol met wachtende patiënten en het is er erg warm. Boven in de kerk vliegt een verdwaalde 

vleermuis. Achter twee tafels zitten twee verpleegsters die bloed afnemen bij de patiënten. Handen 

worden gedesinfecteerd met desinfecterende zeep bij gebrek aan stromend water. De dokter zit in een 

lege kamer waar hij één voor één patiënten ontvangt en medisch advies geeft. Het testen van mensen 

op HIV/AIDS en de gesprekken die de counselors voeren met patiënten vinden buiten de kerk plaats 

onder een boom of in de auto van het SACBC AIDS kantoor. Larry heeft net een aantal gesprekken 

gevoerd met patiënten en heeft even tijd om te praten. Terwijl ik met Larry zit te praten in een 

kerkbank op een afstand van de wachtende patiënten wordt de rij heel langzaam korter. Aan Larry 

vraag ik waarom er zoveel meer vrouwen dan mannen aanwezig zijn in de kliniek. Volgens Larry zijn 

mannen vooral bang om zich te laten testen. In 2007 rookte en dronk Larry heel erg veel. Hij zegt 

sindsdien zijn leven gebeterd te hebben en is gaan werken als counsellor. Hij is veranderd omdat hij 

ouder is geworden en zich de volgende dag schaamde voor het feit dat hij de avond ervoor zoveel 

gedronken had. Volgens hem kunnen er geen huizen gebouwd worden met alcohol. Volgens Larry 

snappen mannen niet waarom ze zich moeten laten testen wanneer ze zich niet ziek voelen.  Hij geeft 

hierbij een voorbeeld van een man die heel boos op hem werd toen hij tegen hem zei dat hij zich moest 

laten testen. De man vroeg aan Larry of hij eruit zag alsof hij besmet was met AIDS. Toen Larry zei 

van niet, werd hij weggejaagd door de man ‘omdat hij zich niet met zijn leven mocht bemoeien’.  

 Door een aantal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor wordt ook nagedacht 

over de sociale context waarin HIV/AIDS overdracht plaats vindt. Volgens Greeff, Father Nolan20  en 

                                                
16 Sr. Janson 11-03-2009 
17 Greeff 25-02-2009 
18 Sr. Ndbele 28-04-2009 
19 Larry 23-04-2009 
20 Father Nolan 03-04-2009 
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Sr. Anne21 is de samenleving ontwricht door de apartheid. Het migrantlabour systeem heeft 

bijgedragen aan verstedelijking en het uiteen vallen van familiestructuren. Een voorbeeld hier van is 

KwaZulu Natal waar je bijna alleen nog maar één ouder gezinnen ziet omdat vaders het hele jaar door 

in grote steden aan het werk zijn. In de stad waar de mannen werken komen ze vaak in contact met 

andere vrouwen en raken besmet met HIV/AIDS. Ėén keer per jaar, met kerst, mogen de mannen naar 

huis waardoor de vrouw thuis ook besmet raakt met HIV/AIDS. De mannen verdienen weinig geld 

met hun werk in de stad en de vrouw thuis moet het hele jaar voor zichzelf en de kinderen zorgen. 

Volgens Greeff, Father Nolan en Sr. Anne dragen bovenstaande factoren bij aan de verspreiding van 

HIV/AIDS.  

 

§ 3.5 Controle en reparaties van individuele lichamen 

 

“Efforts to reduce suffering have habitually focused on control and repair of individual bodies. 

The social origins of suffering and distress, including poverty, and discrimination, even if 

fleetingly recognized, are set aside, while effort is expended in disease.” (Fassin, 2007: 189) 

 

Ondanks dat blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor zich soms uitspreken over mogelijke 

oorzaken van gedrag, richt het SACBC AIDS kantoor zich alleen op het verzorgen van zieke mensen 

en op gedragsverandering van zwarte Zuid-Afrikanen. Het verzorgen van zieke mensen vindt plaats 

met behulp van het ARV programma van het SACBC AIDS kantoor. In Mtubatuba/ Hlabisa heeft het 

SACBC AIDS kantoor een mobiele kliniek die in kerkgebouwen in dertien verschillen gebieden 

patiënten van raad voorziet, medicijnen uitdeelt en mensen die vermoeden dat ze HIV positief zijn, 

testen. Patiënten kennen het SACBC AIDS kantoor doordat ze zijn doorgestuurd door verschillende 

ziekenhuizen. Daarnaast zijn er ook monitors en caregivers uit de gemeenschap die mensen in de 

gemeenschap vertellen over het SACBC AIDS kantoor. Monitors en caregivers verzorgen patiënten, 

houden ze in de gaten en sturen mensen die zich ziek voelen en misschien HIV/AIDS hebben, door 

naar het SACBC AIDS kantoor.  

 Op de sites van het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba/ Hlabisa wordt aan preventie gedaan. 

De mensen krijgen voorlichting over hoe ze kunnen voorkomen dat ze de ziekte doorgeven, hoe ze 

negatief kunnen blijven wanneer ze negatief testen, en vrouwen en mannen worden gemotiveerd hun 

partner mee te nemen om te komen testen. Naast deze voorlichting en enkele lokale initiatieven op het 

gebied van preventie, heeft het SACBC AIDS kantoor op nationaal niveau alleen een 

preventieprogramma voor jongeren, het education for life programme, dat zich richt op 

gedragsverandering. Dit van oorsprong Oegandese educatieprogramma richt zich op jongeren van 

vijftien tot vierentwintig jaar. Het SACBC heeft hier door middel van een aantal aanpassingen het 

                                                
21 Sr. Anne 05-05-2009 



Nu eens mannen aan het woord.. 
Een andere kijk op gender in Zuid-Afrika 

 36

eigen youth alive programma van gemaakt. Het doel van dit programma is de houding en gedrag van 

jongeren op seksueel gebied te veranderen met behulp van de waarden van de katholieke kerk:  

 

 “Of major importance to the whole programme is the belief that each participant needs to 

change, has the capacity to change, believes others can change and that change is brought 

about with the grace of God.”22  

 

De boodschap van dit programma, zoals in het handboek van het youth alive programma staat, is dat 

de menselijke en christelijke manier om HIV/AIDS te boven te komen onthouding en trouw is: 

onthouding van seks voor het huwelijk en trouw zijn aan je partner in het huwelijk. Met behulp van 

Christus kan HIV/AIDS  getrotseerd worden en een nieuw, vrolijk en gezond leven opgebouwd 

worden in Zuid-Afrika, Botswana en Swaziland.23  

 Ondanks dat de sociale context waarin HIV/AIDS overdracht plaatsvindt, wel benoemd wordt 

door blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor, wordt hier in het youth alive programma 

niets mee gedaan. Zowel uit het handboek als tijdens de trainingen die ik bijwoonde van het youth 

alive programma bleek dat het programma gericht is op gedragsverandering van zwarte Zuid-

Afrikanen.  

 

“Against the behavioural & culturalist interpretations that are as ineffective as they are unjust, 

it is essential to give meaning to the embodiment of history. Inequality, violence and mobility 

are the most salient elements of that history.” (Fassin, 2007: XIX) 

 

Doordat er veel sociale afstand bestaat die stereotype beelden in de hand werkt, tussen medewerkers 

met een hoge functie die de aanpak van het SACBC AIDS kantoor bepalen en zwarte Zuid-Afrikanen 

uit de gemeenschap is datgene wat er aan preventie gedaan wordt gericht op gedragsverandering. 

Hierbij vraag ik me af of uitsluitingcriteria van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen gezien worden door 

het SACBC AIDS kantoor als een gegeven door de sociale afstand, of als een resultaat van de 

definiëringsmacht van hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor 

(Manning, 1985). Volgens Manning (1985) is een remedie voor een bepaald probleem zeer 

waarschijnlijk niet effectief als uitsluitingcriteria gezien worden als gegeven in plaats van het resultaat 

van de definiëringsmacht van een bepaalde groep. De vraag is echter wanneer de uitsluitingcriteria van 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen wel gezien worden door het SACBC AIDS kantoor als resultaat van 

de definiëringsmacht van hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers, of dit de aanpak van het 

SACBC AIDS kantoor dan zal veranderen. Het kan zijn dat het SACBC AIDS kantoor een 

organisatorisch en/ of financieel belang heeft bij de uitsluitingcriteria van zwarte Zuid-Afrikaanse 
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23 Education for life facilitators manual – embracing youth holistically 
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mannen waardoor ze zich alleen maar richten op het verzorgen van zieke mensen en 

gedragsverandering.  

 Volgens Manheim (1960) zien mensen de wereld in overeenstemming met hun eigen 

belangen waardoor sociale problemen verkeerd worden geïnterpreteerd (Manheim in: Manning, 1985: 

161). Het toegeven van een crisis brengt volgens Manning (1985) daarnaast een groot risico met zich 

mee wanneer dit alternatieven biedt in het voordeel van andere groepen (Manning, 1985: 197). 

Wanneer het SACBC AIDS kantoor erkent dat het verzorgen van zieke patiënten en 

gedragsverandering niet de oplossingen zijn in de strijd tegen de HIV/AIDS epidemie pas dan zijn 

andere structurele oplossingen aan de orde. Het SACBC AIDS kantoor ontvangt echter zeven miljoen 

dollar aan fondsen van the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Dit geld is vooral 

bedoeld voor het ARV programma; voor de verzorging van zieke mensen. Religieuze organisaties zijn 

volgens het PEPFAR van grote waarde in de strijd tegen HIV/AIDS. Het SACBC AIDS kantoor is het 

grootste project van de katholieke kerk in Zuid-Afrika en de na de overheid de grootste leverancier 

van diensten. Ze nemen met het SACBC AIDS kantoor een standpunt in over waar ze gepassioneerd 

in zijn; “the care of the poor” (Munro, in: Vermeer & Tempelman, 2008). De missie van het SACBC 

AIDS kantoor reduceert zwarte Zuid-Afrikanen als ‘mensen met een tekort’. Het SACBC AIDS 

kantoor zal dus niet zomaar afstappen van het stereotyperen van deze groep omdat het verzorgen van 

arme mensen haar centrale missie is en ze van het PEPFAR fondsen krijgen om hulpbehoevende 

mensen te helpen en te verzorgen. Er moeten dan wel zwarte Zuid-Afrikanen zijn die hulpbehoevend 

zijn. Doordat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen verbeeld worden als onverantwoordelijk en dominant 

worden vooral zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen en kinderen verbeeld als hulpbehoevend. Het 

PEPFAR richt zich hoofdzakelijk op de gevolgen van HIV/AIDS voor vrouwen. Wanneer het SACBC 

AIDS kantoor kiest voor een andere aanpak worden de fondsen misschien niet meer toegekend en kan 

dit ten koste gaan van het imago van de katholieke kerk.  

 Daarnaast wordt er weinig aan preventie gedaan door het SACBC AIDS kantoor omdat hier 

geen fondsen voor zijn. In het wereldwijde wetenschappelijke en publieke AIDS discours wordt 

onverantwoord gedrag van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen gezien als een belangrijke oorzaak voor de 

verspreiding van HIV/AIDS. Het youth alive programma van het SACBC AIDS kantoor is gericht op 

gedragsverandering en overgenomen vanuit Oeganda en kost in vergelijking tot het opzetten van een 

nieuw project minder tijd en geld. Volgens het SACBC AIDS kantoor zijn er weinig middelen 

beschikbaar om zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te betrekken. Dat er weinig middelen beschikbaar 

zijn bij het SACBC AIDS kantoor om zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te betrekken in de strijd tegen 

HIV/AIDS heeft volgens mij meer te maken met de definitie van het HIV/AIDS probleem en het 

stellen van prioriteiten. 
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§ 3.6 HIV/AIDS awareness 

 

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat er vrijwel geen initiatieven bij het SACBC worden 

ondernomen om mannen te betrekken in de strijd tegen HIV/AIDS, ondanks dat mannen gezien 

worden als een belangrijke factor bij de verspreiding van HIV/AIDS. Uit onderzoeken in andere 

landen naar de HIV/AIDS awareness blijkt dat het percentage van mensen die besmet raken met 

HIV/AIDS omlaag gaat in een land wanneer de mensen geattendeerd worden op de HIV/AIDS 

problematiek door Ngo’s, kerken, scholen en andere organisaties. Volgens Damas (2005) is Oeganda 

een voorbeeld van een land waar het verband tussen educatie op het gebied van HIV/AIDS en toename 

van kennis en risicovermijdend gedrag duidelijk zichtbaar is (Damas, 2005). Ook in Europa speelt 

educatie volgens Baldauf (1997) een belangrijke rol in de afname van verspreiding van HIV/AIDS. 

Volgens hem is de grootste afname van besmettingen terug te zien bij homoseksuele mannen. AIDS 

activisten hebben volgens hem hieraan bijgedragen door awareness op het gebied van preventie te 

vergroten (Baldauf, 1997). In Nigeria spelen NGO’s een belangrijke rol in HIV/AIDS preventie. 

Volgens Eijke en Numeh (2004) is in Nigeria, door de inzet van verchillende NGO’s, een afname van 

het aantal besmettingen met HIV/AIDS van vijf procent gerealiseerd in 2003.  

 Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat wanneer er tijd en geld geïnvesteerd wordt in 

HIV/AIDS awareness, risicovermijdend gedrag toeneemt en het aantal besmettingen met HIV/AIDS 

afneemt. Het feit dat het SACBC AIDS kantoor vrijwel geen initiatieven neemt om mannen te 

betrekken in de strijd tegen HIV/AIDS, kan er dus debet aan zijn dat de kennis van HIV/AIDS niet 

toeneemt onder zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en risicovermijdend gedrag niet afneemt. 

Daarentegen houdt het SACBC AIDS kantoor zich vooral bezig met het gevolg van de HIV/AIDS 

epidemie; het verzorgen van mensen met HIV/AIDS. Hierbij wordt er wel rekening gehouden met 

sociale context waarin HIV/AIDS overdracht plaats vindt: Zuid-Afrikanen kunnen zich gratis laten 

testen bij het SACBC AIDS kantoor en krijgen gratis antiretrovirale medicijnen wanneer ze besmet 

zijn met HIV/AIDS. Daarnaast krijgen patiënten en familieleden gratis sociale bijstand van monitors 

en caregivers uit de samenleving zelf. Het SACBC AIDS kantoor trekt diep de rurale gebieden in met 

mobiele klinieken. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk Zuid-Afrikanen te bereiken voor wie het 

anders niet mogelijk was geweest zich te laten testen op HIV/AIDS en antiretrovirale medicijnen te 

verkrijgen omdat het merendeel van de Zuid-Afrikanen in de rurale gebieden geen 

transportmogelijkheden heeft. Ook de benadering van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen door zwarte 

Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba, wanneer ze zich laten 

testen op HIV/AIDS en hun medicijnen ophalen, lijkt uit observaties niet anders te zijn dan de 

benadering van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. Iedereen wordt met evenveel respect en geduld 

geholpen. Kwanele en Mandla24, twee Zuid-Afrikaanse mannen uit de gemeenschap en beide patiënt 
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bij het SACBC AIDS kantoor zeggen dat ze het SACBC AIDS kantoor vertrouwen. Ze vertrouwen het 

omdat er eerder mensen zijn overleden omdat ze niet geholpen konden worden, zij kunnen nu echter 

wel geholpen worden dankzij het SACBC AIDS kantoor er is. Men gelooft dat deze behandeling een 

geschenk van god is omdat ze een behandeling krijgen zonder ervoor te hoeven betalen.  

Hieruit blijkt dat bij de aanpak van het gevolg van de HIV/AIDS epidemie door het SACBC AIDS 

kantoor door zowel de blanke- als de zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers rekening gehouden wordt 

met de sociale context van de HIV/AIDS epidemie: door de hooggeplaatste en veelal blanke 

medewerkers bij de organisatie van het verzorgen van patiënten bij het SACBC AIDS kantoor, en bij 

de zwarte medewerkers bij zowel de organisatie als de uitvoering van het verzorgen van patiënten bij 

het SACBC AIDS kantoor.  

 

Na het bespreken van de beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij de medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor en de invloed hiervan op de benadering van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

door het SACBC AIDS kantoor ga ik in het volgende hoofdstuk dieper in op beelden over 

mannelijkheid bij zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en vrouwen zelf.  
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4. Beelden over mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

 

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de beelden die zowel zwarte Zuid-Afrikaanse mannen alswel 

vrouwen hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Dit is van belang om een vergelijking te 

kunnen maken met de beelden die de medewerkers van het SACBC AIDS kantoor hebben over zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen. Hierbij vraag ik me af of zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en vrouwen 

dezelfde beelden hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen als de medewerkers van het SACBC 

AIDS kantoor. Komen de beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen overeen met hoe zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen zelf denken te zijn? En welk verband heeft dit met het westerse idee van 

moderniteit? In hoofdstuk vijf gebruik ik deze vergelijking om eventuele belemmeringen voor het niet 

laten testen op HIV/AIDS in kaart te brengen.  

 
§ 4.1 Het concept gender toegepast op mannen 

 

Gender is volgens Beauvoir (1997) het concept dat uitdrukt dat iemand niet geboren is als man of 

vrouw maar een man of vrouw wordt. Hierdoor wordt dit proces niet geanalyseerd als biologisch maar 

als sociaal en cultureel proces (Beauvoir in: Eerdewijk, 2007:24). Dit heeft gezorgd voor de scheiding 

tussen sex en gender, waarbij sex refereert naar biologische elementen en gender naar de sociaal 

culturele categorieën van feminity en masculinity (Harding:1986, De Lauretis:1987, Scott:1991, 

Tonkens:1998 in: Eerdewijk:2007). Volgens Connell ‘bestaat’ gender omdat: “biology does not 

determine the social.”(Connell, 2005:71) Connell (2005) voegt daaraan toe dat gender relaties één van 

de belangrijkste structuren vormt in alle samenlevingen.  

 Uit de literatuur blijkt echter dat ondanks het feit dat aan de hand van het concept gender het 

mogelijk is vrouwelijkheid als mannelijkheid te analyseren, dit volgens Eerdewijk (2007) vooral 

toegepast wordt op vrouwen. Volgens Zevenbergen (2007-a) staat gender tegenwoordig synoniem 

voor vrouwen in Afrika. Tegenover vier studies naar mannen en masculinity in Afrika stonden 

zeshonderd studies naar vrouwen en empowerment  in 2006. Ook Morrell (1998) benadrukt het belang 

om mannen te bestuderen door de lens van mannelijkheid. Volgens hem wordt er daardoor afgeweken 

van het op een essentialistische manier analyseren van mannen waarbij kenmerken en 

karaktereigenschappen worden genaturaliseerd en niet worden geproblematiseerd.  

 In dit onderzoek heb ik zowel gesproken met zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen en zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen uit de gemeenschap. Interessant is om te zien dat zwarte Zuid-Afrikaanse 

vrouwen in mijn onderzoek zich overwegend negatief uitlaten over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen:  
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Alle mannen zijn zwak, zelfs wanneer ze getrouwd zijn. Wanneer ze een mooie vrouw in de 

stad zien willen ze meteen seks hebben. Daarnaast vertellen mannen leugens. Ze gaan naar 

andere steden en brengen AIDS mee wanneer ze terugkomen. Mannen zijn stone headed, ze 

willen geen condooms gebruiken. Ze onderdrukken vrouwen en doen maar wat. Vrouwen 

denken tenminste na. Blanke mensen, zowel de toeristen als de Afrikaners houden meer van 

elkaar dan zwarte mensen. Zwarte mensen bedriegen elkaar. Soms hebben mannen wel vier of 

vijf partners. (Compilatie uit interviews met: Thulani 14-04-2009, Zenzele 04-05-2009, 

Thokozile 05-05-2009, Zanele 05-05-2009, Xolisile 05-05-2009) 

 

Van belang is het daarom mannelijkheid niet alleen te bekijken vanuit het perspectief van de vrouw 

maar ook vanuit het perspectief van de man. In paragraaf 4.3 analyseer ik waarom zwarte Zuid-

Afrikaanse vrouwen zich in dit onderzoek overwegend negatief uitlaten over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksbevindingen dat er bij het SACBC AIDS kantoor vrijwel 

geen initiatieven bestaan om zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te betrekken in de strijd tegen 

HIV/AIDS en er niet met hen gepraat wordt. Zevenbergen (2007-a) vindt het problematisch dat 

iedereen een mening heeft over de Afrikaanse man maar niemand de mannen zelf vraagt naar hun 

ideeën, gedachten en meningen. Daarom heb ik in dit onderzoek ook met zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen gesproken over hoe zij mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zien en een 

vergelijking gemaakt met zowel de beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen als die van de 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor.  

 

§ 4.2 Traditionele rolverdeling & polygamie 

 

Connell (2005) zegt in zijn boek masculinities dat het feit dat feministen in 1970 spraken van 

patriarchie als allesoverheersend patroon in de menselijke geschiedenis, overdreven was. Toch 

omvatte het idee de macht en eigenzinnigheid van deze massieve structuur aan sociale relaties. Deze 

structuur bestond uit de staat, economie, cultuur, communicatie, verwantschap, opvoeding en 

seksualiteit (Connell, 2005: 65). Volgens Connell (2005) hebben mannen ten opzichte van vrouwen 

dan ook altijd bepaalde privileges in de world gender order. “Though there are many local exceptions, 

there is a patriarchal dividend for men collectively.” (Connell, 2005: 260-261) De ongelijkheid in 

macht tussen mannen en vrouwen wordt in het hedendaagse wereldwijde HIV/AIDS discours vaak 

gezien als belangrijke oorzaak voor de omvang van de HIV/AIDS epidemie in Afrika (Packard & 

Epstein:1991, Dijk:2002, Eerdewijk:2005, Collin:2007). In een gesprek met de chief25, waaruit het 

lijkt of zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bepaalde privileges hebben ten opzichte van zwarte Zuid-

                                                
25 Chief 16-04-2009 
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Afrikaanse vrouwen, komt echter naar voren dat bepaalde tradities niet bewust bijdragen aan het 

ondergeschikt zijn van vrouwen maar er zijn ter bescherming van vrouwen.26 

De chief spreek ik bij het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba. Volgens de chief uit de 

omgeving Mtubatuba/ Hlabisa, mogen vrouwen de schoonvader nooit rechtstreeks vragen stellen. 

Wanneer hij met een schoondochter praat gaat dit via een tussenpersoon, bijvoorbeeld de zoon. De 

vrouw moet knielen wanneer ze iets indirect aan de grootvader vraagt. De reden hiervoor is dat de 

vrouw de schoonvader nooit rechtstreeks mag aankijken. Wanneer ze ergens heen gaat moet ze 

toestemming vragen. De familie wordt boos op haar als ze dit niet doet en toch weg gaat. De chief zegt 

dat deze rolverdeling te maken heeft met tradities die belangrijk zijn voor de Zulu’s. Zo mogen 

meisjes volgens de chief op een bepaalde leeftijd niet meer met jongens spelen, niet meer in het 

donker naar buiten en moeten ze altijd in de buurt van hun ouders blijven. Jongens vanaf zestien jaar 

mogen niet drinken, geen drugs gebruiken en nergens heen zonder de toestemming van hun ouders. De 

chief voegt hier aan toe dat de periode van apartheid echter veel van deze tradities vernietigd heeft.  

Volgens Eerdewijk (2007) worden door de enorme omvang van de epidemie gewoonten die 

kunnen zorgen voor de verspreiding van HIV/AIDS, zoals de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 

benadrukt. Polygamie, het hebben van meerdere vrouwen is een ander voorbeeld van een gewoonte 

die in het wereldwijde HIV/AIDS discours gezien wordt als een oorzaak voor de verspreiding van 

HIV/AIDS. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de complexiteit van de lokale betekenis 

(Eerdewijk, 2005). Door de enorme omvang van de HIV/AIDS epidemie worden risicovolle gebruiken 

volgens Treichler (1992) voor de verspreiding van HIV/AIDS benadrukt, uit hun context gehaald, 

overdreven, verdraaid of verzonnen (Treichler in: Eerdewijk, 2005). De lokale betekenis, belang en 

inbedding van deze gebruiken in een culturele, sociale, politieke of economische context worden 

volgens Eerdewijk (2005) genegeerd. Zoals het feit dat polygamie volgens de chief27 betekent dat je 

vrouwen niet verstopt maar deel laat uitmaken van je leven. Je kunt haar respecteren door er voor uit te 

komen dat je meerdere vrouwen hebt en alle vrouwen te onderhouden. Wanneer je met een nieuwe 

vrouw wilt trouwen moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de eerste vrouwen. Het hebben 

van meerdere vriendinnen en ze niet erkennen als je partner is volgens Andile28 dan ook niet ‘cultuur’, 

zoals dit in het wereldwijde HIV/AIDS discours gezien wordt, maar slecht gedrag. Volgens Andile is 

hun cultuur niet uit vrije wil veranderd maar door educatie programma’s, opgezet vanuit het 

christendom en gericht op civilisatie. HIV/AIDS awareness is volgens Andile belangrijker dan het 

veranderen van cultuur. Cultuur wordt hierbij volgens Andile gezien als essentialistisch, culturele 

verschillen als een vast gegeven waarvan men in bepaalde educatie programma’s uitgaat en die men 

wenst te veranderen. Andile’s observaties lijken ook te gelden voor de medewerkers van het SACBC 

AIDS kantoor met een hogere functie die hun preventie richten op gedragsverandering. Het gedrag van 
                                                
26 Volgens feministische denkers impliceert het feit dat vrouwen beschermd moeten worden door mannen wel 
een infantiliserend beeld van vrouwen.  
27 Chief 16-04-2009 
28 Andile 09-04-2009 
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zwarte Zuid-Afrikaanse mannen dat sinds de koloniale tijd generaliserend als negatief wordt 

voorgesteld, deels ingegeven door cultuur en deels ingegeven door de positie van de zwarte Zuid-

Afrikaanse man in de samenleving, dient te veranderen. 

 

§ 4.3 Het westerse idee van moderniteit  

 

Taylor (2002) introduceert in zijn boek het concept social imaginary  dat bruikbaar is in dit onderzoek 

vanwege het belang te duiden hoe de beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen van zowel de 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor als van zwarte Zuid-Afrikanen uit de gemeenschap zelf 

verband hebben met het westerse idee van moderniteit. Volgens Taylor (2002) is de social imaginary 

impliciet en normatief en komt het voort uit het dagelijkse leven. De social imaginary kan begonnen 

zijn als een theorie van een paar mensen en uiteindelijk door de gehele samenleving toegepast worden. 

Hij definieert het concept social imaginary als de manier waarop mensen zich sociaal samenleven 

voorstellen; hoe ze kunnen samenleven met anderen, hoe dit verloopt, de verwachtingen die ze hebben 

en diepere normatieve noties en beelden die bij deze verwachtingen horen. Hierbij gaat het om de 

manier waarop mensen de samenleving als geheel verbeelden en het gevoel van mensen over relaties 

die ze hebben met anderen. Taylor (2002) schrijft dat de social imaginary betekenis geeft aan het 

dagelijkse handelen en dit handelen legitimeert (Taylor, 2002: 106). Taylor (2002) beschrijft in zijn 

essay Modern social imaginaries de manier waarop social imaginaries vorm hebben gegeven aan 

westerse moderniteit. Volgens hem was het idee van westerse moderniteit eerst alleen maar een idee 

van sommige invloedrijke denkers. Later heeft dit idee pas vorm gekregen in de social imaginary van 

vele westerse samenlevingen. Met zijn essay wil Taylor (2002) aantonen dat er een variëteit aan 

moderniteiten bestaat. Het westerse idee van moderniteit lijkt nu echter zo vanzelfsprekend in het 

Westen dat men niet meer ziet dat het een optie uit vele andere opties is (Taylor, 2002: 92).  

 Westerse moderniteit heeft niet alleen vorm gekregen in de social imaginary van vele westerse 

samenlevingen maar ook in niet-westerse samenlevingen zoals Zuid-Afrika. Modernisering hangt 

samen met de opkomst van het kapitalisme in Europa. Westerse moderniteit betekent volgens Taylor 

(2002) een agressieve uitbreiding van nieuwe gebruiken en instituten waaronder de wetenschap, 

technologie, industriële productie en verstedelijking door kolonialisering en industrialisering. Maar 

ook nieuwe manieren van leven zoals individualisme, secularisatie en instrumentele rationaliteit. 

Hierdoor is de Europese samenleving vervlochten geraakt met overzeese gebieden. Negatieve 

gevolgen van moderniteit zijn volgens Taylor (2002) vervreemding en betekenisloosheid. Barber 

(2002) noemt moderniteit ook wel westernization.  

 Hier gaat het om de invloed van het SACBC AIDS kantoor als westerse instelling en haar idee 

van moderniteit. Hierbij zal ik de definitie van westerse moderniteit van Taylor (2002) en Barber 

gebruiken. Doordat stereotype beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen golden vanuit de 

koloniale tijd is bekering van zwarte Zuid-Afrikanen nog altijd een belangrijk begrip voor het SACBC 
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AIDS kantoor. Mannelijkheid wordt door de hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor gezien als een object zoals een natuurlijk karakter, gedrag of een norm 

(Connell, 2005). Het verlichte, rationele, moderne en volwassen Europa zoals beschreven door Said 

(2002) wordt als uitgangspunt genomen. Dit kan toegepast worden op wat Ferguson (1999) a vision of 

historical progress through a process of hooking citizens up into a national and ultimately grid of 

modernity noemt (Ferguson, 1999: 137). Het concept spatial incarceration of the native van 

Appadurai (1988) is hierbij van belang. Dit concept betekent letterlijk ruimtelijke opsluiting van de 

inheemse. Volgens Gupta en Ferguson (2006) hebben bepaalde groepen, landen of overheden in de 

hedendaagse wereld de macht om hun verbeelding van hoe de wereld er uit zou moeten zien, op te 

leggen aan anderen en dit vervolgens te realiseren. “The enforced difference of places becomes, in this 

perspective, part and parcel of a global system of domination.” (Gupta en Ferguson, 2006: 75)  

 Een voorbeeld hiervan is het SACBC AIDS kantoor. De hooggeplaatste en veelal blanke 

medewerkers hebben, zoals uit mijn onderzoeksbevindingen blijkt, de macht om hun verbeelding over 

hoe zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zijn op te leggen. In dit onderzoek zijn zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen echter niet ruimtelijk opgesloten op een bepaalde plaats maar in de verbeelding van het idee 

van moderniteit bij het SACBC AIDS kantoor. Daarom zouden we hier kunnen spreken van imaginary  

incarceration of the native. Doordat de hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC 

AIDS kantoor stereotype beelden hebben over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen, is preventie gericht op 

gedragsverandering en worden zwarte Zuid-Afrikaanse mannen over het algemeen niet betrokken in 

de strijd tegen HIV/AIDS. Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen uit de gemeenschap die het SACBC 

AIDS kantoor kennen zijn in dit onderzoek overwegend negatief over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen. Hierbij vraag ik me af waarom de zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen in vergelijking met de 

zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor negatiever zijn over zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen?  

 Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen ervaren hun relaties met zwarte Zuid-Afrikaanse mannen in 

dit onderzoek overwegend negatief. In een informeel gesprek met Tandiwe29, een zwarte Zuid-

Afrikaanse vrouw vertelt ze dat ze net weet dat ze ongepland zwanger is van haar vriend. Ze zegt 

timide dat ze het wel heel leuk vindt, maar ook heel bang is voor de toekomst, omdat zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen ‘gewoon niet te vertrouwen zijn’. Ze denkt dat ze haar vriend wel kan vertrouwen 

maar voor de zekerheid heeft ze zich toch laten testen op HIV/AIDS. Opgelucht voegt ze hier aan toe 

dat de uitslag van de test negatief was. Ze is niet besmet met HIV/AIDS. Wanneer ik tijdens een 

interview aan twee zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen uit de gemeenschap Thokozile en Zanele30 vraag 

of ze iets over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen kunnen vertellen roepen ze allebei: “alleen maar 

slechte dingen!” In zowel in het populistische als wetenschappelijke HIV/AIDS discours wordt zowel 

de rol van de zwarte Zuid-Afrikaanse man als de zwarte Zuid-Afrikaanse vrouw geëssentialiseerd: 

                                                
29 Tandiwe 19-04-2009 
30 Thokozile en Zanele 05-05-2009 
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“Al meer dan dertig jaar zwoegen en ploeteren duizenden lokale clubjes en internationale 

organisaties om veranderingen teweeg te brengen. De Afrikaanse vrouw heet in hun opzetjes 

de motor van de vooruitgang en van armoedebestrijding te zijn. Mannen in diezelfde schetsen 

van de relatie tussen de seksen zijn lui, profiteurs, leugenaars, vreemdgangers, aidsverspreiders 

en weglopers. Mannen, kortom, zijn afgeschreven.” (Zevenbergen, 2007-a) 

 

Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen in dit onderzoek ervaren hun relaties met zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen overwegend negatief maar gebruiken het bestaan van bovenstaande essentialistische beelden 

ook om binnen hun relaties met zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en de Zuid-Afrikaanse samenleving 

een betere positie te krijgen. Door de HIV/AIDS epidemie is er veel meer aandacht voor de 

verhoudingen tussen mannen en vrouwen in Zuid-Afrika ontstaan waardoor zwarte Zuid-Afrikaanse 

vrouwen in dit onderzoek hun positie als vrouw in Zuid-Afrika zien verbeteren en hier zelf aan kunnen 

bijdragen door essentialistische beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen in stand te houden. 

Kenmerken en karaktereigenschappen van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen worden genaturaliseerd en 

niet geproblematiseerd. Thokozile31, een zwarte Zuid-Afrikaanse vrouw uit de gemeenschap, zegt 

hierover: “het is nu fijn om een vrouw te zijn omdat we steeds meer bescherming en rechten hebben en 

men steeds meer onze kant begrijpt, meer dan die van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.” Latas (1993) 

en Lee (2000) noemen dit ook wel strategisch essentialisme (Latas & Lee in: Sylvain: 2005). Zwarte 

Zuid-Afrikaanse vrouwen mobiliseren een idee van ‘cultuur’ om sociale rechten te verkrijgen.  

 De zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor vinden ook dat 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van HIV/AIDS omdat ze 

zich niet willen laten testen. Doordat deze medewerkers echter meer kennis hebben van de HIV/AIDS 

epidemie essentialiseren zij de beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet. Sr. Ndbele32 vertelt 

bijvoorbeeld dat door de anatomische structuur van het mannelijke lichaam het virus zich niet zo snel 

verspreidt als bij vrouwen. Daarom denken mannen langer dat het goed gaat. Daarnaast zien de zwarte 

Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor ook dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

een andere gezondheidsbeleving hebben dan zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen. 

Uit bovenstaande paragrafen concludeer ik dat zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen in dit onderzoek het 

westerse idee van moderniteit niet onbewust hebben overgenomen maar gebruiken om de eigen positie 

in hun relaties met zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en in de Zuid-Afrikaanse samenleving te 

verbeteren. Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen dragen hierdoor bij aan de imaginary incarceration of 

the native. Toch zijn zwarte Zuid-Afrikaanse mannen maar gedeeltelijk incarcerated. Volgens Gupta 

en Ferguson (2006) begrijpt men in de antropologie tegenwoordig dat de native maar gedeeltelijk 

incarcerated is. Mensen hebben volgens Gupta en Ferguson (2006) het vermogen om ruimtelijke 

systemen te doorbreken door fysieke beweging of conceptuele- en politieke verbeelding. Zwarte Zuid-

                                                
31 Thokozile 05-05-2009 
32 Sr. Ndbele 28-04-2009 
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Afrikaanse mannen in dit onderzoek zijn wel opgesloten in het westerse idee van moderniteit door 

zowel hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor als zwarte Zuid-

Afrikaanse vrouwen uit de gemeenschap. In de volgende paragraaf ga ik dieper in op hoe zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen toch in staat zijn deze ingebeelde systemen te doorbreken en compromissen te 

sluiten.  

 

§ 4.4 Mannen, macht en het sluiten van compromissen  

 

Onderdrukking van en geweld tegen vrouwen en kinderen zijn, blijkens Mottin-Sylla (1999) 

prominent aanwezig in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Zuid-Afrika heeft volgens Mottin-Sylla 

(1999) jaarlijks het grootste aantal verkrachtingen en moorden van vrouwen in de wereld. Larry33, 

verteld tijdens een gesprek, over zijn broer die in de gevangenis zit voor zeventien jaar wegens het 

verkrachten van een meisje. Volgens Larry slapen mannen het liefst met een maagd en deel je haar dan 

met je vrienden. Hij lacht hierbij en zegt: “Je moet een meisje proeven en met haar spelen.” Naar de 

nachtclub in Hlabisa gaat Larry met vrienden en familieleden. Hier vertelt hij het volgende over:  

 

“Als de één een meisje heeft gehad, moet de ander ook seks hebben met dat meisje. Soms gaan 

er wel vijf tot tien jongens naar een huis waarvan ze weten dat er een meisje alleen is. De één 

gaat dan naar binnen en heeft seks met haar. Dan gaat hij buiten ‘plassen’ en haalt de volgende. 

Mijn broer heeft dit ook met een groep vrienden gedaan. Meestal houden de meisjes hun mond 

maar één meisje heeft aangifte gedaan en nu zit mijn broer in de gevangenis. Zelf heb ik dit 

ook wel eens gedaan. Vrouwen kunnen wel nee zeggen. Mijn vriendin zegt ook nee omdat ze 

iets met mij heeft. Maar soms worden vrouwen hierom vermoord. Dit is een tijdje geleden met 

een vrouw gebeurd en zelfs de politie is bang voor de man die dit gedaan heeft.” (Larry 23-04-

2009) 

 

Ondanks het prominent aanwezig zijn van onderdrukking en geweld tegen vrouwen in de Zuid-

Afrikaanse samenleving moeten er volgens Connell (2005) voor een huwelijk, vaderschap en het leven 

in een gemeenschap compromissen gesloten worden met vrouwen waardoor mannelijkheid niet alleen 

maar dominant en autoritair is. Connell (2005) voegt hieraan toe dat mannelijkheid niet gezien moet 

worden als een object zoals een natuurlijk karakter, gedrag of een norm. “We need to focus on the 

processes and relationships through which men and women conduct gendered lifes.”(Connell, 

2005:71) Volgens Andile34 geloven vooral mannen vanaf 35 jaar nog dat ze alle autoriteit hebben. Een 

man is een man en behoort zich zo te gedragen. Maar wanneer er over bepaalde zaken gepraat wordt 

met vrouwen dan beginnen ze zich te realiseren dat ze misschien wel een verkeerde perceptie hebben. 

                                                
33 Larry 23-04-2009 
34 Andile 09-04-2009 
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Nu komt de vraag naar voren welke verantwoordelijkheden zowel mannen als vrouwen hebben. 

Volgens Andile beginnen mannen zich langzaam te realiseren dat ze ook moeten koken.  

 Daarom spreken zowel Eerdewijk (2007) als Connell (2005) niet van een “image of 

hegemonic masculinity” maar van multiple masculinities. Cornwall en Lindisfarne (1994) erkennen 

het bestaan van een dominante vorm van mannelijkheid, die zorgt voor ongelijkheid in relaties, maar 

voegen hieraan toe dat de controle van deze vorm van mannelijkheid niet alles overheersend is. 

Volgens hen zijn gender identiteiten fluïde en sociaal geconstrueerd (Cornwall & Lindisfarne, 1994:5). 

Het volgende voorbeeld geeft weer hoe dit tot uiting komt in het dagelijkse leven van een zwarte Zuid-

Afrikaanse man: Larry heeft één vriendin en wil er niet meer. Veel vrienden van hem hebben volgens 

hem vele of meerdere vriendinnen, soms wel vijf. Zijn vrienden lijken niet te accepteren het niet dat 

Larry maar één vriendin heeft. Er zijn veel nachtclubs in Hlabisa waar hij heen gaat met zijn vriendin. 

Zijn vrienden merken hierdoor op dat hij altijd met dezelfde vriendin is. Ondanks ze dit niet lijken te 

accepteren, doen ze toch stiekem bepaalde kruiden in zijn thee zodat hij lang van zijn vriendin zal 

blijven houden. Larry zegt dat hij ook echt genoeg heeft aan één vriendin, het hebben van veel 

vriendinnen is zonde van zijn geld. Je moet namelijk dingen kopen voor een meisje als je wat met haar 

hebt. Larry is echter wel onzeker over zijn relatie. Hij gelooft niet, en de meeste mannen niet volgens 

hem, dat meisjes maar één vriendje hebben. Ze hebben er altijd meer. Hij gelooft dat zijn vriendin van 

hem houdt en hij houdt ook van haar, maar toch is hij er nooit zeker van dat zij alleen hem heeft en 

geen andere affaire. Dit houdt hij ook in zijn achterhoofd om teleurstellingen te voorkomen. Uit het 

feit dat Larry toch trouw blijft aan zijn vriendin ondanks dat zijn vrienden dit afkeuren en dat Larry 

onzeker is of hij de enige is voor zijn vriendin, blijkt dat mannelijkheid geen vaststaande 

karaktereigenschap is maar gevormd wordt in bepaalde situaties en in een veranderende structuur van 

relaties.   

 Ook uit het volgende gesprek met Mhambi35 blijkt dat mannelijkheid gevormd wordt in 

bepaalde situaties. Volgens Mhambi had zijn ex-vrouw veel problemen met hem toen ze samen waren. 

Toen ze uit elkaar gingen heeft Mhambi zijn ex-vrouw gevraagd waarom ze niet langer bij elkaar 

konden zijn. Ze vertelde hem over de problemen die ze met hem had en dat ze echt niet meer met hem 

kon leven. Daardoor heeft ze het volgens Mhambi echter voor hem wel mogelijk gemaakt om met 

iemand anders beter samen te kunnen leven. Nu wil hij de regels niet meer maken en meer overleggen 

met zijn vriendin. Wanneer hij vindt dat zijn vriendin fout zit probeert hij het uit te leggen. Hierdoor 

vindt hij dat zijn relatie verbeterd is. Mhambi is besmet met HIV/AIDS maar is nog in goede conditie 

en durft zijn vriendin niet te vertellen dat hij HIV positief is. Hij zegt dat hij condooms gebruikt omdat 

hij weet dat hij geïnfecteerd is en zijn vriendin kan besmetten wanneer hij onveilige seks met haar 

heeft. In de toekomst wil Mhambi dat zijn vriendin zijn vrouw wordt maar hij is bang voor haar reactie 

als hij vertelt dat hij HIV positief is. De ex-vrouw van Mhambi weet ook niets af van zijn status. 

                                                
35 Mhambi 05-05-2009 
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Mhambi vind het onmogelijk om het haar te vertellen omdat ze niet langer zijn partner is en zichzelf 

heeft opengesteld voor andere mannen. Mhambi weet dat hij HIV positief is maar vertelt dit niet tegen 

zijn vriendin en zijn ex-vrouw. Ondanks het feit dat Mhambi niet aan zijn vriendin vertelt dat hij HIV 

positief is en dit gezien kan worden als onverantwoordelijk gedrag gaat Mhambi wel op een andere 

manier om met zijn vriendin dan met zijn ex-vrouw en probeert hij van zijn relaties te leren. Ook uit 

dit voorbeeld blijkt dat mannelijkheid niet alleen maar dominant en autoritair is.  

 Uit bovenstaande voorbeelden komt naar voren dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen het 

vermogen hebben compromissen te sluiten. Hieruit blijkt dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen maar 

gedeeltelijk incarcerated kunnen worden in het beeld van moderniteit dat bestaat bij hooggeplaatste en 

veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen hebben 

het vermogen, ondanks de structuren die bestaan bij het SACBC AIDS kantoor, een eigen invulling 

aan mannelijkheid te geven waaruit blijkt dat mannelijkheid niet alleen maar dominant en autoritair is. 

Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen in dit onderzoek tonen ook aan dat moderniteit als westernization 

niet allesoverheersend is. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen geven geen alternatieve invulling aan 

moderniteit als westernization omdat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen in dit onderzoek niet radicaal 

anders blijken te zijn dan blanke mannen. Binnen de bestaande structuren bij het SACBC AIDS 

kantoor vormen zwarte Zuid-Afrikaanse mannen gender identiteiten, multiple masculinities, die fluïde 

en sociaal geconstrueerd zijn. Wanneer je naar het feit kijkt dat Larry één vriendin heeft en haar trouw 

blijft kan deze vorm van mannelijkheid voldoen aan de “image of hegemonic masculinity” bij het 

SACBC AIDS kantoor.  

 Het concept marginalisatie van Connell (2005) is hier van toepassing. Connell (2005) refereert 

naar de relatie tussen mannelijkheid van de dominante groep en mannelijkheid van de ondergeschikte 

groep. Connell (2005) geeft hierbij een voorbeeld van zwarte atleten in de Verenigde Staten. Deze 

zwarte atleten kunnen een voorbeeld zijn van de “image of hegemonic masculinity” in de Verenigde 

Staten. Ondanks het voldoen aan de “image of hegemonic masculinity” van deze individuele sterren, 

brengt dit zwarte mannen in het algemeen in de Verenigde Staten geen sociale autoriteit (Connell, 

2005: 80-81). Ondanks dat sommige masculinities van Larry voldoen aan de “image of hegemonic 

masculinity” bij het SACBC AIDS kantoor is marginalisatie ook van invloed op de zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen in mijn onderzoek en krijgen ze geen sociale autoriteit. Hierdoor blijven bestaande 

stereotypen bij medewerkers van het SACBC AIDS kantoor bestaan.  

Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen in dit onderzoek gebruiken moderniteit als westernization 

om hun eigen positie ten opzichte van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te verbeteren. Ferguson (1999) 

noemt dit ook wel postmodern. Zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen en mannen proberen weer grip te 

krijgen op een wereld die niet langer in termen van het oude script gedefinieerd kan worden 

(Ferguson, 1999: 148). Hier zal ik in hoofdstuk vijf dieper op ingaan.  
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“The attempts of ordinary people to map the changes they have been living through in 

nonlineair, non-teleological ways, and to take seriously the full range of multiplicity and 

variation in social life, might yet have much to teach us.” (Ferguson, 1999:148)  

 

§ 4.5 Structureel geweld 

 

In dit onderzoek komt naar voren dat mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zowel door 

de hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor als zwarte Zuid-

Afrikaanse vrouwen uit de gemeenschap niet erkend wordt. De hooggeplaatste en veelal blanke 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor proberen zwarte Zuid-Afrikaanse mannen op te sluiten in 

haar verbeelding van moderniteit; imaginary incarceration of the native. Dit kan volgens Connell 

(2005) leiden tot geweld vanuit zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Volgens Connell (2005) kan geweld 

een manier zijn voor mannen om hun mannelijkheid te claimen en bevestigen in de strijd tussen 

verschillende groepen.  

 

“This is an explosive process when an oppressed group gains the means of violence – as 

witness the levels of violence among black men in contemporary South Africa. This violence is 

a striking example of the assertion of marginalized masculinities against other men, continuous 

with the assertion of masculinity in sexual violence against women.” (Connell, 2005: 83)  

 

Naast het feit dat multipele beelden van mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet 

worden erkend door de hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor 

en zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen uit de gemeenschap zijn er ook andere contextuele factoren van 

invloed op mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Werk is hier volgens Bheka36  een 

voorbeeld van. Wanneer mannen geen werk hebben, voelen ze zich volgens hem achtergesteld en 

minderwaardig. Pas wanneer ze getraind worden en meer kennis krijgen, beginnen ze zich belangrijk 

te voelen. Bheka voegt hier aan toe dat mannen zich soms gewelddadig gedragen door 

omstandigheden als armoede en werkloosheid. ‘Wanneer je HIV positief bent maak je geen kans meer 

op een baan’, zegt Kwanele37 boos. Kwanele is een niet opgeleide zwarte Zuid-Afrikaanse man, wie 

dit zelf overkomen is; ‘de overheid geeft je geld voor misschien zes maanden en dan houdt het op.’ 

Andile38 vertelt dat mannen zichzelf blootstellen aan drugs en alcohol omdat ze niks te doen hebben, 

er is geen werk. Mannen hangen rond en gaan achter de vrouwen aan door werkloosheid en gebrek aan 

uitzichten. Om geweld door zwarte Zuid-Afrikaanse mannen beter te begrijpen is de context waarin dit 

geweld ontstaat en plaatsvindt van belang. Fassin (2007) noemt geweld door zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen ook wel structureel geweld omdat het gerelateerd kan worden aan de ongelijke structuren in 

                                                
36 Bheka 15-04-2009 
37 Kwanele 05-05-3009 
38 Andile 09-04-2009 
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de samenleving. In het volgende hoofdstuk ga ik aan de hand van het concept sociale autopsie dieper 

in op de structuren die bestaan bij het SACBC AIDS kantoor en welke invloed deze structuren hebben 

op het laten testen op HIV/AIDS door zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.  
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5. Belemmeringen voor het laten testen op HIV/AIDS 

 

Uit hoofdstuk drie en vier komen verschillende beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen naar 

voren. Zowel hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor en zwarte 

Zuid-Afrikaanse vrouwen hebben overwegend negatieve beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen. Zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers met een lagere functie zijn minder negatief over het 

gedrag van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zelf zijn in staat 

compromissen te sluiten en een eigen invulling aan mannelijkheid te geven ondanks de structuren die 

er bestaan bij het SACBC AIDS kantoor. In dit hoofdstuk vraag ik me af in hoeverre de verschillende 

beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen een belemmering vormen voor zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen om zich te testen op HIV/AIDS.  

  

§ 5.1 Sociale autopsie 

 

Het concept sociale autopsie (Klinenberg, 2001) is van belang om eventuele belemmeringen voor 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen om zich te testen op HIV/AIDS te duiden. Volgens Klinenberg 

(2001) kan met sociale autopsie de ongelijke sociale structuur in een samenleving gereflecteerd 

worden die altijd aanwezig, maar moeilijk aantoonbaar is. In een onderzoek van Klinenberg (2001) 

bekijkt hij de sociale, politieke en institutionele organen van de stad Chicago, deze organen hebben de 

gevolgen van een hittegolf velen malen groter gemaakt, de ramp veroorzaakte vele doden. Het 

lichaam heeft volgens Klinenberg (2001) de capaciteit cruciale kenmerken van de condities waarin 

het leeft en dood gaat weer te geven. “ The body maintains, in life as in death, through its strength or 

weakness, the sanction of every truth and error.”(Foucault, 1984: 82) De dode lichamen in Chicago 

weerspiegelden de ongelijke sociale condities in de stad doordat er een verband bestond tussen de 

slachtoffers en sociale condities als armoede, isolatie, onzekerheid en verwaarlozing waar ze in 

leefden. De dode lichamen gaven het gevaar van het dagelijkse leven weer voor verborgen, stedelijke, 

geïsoleerde mensen en andere mensen die beperkt waren door ziekte en angst. Daarnaast waren de 

gemeenschappen die het zwaarst getroffen werden door de ramp vooral Afrikaans-Amerikaanse 

gemeenschappen en vele andere etnische groepen in de arbeidersklasse. Mensen uit elf van de vijftien 

gemeenschappen leefden onder de armoedegrens. De dode lichamen waren zo zichtbaar dat bijna 

niemand meer de werkelijke oorzaak van het overlijden, de ongelijke sociale condities, kon zien.  

 Volgens Klinenberg (2001) suggereert dit dat lichamen hun capaciteit de waarheid te 

weerspiegelen kunnen verliezen of het bewijs kunnen worden van valse waarheden wanneer ze het 

onderwerp van een spektakel of fetisj worden. De dode lichamen in Chicago werden het onderwerp 

van een spektakel, gecommodificeerd materiaal voor het verkopen van een verhaal. Rampen zorgen 

volgens Klinenberg (2001) voor goede nieuwsverhalen. De sociaal-culturele, ‘raciale’ factoren van 



Nu eens mannen aan het woord.. 
Een andere kijk op gender in Zuid-Afrika 

 52

deze ramp werden verhuld door de ramp als een natuurlijke ramp te benoemen en te verbeelden in de 

media en politieke vertogen. (Klinenberg, 2001). 

 Aan de hand van het concept sociale autopsie van Klinenberg (2001) heb ik in dit onderzoek 

de sociale structuur bij het SACBC AIDS kantoor bekeken. In dit onderzoek is het de opvallende 

afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke lichamen bij het SACBC AIDS kantoor die de 

sociale structuur bij het SACBC AIDS kantoor weerspiegelt. Volgens Fassin (2007) is het lichaam 

niet alleen fysiek aanwezig in de wereld maar is het ook waar de geschiedenis zijn sporen heeft 

achtergelaten;  

 

“The body is a presence unto oneself and unto the world, embedded in a history that is both 

individual and collective: the trajectory of a life and the experience of a group.”(Fassin, 2007: 

175) 

 

Het stempel van de tijd is zo verbonden met het lichaam dat het niet meer wordt opgemerkt. Dit wordt 

volgens Fassin (2007) vaak vergeten waardoor het lichaam gezien wordt als present without past 

(Fassin, 2007: 175). Het SACBC AIDS kantoor houdt geen rekening met het stempel van de 

geschiedenis op zowel de organisatie zelf als op de lichamen van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Er 

wordt door het SACBC AIDS kantoor aan de ene kant niet kritisch gekeken naar de geschiedenis van 

de organisatie waardoor vooronderstellingen van hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers een 

kans krijgen een rol te spelen in de aanpak en organisatie van het SACBC AIDS kantoor. Het SACBC 

AIDS kantoor houdt geen rekening met het bestaan van stereotype beelden bij hooggeplaatste en 

veelal blanke medewerkers over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen. Hierdoor is datgene wat er aan 

preventie gedaan wordt bij het SACBC AIDS kantoor gericht op gedragsverandering.  

 Aan de andere kant houdt het SACBC AIDS kantoor geen rekening met hoe zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen kunnen reageren op een organisatie die zich richt op gedragsverandering van 

zwarte Zuid-Afrikanen in de context van de geschiedenis van kolonisatie en apartheid. Andile39 geeft 

een voorbeeld van een zwarte Zuid-Afrikaanse man die niet naar de kliniek van het SACBC AIDS 

kantoor wil komen omdat hij zich schaamt omdat hij HIV positief is. Doordat zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen in dit onderzoek als ‘cultureel anders’ verbeeld worden door het SACBC AIDS kantoor 

schamen sommige mannen zich wanneer ze HIV positief zijn. Een bekende van Andile vertelt hem dat 

hij HIV positief is maar niet naar de kliniek van het SACBC AIDS kantoor kan gaan want ‘wat moet 

Father Nolan wel niet van hem denken.’  

 De afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke lichamen bij het SACBC AIDS 

kantoor is, net zoals bij de doden van de hittegolf in Chicago, zo opvallend dat ze hun capaciteit 

verloren hebben de werkelijke oorzaak van hun afwezigheid weer te geven. De zwarte Zuid-

Afrikaanse mannelijke lichamen zijn het bewijs geworden van valse waarheden doordat ze het 

                                                
39 Andile 09-04-2009 
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onderwerp zijn geworden van een spektakel. Niet alleen bij het SACBC AIDS kantoor maar ook in 

zowel het wetenschappelijke debat als in de journalistiek worden onverantwoord seksueel gedrag van 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en een ondergeschikte rol van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen als 

belangrijke oorzaken gezien voor de verspreiding van de HIV/AIDS epidemie. Door de afwezigheid 

van zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke lichamen bij het SACBC AIDS kantoor lijken stereotype 

beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij het SACBC AIDS kantoor hierdoor bevestigd te 

worden. Er wordt bij het SACBC AIDS kantoor niet gekeken naar de  mogelijke andere oorzaken voor 

de afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen, zoals het feit dat het SACBC AIDS kantoor zich 

niet richt op zaken die voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen van belang zijn maar op het uitdelen van 

medicijnen en gedragsverandering. Dit lijkt minder relevant en denigrerend voor zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen. Er wordt slechts weinig naar de sociale context gekeken die voor zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen geldt en voor hen relevant is. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen worden door het 

SACBC AIDS kantoor geëssentialiseerd en niet erkend in hun mannelijkheid. Bovendien wordt door 

het SACBC AIDS kantoor nauwelijks aandacht besteed aan structurele ongelijke condities in de 

samenleving die voortkomen uit de gewelddadige geschiedenis van Zuid-Afrika. Geweld is een 

manier geworden voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen om mannelijkheid te claimen. De sociaal-

culturele, ‘raciale’ factoren van de HIV/AIDS epidemie worden verhuld, door de HIV/AIDS epidemie 

als oorzaak van onverantwoordelijk seksueel gedrag van zwarte Zuid-Afrikanen te benoemen en 

verbeelden.  

 Deze structuur bij het SACBC AIDS kantoor is van invloed is op het handelen van zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen en belemmert hen in hun keuze om naar het SACBC AIDS kantoor te komen 

om zich te laten testen op HIV/AIDS. Volgens Giddens (1979) wordt het gedrag van mensen 

beïnvloed door de structuur van de samenleving. In dit onderzoek is het de structuur bij het SACBC 

AIDS kantoor die bestaat uit regels en kenmerken die van invloed zijn op het handelen van zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen en hen beperken. Het concept agency wat hierbij hoort, staat voor de 

capaciteit van een individu om keuzes te maken en onafhankelijk te handelen. Structuur en agency 

komen tegelijkertijd voor in een samenleving en beïnvloeden het gedrag van mensen. Structuur is van 

invloed op menselijk handelen en menselijk handelen is van invloed op de vorming van structuren 

(Giddens, 1979:66). Door de structuur die bestaat bij het SACBC AIDS kantoor komen weinig zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen om zich te laten testen op HIV/AIDS. Doordat weinig zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen naar het SACBC AIDS kantoor komen om zich te laten testen worden stereotype 

beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bevestigd en blijft de structuur bij het SACBC AIDS 

kantoor bestaan. In de volgende paragraaf  ga ik dieper in op agency van zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen wanneer het om testen op HIV/AIDS gaat.  
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§ 5.2 Het belang van HIV/AIDS awareness en locatie van het SACBC AIDS kantoor 

 

In paragraaf 4.4 staat beschreven dat mannen wel in staat zijn een eigen invulling aan mannelijkheid te 

geven ondanks de structuren die er bestaan bij het SACBC AIDS kantoor. Ook wanneer het om testen 

op HIV/AIDS gaat zijn er enkele mannen die naar een kliniek van het SACBC AIDS kantoor komen. 

Sommige mannen laten zich dan alsnog niet testen op HIV/AIDS. Dit komt niet per se doordat ze zich 

laten belemmeren door het bestaan van stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij 

het SACBC AIDS kantoor, maar omdat ze het idee hebben dat hun leven ophoudt wanneer ze zich 

laten testen. Het is beter om je status niet te weten dan te weten dat je dood gaat. Volgens Larry40 zijn 

veel mannen bang om zich te laten testen op HIV/AIDS. Hij vertelt tijdens een interview over twee 

mannen die vier keer naar de site in Hlabisa zijn gekomen om zich te laten testen op HIV/AIDS maar 

elke keer niet durven en weigeren. De twee mannen zijn bang dat hun leven ophoudt wanneer ze hun 

status weten. Ook Larry heeft zich afgelopen jaar laten testen. Hij zegt dat wanneer de HIV/AIDS test 

positief was geweest hij zelfmoord had gepleegd.  

 Andere zwarte Zuid-Afrikaanse mannen zoals Bheka41, Kwanele42 en Mandla43 hebben zich 

ook laten testen op HIV/AIDS. Zwarte Zuid-Afrikaanse mannen hebben binnen de structuren die er bij 

het SACBC AIDS kantoor bestaan agency wanneer het om testen op HIV/AIDS gaat. Ze moeten 

echter wel HIV/AIDS awareness hebben voordat ze zich kunnen laten testen op HIV/AIDS. Andile44 

zegt hierover dat wanneer je zelf of vrienden en familieleden niet ziek zijn, je niet afweet van het 

SACBC AIDS kantoor. Bheka, Kwanele en Mandla hebben zich alle drie laten testen op HIV/AIDS 

omdat ze kennis hadden van de ziekte en begrepen dat ze zich konden laten testen en eventueel gratis 

laten behandelen. Volgens Thulani45 helpt het om een preventieprogramma te starten voor mannen. Bij 

een dergelijk programma in de regio van Mtubatuba in 2008 namen veel mannen deel. Volgens 

Thulani moet er eerst met mannen gepraat worden omdat wanneer ze begrijpen waarvoor het 

programma dient, ze zullen komen. Thulani voegt hier aan toe dat dit ook geld voor het testen op 

HIV/AIDS. Van belang is dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen begrijpen dat wanneer ze zich laten 

testen op HIV/AIDS en besmet zijn dit niet het einde van hun leven betekent. Doordat ze zich hebben 

laten testen kunnen ze hulp en medicijnen krijgen waardoor ze een langer en beter leven kunnen 

leiden. 

 Volgens Andile46 zullen meer mannen naar het SACBC AIDS kantoor komen wanneer het 

SACBC AIDS kantoor op de juiste plek gelegen is en wanneer mensen educatie over HIV/AIDS 

hebben gehad. Tot het einde van dit onderzoek was het SACBC AIDS kantoor bij de katholieke missie 

                                                
40 Larry 23-04-2009 
41 Bheka 15-04-2009 
42 Kwanele 05-05-2009 
43 Mandla  05-05-2009 
44 Andile 09-04-2009 
45 Thulani 14-04-2009 
46 Andile 09-04-2009 
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in Mtubatuba gevestigd. Hier wonen en werken de priesters van het SACBC. Een maand voor het 

einde van dit onderzoek was men wel al bezig met de voorbereiding voor de verhuizing van het 

SACBC AIDS kantoor naar de township van Kwamsane net buiten Mtubatuba. Andile verwacht dat 

meer zwarte Zuid-Afrikanen naar het SACBC AIDS kantoor durven te komen wanneer de priesters 

niet meer aanwezig zijn en hierdoor de angst voor religieuze veroordeling en schaamte afneemt. Het 

SACBC AIDS hoofdkantoor laat het uitvoerende werk op lokaal niveau vooral over aan zwarte Zuid-

Afrikaanse medewerkers uit de gemeenschap. Patiënten stellen het op prijs dat ze geholpen worden 

door zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC AIDS kantoor uit de gemeenschap. 

Mhambi47, zegt hierover dat de lokale zwarte Zuid-Afrikaanse medewerkers de mensen uit de 

gemeenschap kennen en om ze geven. Patiënten uit de omgeving worden volgens Mhambi opgehaald 

en terug gebracht met transport van het SACBC AIDS kantoor. Ze krijgen informatie en tips over hoe 

ze met HIV/AIDS kunnen leren leven en ze krijgen voorbehoedsmiddelen zodat ze andere mensen niet 

kunnen besmetten met HIV/AIDS. Ondanks dat het SACBC AIDS kantoor directeur Sr. Janson tegen 

het verspreiden van condooms is, worden deze op lokaal niveau door de lokale medewerkers van het 

SACBC AIDS kantoor toch uitgedeeld. Volgens Sr. Ndbele48 moet ze onthouding promoten maar is 

dit niet realistisch. Volgens haar is er geen beter middel in de strijd tegen HIV/AIDS dan het promoten 

en verspreiden van condooms.  

 

De afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke lichamen bij het SACBC AIDS kantoor 

weerspiegelt haar sociale structuur. Het SACBC AIDS kantoor houdt geen rekening met de sociale 

context die voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen relevant is en benoemt en verbeeldt de HIV/AIDS 

epidemie als oorzaak van onverantwoordelijk seksueel gedrag van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.  

                                                
47 Mhambi 05-05-2009 
48 Sr. Ndbele 28-04-2009 
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6. Conclusie 

 

In deze masterthesis heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag welke beelden er over 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bestaan bij het SACBC AIDS kantoor, een katholieke 

hulpverleningsorganisatie, en welke rol deze beelden spelen in het wel of niet laten testen op 

HIV/AIDS door zwarte Zuid-Afrikaanse mannen.  

 Opvallend tijdens mijn onderzoek waren de grotendeels afwezige lichamen van zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen in de klinieken van het SACBC AIDS kantoor. Uit zowel observaties als 

interviews kwam tijdens mijn onderzoek naar voren dat het percentage aanwezige zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen in de klinieken van het SACBC AIDS kantoor beduidend kleiner was dan het 

percentage aanwezige vrouwen was.  

Het SACBC AIDS kantoor meent dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet naar de klinieken 

van het SACBC AIDS kantoor komen omdat ze onverantwoordelijk zijn en zich niet willen laten 

testen op HIV/AIDS. Hierdoor worden ze door medewerkers van het SACBC AIDS kantoor benoemd 

en verbeeld als belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de HIV/AIDS epidemie. In de beelden 

over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor 

herkennen we stereotypen en tropes of differences die ontstaan zijn tijdens de kolonisatie van Zuid-

Afrika en de expansie van het Christendom. De kolonisatie van Zuid-Afrika werd gerechtvaardigd op 

basis van raciale hiërarchie waarbij zwarte Zuid-Afrikanen verbeeld werden als seksueel barbaars en 

promiscue. De katholieke kerk maakte integraal deel uit van de koloniale instelling door bij te dragen 

aan de koloniale expansie. Bekering werd een centraal thema in crossculturele interacties en de 

expansie van Europese overheersing. Het SACBC AIDS kantoor is van oorsprong een katholieke 

organisatie en het is dan ook waarschijnlijk dat koloniale beelden deel uit zijn gaan maken van het 

katholieke denken. De culturele en geografische afstand tussen blanke medewerkers en zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen zijn van invloed op de beelden die blanke medewerkers van het SACBC AIDS 

kantoor hebben.  

Sociale afstand speelt ook een rol in de beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij 

medewerkers van het SACBC AIDS kantoor. Een zwarte priester van het SACBC heeft ongeveer 

dezelfde beelden als de blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor. Zwarte Zuid-Afrikaanse 

medewerkers, met een lagere functie, hebben geen stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen. Ondanks dat etniciteit in het hedendaags Zuid-Afrika minder belangrijk is geworden blijven 

stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen bij blanke medewerkers bestaan door de 

sociale afstand.  

 In de Zuid-Afrikaanse samenleving worden stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen bekrachtigd door vrouwen die strategisch essentialisme toepassen om een betere positie te 

krijgen in hun relaties met mannen en in de Zuid-Afrikaanse samenleving.  
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In mijn masterthesis ga ik dieper in op deze stereotype beelden over zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

en of ze wel kloppen. Uit mijn onderzoeksbevindingen blijkt dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen het 

vermogen hebben ondanks de structuren die bestaan bij het SACBC AIDS kantoor, multiple 

masculinities te vormen en compromissen te sluiten. Hieruit komt naar voren dat mannelijkheid van 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen niet alleen maar dominant en autoritair is. Toch hebben zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen door marginalisatie geen sociale autoriteit bij het SACBC AIDS kantoor en 

blijven stereotype beelden bij het SACBC AIDS kantoor bestaan.  

Doordat hooggeplaatste en veelal blanke medewerkers van het SACBC AIDS kantoor uitgaan 

van stereotype beelden van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen rijst de vraag wat het SACBC AIDS 

kantoor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te bieden heeft wat voor hen relevant is. Het SACBC AIDS 

kantoor richt zich op het verzorgen van zieke mensen en op kleine schaal op gedragsverandering. De 

sociale context die geldt voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen en die voor hen van belang is wordt 

nauwelijks betrokken in de aanpak van het SACBC AIDS kantoor. Hierdoor worden zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen geëssentialiseerd en niet erkend in hun mannelijkheid door het SACBC AIDS 

kantoor. In plaats hiervan is het belangrijk dat het SACBC AIDS kantoor, met behulp van HIV/AIDS 

awareness en het wegnemen van religieuze veroordeling en schaamte, zwarte Zuid-Afrikaanse mannen 

een opbouwende rol biedt in de strijd tegen HIV/AIDS. Tevens is het van belang dat het SACBC 

AIDS kantoor aandacht besteed aan structurele ongelijke condities in de Zuid-Afrikaanse 

samenleving, waardoor geweld een manier is geworden voor zwarte Zuid-Afrikaanse mannen om 

mannelijkheid te claimen.  

Het is echter de vraag of het SACBC AIDS kantoor een dergelijke aanpak interessant zal 

vinden. De missie van het SACBC AIDS kantoor is “the care of the poor”. Door deze missie 

reduceert het SACBC AIDS kantoor zwarte Zuid-Afrikanen als ‘mensen met een tekort’ en houdt ze 

zich vooral bezig met de gevolgen van de HIV/AIDS epidemie. Het SACBC AIDS kantoor ontvangt 

fondsen van het PEPFAR die bedoelt zijn om arme, zwarte Zuid-Afrikanen in de gemeenschap 

verzorgen. Er moeten dan wel zwarte Zuid-Afrikanen zijn die hulpbehoevend zijn en daarom past het 

SACBC AIDS kantoor stereotype beelden toe op de gemeenschap. Doordat zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannen verbeeld worden als onverantwoordelijk en dominant worden vooral zwarte Zuid-Afrikaanse 

vrouwen en kinderen verbeeld als hulpbehoevend. Het PEPFAR richt zich hoofdzakelijk op de 

gevolgen van HIV/AIDS voor vrouwen. 

Het is dan ook niet waarschijnlijk dat het SACBC AIDS kantoor zomaar af zal stappen van 

haar missie en zich zal richten op een structurele aanpak van de HIV/AIDS epidemie. Het feit dat 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen door het SACBC AIDS kantoor niet betrokken worden in de strijd 

tegen HIV/AIDS heeft meer te maken met de definitie van het HIV/AIDS probleem en het stellen van 

prioriteiten door het SACBC AIDS kantoor dan dat er te weinig middelen beschikbaar zouden zijn. 

Hierdoor is het de opvallende afwezigheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannelijke lichamen bij het 

SACBC AIDS kantoor die de sociale structuur bij het SACBC AIDS kantoor weerspiegelt. 
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Deze conclusie roept vragen op die gekoppeld kunnen worden aan het debat over 

ontwikkelingssamenwerking en de effectiviteit van hulp. In mijn onderzoek lijkt het of het belang van 

‘de gevers’, het SACBC AIDS kantoor voorop staat in plaats van het belang van de ‘ontvangers’ en dit 

ten koste gaat van de effectiviteit van de geboden hulp. Hieruit komt de vraag naar voren of 

ontwikkelingssamenwerking zonder een vorm van eigen belang van ‘de gevende’ organisatie mogelijk 

is? Of moet erkend worden dat in ontwikkelingssamenwerking er altijd een vorm van eigen belang 

bestaat bij ‘de gevende’ organisatie en moeten we met behulp van deze kennis ons afvragen hoe 

ontwikkelingssamenwerking effectiever georganiseerd kan worden? Of betekent het bestaan en 

erkennen van eigen belangen bij ‘de gevende’ organisatie in ontwikkelingssamenwerking het einde 

van ontwikkelingssamenwerking en moet er een alternatief bedacht worden? 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Aanbevelingen voor het SACBC AIDS kantoor 

 

Een aanbeveling in dit onderzoek is een preventieprogramma te ontwikkelen voor zwarte Zuid-

Afrikaanse mannen dat zich niet richt op gedragsverandering maar op de sociale context die voor 

zwarte Zuid-Afrikaanse mannen relevant is. In dit preventieprogramma is het van belang 

mannelijkheid van zwarte Zuid-Afrikaanse mannen te erkennen en aandacht te besteden aan 

structurele ongelijke condities in de samenleving. Hierbij kan eventueel een samenwerking aangegaan 

worden met een project als Amandlamadoda – menpower. Door een samenwerking tussen dit project 

en het SACBC AIDS kantoor heeft het SACBC AIDS kantoor niet veel middelen nodig om zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannen te betrekken in de strijd tegen HIV/AIDS. Het project Amandlamadoda – 

menpower voert zijn activiteiten in dezelfde regio als het SACBC AIDS kantoor in Mtubatuba uit. Dit 

project promoot de medewerking van mannen in life skills training en educatie op het gebied van 

gezondheid en seksualiteit en begeleidt mannen in het opzetten van duurzame bedrijfjes in- en voor de 

gemeenschap, om te zorgen voor inkomen. Het SACBC AIDS kantoor kan als aanvulling hierop de 

mannen uit dit project motiveren te testen op HIV/AIDS en een kostenloze behandeling aanbieden.  

 Tijdens een interview met Sr. Ndbele49 vraag ik haar of ze het project Amandlamadoda – 

menpower kent en wat ze denkt over een eventuele samenwerking met dit project. Sr. Ndbele kent het 

project maar vindt dat het nog te kleinschalig is om het hele district te dekken. Daarom denkt de 

gemeenschap dat het alleen voor speciale mensen is. Volgens Sr. Ndbele moet het project elke 

gemeenschap bezoeken en naar elke tribal court gaan zodat iedereen het project leert kennen en er aan 

deel kan nemen. Als het project er voor kan zorgen dat zwarte Zuid-Afrikaanse mannen uit het hele 

district komen, diep uit de gemeenschappen, dan werkt het volgens Sr. Ndbele. Ook vindt ze dat het 

project het gospel niet genoeg verspreid bij mensen die dat nodig hebben en dat vrouwen betrokken 

moeten worden bij het project omdat zij precies kunnen vertellen wat de problemen zijn. Het project 

moet over het totaalbeeld beschikken zodat er een breder inzicht in de problematiek onstaat. Sr. 

Ndbele ziet het belang van mannelijke medewerkers bij zowel het SACBC AIDS kantoor en een 

project als Amandlamadoda – menpower. Momenteel zijn er nog weinig zwarte Zuid-Afrikaanse 

mannelijke medewerkers bij het SACBC AIDS kantoor en is het ook moeilijk hen te werven. Zwarte 

Zuid-Afrikaanse mannelijke patiënten vinden het moeilijk om open te praten met een vrouw over 

condooms, seks en hun privéleven. Met een man kunnen ze makkelijker communiceren, hun 

gevoelens uit en over hun leven vertellen zegt Sr. Ndbele. Daarom is een samenwerking tussen het 

SACBC AIDS kantoor en een project als Amandlamadoda – menpower aan te bevelen omdat dit 

project geleid wordt door 18 mannen. Er kan onderhandeld worden over de invulling van de 

                                                
49 Sr. Ndbele 28-04-2009 
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samenwerking en eventuele bijdrage van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen aan dit project. Met dit 

project moet men echter voorkomen zich te richten op gedragsverandering en het verspreiden van het 

gospel zoals Sr. Ndbele zegt. Zowel het SACBC AIDS kantoor als het project Amandlamadoda – 

menpower hebben elkaar iets te bieden waardoor mannen op een goede manier betrokken kunnen 

worden bij de bestrijding van de HIV/AIDS epidemie.  

 


