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Aids is so limited 

It cannot cripple love 

It cannot shatter hope 

It cannot corrode faith 

It cannot take away peace 

It cannot kill friendship 

It cannot silence courage 

It cannot invade the soul 

It cannot reduce eternal life 

It cannot quench the spirit 

Our greatest enemy is not disease 

But despair.1 

 

 

 

                                                           
1 Phiri et al. (2005) 
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Voorwoord 

 

 

 

Na een spannende tijd van veldwerk, de bijbehorende tegenzin om 

weer terug te keren naar Nederland en een lange zomer vol 

gepieker en schrijfperikelen, is het dan eindelijk zo ver: voor u ligt 

een afgeronde masterthesis. Graag wil ik mij in dit voorwoord tot 

enkele personen richten tot hulp zijn geweest bij het schrijven van 

deze scriptie. Johan Viljoen en Alison Munro wil ik bedanken voor 

hun hulp en gastvrijheid en tevens de lokale medewerkers bij het 

SACBC die het veldwerk voor mij op een aangename en gezellige 

manier tot een succes gemaakt hebben. Ik wil sister Shandu in het 

bijzonder bedanken voor haar zorg en voor haar warme opname in 

de familie (‘you are my daughters now!’). Manja, jou wil ik als 

medeonderzoekster bedanken voor het samen met mij aangaan van 

ons Afrika-avontuur. Trudie, bedankt voor je betrokkenheid tijdens 

het veldwerk in de vorm van een bezoek, goede adviezen en 

directe aanpak. Pappa, mamma en Tim, dit was dan echt de laatste 

keer dat ik jullie met mijn getwijfel en gepieker over scripties heb 

lastiggevallen. Wat had ik zonder jullie gemoeten. Als laatste wil 

ik natuurlijk Brenda hartelijk bedanken, die mij met een wijs 

woord hier en daar, een beetje bevestiging en een hoop geduld 

door het scriptieproces heen geleid heeft. 

 

Myrte de Vos 

31 augustus 2009 
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Inleiding 

 

 

Het is een hot item in discussiebladen, een bron van inspiratie voor praktiserende schrijvers en een 

favoriet onderwerp van kritiek: ontwikkelingshulp. 

Het fenomeen is niet nieuw. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw wordt er door de 

'ontwikkelde' landen met toenemende aandacht gekeken naar de problemen van ontwikkelingslanden. 

Wat wel iets van de laatste tijd is, is het ter discussie stellen van de intenties en de prestaties van 

ontwikkelingsorganisaties. Het begint steeds gebruikelijker te worden om ontwikkelingshulp vanuit 

verschillende hoeken te bekritiseren. Volgens velen is deze hulp eerder gericht op het vervullen van 

belangen van de gevers dan die van de ontvangers. In de media wordt stilgestaan bij de vraag of 

ontwikkelingslanden überhaupt wel baat hebben bij ontwikkelingshulp. Als één van de belangrijkste 

kritieken wordt wel genoemd dat ontwikkelingshulp weliswaar tot doel heeft ongelijkheden gelijk te 

trekken, maar dat zij in feite de ongelijke verhoudingen slechts vergroot (Crewe en Harrison 1998). 

Sachs (2005) vergelijkt ontwikkelingshulp met een ladder. De ontwikkelde landen bezetten de 

bovenste treden en voelen zich af en toe geroepen om naar beneden te kijken en de onontwikkelde 

landen ook op deze ladder der ontwikkeling te helpen. Volgens Sachs (2005) heeft een aantal landen 

de eerste trede zelfs nog niet eens bereikt. Een dergelijke visie op ontwikkeling en moderniteit als een 

ladder, geeft slechts één weg weer om naar boven te klimmen. Dit idee van ontwikkeling wordt door 

Crewe en Harrison (1998) gezien als afkomstig uit het Westen. Het dient voor het vastleggen van 

relaties van ondergeschiktheid. De 'derde wereld' wordt verbeeld als de onderontwikkelde 'ander' en 

daarbij wordt er uitgegaan van een zekere commensurability of verenigbaarheid van belangen, normen 

en waarden van verschillende (culturele) groepen mensen, terwijl die misschien eerder bestudeerd dan 

voor lief genomen moet worden (Crewe en Harrison 1998, p.16).  

Met hun werk ‘Whose development? An etnography of aid’ over ontwikkelingshulp in delen 

van Afrika en Azië willen Crewe en Harrison (1998) laten zien dat in het principe van 

ontwikkelingshulp een aantal gerelateerde assumpties zitten, die hun herkomst vinden in het Europese 

verlichtingsdenken. Daarin staan rationaliteit en overtuigingen in ontwikkeling naar moderniteit 

centraal. Hierbij dringt zich volgens hen een sterke gevoelsmatige onderscheiding op in beeldvorming 

van 'wij', de hulpverleners, ten opzichte van 'zij', de hulpontvangers, in de zin van globaal/ lokaal, 

opgeleid/ onopgeleid, rijk/ arm en modern/ traditioneel. Wanneer de ontwikkelingshulp mislukt, blijft 

zelfkritiek vaak beperkt tot de acceptatie dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de 

hulpontvangers. Dit betekent echter veelal – impliciet – een neiging om de verklaring van de 
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mislukking te zoeken in 'de cultuur' van de hulpontvangers. Volgens Crewe en Harisson (1998, p.15) 

heeft het besproken ontwikkelingsdiscours haar wortels in kolonialisme en moderniseringstheorieën. 

Zij is volgens hen een uitvinding om zowel economische controle uit te oefenen als om beelden te 

vestigen van de ‘eerste’ wereld tegenover de ‘derde’ wereld. De auteurs geven aan dat er tot nu toe 

nog weinig aandacht is geweest voor dergelijke verbeeldingen, grenzen en machtverhoudingen in de 

hulpverlening. Zij benadrukken echter dat de ontwikkelingshulp veel beter tot haar recht zou komen 

door het vermijden van gesimplificeerde, gegeneraliseerde stereotypen. ‘Lokale kennis’ zou volgens 

hen juist ontdekt en gebruikt moeten worden in plaats van dat er neerbuigend naar gekeken wordt.  

In reactie op hun kritische beschouwing richt dit onderzoek zich op een Aids ontwikkelings- 

organisatie en de westerse culturele noties die daarbinnen zijn te herkennen. Deze organisatie is de 

Southern African Catholic Bisshops Conference, die zichzelf beschrijft als de reactie van de katholieke 

kerk op hulpbehoevende kwesties in Zuid-Afrika, Botswana en Namibië. De SACBC Aids office maakt 

onderdeel uit van deze organisatie en houdt zich bezig met het Aids probleem in Zuid-Afrika. Ik heb 

mij gericht op de afdeling van de SACBC Aids office die werkzaam is in KwaZulu-Natal. Dit 

onderzoek is uitgevoerd op aanvraag vanuit het SACBC en houdt verband met een overkoepelend 

project van de faculteit Sociale Wetenschappen dat contacten onderhoudt met Aids ontwikkelings- 

organisaties in Zuid-Afrika. Het project is bedoeld voor afstudeeronderzoeken van masterstudenten, 

waarbij enerzijds tegemoet wordt gekomen aan een onderzoeksfocus waar de interesse van de 

organisatie ligt – in dit geval was dat het achterhalen van factoren die bijdragen aan het vergroten van 

de opkomst vanuit de gemeenschap en therapietrouw bij het Aidsprogramma – en anderzijds een 

studiegerelateerde en individuele invalshoek gekozen wordt, om een eigen invulling aan het onderzoek 

te geven.  

De nadruk in deze studie ligt op beeldvormingen, machtsverhoudingen en belangen in de 

hulpverlening, die van invloed kunnen zijn op thuisgevoelens en het zelfbeeld van de lokale 

gemeenschap. Een motivatie om zich te laten testen, een behandeling tegen Aids te volgen of trouw te 

zijn aan deze behandeling, en daarmee eveneens het succes van de hulporganisatie, is afhankelijk van 

de manier waarop zij de thuisgevoelens en het zelfbeeld van de gemeenschap beïnvloedt. De vraag die 

in dit onderzoek centraal staat, is welke beelden er, tegen de koloniale achtergrond van Zuid-Afrika, 

bestaan in het Zuid-Afrikaanse AIDS hulpverleningsproject SACBC over zwarte Zuid-Afrikanen en 

AIDS onder deze groep. Verder wil ik nagaan hoe deze beelden en de machtsverhoudingen tussen 

beide partijen van invloed zijn op de motivatie van patiënten om een AIDS behandeling te ondergaan 

en therapietrouw te zijn. 

 

Participatie in een rural area: methoden van onderzoek en reflectie 

 

Het veldwerk voor dit onderzoek speelde zich gedurende vier maanden af in een rural area in de 

provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. Mijn gastmoeder, een lokale professional nurse en tevens 

het belangrijkste aanspreekpunt in het SACBC, had mij en mijn medeonderzoekster in overleg een 
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slaapplaats in haar woonplaats Hlabisa aangeboden gedurende de periode van ons onderzoek. Het 

onderzoeksgebied licht ik in hoofdstuk één nader toe. De onderzoekspopulatie in dit onderzoek zijn de 

verschillende groepen deelnemers binnen de ontwikkelingsorganisatie SACBC. Ik bedoel hiermee 

zowel de hulpverleners als de zwarte doelgroep van de organisatie, mannen en vrouwen van achttien 

jaar en ouder.  

Het SACBC is, zoals de meeste ontwikkelingsorganisaties, tot stand gekomen vanuit een 

westers concept. Het initiatief komt dan ook vanuit de blanke westerling.2 Het uitvoerende werk 

daarentegen wordt ook door zwarte Zuid-Afrikanen gedaan. Zwarte Afrikaanse medewerkers van het 

SACBC vormen daarom een derde groep in mijn onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie 

bestaat dus uit drie categorieën, te weten: westerse hulpverleners van het SACBC, voornamelijk in de 

bovenlaag van de organisatie, zwarte Zuid-Afrikaanse hulpverleners van het SACBC die betrokken 

zijn bij de organisatie en grotendeels het uitvoerende werk doen, en ten slotte de zwarte Afrikaanse 

doelgroep van de ontwikkelingsorganisatie. 

De belangrijkste onderzoeksmethode was die van de participerende observatie. Observatie is 

een methode waarbij het gedrag van individuen of groepen binnen de natuurlijke sociale situatie wordt 

waargenomen door een observator/ onderzoeker (Bryman 2004). De observatiemethode is uitermate 

geschikt wanneer onderzoek betrekking heeft op het gedrag van individuen of groepen. Van der Sande 

(1999) geeft als definitie voor observeren: waarnemen met de bedoeling conclusies te trekken. De 

waarnemingen van de observator leiden dus tot uitspraken over het waargenomen gedrag en/of de 

sociale situatie. De rol die de observator in het observatieproces inneemt, kan verschillen en heeft in 

dit onderzoek de vorm aangenomen van ‘participant als observator’: de observator maakt onderdeel uit 

van de sociale situatie die geobserveerd wordt (Bryman 2004). De geobserveerden waren zich daarbij 

bewust van mijn rol als onderzoeker, omdat ik die bij aanvang duidelijk maakte en hier telkens weer 

op wees. 

Daarnaast voerde ik informele gesprekken, open interviews en bronnenonderzoek bij het 

SACBC. Tijdens mijn verblijf in Hlabisa heb ik geparticipeerd aan het dagelijks leven binnen de 

familie van mijn gastmoeder. Zij vervulde voor mij de rol van sleutelinformant. Zij introduceerde ons 

in de gemeenschap en het SACBC. Dit schijnt erg belangrijk te zijn in een black community: de 

manier van introductie bepaalt de manier waarop iemand behandeld en vertrouwd wordt, werd ons 

verteld. Daarnaast liep ik elke werkdag mee in het SACBC, en participeerde ik in activiteiten die door 

de organisatie georganiseerd worden. Tijdens informele conversatie bij de activiteiten van de 

organisatie heb ik geprobeerd een ingang te creëren voor mogelijke interviews met medewerkers, en 

via hen in contact te komen met andere mensen uit de gemeenschap. Door middel van huisbezoeken in 

de gemeenschap wilde ik beter in contact komen met (potentiële) patiënten uit de gemeenschap. Dit 

bleek een probleem te vormen, omdat patiënten niet met mij durfden te praten en slecht Engels 

spraken. Daarbij zagen wij hen alleen in klinieken, waar ze met een grote groep anderen waren. Dit 

                                                           
2 In deze scriptie zijn blanke medewerkers van het SACBC voornamelijk westerlingen die zich (soms al lange tijd) in Zuid-
Afrika gevestigd hebben en bewoners van het land zijn geworden. Daarom kan het zijn dat de termen ‘westerlingen’ en 
‘blanken’ soms door elkaar gebruikt worden; er wordt in deze scriptie ongeveer hetzelfde mee bedoeld. 
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heb ik opgelost door interviews te houden met lokale experts, zoals een community developer of een 

coördinator van een programma om mannen in de samenleving te empoweren. Deze mensen werkten 

veel in de gemeenschap. Op deze wijze probeerde ik ten eerste informatie over de gemeenschap te 

verzamelen, en ten tweede via snowball sampling in contact te komen met locals uit de gemeenschap.  

Mijn gastmoeder heeft vooral in de laatste fase van ons onderzoek een aantal interviews met 

patiënten geregeld, die door haar geselecteerd waren. De precieze onderzoeksmethoden die ten 

behoeve van dit onderzoek gebruikt zijn, verschillen per deelvraag. Voor een uitgebreide beschrijving 

van deze methoden, verwijs ik naar bijlage 2 aan het einde van deze scriptie. 

 

Dit onderzoek kende een aantal struikelblokken. Het SACBC in KwaZulu-Natal richt zich vooral op 

het ARV3 programma, waarin medicijnen worden uitgedeeld en de behandeling wordt uitgelegd: er 

wordt dus vrij weinig aan preventie gedaan. De counselors van het SACBC geven wel uitleg over 

Aids, advies en aanmoediging om te laten testen. De manier waarop preventievoorlichting gegeven 

wordt, is echter wel van belang in het onderzoeken van beeldvorming naar de gemeenschap toe. Het 

enige preventieprogramma dat echt van het SACBC is en dat we konden bijwonen, is het Education 

for Life programma. 

Het SACBC is als een lokale organisatie opgezet door westerse en blanke Zuid-Afrikaanse 

bisschoppen en nonnen. Maar op het lokale niveau werken vooral locals. Patiënten van het SACBC 

stonden daarom niet in een directe relatie met de hogere niveaus van de organisatie. De 

organisatiestructuur is complexer dan ik vooraf had gedacht: er lopen verschillende projecten tegelijk, 

waar veel verschillende mensen werken, zwarte locals maar ook blanken, bisschoppen en nonnen. Dit 

leidde tot een kleine aanpassing in mijn deelvragen, waarin ik in mijn onderzoeksvoorstel specifieke 

beelden van en over blanke medewerkers beschreef. Deze beelden heb ik uiteindelijk onderzocht over 

de organisatie en westerse culturele noties in een wat algemenere zin. 

Het uitvoeren van een onderzoek als dit bracht (volgens verwachting) het probleem met zich 

mee dat sociaal wenselijke antwoorden werden geven door de blanke medewerkers van het SACBC. 

Dit kwam omdat de onderzoeksonderwerpen mogelijk gênant zijn of het imago van de organisatie 

zouden kunnen aantasten. Het benadrukken van de anonimiteit van informanten en het gegeven dat 

mijn scriptie niet voor derden of als kritiek bedoeld was, kon sociaal wenselijke antwoorden niet 

voorkomen. Gelukkig zijn sociaal wenselijke antwoorden net zo goed onderzoeksgegevens. Als ik 

bijvoorbeeld vroeg of blanke medewerkers iets over de Zulu wilden vertellen, kreeg ik eerst te horen 

hoe geweldig ‘hun cultuur’ was en wat een mooie mensen de Zulu zijn. Na een dieper gesprek 

kwamen er vaak eigenschappen van de Zulu naar voren die minder geliefd waren, en een enkele keer 

kreeg ik later een ander idee van hun werkelijke beeld van de Zulu dan het beeld dat de medewerkers 

op het eerste gezicht lieten zien. Het feit dat zij (in eerste instantie) sociaal wenselijke antwoorden 

                                                           
3 Anti Retro Virals, dit is de behandeling om de symptomen van HIV te onderdrukken 
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gaven, zou voort kunnen komen uit een verdediging van de organisatie en benadering, om haar imago 

niet te schaden. 

Tot slot kon ik als blanke jonge vrouw moeilijk een vertrouwensband creëren met de zwarte 

doelgroep, omdat zij wantrouwen tegenover mij bleven koesteren. Ik heb ervaren dat de openheid van 

mijn rol als onderzoeker een negatieve uitwerking op dit vertrouwen had. Mensen klapten soms dicht 

wanneer ik dit onthulde. Het idee van twee blanke studenten die uit Europa komen om de ‘cultuur’ te 

bekijken en misschien wel te bekritiseren, heeft wellicht eveneens een negatieve uitwerking op dit 

vertrouwen gehad. Mijn gastmoeder vertelde vaak aan kennissen: “Ze zijn studenten Culturele 

Antropologie en ze komen de Zulu-cultuur bekijken, hoe wij leven en wat we beter kunnen doen!”4 

Enkele kwesties lagen politiek gezien wat gevoelig, bijvoorbeeld de verhouding tussen zwart en blank. 

Deze kwestie maakt mensen voorzichtig vanwege de roerige politieke (voorverkiezing-) periode waar 

het land zich in bevond. In een aantal gevallen was het daarom niet mogelijk om over bepaalde 

onderwerpen, die vooral gelegen waren in de verhouding tussen zwarten en blanken, door te vragen. 

Als vragen te direct waren, gaven Zulu-informanten soms wat vage antwoorden en voelden zij zich 

geïntimideerd. Het feit echter dat ik een periode bij een professional nurse in een zwarte gemeenschap 

heb gewoond en deel uitmaakte van het SACBC, heeft mijns inziens een positieve uitwerking gehad 

op het vertrouwen dat ons gegeven werd. Zoals gezegd introduceerde zij ons aan de gemeenschap en 

aangezien deze zuster functioneert als een soort moeder van het dorp, was zij belangrijk in het vormen 

van de mening van de dorpsbewoners. 

 

De thesis die voor u ligt is bedoeld ter analyse van de ontwikkelingsorganisatie SACBC. Ik heb 

hiertoe beeldvormingen en machtsverhoudingen blootgelegd, die als kritiek zouden kunnen worden 

opgevat binnen het SACBC. Intenties achter het schrijven van deze thesis zijn echter niet het 

neerzetten van een verwijt naar het SACBC toe. Een van de functies van de wetenschap is het zijn van 

‘een luis in de pels’. In de antropologie kan dit nog een stap verder gaan door een luis in de pels te zijn 

van de machthebbers, de hulpverleners, de ‘goeddoeners’. Mijn onderzoeksresultaten zijn gebaseerd 

op de rural area in het Hlabisa Magisterial District. In de steden of andere delen van Zuid-Afrika, 

waar het SACBC eveneens werkzaam is, is geen veldwerk gedaan en kan de houding van de lokale 

medewerkers of de lokale bevolking heel anders zijn. Dit betekent dat de resultaten van deze thesis 

niet generaliseerbaar zijn naar alle gebieden waar het SACBC werkzaam is. 

De thesis is opgebouwd uit vier delen. Eerst zal ik de (historische) context van het uitgevoerde 

onderzoek schetsen. Hierbij ga ik nader in op de apartheid, oriëntalistische en occidentalistische 

beelden en de positie van Afrika in het mondialiseringdebat. Daarnaast beschrijf ik hier de Aids crisis 

in Zuid-Afrika en de Aids hulpverleningsorganisatie SACBC. In het tweede hoofdstuk ga ik in op 

machtsverhoudingen en beelden van oriëntalisme over de hulpontvangers die tot uiting komen in deze 

organisatie. Ik laat zien hoe de boodschap van het SACBC interacteert met verschillende 

betekenissystemen die vanuit het kolonialisme gevestigd zijn in het SACBC. Tegengestelde beelden 

                                                           
4 Veldwerknotities, Hlabisa 12/02 
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van occidentalisme vanuit de doelgroep naar het SACBC, een organisatie met westerse ideeën, komen 

in hoofdstuk drie aan bod. De vraag welke beelden de doelgroep bij de organisatie en culturele noties 

hierbinnen heeft, staat hier centraal. Ik kijk naar de verbeelding die de doelgroep zich maakt van 

moderniteit en hoe dit gekoppeld wordt aan het SACBC en ‘het Westen’.5 Tevens worden vormen van 

agency (Giddens 1973) binnen het programma en de reactie op de benadering van de organisatie 

besproken. Om machtsverhoudingen uit te diepen licht ik de inbedding van beelden in de samenleving 

toe aan de hand van de begrippen (dis)embedding van Giddens (1991) en liquidity van Lakoff (2005). 

Eveneens bekijk ik welke beelden hierin de meeste articulatiemacht hebben, ofwel bepalend zijn voor 

gedrag. Tot slot bespreek ik mogelijke effecten van oriëntalistisme op gevoelens van home in de 

maatschappij en in de ‘levenswijze’ die het SACBC voorlegt, en uiteindelijk het zelfbeeld en de 

houding van de zwarte Zuid-Afrikaanse (potentiële) doelgroep van het SACBC. Hierbij zal ik een 

vergelijking maken tussen een toegeschreven beeld en het zelfbeeld van de zwarte Zuid-Afrikaanse 

doelgroep en de mogelijke gevolgen hiervan voor therapietrouw en de motivatie tot het zich laten 

testen. In een afsluitende paragraaf kom ik terug op belangen in ontwikkelingshulp. 

                                                           
5 De term ‘het Westen’ of ‘westers’ wordt in dit onderzoek gebruikt om de Verenigde Staten en/of West-Europa aan te 
duiden, evenals hun culturele ideeën en gebruiken. De term ‘Oosten’ wordt gebruikt om alle niet-Westerse gebieden aan te 
duiden (definitie uit Inda & Rosaldo 2008). 
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Hoofdstuk 1 

Zuid-Afrika belicht: geschiedenis, hedendaagse situatie en het Aidsprobleem 

 

  

“In the tension described by Zigmunt Bauman (1998: 3) between ‘the global elite’ and ‘ever more localized 

rest’, there is no inequality more disturbing than that by which we decide what is interesting and what is 

not, who can still interest us and who no longer does. This statement applies to relations between the West 

and the rest. Moreover, in South African society, the same borders are drawn internally along class and 

color lines.” ~ Fassin 2007: XIII 

 

1.1 Kolonialisme en Zuid-Afrika 

 

Volgens de befaamde historicus Edward Said (1978) heeft koloniale overheersing te maken met het 

vormen van een zelfbeeld, waarbij ook een beeldvorming van de gekoloniseerde ander hoort. De ander 

is daarbij een gegeneraliseerde groep mensen waar de kolonisator zich niet mee wil of kan 

identificeren en waar hij zich tegen verzet of superieur aan voelt (Said 1978; Bauman 2003). Said 

(1978) beschrijft deze beeldvorming als oriëntalisme. Hij definieert dit concept als een manier van 

omgaan met en begrijpen van het Oosten, die is gebaseerd op de speciale plek van het Oosten in de 

Europese (Westerse) ervaring. Said meent dat het Oosten geholpen heeft bij het definiëren van Europa 

(of het Westen) doordat het werd voorgesteld als haar tegenpool. Volgens Said (1978) is oriëntalisme 

een manier van denken die gebaseerd is op een onderscheid tussen de Oriënt en de Occident. Zij kan 

beschouwd worden als een collectieve opvatting van “wij” (Europeanen) tegenover “zij” (non-

Europeanen). Dit is volgens Said precies wat de Europese cultuur overheersend heeft gemaakt, zowel 

binnen als buiten Europa: de positionering van de Europese identiteit als superieur in vergelijking met 

alle niet-Europese volkeren en culturen.  

Daarbij wordt de gekoloniseerde Ander voorgesteld als inferieur en soms zelfs onmenselijk. 

Koloniale praktijken worden op deze wijze rechtvaardigd. In deze beeldvorming van de ander is het 

idee van essentialisme belangrijk. Dit betekent dat er een beeld van een groep of cultuur bestaat als 

een essentie, een op zich staand “ding” (Baumann 1999). Oriëntalistisme roept een dergelijk 

essentialistisch beeld van ‘het Oosten’ op in de zin van een gegeneraliseerde groep mensen waarover 

een bepaald, geconstrueerd beeld bestaat in de westerse denkwijze. Volgens Said (1978) is het Oosten 

in de westerse denkwijze niet alleen aangrenzend aan Europa, maar ook de plaats van Europa’s meest 

omvangrijke en vroegste koloniën, de bron van haar beschavingen en talen, haar culturele tegenspeler 



Aan de keerzijde van hulpverlening Myrte de Vos 

13 

 

en de setting van haar diepst ingewortelde en meest voorkomende beelden van ‘de Ander’ in meer 

algemene zin.  

De Zuid-Afrikaanse geschiedenis illustreert dit. Thornton (1995) beschrijft de geschiedenis 

van Zuid-Afrika als een lange strijd tussen imperialistische machten als Engeland en Nederland 

enerzijds, en de oorspronkelijke bevolking die vocht voor behoud van onafhankelijkheid en culturele 

autonomie, anderzijds. Koloniale machten hadden vooral belang bij het controleren van het Zuid-

Afrikaanse territorium om zich zo van toegang tot natuurlijke en menselijke bronnen te vergewissen. 

Slavenarbeid vond in Zuid-Afrika dan ook lange tijd plaats. Vanaf 1652, het moment dat de Oost-

Indische Compagnie zich voor het eerst vestigde in Zuid-Afrika, werden slaven geïmporteerd vanuit 

andere delen van Afrika (Thornton 1995).  

Geschiedkundigen en antropologen waren zich bewust van de ongelijke machtsverhoudingen 

tussen Europese en Afrikaanse actoren. Deze verhoudingen werden gezien als categoriaal met ‘witten’ 

of ‘Europeanen’ aan de ene kant en ‘zwarten’ of ‘Afrikanen’ aan de andere kant (Thornton 1995). De 

collectieve notie die Said (1978) bijvoorbeeld beschrijft van “wij” (Europeanen) tegenover “zij” (non-

Europeanen) in termen van ‘geciviliseerd’/’ongeciviliseerd’ of ‘blank’/’zwart’, is volgens Thornton de 

kern van interne verhoudingen in Zuid-Afrika. Imperiale machten vormden zich niet enkel stereotype 

beelden van de Zuid-Afrikaanse Ander; andersom gebeurde dit volgens Thornton (1995) ook. Zo vond 

een soort wisselwerking plaats tussen beelden van oriëntalisme en een tegengestelde beeldvorming 

vanuit Zuid-Afrikanen naar Europeanen.  

Dit laatste wordt ook wel occidentalisme genoemd. Volgens Buruma en Margalit (2004) is 

occidentalisme exact tegenovergesteld aan oriëntalisme. Het is een gegeneraliseerd beeld dat door de 

Oriënt over de Occident wordt gevormd. In dergelijke verhoudingen in Zuid-Afrika is een 

essentialistische beeldvorming zoals beschreven door Baumann (1999) en de theorie van Said (1978) 

over oriëntalisme, herkenbaar in de afscheiding tussen blanken en zwarten, het westen en het niet-

westen. 

In de strijd tussen koloniale machten en de oorspronkelijke bevolking in Zuid-Afrika hebben 

oriëntalistische beelden vanaf de 20ste eeuw met name een bijzondere positie ingenomen. Kolonialisme 

en oriëntalistische denkbeelden resulteerden in de invoering van de apartheid van 1948 tot 1994 in 

Zuid-Afrika, waarbij officiële wetten bestonden om rassen ‘zuiver’ te houden. Deze wetten verboden 

zwarte mensen bijvoorbeeld toegang tot bepaalde publieke ruimten. Hierin zien we de eerdere stelling 

geïllustreerd dat de voornaamste belangen van imperiale machten het controleren van het Zuid-

Afrikaanse territorium en haar bevolking waren. In de hedendaagse situatie, vijftien jaar na de 

afschaffing van de apartheid, bestaat er in Zuid-Afrika nog steeds een duidelijk onderscheid tussen 

blank en zwart, rijk en arm, “moderniteit” en “traditie” (Bonnett 2004). Fassin (2007, p.93) stelt in zijn 

boek ‘When bodies remember. Experiences and politics of Aids in South Africa’ dat na een lange 

periode van raciale diskwalificatie en discriminatie, waarin Afrikanen werden gezien als 

minderwaardig, de benadering nu verschuift naar cultureel essentialisme en exotisering, waarbij 
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Afrikanen worden gezien als anders. Volgens hem is dit een nieuwe versie van het Eurocentrische, 

voornamelijk blanke, discours.  

Uit mijn allereerste onderzoeksgegevens blijkt echter dat deze verschuiving naar essentialisme 

door Fassin (2007) mogelijk te genuanceerd gesteld is. Uitspraken van informanten wijzen erop dat 

oude vormen van discriminatie en racisme nog steeds niet verdwenen zijn. Een zwarte community 

developer vertelde bijvoorbeeld over de rol van de apartheid hedentendage: “I can see the silent racial 

issues. I don’t see the results of apartheid but I can see the anger.” 6 Volgens hem speelt apartheid 

oppervlakkig gezien geen grote rol meer. Maar onder de oppervlakte zijn boosheid en stille raciale 

issues nog steeds merkbaar. Het feit dat blanken in afgesloten wijken wonen, mij en mijn 

medeonderzoeker werd verboden om met zwarten7 te praten en dat blanken op grote schaal hun 

onvrede uitten over de zwarte gemeenschap, getuigt hiervan. Een illustratie hiervan was tevens een 

gesprek dat ik voerde met een jongen in een plaatselijke kroeg. Nadat hij de zwarte man, met wie ik 

aan het praten was, had weggejaagd, vertelde hij trots:  

“Maak je maar geen zorgen hoor, dit land behoort toe aan de blanken. Wij gaan ons land weer 

terugwinnen.” [MdV] “Maar hoe wil je dat gaan doen dan, aangezien jullie toch met een aanzienlijke 

minderheid zijn?” “We schieten ze dood. Alleen op deze manier kunnen we ze allemaal elimineren.” 8 

 

KwaZulu-Natal 

 

De drukte op straat neemt toe en een bordje vertelt ons dat wij Hlabisa binnentreden. Een stoffige weg leidt 

ons door het dorp. Reclameborden die hun beste tijd gehad hebben staan langs de kant van de straat en we 

zien een oeroud benzinestation met één pomp die werk biedt aan ruim tien zwarte bedienden. Onze 

gastvrouw heeft ons opgedragen te wachten bij het winkelcentrum, waar het krioelt van de mensen en geen 

blanke te bekennen is. Geiten en honden lopen over straat en er rijdt een enkele auto. Dit is Hlabisa.  

Onze gastmoeder ontvangt ons hartelijk met een dikke knuffel. Dan rijden we achter haar aan naar 

onze woonplaats voor de komende maanden, Hlabisa Village. Een paar heuvels op en af, wat gaten in de 

weg omzeilen, even zwaaien naar de lokale bevolking en dan zijn we er: midden in het bos doemt een erf 

voor ons op met verschillende gekleurde rieten huisjes. Honden blaffen, kinderen lopen rond of zijn aan het 

werk. Meneer Shandu zit in alle rust onder een boom te genieten van een pot eigengemaakt Zulu-bier. 

 

Tijdens het veldwerk verbleef ik in een Zulu dorp genaamd Hlabisa Village, waar een professional 

nurse van het SACBC woonde. Dit dorp ligt in de rural area op ongeveer vijftig kilometer afstand van 

Mtubatuba in de provincie KwaZulu-Natal aan de oostkust van Zuid-Afrika. Zij is één van de armste 

districten in heel Zuid-Afrika. In de provincie KwaZulu-Natal is dertig tot veertig procent van de 

mensen besmet met HIV/AIDS (Leclerc-Madlala 2001). KwaZulu-Natal is altijd al de meest onzekere 

                                                           
6 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
7 In Zuid-Afrika wordt, zoals gezegd, constant gesproken in termen van blank en zwart. Omdat de bevolking zelf in deze 
termen spreekt, heb ik besloten om in mijn scriptie ook deze benadering aan te houden. 
8 Veldwerknotities, st. Lucia 30/04 
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en wisselvallige politieke provincie in het land geweest. Zij is bevochten door Boeren, Britten en 

Zulu.9  

De geschiedenis van het kolonialisme heeft ervoor gezorgd dat de provincie tegenwoordig 

multicultureel is met een grote zwarte gemeenschap, maar ook een aanzienlijke blanke invloed. 

Volgens Thornton is KwaZulu-Natal daarom een provincie waar oriëntalisme en occidentalisme een 

belangrijke plaats innemen. Essentialisme in het Zulu wereldbeeld ten opzichte van de Europeanen 

nam hierbij twee verschillende vormen aan: wit racisme aan de ene kant en aan de andere kant een 

beeld van Europeanen als de ultieme macht en kracht, een tweeledige beeldvorming die uit mijn 

onderzoeksgegevens eveneens blijkt en in hoofdstuk drie van deze scriptie terugkomt. De blanke, 

westerse beeldvorming over de Zulu was enerzijds het beeld van een agressieve, gewelddadige natie 

en anderzijds van de Zulu als goede werkkrachten (Thornton 1995).  

 

1.2 Afrika op de wereldkaart: abjection? 

 

Onder de Zulu-gemeenschap werd in mijn bijzijn veel gepraat over armoede, de slechte situatie in 

Zuid-Afrika in het algemeen en KwaZulu-Natal in het bijzonder. Men vond dat de ‘briljante’ en rijke 

blanken hen konden en moesten helpen, met name op economisch gebied. Ook waren mensen erg 

benieuwd naar de situatie overseas. Het volgende gesprek met een jonge, mannelijke en lokale 

counselor bij het SACBC, die ik heb leren kennen op de eerste dag van kennismaking met de 

organisatie in Mtubatuba, illustreert dit. De counselor toonde van het begin af aan erg veel interesse in 

mij en mijn medeonderzoeker en onze werkzaamheden – in tegenstelling tot veel andere counselors, 

die vaak niet met ons durfden te praten. Hij stelde veel vragen over ons land ‘overseas’: “Kennen 

jullie ook armoede? Hoeven jullie überhaupt wel te werken?”10, waaruit een nieuwsgierigheid naar 

onze manier van leven sprak. Als ik halverwege mijn veldwerkperiode met dezelfde medewerker praat 

over de Zulu cultuur en het beeld dat er van deze cultuur bestaat, vertrouwt hij me toe: “Many white 

people (from overseas) think that blacks are all the same, that they are stupid.”11 In de zwarte 

gemeenschap lijkt de gedachte te bestaan dat blanken hen dom vinden en over één kam scheren.  

Ferguson (1999) verklaart deze denkbeelden aan de hand van de Afrikaanse ervaring van 

abjectie: het proces van uitgesloten worden van een bepaalde status, en een gevoel van afwijzing. 

Abjectie is volgens hem een gevoel van verlies en gelijktijdig een gevoel van continue affectieve 

aantrekking naar wat er aan de andere kant van de grens ligt (Ferguson 1999). Veel Afrikanen in zijn 

onderzoek meenden dat Afrika in de nieuwe wereldorde een categorie van abjectie aan het worden 

was. Allen en Hamnet (in: Inda en Rosaldo 2008) hebben dan ook opgemerkt dat hele Afrikaanse 

gebieden bijna letterlijk van de ‘mondialiseringsmap’ zijn geveegd en niet meegenomen worden in het 

mondialiseringdiscours. Ferguson (1999) signaleert dat de Zambianen in zijn onderzoek dit ook zo 

                                                           
9 Op deze geschiedenis ga ik hier niet uitgebreid in. Verdere informatie is te lezen in het artikel ‘The colonial, the imperial, 
and the creation of the ‘European’ in South Africa’ (Thornton 1995) 
10 Veldwerknotities, Hlabisa 17/02 
11 Interview zwarte lokale medewerker, Kwamsane 23/04 
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ervoeren. Wanneer zij hun problemen aan hem probeerden uit te leggen, beschreven ze zichzelf niet 

als Zambianen, maar als Afrikanen. Dit riep alle beelden op die geassocieerd worden met Afrika in het 

hedendaagse internationale mediadiscours: armoede, achtergesteldheid, sterfte, oorlog, vluchtelingen, 

chaos en liefdadigheid. Dit gebruik van een categorie van ‘Afrikanen’ riep volgens Ferguson (1999 in: 

Inda en Rosaldo 2008, p.143) ook het oude koloniale gebruik van een gestigmatiseerde rascategorie 

op. Dit gaf blijk van de herinvoering van de oude, verachte ‘tweede klas’ status in de nieuwe politieke 

en sociale wereldorde. 

Wanneer Westerse academici vol vertrouwen spreken van mondialisering of postmoderniteit, 

zouden zij volgens Ferguson (1999) dan ook iets kunnen leren van plaatsen waar fenomenen ervaren 

worden als disconnection of abjectie. Daar heeft het glorieuze universele project van moderniteit een 

eind betekend voor de voorstelling van Afrikaanse gelijkheid. Deze abjectie heeft een mondiale 

‘kleurgrens’ hergevestigd die Afrikanen de toegang ontzegt naar de ‘eerste klas’ wereld. In mijn thesis 

ga ik dieper in op dit gevoel van abjectie vanuit de Zuid-Afrikaanse zwarte bevolking. 

 

1.3 Aids in Zuid-Afrika: een weerspiegeling van haar verleden 

 

“De wortels van de enorme Aids epidemie in Zuid-Afrika liggen in een ingewikkeld web van armoede, 

gebrek aan women empowerment, seksueel geweld en de overblijfselen van de apartheid. Dit heeft geleid 

tot werkmigranten, single-sex hostels en een doorbreking van de normale familiestructuren die 

beschermend zouden zijn in deze epidemie. De epidemie in Zuid-Afrika heeft verder een samenleving 

gecreëerd die mensen met Aids discrimineert en stigmatiseert.” ~ Martin in: Vermeer & Tempelman 2008:26   

 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de eerste gevallen van HIV/Aids in Zuid-Afrika 

geconstateerd. Het kan dus beschouwd worden als een relatief nieuwe ziekte. Het is onduidelijk hoe 

HIV precies is ontstaan. Een hypothese is dat het naar de mens is overgebracht door wondbesmetting, 

of door mensen die apen aten (Bancroft 2001). De Aidsepidemie in Zuid-Afrika is één van de ergste in 

de hele wereld en er is nog geen bewijs dat het aantal geïnfecteerden aan het dalen is. In 2005 leefden 

een geschatte 5.5 miljoen mensen in Zuid-Afrika met HIV. De strijd tegen Aids in Zuid-Afrika neemt 

steeds meer vorm aan: op straat zijn billboards te zien met de slogan “know your status and live a 

positive life”, mensen lopen met t-shirts waarop staat “leading the fight against Aids” en zelfs in 

soaps op de nationale tv-zenders wordt het onderwerp regelmatig aangesneden.12 De Aids epidemie in 

Zuid-Afrika is verwikkeld in een hierboven ingeleid historisch en politiek web. 

Fresen, medewerkster bij het SACBC (in: Bate 2003) schreef in haar artikel over 

verantwoordelijkheid in de Aids epidemie dat besmettelijke epidemieën als HIV/Aids hun wortels diep 

in het mondiale, sociale en economische leven van dit tijdperk hebben. “Aids is de eerste epidemie van 

globalisatie...” (p. 63). De ziekte verspreidt zich volgens Fresen zo snel vanwege het toenemende 

globale contact en de grote ongelijkheden die er in en tussen maatschappijen bestaan.  

                                                           
12 Veldwerknotities, Hlabisa 24/02 
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Ook Bancroft (2001, p.91) ziet Aids als een mondiaal fenomeen dat verband houdt met 

mondialisering, aangezien zij wordt geaffecteerd door globale stromen van kapitaal en werk, kennis en 

macht, subjecten en objecten. De snelle ontwikkeling van steden, goedkoop reizen, sociaal conflict en 

het zich vermengen van lichamen betekende dat de ziekte niet uitdoofde, maar zich verspreidde over 

de wereld. Door de economische ontwikkeling in Afrika die te zien is in het creëren van wegen, 

stadcentra en social liberalisation met seksuele vrijheden, overleefde het virus en kon het zich 

verspreiden. De toepassing van moderne, westerse (medische) wetenschap in sub-Sahara Afrika houdt 

eveneens direct verband met de mogelijke oorzaken van HIV/Aids. Bloedtransfusies en herbruikbare 

injectiespuiten die door de westerse medische wetenschap voortgebracht waren, vergemakkelijkten de 

overdracht van het virus. Daarom zouden we kunnen stellen dat HIV/Aids gedeeltelijk het gevolg is 

van mondialisering en de invloed van moderniteit, moderne medicijnen en moderne sociale structuren 

ten opzichte van Zuid-Afrika (Bancroft 2001).  

Daarnaast heeft de apartheid in Zuid-Afrika bijgedragen aan de verspreiding van HIV en Aids. 

Door de periode van gedwongen segregatie (zie ook paragraaf 1.1), ontstond het migrant labour 

system. Dit arbeidssysteem, waarbij arbeiders moeten emigreren, heeft ervoor gezorgd dat mannen 

vaak in grote steden moeten werken waardoor ze hun familie soms een lange tijd niet zien. Deze grote 

mobiliteit zorgt voor een snellere verspreiding van Aids. Een van mijn informanten legt uit dat er vóór 

de apartheid hele uitgebreide familiestructuren bestonden bij de Zulu. Door de apartheid en 

verstedelijking zijn deze echter afgebroken.13 Tijdens huisbezoeken van het SACBC en uit de woorden 

van de informant bleek dat er nog maar weinig (naar westerse maatstaven) functionele families zijn. 

Familie eenheden bestaan veelal uit childheaded households – waarbij kinderen, vaak wezen, het 

gezinshoofd zijn – alleenstaande ouders of grootouders en afwezige mannen. Door de verbroken 

familiestructuren wordt Aids sneller verspreid, omdat mannen en vrouwen uit elkaar leven en hierdoor 

sneller buitenechtelijke seksrelaties krijgen, meent deze informant. Bancroft (2001) concludeert dan 

ook terecht dat het verspreiden –en mogelijk ook de oorzaak– van HIV/Aids een sterke relatie heeft 

met de westerse modernisering en mondialisering en met de veranderingen die zuidelijk Afrika zijn 

opgelegd door contact met de ‘ontwikkelde wereld’ tijdens de 20e eeuw. Het ‘Westen’, dat nu op een 

actieve manier bezig is om ontwikkelingshulp te bieden omtrent deze ‘ziekte van de primitieve 

Afrikaanse cultuur’, is volgens de auteur dus eigenlijk als medeverantwoordelijke aan te wijzen voor 

de verspreiding ervan. 

Didier Fassin (2007) schreef een etnografie over de Aids crisis in Zuid-Afrika. Met zijn boek 

laat hij zien hoe de hedendaagse Aids tragedie het verleden van Zuid-Afrika naar boven haalt. Fassin 

(2007) stelt dat de theorieën van Edward Said (1978) over oriëntalisme toepasbaar zijn op beelden 

over Afrika, met name als we naar het Aids probleem kijken. In de laatste twintig jaar zijn er vele 

onderzoekers geweest die een aantal zogenaamde ‘Afrikaanse overtuigingen’ onder de aandacht 

brachten, die gezien werden als ‘obstakels’ in de strijd tegen de epidemie. Westerse beelden van de 

‘dierlijke natuur’, traditionele cultuur en de hedendaagse doorbreking van structuren in Zuid-Afrika, 

                                                           
13 Interview blanke coördinator ARV programma SACBC, Mtubatuba 25/02 
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resulteren in een hardnekkige en simplistische beeldvorming van de ‘Afrikaanse promiscuïteit’ (Fassin 

2007, p.149). 

Volgens Bancroft (2001) maakt Aids inderdaad deel uit van de westerse stereotypering van de 

Afrikaanse cultuur: de Aids crisis wordt in de westerse media vaak gepresenteerd als een probleem 

van de ‘primitieve Afrikaanse cultuur’, waarbij Afrika verbeeld wordt als een donker, ongetemd 

continent vanwaar vernietigende virussen opkomen om het Westen te bedreigen (Bancroft 2001). 

AIDS wordt gezien als een disease of poverty voor backward people die behoefte hebben aan 

ontwikkeling. Een patiënt bij het SACBC die tevens een van mijn informanten was, illustreerde dit in 

een interview: [MdV] “Do you think that Aids is connected to whites or Westerners?” “No, I don’t think 

so. We as Africans have this disease. I never see whites in the clinics. I always thought it was a black 

thing”. 14 Deze gedachte is begrijpelijk, aangezien de klinieken van het SACBC waar de observaties 

plaatsvonden, alleen bezocht werden door de zwarte gemeenschap. Blanken in Zuid-Afrika hebben 

eveneens te maken met Aids, maar zijn vaak onder behandeling in duurdere klinieken of ziekenhuizen. 

Hier blijven zij meer anoniem dan in een kleine, lokale kliniek. 

Discussies over Aids laten verder een wantrouwen zien vanuit de Zuid-Afrikaanse bevolking 

tegenover westerse medicijnen, blanken en westerlingen (Fassin 2007, p.77). Steinberg (2008) 

bevestigt dat westerse, blanke ontwikkelingswerkers worden gezien als agents of death, vanwege 

wantrouwen in westerse medicijnen en de vermeende twijfelachtige intenties van blanke dokters. 

Fassin beschrijft eveneens de negatieve ervaring van de zwarte bevolking met Aids en blanken, die uit 

zijn interviews naar voren kwam:  

 “Every time I look at the newspapers or I watch TV, there is no white man who’s got HIV, they’re all 

blacks. Even at work, they used to come, these people, and tell us about it, but the rate is always on our 

side. It’s like the white man did it, it’s like they want to get rid of us. So that the place can belong to them 

again, since they say it is their Vaderland, you see.” ~ Fassin 2007, p. 146 

Steinberg (2008) is dan ook van mening dat AIDS hulpverlening voor Afrikanen kan lijken als 

een soort aanhoudende koloniale praktijk en een ‘indringing van gewantrouwde blanken’. Uit het 

laatste deel van deze paragraaf blijkt dat historische verhoudingen in de hedendaagse Aids crisis van 

invloed zijn op de beeldvorming over de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking enerzijds en beeldvorming 

over blanke westerlingen anderzijds. Deze thesis gaat over dit soort beeldvormingen. 

 

1.4 Aids hulpverlening en het SACBC 

 

De Aids hulpverleningsorganisatie waarover dit onderzoek gaat, is de Southern African Catholic 

Bisshops Conference. Zij vertegenwoordigt de katholieke kerk en biedt hulp bij ‘hulpbehoevende’ 

kwesties zoals HIV/AIDS, in Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana. Zij is eveneens verbonden met de 

Bisshops Conferences van Namibië en Lesotho. Het totale programma van het SACBC wordt geleid 

door een blanke Zuid-Afrikaanse non. De katholieke kerk heeft een netwerk van meer dan honderd 

                                                           
14 Interview patiënt, Hlabisa 05/05 
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programma’s voor mensen die leven met HIV/Aids, waarmee zij de grootste dienstverlener op dit 

gebied is in Zuid-Afrika, op de regering na. De organisatie sponsort met geld uit de Verenigde Staten 

klinische programma’s in de Zuid-Afrikaanse regio. Dit zijn bijvoorbeeld kleine NGO projecten, 

zorgprogramma’s aan huis en kleine initiatieven op lokaal niveau. Er is speciale aandacht voor het 

opbouwen van een reactie en respons op Aids in de regio. De coördinator van een van de klinieken 

van het SACBC vertelt dat de organisatie samenwerkt met ziekenhuizen: zij neemt patiënten van hen 

over. Volgens Muzi werken de klinieken van het SACBC niet samen met traditional healers, terwijl 

dit bij ziekenhuizen wel gebeurt. 15 

Het SACBC is een organisatie met een katholieke inslag. Jarenlang was de katholieke kerk in 

Zuid-Afrika betrokken bij lokale reacties op HIV, in de vorm van het bieden van onderwijs, thuiszorg 

en klinische programma’s. Deze betrokkenheid resulteerde in de oprichting van het programma in 

januari 2000. De belangrijkste doelen van het SACBC zijn het coördineren van de reactie op Aids, het 

werven van fondsen, het oprichten van nieuwe programma’s in de armste gebieden en zorg verlenen. 

Toen deze grote organisatie van start ging, hield zij zich vooral bezig met home based care ofwel 

thuiszorg. De reden hierachter was dat ziekenhuizen en zorgsystemen het grote aantal zieken niet 

aankonden. Op het moment dat veel volwassenen begonnen te sterven kwamen er steeds meer wezen 

en begon het SACBC zich ook op hen te richten. Tenslotte kreeg de organisatie in 2004 geld van de 

Verenigde Staten voor ARV behandeling en begon zij dit te implementeren. Op het moment zijn er 

twintig ARV behandelingsklinieken met meer dan 19000 mensen die de behandeling volgen. Dit gaat 

over het totale aantal klinieken van het SACBC door heel Zuid-Afrika.16 Het gehele programma, dat in 

naam van de bisschoppen wordt gevoerd, ziet er tegenwoordig als volgt uit: ten eerste is er een Anti 

Retroviral Treatment (ART) programma. Daarnaast bestaat er een orphan programma. Ten derde 

wordt een prevention and care programma gerund.  

Het SACBC in Mtubatuba, waar dit onderzoek plaatsvond, richt zich voornamelijk op het 

ARV programma, wat in de praktijk vooral neerkomt op het uitdelen van medicijnen. In de regio rond 

Mtubatuba – dit is het dorp waar het hoofdkantoor van deze regio gevestigd is – zijn elf klinieken 

opgezet, over de hele rural area verspreid. In het SACBC wordt weinig aan preventie gedaan. Er 

bestaat in Zuid-Afrika echter een heel netwerk van organisaties die samenwerken tegen Aids en die 

ook speciale preventieprogramma’s uitvoeren. In de organisatie zijn wel counselors die mensen advies 

geven en hen aanmoedigen om zich te laten testen. Zij geven ook uitleg over de ziekte. Hierbij 

vertellen zij de patiënten onder anderen dat ze een positive life moeten leiden, veilige seks en één 

partner moeten hebben, geen traditionele medicijnen moeten nemen en hoe zij hun medicijnen goed 

innemen. Het enige preventieprogramma dat het SACBC zelf heeft opgezet en dat in de regio van 

onderzoek plaatsvindt, is het Education for Life programma, waarin leerlingen van 10-14 jaar en van 

15-21 jaar op katholieke scholen de normen en waarden van de kerk met betrekking tot Aids en gedrag 

wordt geleerd. Dit gebeurt spelenderwijs, door middel van toneelspel, zang en dans. Het programma 

vindt eens per maand plaats in de plaatselijke kerk. 
                                                           
15 Interview coördinator kliniek SACBC, Kosi Bay 19/03. De functie van een traditional healer wordt later toegelicht. 
16 Interview coördinator ARV programma, Mtubatuba 25/02 
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1.5 Het SACBC: een katholieke, westerse instelling 
 

“I wouldn’t define the SACBC as a Western body. De church is in the middle of everything. She takes 

certain aspects of the Western, medical discourse and management, but she also uses the traditional 

practices of the church. The SACBC combines these approaches.” 17 
 

Zoals gezegd is het SACBC opgezet door een blanke Zuid-Afrikaanse non. Zij vertelt ons dat de 

organisatie niet perse een westers lichaam is, maar zowel aspecten van het westerse medische discours 

als traditionele praktijken van de kerk meeneemt in haar benadering. Thornton (1995) stelt dat de Zulu 

van oudsher geloven dat missionarissen een eigen ‘soort’ zijn. Zij waren autonoom in hun praktijken 

en handelden vaak in het belang van de zwarte Afrikanen en tegen zowel imperialistische machten als 

kolonialisten. Hun legitimiteit was gebaseerd op het concept van een universeel Christendom. Naar 

mijn mening stappen zowel Thornton als de directrice van het SACBC in hun uitspraken te makkelijk 

over het feit heen, dat het Christendom door westerse koloniale machten naar Afrikaanse koloniën 

werd gebracht en dat het christelijke missiewerk sterk vervlochten was met koloniale doelstellingen 

van controle over het grondgebied en de bevolking (Meyer 1998). Daarmee kan het Christendom 

gezien worden als een koloniale praktijk. De praktijken van de kerk, waar de directrice het over heeft, 

zijn dus eveneens uit het Westen afkomstig. Waar zij met deze uitspraak op zou kunnen doelen, is dat 

het samensmelten van naar haar maatstaven ‘traditionele’ Zulu- en westerse kerkpraktijken voor een 

benadering zorgt die niet puur op de westerse manier gaat. Dit samensmelten wordt ook wel 

syncretisme genoemd. 

Ook Msomi (1994) schrijft ook over het Christendom als een westerse praktijk. Toen de eerste 

missionarissen in Zululand arriveerden, was het heel verleidelijk voor hen om alles door de ogen van 

western culture te zien (Msomi 1994, p. 38): “Christianity, westernisation and urbanisation are 

synonymous. From the people that I have been studying, it is true that westernisation came with 

christianisation [… ] With teaching christianity they passed on aspects of their culture.” (ibid, p.42). 

De kerk controleerde personen door haar controle van bepaalde rituelen en haar verbod op het uiten 

van seksualiteit, haar regulatie van genderrollen en het huwelijk (Thornton 1995). Hoewel er sindsdien 

dus processen van syncretisme hebben plaatsgevonden, waarin lokale praktijken verweven zijn geraakt 

met westerse, kan gesteld worden dat praktijken van de kerk vanuit het Westen gekomen zijn. 

Op de site van het SACBC zijn publicaties te vinden waarin de katholieke organisatie haar 

houding tegenover ‘de’ Afrikaanse cultuur beschrijft:  “In Africa, the church must take a prophetic 

stance and redefine and transform some cultural practices and free them from patriarchy.” (Phalana 

2007). Uit dit citaat blijkt dat het SACBC zowel een kerkelijk als een westers standpunt inneemt, want 

zij beschrijft zichzelf als the church en heeft daarbij een westerse kijk op ‘verwerpelijke’ culturele 

praktijken zoals patriarchie. Msomi (1994, p.42) stelt eveneens dat een katholiek wereldbeeld veel 

overeenkomsten vertoont met een westers wereldbeeld. Westerse ideeën over moderne medische 

wetenschap, in de zin van westerse medicijnen, bijvoorbeeld ARV, een westerse kijk op right 

                                                           
17 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
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behaviour (het gebruik van condooms en het hebben van één relatie) en de verwerping van lokale 

culturele praktijken als polygamie en traditional medicines, zijn in het SACBC aan de orde. De 

uitspraak van de directrice dat het SACBC geen westers instituut is, lijkt betwijfeld te mogen worden. 

 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de Zuid-Afrikaanse geschiedenis in het Aidsprobleem 

weerspiegeld wordt. Vervolgens is een eerste blik geworpen op de benadering van de hulpverlenings- 

organisatie SACBC. Deze is te beschouwen als westers en christelijk en bevat tevens elementen van 

Zulu praktijken. Koloniale praktijken uit het verleden hebben hierbij een rol gespeeld. In het volgende 

hoofdstuk bekijken we welke beelden en machtsverhoudingen dit met zich meebrengt. 



Aan de keerzijde van hulpverlening Myrte de Vos 

22 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 

Westerse invloed en oriëntalisme in het SACBC 

 

 

“We promote cultural values we support. If your cultural values support family life and the dignity of 

people – these values correspond to the values of the church – we will promote these values. If we don’t 

support certain values, we tell them we can’t support these values, and that they need to be submitted to 

‘conversion’. A very import aspect of the church is this idea of conversion. Cultures that don’t support life 

or right behaviour, need to be submitted to conversion.” 18 

Bovenstaand citaat draagt een belangrijke boodschap uit van het SACBC. Zij geeft aan dat ‘bekering’ 

– het veranderen van oude gedragspatronen – een onderdeel is van haar missie. Aan de hand van een 

analyse van de werkwijze en de benadering van het SACBC bekijk ik in dit hoofdstuk welke beelden 

er bestaan over de doelgroep en hoe dergelijke ideeën machtsverhoudingen weerspiegelen. 

 

2.1 De global, de local en de afstand daartussen 

 

In hoofdstuk een kwam naar voren dat het SACBC een initiatief is van de katholieke kerk. Op lokaal 

niveau is het programma echter bijna compleet overgenomen door locals. Het contact met de patiënten 

is volledig in handen van de lokale medewerkers. Op lokaal niveau zijn er de professional nurses 

(verpleegsters), counselors (zij geven advies, nemen Aids testen af en leren de behandeling), monitors 

(deze controleren de patiënten thuis) en de caregivers (zij helpen de patiënten thuis).  

Professional nurses hebben de leiding. In Mtubatuba is dit een lokale Zulu-vrouw die veel 

zeggenschap heeft in de lokale klinieken van het SACBC. Zij is tevens mijn sleutelinformant en 

gastvrouw geweest. Lokale medewerkers komen uit dezelfde gemeenschap als de patiënten en daarom 

vertrouwen deze laatsten hen dan meestal ook. Zij staan dichtbij de problemen uit de gemeenschap en 

komen hier zelf ook mee in aanraking. De lokale medewerkers lijken zich goed te kunnen identificeren 

met de patiënten, en andersom. De caregivers en monitors, die mensen thuis bezoeken en bij hen in de 

straat wonen, hebben vaak een nog sterkere band van vertrouwen dan de counselors, die de mensen 

enkel in de klinieken zien. De rol van lokale medewerkers is dan ook belangrijk voor het vertrouwen 

van de patiënten. De professional nurse zegt bijvoorbeeld dat lokale medewerkers patiënten laten 

                                                           
18 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
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merken dat zij een belangrijk deel uitmaken van de organisatie. Dit doen ze bijvoorbeeld door 

patiënten zelf een Aidstest te laten lezen en hen de mogelijkheid te geven om zelf de medicijnen te 

leren innemen.  

Uit deze eerste beschrijving van de benadering van het SACBC lijkt het dus alsof het SACBC 

een lokale organisatie is die in handen is van de lokale gemeenschap. Die boodschap draagt ook de 

directrice van het SACBC uit: 
 

“In the beginning we used western models of counselling which didn’t fit an African perspective. Much 

time and many lives were lost. Now, more than ever before, Africa itself must shoulder responsibility for 

finding relevant ways of addressing unhelpful beliefs and cultural practices, and not wait for answers to 

come from outside.” ~ Munro in: Bate 2003  
 

Met deze uitspraak wil zij de organisatie laten overkomen als een lokale organisatie die zelf in actie 

komt. Wat ze echter gelijktijdig uitspreekt, is dat ‘Afrika’ unhelpful beliefs and cultural practices op 

de westerse manier moet gaan bekijken. Haar idee van ‘selfresponsibility’ is daarmee niet zo 

onbevooroordeeld als het lijkt; er wordt immers wederom verwezen naar ‘cultuur’ als reden voor de 

epidemie. Hierin zit een idee van superioriteit. Zoals Said (1978) aangaf, houdt een negatief imago van 

de Ander automatisch een superieur zelfbeeld in; dat zien we hier ook. Bovendien wordt deze ‘lokale’ 

organisatie in de hogere functies geleid door blanke Zuid-Afrikanen die afkomstig zijn uit het Westen. 

Het katholicisme speelt hierbij, zoals gezegd, een belangrijke rol. Al deze factoren wekken de indruk 

dat de organisatie niet zo lokaal is als zij wellicht op het eerste gezicht lijkt of door sommige 

informanten wordt voorgesteld. 

In de hogere lagen van de organisatie hebben medewerkers minder te maken met patiënten. 

Emanuel Modikwane, coördinator van het beperkte preventieprogramma, vertelt bijvoorbeeld dat 

mensen het SACBC via mond-op-mond reclame kennen. De coördinators zelf bezoeken de 

verschillende programma’s eigenlijk maar twee of drie keer per jaar. De lokale medewerkers zijn 

daarmee de spil in de organisatie.19 Medewerkers op hoger niveau staan verder van de patiënten af en 

zijn om die reden minder betrokken bij de dingen die zich op grasroot level afspelen. Laten we hier 

enkele voorbeelden van bekijken. De coördinator van het ARV programma en tevens een blanke Zuid-

Afrikaan zegt bijvoorbeeld weinig contact met patiënten te hebben. Zijn contacten zijn voornamelijk 

met de mensen die de verschillende programma’s coördineren en runnen. Hij vindt het dan ook 

belangrijk dat locals het contact met de patiënten uit de gemeenschap hebben. Volgens deze 

medewerker vinden mensen het niet prettig als er vreemden op bezoek komen. De coördinator ervaart 

dat zelf ook als ‘stervende mensen bekijken’, en dit is dan ook zijn verklaring voor zijn mindere 

betrokkenheid en mijn conclusie tot weinig identificatie. Hij bezoekt wel maandelijks het SACBC in 

Mtubatuba om te overleggen met de lokale medewerkers en zegt zelf intensief contact met hen te 

hebben.20 Een lokale medewerker echter, die ik bevraag over de functies van verschillende personen in 

                                                           
19 Interview coordinator preventieprogramma, Pretoria 04/03 
20 Interview coördinator ARV programma, Mtubatuba 25/02 
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de organisatie, vertelt: “I don’t know, he’s the big boss. He organizes the conferences and stuff like 

that. I don’t know what he is doing exactly.” 21 Deze uitspraak geeft een andere, grotere afstand weer 

dan de afstand die de coördinator beschrijft. Eenzelfde afstand was ook te observeren tussen een Ierse 

priester van het SACBC en de lokale medewerkers. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de father 

zich soms beklaagde over het feit dat hij vond dat de lokale medewerkers niet hard genoeg werkten,22 

terwijl lokale medewerkers daarentegen graag zouden zien dat de priester eens mee zou gaan naar de 

site om te zien hoe hard iedereen werkt.23  

In elke grote organisatie zijn dit soort afstanden herkenbaar. In het SACBC valt daarbij op dat 

het verschil in positie binnen de organisatie samenvalt met een scheidingslijn via huidskleur. Hierbij 

staan medewerkers uit de lokale, zwarte Zuid-Afrikaanse cultuur tegenover blanke medewerkers met 

een westerse afkomst. Volgens een lokale community developer, ziet men het in Zuid-Afrika vanuit de 

apartheid nog altijd als ‘normaal’ dat blanke Zuid-Afrikanen hogere posities bekleden in organisaties 

en meer aanzien genieten.24 In stereotype ideeën over de werkmethode van lokale medewerkers – het 

typeren van lokale medewerkers als lui – zijn mijns inziens oriëntalistische denkbeelden herkenbaar. 

Volgens Said (1978) draagt oriëntalisme een typologie met zich mee van ontwikkelde, moderne en 

onontwikkelde, traditionele rassen, culturen en maatschappijen. 

Desalniettemin werd een klein percentage van de hogere functies in het SACBC toch bekleed 

door zwarte, hoger opgeleide, Zuid-Afrikanen. Dit zou verklaard kunnen worden door de belangrijke 

rol die “black cultural politics” na de apartheid zijn gaan spelen. Deze politiek wordt gezien als een 

kritiek op de manier waarop zwarten als de ‘onzichtbare’ en ‘onuitgesproken’ ander gepositioneerd 

worden ten opzichte van blanken. Dit resulteerde bijvoorbeeld in “black economic empowerment”, dat 

tot doel heeft om de economie en de arbeidsmarkt representatief te maken voor de demografische 

samenstelling van het land. Functies in een organisatie worden daarbij verdeeld naar aanleiding van de 

landelijke raciale verdeling. Blijkbaar werd deze verdeling in het SACBC echter niet geheel toegepast: 

zo waren er geen blanken die de laagste functies in de klinieken of in de gemeenschap als caregiver of 

monitor bekleedden.  

De scheiding is dus niet als zwart-wit te typeren, maar er is een machtsafstand op raciale 

gronden te herkennen tussen hogere en lokale medewerkers van het SACBC, die wellicht grofweg 

overeenkomt met het gat tussen globals en locals dat Bauman (2003) signaleert. In zijn boek 

‘Globalization. The human consequences’ maakt hij een onderscheid tussen de ‘globals’, een elite die 

zich makkelijk kan verplaatsen over de wereld en zich dus als het ware ‘loskoppelt’ van een plaats, en 

de ‘locals’, die gedwongen gebonden zijn aan een plaats en daardoor minder vrijheid hebben. Locals 

in het SACBC blijven in hun lokale werkomgeving en hebben directer te maken met de gemeenschap 

en haar problemen, terwijl de globals de centrale coördinatie hebben en af en toe langskomen. Met 

andere woorden lijken zij verder af te staan van de dagelijkse problemen in de gemeenschap. Deze 

                                                           
21 Veldwerknotities, Hlabisa 17/02 
22 Veldwerknotities, Mtubatuba 12/05 
23 Interview professional nurse SACBC, Hlabisa 28/04 
24 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
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afstand is zowel fysiek als sociaal: fysiek bevinden beide organisatielagen zich op andere plekken (de 

locals in de lokale klinieken in de rural area en de globals in de hoofdkantoren in de steden) en 

sociaal gezien is er een sociaal-economische afstand en een statusafstand. Volgens Bauman (2003, 

p.23) resulteert de deterritorialisering van de elite in een soort gevangenschap van ‘the localized rest’. 

Deze ongelijke machtsverhoudingen zijn in het SACBC veel genuanceerder dan Bauman 

(2003) in zijn boek stelt, aangezien lokale medewerkers zelfhandelend vermogen hebben en dus niet 

Baumans willoze slachtoffers zijn. Deze individuele capaciteit om keuzes te maken en onafhankelijk 

te handelen wordt ook wel agency genoemd (Giddens 1973). Een professionele verpleegster illustreert 

agency vanuit lokale medewerkers: “ Men heeft op lokaal niveau soms een probleem met de kerk. De 

lokale werknemers durven niet over condooms te praten met de doelgroep omdat het SACBC katholiek 

is.” 25 Zij vindt echter dat zij door te praten over abstinence het gevoel heeft dat ze de realiteit niet 

onder ogen ziet – “…but we are forced to do so.” Ze vertelt dat de kerk geen condooms wil promoten, 

maar ze vindt dat dit wel moet – er is geen andere weg. Dit is de veiligste manier. Op lokaal niveau 

wordt dit dan ook gedaan. Volgens haar “mag de kerk dan het hoofd zijn, de services zijn voor de 

gemeenschap.” 26 Hieruit spreekt een spanning tussen het van boven opgelegde en de lokale 

werkelijkheid. Verhoudingen tussen globals en locals die Bauman (2003) beschrijft, dienen 

genuanceerd te worden. Desalniettemin is een onderscheid op basis van raciale verhoudingen te 

herkennen in het SACBC in een beeld dat naar elkaar uitgedragen wordt. 

Bauman (2003, p.24) gaat verder in op deterritorialisering en scheiding door aan te geven dat 

in de nieuwe ‘high speed’ wereld noch een lokaliteit, noch de localized rest veel te maken heeft met de 

lokale gemeenschap. Een organisatie volgt de globale elite in het zich ‘lossnijden’ van de lokale 

gemeenschap. Dit lossnijden door zowel elite als organisatiemedewerkers van de lokale mensen wordt 

door Crewe en Harisson (1998) besproken als een andere afstand die van belang is in de analyse van 

ontwikkelingshulp: die tussen organisatie en gemeenschap. Deze tweede vorm van machtsafstand zal 

ik nu voor het SACBC beschrijven. 

 

2.2 Stigma 

 

Fassin (2007) stelt dat de theorie van Edward Said (1978) over oriëntalisme toepasbaar is op beelden 

over de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking en het Aids probleem onder deze groep. In de relatie tussen 

het SACBC en haar doelgroep speelt het concept stigma dan ook een grote rol. Stigma wordt door 

Goffman (1968) gedefinieerd als een fysiek of sociaal attribuut of teken dat de identiteit van de actor 

op een dergelijke mate devalueert dat hij of zij van volledige sociale acceptatie uitgesloten wordt. Om 

inzicht te krijgen in gestigmatiseerde verhoudingen tussen het SACBC en de lokale gemeenschap 

verklaarden verscheidene medewerkers zich bereid met mij te praten over de benadering van de 

organisatie en het beeld dat er bestaat over de lokale gemeenschap. Een van mijn informanten met 

                                                           
25 Interview professional nurse SACBC, Hlabisa 28/04 
26 Interview professional nurse SACBC, Hlabisa 28/04 
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betrekking tot dit onderwerp is een lokale non die het Education for Life programma leidt.27 Als ik 

haar in een mission, een woongemeenschap voor broeders en zusters, ontmoet, vertelt zij dat het 

programma van het SACBC aangepast wordt aan ‘de cultuur’ van de locals. Met name in KwaZulu-

Natal vindt zij dit erg belangrijk.28 Hieruit spreekt het belang voor deze sister van het nadenken over 

een geïntegreerde aanpak die aansluit op de lokale cultuur, om een stereotype‘hen’ te begrijpen. 

Volgens Crewe en Harisson “mag het koloniale denigreren van de ‘gewoonten van de lokale 

bevolking’ al lang verdwenen mag zijn, maar het neerzetten van cultuur als ‘belemmering voor 

ontwikkeling’ is nog steeds gewoon” (1998, p.15). Zelfs als men nadenkt over participatie in en 

aanpassing aan de ‘hulpbehoevende’ lokale gemeenschap, ontsnappen ontwikkelingswerkers volgens 

de auteurs niet aan deze veronderstellingen. Deze participatieve aanpak impliceert namelijk een 

streven naar het begrijpen van ‘hen’: de lokale gemeenschap, die gestereotypeerd wordt neergezet. 

Crewe en Harrison spreken hier over ontwikkelingshulp in Azië en andere delen van Afrika, maar 

mijns inziens is hun argument ook in KwaZulu-Natal valide. Op de site van het SACBC wordt dit idee 

van participatie in en het begrijpen van de ander, de ‘hulpbehoevende’, bijvoorbeeld geïllustreerd met 

dit citaat:  

“We have to openly accept people living with AIDS in our families and communities, show them love and 

compassion, care for them, feed them, nurse them, pray with them, see and serve and love Christ in 

them.”29  

Dit citaat wekt de indruk van een ouder – kind relatie van afhankelijkheid, waarin de 

hulpverleners de ouders zijn die kinderen voeden en verzorgen. Er lijkt een essentialistisch beeld te 

bestaan van de doelgroep van het SACBC als arm en gemarginaliseerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 

citaat: “Our focus is on the rural area, our target group is the poorest and most marginalized area.”30 

‘De cultuur’ van deze gemeenschap wordt hierbij afgebeeld als ‘een belemmering voor ontwikkeling’ 

(Crewe en Harisson 1998). Een dergelijke categorisatie doet denken aan de indeling van Bauman 

(2003) in globals en locals, die in paragraaf 2.1 besproken is. Volgens Fassin (2007) zitten er bepaalde 

belangen achter een dergelijke indeling. Zij is van belang om de ander te definiëren, maar de twee 

categorieën zijn ook afhankelijk van elkaar. In deze zin bestaat er ook een soort afhankelijkheid vanuit 

de globals in het SACBC naar de locals in de gemeenschap. Want hulpverleners ontlenen hun 

heldhaftige gevoel aan de creatie van een stereotype arme, onverantwoordelijke Ander waar zij 

controle over kunnen uitoefenen. Deze belangen geven meer inzicht in het doel achter 

machtverhoudingen. Zij worden in het laatste hoofdstuk van deze scriptie verder uitgediept. 

Verschillende medewerkers in het SACBC leggen een grens tussen henzelf en de doelgroep. 

Zij zien tevens bepaalde obstakels in ‘de cultuur’ van de doelgroep die zij onderworpen willen zien 

aan conversie (bekering). Dit wordt ook uitgedragen in de schriftelijke communicatie van de 

                                                           
27 Zie uitleg Education for Life programma in hoofdstuk 1 
28 Interview medewerker SACBC Education for Life, Kosi Bay 20/03 
29 Respondent van een enquête onder medewerkers van het SACBC 
30 Interview coordinator ARV programma, Mtubatuba 25/02 
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organisatie. Na een illustratie van deze ‘culturele obstakels’ zal ik dieper ingaan op het nastreven van 

bekering. 

 

2.3 ‘It’s culture again’ 

 

In hoofdstuk één concludeerde Fassin (2007) al dat de theorie van Said (1978) over oriëntalisme goed 

aansluit op wat hij “Africanism” noemt. Een hele reeks ‘overtuigingen’ in de Afrikaanse cultuur 

worden gepresenteerd als obstakels in de strijd tegen de epidemie (Fassin 2007, p.77). Cultuur wordt 

dus gezien als verklarend voor bepaald gedrag en die cultuur wordt bovendien als inferieur gezien, 

zoals in oriëntalisme (Said 1978) het geval is. Een dergelijk Africanism is terug te zien in dit 

onderzoek. De directrice van het SACBC vertelt bijvoorbeeld dat sommige culturen het HIV-virus niet 

accepteren als reden voor Aids en men dus naar een andere reden zoekt, bijvoorbeeld witchcraft. In 

plaats van te erkennen dat een virus Aids veroorzaakt, vertelt zij, verklaren zij dit aan de hand van 

hekserij. Dit betekent volgens haar dat men niet op een medische manier kijkt naar de oorzaak van een 

ziekte. Het gedrag wordt vervolgens niet aangepast om het virus te kunnen behandelen of voorkomen. 

“When people believe in witchcraft and not in sexual irresponsibility, they get infected. This can be a major 

issue”, zegt zij dan ook.31 Hierin zien we ten eerste een beeld terug over geloof in witchcraft als 

obstakel in de strijd tegen Aids en ten tweede een beeld over seksuele onverantwoordelijkheid van de 

Zulu als belangrijke factor in het Aidsprobleem. Een priester uit een gelijksoortig beeld van (seksuele) 

vrijheid in de volgende uitspraak: “Ze (zwarte Zuid-Afrikanen) denken dat ze alles kunnen doen. En alles 

wat ze daarvoor (tijdens de apartheid) niet mochten doen, wordt gezien als een beperking. Ze hebben echt 

een idee van ‘no restrictions and freedom’.” 32 In een publicatie van het SACBC waarin een onderzoek 

vermeld wordt onder medewerkers van het SACBC, benoemt een respondent een andere culturele 

overtuiging: “Those who know their status say: „Lehu la bontshing hale babe” (dying as a group is not 

painful); so they spread it” (Munro 2008). Daarbij wordt de waarde die gehecht wordt aan collectivisme 

als obstakel in het Aidsprobleem neergezet. Traditional medicines worden afgekeurd in het SACBC, 

omdat zij volgens meerdere medewerkers niet samengaan met een medische behandeling. Een 

traditional healer, een alternatieve genezer die te zien is op de voorkant van deze scriptie, en haar 

geneeswijze worden beschouwd als een vorm van hekserij waar weinig vertrouwen en verstand van 

zaken aan toegewezen wordt. Uitspraken als “Traditional healers have to be trained to know about 

HIV and Aids. Some things they just can’t do.”33 en “Be careful! Traditional healers throw bones at 

you!”34 wijzen hierop. Het onderzoek van Munro (2008) laat zien dat medewerkers vinden dat 

ignorance, belief systems and cultural practices risicovol gedrag versterken. Overtuigingen in magie 

en rituelen worden als beperkende culturele tradities neergezet, die ‘ingeworteld’ zijn in de zwarte 

                                                           
31 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
32 Interview priester SACBC, Mtubatuba 03/04 
33 Interview professional nurse SACBC, Hlabisa 28/04 
34 Uitspraak medewerker SACBC, Mtubatuba 17/04 
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bevolking. Volgens Fassin (2007, p.93) zijn “blacks over and over again represented as locked in 

tradition and beliefs, magic and rituals.” 

In een enquête van het SACBC (Munro 2008) wordt een kritische link gelegd tussen 

kerkelijke praktijken in het verleden en processen van stigmatisering: “Church has also in the past 

played a role around stigmatization. People found with the disease were seen as immoral.” De kerk 

speelt mijns inziens in de huidige organisatie nog steeds een rol in stigmatisering, wat te zien is in de 

volgende uitspraak van een medewerkster van het Education for Life programma. Zij vertelt ons dat 

mensen die seksueel actief zijn (geweest) of een kindje hebben en daardoor bijvoorbeeld Aids hebben 

gekregen, “a second chance” wordt gegeven’.35 Dit impliceert een veroordeling van het gedrag vóór 

deze tweede kans. 

De culturele acceptatie van meerdere vrouwen (polygamie), ‘rondslapen’ (verschillende 

bedpartners hebben), gebrek aan structuur en het niet gebruiken van een condoom worden in dit 

onderzoek in het SACBC als onacceptabel gedrag gezien. Ook vindt men dit gedrag te wijten aan een 

gebrek aan (seksuele) educatie, ontkenning en risicovol seksueel gedrag. “People don’t seem to care 

and have no vision for the future” is een zin die regelmatig terugkomt in publicaties van het SACBC 

(Munro 2008). Aan de hand van de ideeën dat ‘men’ unsafe sex heeft in plaats van abstinence, niet 

trouw is aan de regels van God over seks voor het huwelijk en niet langer familiewaarden en the right 

attitude heeft, wordt de zwarte doelgroep getypeerd als promiscuous. Deze oriëntalistische 

denkbeelden werden ook door Fassin gesignaleerd in uitspraken als: “Most traditional African 

societies are promiscuous by Western standards” (2007, p.148) en “The history of Aids shows that 

racial prejudice about African sexuality has far from disappeared from scientific discourse.” (2007, 

p.155). Het SACBC kent zulke beelden ook en richt zich op bekering van zulke vermeende 

belemmerende culturele praktijken. 

 

2.4 Conversie 

 

De directrice van het SACBC vertelt dat de beschreven ‘obstakels’ in de Zulu-cultuur onderworpen 

moeten worden aan bekering. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan behavioural change: 

bepaalde gedragingen uit de Zulu-cultuur moeten veranderd worden. Deze gedragingen hebben 

voornamelijk betrekking op seksualiteit, overtuigingen als witchcraft en traditional healing. Msomi 

(1994, p.74) zegt hierover: “Under the imperialism represented by the Christian missions in Africa, a 

dominant party gives something to the less fortunate partner, and sometimes the dominant party even 

forces its will upon the victim.” Boellstorff (2005) merkt in dergelijke mondialiseringprocessen een 

gelijkenis op met rape narratives: zij laten beiden een masculinized entity zien, waarbij de verkrachter, 

de mondiale “global”, altijd in een dominante positie is, en een feminized entity als rape victim of 

local, die een positie van zwakheid heeft. In hoofdstuk vier ga ik verder in op de rape narrative. 

                                                           
35 Interview medewerker SACBC Education for Life, Kosi Bay 20/03 
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Het bewerkstelligen van een gedragsverandering gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een 

handboek dat (potentiële) patiënten bij het SACBC begeleidt naar een nieuwe levenswijze. Dit gaat in 

drie stappen: gedrag constateren, gedrag wijzigen en nieuw gedrag implementeren.36 Op actieve wijze 

wordt dit stappenplan doorgevoerd. Dit gebeurt in het Education for Life programma, waar jongeren 

aan de hand van toneelstukjes, zang en dans uitbeelden hoe een ‘good person’ zich behoort te 

gedragen: 

 

“Involve yourself in Aids prevention, protect yourself from getting AIDS, 

Join the fight, change your behaviors, to be the light of the world.”  

~ enkele regels beginlied Education for Life 

 

Gedragsverandering wordt tevens bewerkstelligd door een afkeuring van ongewijzigd gedrag. In een 

trainingsmap die ik in het hoofdkantoor van het SACBC in Pretoria inkeek, las ik dat culturen niet 

statisch maar veranderlijk zijn. Dit duidt op een ‘flexibel’ beeld van cultuur in de mogelijkheid tot 

culturele verandering.37 In de praktijk lijken medewerkers er echter een minder flexibel beeld op na te 

houden. Een priester vertelt mij en mijn medeonderzoekster dat je niet snel de mate van social change 

kunt zien. “Zwarte Zuid-Afrikanen kunnen uiterlijk heel verwesterd lijken maar van binnen nog erg 

vasthouden aan oude gewoonten en tradities. Je kan daarom moeilijk zien wanneer mensen 

‘detribalized’ zijn.”38 Deze uitspraak bestempelt de Zulu-cultuur als een traditionele stammencultuur. 

Daarbij wordt eraan getwijfeld of locals wel in staat zijn om zich aan de westerse normen en waarden 

aan te passen. Een finance officer in het SACBC denkt eveneens dat bekering erg lastig te bereiken is: 

“It seems impossible to achieve as there is so much immoral behaviour happening; society doesn’t 

know conversion.” (Munro 2008). Volgens dezelfde priester komen er minder mannen dan vrouwen 

naar het SACBC, omdat mannen ‘minder aanpasbaar’ zijn dan vrouwen. Hiermee bedoelt hij dat 

mannen koppiger zijn, omdat ze zich minder snel laten beïnvloeden.39 Een lokale medewerkster bij het 

SACBC vindt dat Zuid-Afrikaanse mannen stone headed zijn.40 De voorbeelden geven blijk van een 

star beeld van de Zulu-cultuur, waardoor men weinig vertrouwen heeft in het bereiken van 

gedragsverandering. Daarnaast zien we een veroordeling van mensen die er niet in meegaan.  

In de benadering naar de doelgroep worden bepaalde culturele noties ten eerste als ‘obstakels 

in de bestrijding van het Aids probleem’ en ten tweede als ‘traditioneel, tribaal en onontwikkeld’ 

bestempeld. Laten we in de volgende paragraaf eens kijken naar deze vormgeving aan traditie en 

moderniteit. 

 

                                                           
36 Manual Education for Life, 2007 
37 Trainingsmap SACBC, ingekeken in Pretoria op 11/03 
38 Interview priester, Mtubatuba 03/04 
39 Interview priester, Mtubatuba 03/04 
40 Interview professional nurse, Hlabisa 28/04 
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2.5 Moderne samenlevingen 

 

Als westerse of blanke Zuid-Afrikaanse medewerkers van het SACBC het over witchcraft en een 

tribal cultuur hebben, typeren zij deze fenomenen typeren als ‘traditioneel’ in vergelijking met hun 

eigen cultuur. Een beschaamd lachje volgt. Een lokale medewerker spreekt het geloof in traditionele 

religies, en hij wijst daarmee op lokale tradities.41 De westerse cultuur wordt daarentegen veelal als 

‘modern’ bestempeld in verscheidene interviews. De directrice van het SACBC vertelt in ons gesprek 

bijvoorbeeld over “praktijken die we vinden in modern society, western society”, als tegenhanger van 

“traditional culture”.42 Een priester heeft het op eenzelfde manier over een traditional worldview en 

traditionele aspecten die moeten worden aangepast aan moderne situaties. Hierin herkennen we een 

beeld van de eigen identiteit als modern en die van de ander als tegengesteld.  

Dit is terug te zien in de literatuur. Het in stand houden van de tegenstelling tussen traditie en 

moderniteit komt volgens Crewe en Harrison (1998) vanuit een Europees perspectief dat ongelijke 

relaties tussen onszelf en anderen in de wereldgeschiedenis vormgeeft door simplistische overgangen 

van ontwikkeld naar onderontwikkeld en modern naar traditioneel. In ‘The idea of the West’ (2004) 

stelt Bonnett dat het zelfvertrouwen van het Westen ertoe leidt dat moderniteit, in de zin van westerse 

liberale normen en waarden, als de enige waardevolle keuze voor de mensheid wordt gezien. Deze 

houding leidt onder andere tot onbegrip en afkeuring van andere culturele praktijken. In de 

ontwikkelingshulp uit dit zich in centrale overtuigingen in ontwikkeling naar westerse vormen van 

moderniteit. Er is weinig oog voor andere vormen van moderniteit. Deze westerse creatie van 

moderniteit heeft betrekking op een essentialistische interpretatie van moderniteit en ontwikkeling, 

waarin rationaliteit, het verlichtingsdenken, wetenschappelijke vooruitgang, individuele prestatie en 

het afstand nemen van ‘traditionele’ culturele praktijken de boventoon voeren (Crewe & Harrison 

1998). Comaroff en Comaroff (2004) merken in Zuid-Afrika op dat Euromoderniteit in dit land als iets 

vanzelfsprekends wordt gezien door de langdurige westerse overheersing en het essentialiseren van de 

Afrikaanse cultuur. Hierbij verwijzen zij met name naar de belangrijke rol die rituelen spelen in de 

Afrikaanse moderniteit, terwijl rituelen in de westerse denkwijze vooral een teken waren en zijn van 

de scheiding van rationele moderniteit van ‘traditionele’ culturen.  

Als westerse vormen van moderniteit in Zuid-Afrika echter zo overheersend zijn en worden 

‘opgelegd’ in het bestrijden van het Aidsprobleem, waarbij een duidelijke scheiding wordt gemaakt in 

modern en traditioneel, hoeveel ruimte bestaat er dan nog voor het ontwikkeling van andere vormen 

van moderniteit? Larkin (2002) legt dit uit als het creëren van verschillende versies van moderniteit, 

die voor iedereen (bijvoorbeeld voor het Oosten en het Westen) anders zijn. Hij gebruikt de term 

‘parallelle moderniteiten’ om te refereren aan het samen bestaan in tijd en ruimte van verschillende 

economische, culturele en religieuze stromingen die vallen onder de term moderniteit. Het kunnen 

bestaan van parallel modernities hangt af van de ‘ruimte’ die lokale vormen van moderniteit krijgen 

om zich te ontwikkelen. Deze plaats lijkt gezien centrale overtuigingen naar westerse vormen van 
                                                           
41 Interview lokale medewerker, Kwamsane 23/04 
42 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
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moderniteit echter niet groot meer te zijn. Dit benadrukt scheve machtsverhoudingen. Later in deze 

thesis kom ik hierop terug. 

 

2.6 Betekeniskaders in het SACBC 

 

De boodschap van het SACBC naar de doelgroep toe interacteert met drie betekeniskaders in 

KwaZulu-Natal, die in het eerste hoofdstuk geïntroduceerd zijn: katholieke en westerse betekenissen, 

die door kolonialisme in Zuid-Afrika terechtgekomen zijn, en lokale betekenissen. Deze 

betekeniskaders brengen verschillende en soms tegenstrijdige beeldvormingen, benaderingen en 

gedragsregels teweeg. Verschillende beelden kunnen de boodschap van het SACBC verwarrend en 

onduidelijk maken voor de medewerkers en patiënten, aangezien hierdoor uitgedragen gedragsregels 

niet eenduidig zijn.  

Op een hoger niveau in de organisatie en bij de nonnen en bisschoppen die werkzaam zijn bij 

het SACBC wordt onthouding sterk gestimuleerd. De organisatie is officieel opgezet door de 

katholieke kerk, en vertegenwoordigt nog steeds de reactie van de katholieke kerk op HIV/Aids. Dit 

betekent ten eerste dat er geen condooms worden uitgedeeld of gepromoot. Dit gaat zelfs nog een stap 

verder: in het handboek van het Education for life programma staat de volgende uitspraak: “If an 

attitude prevails that when using a condom sex is safe, then the condom message can increase rather than 

decrease the incidence of Aids.” (Duffy 2003). Wat wel wordt gestimuleerd, is het hebben van één 

relatie en wachten met seks tot na het huwelijk.  

Op lokaal niveau onder lokale counselors is het voornamelijk het medische westerse discours 

dat overheerst. Lokale counselors krijgen bijvoorbeeld training van partnerorganisatie Philondle, die 

op scholen voorlichting geeft en wiens medewerkers zeer open praten over seksualiteit. Ik heb dit 

voorlichtingprogramma bezocht. Er wordt gedemonstreerd hoe de kinderen een condoom om moeten 

doen. In deze medische, westerse kijk op de situatie wordt het gebruik van condooms, safe sex en het 

hebben van één relatie gepromoot.  

Beide discoursen – het katholieke en het westerse – verwerpen bepaalde eigenschappen van de 

Zulu-cultuur, zoals polygamie (dit wordt gezien als onverantwoord seksueel gedrag), patriarchie en 

traditionele medicijnen. Msomi (1994) merkte dan ook op dat het Christendom en verwestering 

gelijkheden vertonen: met het overbrengen van het Christendom, werden automatisch ook aspecten 

van de westerse cultuur overgebracht. Toch blijkt uit de beschrijving hierboven dat de westerse 

benadering niet op elk gebied hetzelfde is als de katholieke benadering. Dit zorgt voor 

tegenstrijdigheden in de boodschap van het SACBC. 

In de gemeenschap en bij lokale medewerkers zijn er daarnaast nog lokale betekenissystemen 

over Aids aanwezig, waarin de naar westerse maatstaven ‘traditionele’ Zulu-cultuur en religie gevolgd 

wordt. In dit discours spelen het gebruik van traditionele medicijnen en bepaalde culturele praktijken 

als polygamie, het hebben van meerdere vrouwen, een rol. Bij de lokale medewerkers nemen lokale 

betekenissen een andere plaats in dan bij de gemeenschap. Westerse beelden over Aids zijn in een 
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dergelijke mate gestandaardiseerd in het gehele werk van het SACBC, dat lokale medewerkers in dat 

opzicht een afstand hebben tot hun lokale ‘publiek’. Hoe groot is de rol van lokale zienswijzen in de 

benadering van het SACBC nog?  

Hierover heb ik een lokale administratief coördinator gesproken. Zij is een knappe, dikke 

Zulu-vrouw met een groot hart, die altijd klaarstond om te helpen. Als ik haar interview in de tuin van 

het kantoor in Mtubatuba, vertelt zij dat medewerkers die afkomstig zijn uit de lokale cultuur, zoals 

zij, het hebben geaccepteerd om zich te verbinden met de westerse cultuur: “We can’t just do things 

out of our own culture, because of the environment.” De medewerkster doelt hiermee op westerse 

invloeden die hen beperkingen opleggen in het aanhangen van lokale praktijken en overtuigingen.43  

Een syncretisme van lokale en westerse betekenissystemen is te zien in religie: op lokaal 

niveau worden, zoals gezegd in hoofdstuk een, de katholieke inslag van de kerk en de Traditional 

African Religion gecombineerd. Traditional African Religions zijn spirituele, inheemse geloven van 

Afrikaanse volkeren die zich in vele rituelen uiten, bijvoorbeeld in het vereren van voorvaderen. 

Tevens wordt er in Mtubatuba op de lokale, naar westerse maatstaven traditionele manier gebeden. Dit 

houdt in dat er veel bij gezongen en gedanst wordt. Hoewel er syncretische processen hebben 

plaatsgevonden en lokale en christelijke religieuze gebruiken zich hebben verweven, blijft de 

organisatie echter katholiek; een religie die afkomstig is uit het Westen. Daarnaast hangen lokale 

medewerkers het medische, ‘moderne’, westerse discours over Aids aan en verwerpen zij bepaalde 

aspecten van de Zulu-leefwijze, zoals traditional medicins. Een zuster van het SACBC zei regelmatig 

dat ze het gebruik van traditionele medicijnen afkeurde. In deze combinatie van lokale, religieuze en 

westerse betekenissystemen, zien we oppervlakkig een grote rol van lokale betekenissen, maar heeft in 

feite het westerse discours veel meer invloed. Een standaardisatie van westerse waarden brengt daarbij 

dus een verwerping van bepaalde waarden uit de eigen cultuur met zich mee. Deze observatie komt in 

hoofdstuk vier terug. Bovendien geldt dat zowel de hogere medewerkers alsmede lokale medewerkers 

zich ‘lossnijden’ van de lokale gemeenschap, zij het dat lokale medewerkers een brugfunctie vervullen 

tussen de lokale bevolking en het hogere SACBC management in.  

Mcubu (in: Bate 2003, p.78) legt uit dat het conflict tussen de zogenoemde traditionele 

praktijken in de plattelandsdorpen en de publieke invloed van de westerse en christelijke praktijken 

een probleem blijft in de samenleving. Hoe gaan locals uit de gemeenschap met westerse invloeden 

om? Hoe is deze invloed zichtbaar in de manier waarop zij tegen het Aids probleem aankijken? En hoe 

zien zij een organisatie met westerse culturele noties en denkbeelden? Dit zijn vraagstukken die in het 

volgende hoofdstuk aan bod zullen komen. 

                                                           
43 Interview administratief coordinator, Mtubatuba 25/02 
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Hoofdstuk 3 

Westerse invloed en occidentalisme in het SACBC 

 

 

“Cultures that don’t support life or right behaviour, need to be submitted to conversion. And this is a 

problem, because there are a lot of people who don’t want to be submitted to conversion. People say: 

‘Conversion is asking me to do something that I don’t want to do. And I don’t want that, I want to keep 

doing what I do’” 44 

 

Wat vindt de gemeenschap van het SACBC en haar benadering? In het vorige hoofdstuk beschreef ik 

beelden vanuit de organisatie naar de gemeenschap toe. In dit hoofdstuk bekijk ik hoe de gemeenschap 

hiermee omgaat en hoe die beelden van oriëntalisme van de kant van het SACBC een omgekeerde 

beeldvorming creëren naar het SACBC en de westerse ‘cultuur’45 die hierin is doorgedrongen. 

 

3.1 De rural area: essentialisme versus constructivisme 

 

“Nothing in social life is based on an absolute, not even the idea of what counts as a cultural group.”  

~ Baumann 1999, p.141 

 

Om de houding van de doelgroep ten opzichte van het SACBC goed te kunnen weergeven, behoeft 

deze groep en haar levenswijze een nadere omschrijving. Het SACBC in Mtubatuba richt zich 

voornamelijk op de rural area. In hoofdstuk een is dit gebied in Zululand ingeleid als een landelijk 

gebied met een hoge mate van armoede en werkloosheid. Tijdens huisbezoeken met het SACBC 

kwam ik op plaatsen in de heuvels die met de auto niet bereikbaar waren. Toeristen komen er vrijwel 

niet en in de directe omgeving zijn bijna alleen black communities te vinden. Zulu die in dit gebied 

leven, zijn niet gewend aan blanke mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij soms vreemd 

opkeken van mij en mijn medeonderzoekster. Nadat wij een tijd in een dergelijke black community 

gewoond hadden, begonnen de mensen aan ons te wennen. En dat bood mij de kans om de levenswijze 

van de gemeenschap beter te leren kennen. 

                                                           
44 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
45 Met de westerse cultuur bedoel ik in deze scriptie met name westerse normen en waarden over culturele praktijken en 
overtuigingen, de westerse medische wetenschap en het Christendom. 
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In deze rural area lijkt cultuur op het eerste gezicht erg belangrijk te zijn voor veel mensen uit 

de Zulu-gemeenschap. De mensen praten graag over hun cultuur en zij willen hun gebruiken en 

gewoonten graag laten zien. Cultuur wordt hierbij voorgesteld als iets vaststaands: ‘de cultuur’ van de 

Zulu, de cultuur van de Xhosa, de Afrikaanse cultuur. Uitspraken van bijvoorbeeld mijn gastmoeder of 

een counselor en tevens vriendin als “this is a cultural thing” of “this is the way we do things in our 

culture”, ondersteunen dit. In de gemeenschap bestaat er een hele lijst van gedragsregels, gebruiken en 

gewoonten die specifiek zijn voor de Zulu-cultuur. Traditional chiefs introduceren nieuwe mensen in 

een dorp. Verder controleren en leiden zij de gang van zaken. Sommige rituelen maken verder een vast 

onderdeel uit van het Zulu-leven. Het vereren van voorvaderen is een voorbeeld van zo’n ritueel. 

Tijdens gebeurtenissen als bruiloften, begrafenissen en thanksgiving feesten worden geiten en koeien 

geslacht en wordt er in traditionele kleding gedanst en gezongen. Men offert het bloed van het vee aan 

de voorvaderen, die door de Zulu ‘ancestors’ genoemd worden. Aan dit proces komen tevens wierook, 

geitenbotten en –haren te pas. Zij vindt plaats in een rondavel, een rieten hut waar veel Zulu ook in 

wonen. De genderrollen zijn bij dit soort functions – maar ook in het algemeen – duidelijk verdeeld. 

Zowel mannen als vrouwen moeten zich houden aan bepaalde gedragsregels en gebruiken. Vrouwen 

doen het huishouden, zij koken en bedienen de mannen. De mannen werken in de tuin, slachten het 

vee en roosteren het vlees op het vuur.46 

Toch is mij na een tijd van participerende observatie en een aantal gesprekken met – hoog 

opgeleide – zwarte Zuid-Afrikanen47 duidelijk geworden dat cultuur meer iets is dat mensen altijd 

gewend zijn te doen in hun familie en niet iets wat vaststaat: het is veranderlijk. Deze veranderlijkheid 

is te zien in de invloed van de westerse cultuur. De Zulu-bevolking ervaart dit misschien niet direct zo, 

maar haar levenswijze wordt steeds meer onderhevig aan westerse invloeden. Hiermee wordt de 

invloed van lokale zienswijzen teruggedrongen. Een sangoma, een traditionele genezer, vertelt in ons 

gesprek over de traditional Zulu-culture dat cultuur nu heel anders wordt gezien dan vroeger. “De 

meeste mensen uit de gemeenschap zien dingen niet echt meer als cultuur, omdat ze nu in God geloven. 

Men houdt soms wel vast aan de traditionele manier van leven, maar gelooft nu in God. Dit maakt alles 

anders.” 48 Zij bedoelt hiermee dat ‘de Zulu-cultuur’ beïnvloed wordt door (westerse) invloeden van 

buitenaf. Hierdoor gaan Zulu zelf anders kijken naar culturele praktijken die verworpen worden, zoals 

polygamie. Een zwarte community developer stelt op eenzelfde wijze dat de mensen nog steeds in hun 

‘tradities’ geloven, maar dat dit vanwege het Christendom en ‘civilization’ wel anders geworden is in 

de loop van de tijd.49 Uit deze opmerking blijkt dat de eigen levenswijze als ongeciviliseerd en 

traditioneel wordt gezien. Het Westen wordt als tegengesteld ervaren, dus ‘modern’ en ‘geciviliseerd’. 

Westerse en christelijke  invloed in de Zulu-gemeenschap wordt bevestigd door Mcubu (in: Bate 2003, 

p. 78) en is in hoofdstuk één beschreven als een gevolg van het kolonialisme. In hoofdstuk twee 

                                                           
46 Veldwerknotities Hlabisa 20/03 – 22/03 
47 Interview priester, Mtubatuba 11/05; interview coördinator programma empowering mannen, Hluluwe 15/04 
48 Interview sangoma, Kwamsane 17/04 
49 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
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hebben we gezien hoe deze invloeden in de benadering van het SACBC zichtbaar zijn. Laten we dit nu 

eens bekijken voor de manier waarop de lokale bevolking omgaat met het Aids probleem. 

 

3.2 Traditionele genezers en westerse dokters 

 

“Traditional healers are nowadays still very powerful in the Zulu community. But we cooperate more and 

more with medical clinics.” 50 

 

Dit citaat van een sangoma51 laat zien dat traditionele dokters nog steeds veel aanzien hebben, maar 

wel steeds meer samenwerken met medische projecten. Uit gesprekken met local medewerkers bij het 

SACBC blijkt dat mensen vaak eerst naar een traditionele dokter gaan als ze zich niet lekker voelen. 

Als dit niet werkt, gaan ze naar een medische dokter.52 Een lokale counselor bij het SACBC vertelt dat 

veel mensen de traditionele en medische behandeling tegelijkertijd ondergaan. Hij staat in deze 

uitspraak niet alleen; verschillende local medewerkers bij het SACBC stellen dat mensen liever naar 

een traditionele genezer gaan “..because it has always been this way and people see it in their 

families.” Een retired nurse en patiënt bij het SACBC stelt dat mensen vaak gewoon geloven wat ze 

geloven omdat ze niet opgeleid zijn.53 Een lokaal meisje bevestigt eveneens dat veel mensen nog naar 

een traditionele dokter gaan uit gewenning.54  

Toch switchen steeds meer mensen naar een medische behandeling en zienswijze. Een 

community developer vertelt dat hij vroeger ook naar een traditionele genezer ging. Er was een periode 

dat hij en zijn vrouw geen kinderen konden krijgen. Ze deden alles ‘volgens de regels van hun 

cultuur’, maar toch lukte het niet. Hij luisterde naar de social teachings van de kerk. Toen bedacht hij 

zich dat sommige aspecten van zijn cultuur goed waren, maar andere niet. Hij zegt dat hij in zijn 

cultuur gelooft en deze beleeft, maar ook het medische discours volgt.55  

Sommige patiënten die bij het SACBC onder behandeling zijn, hebben geen goed woord over 

voor de traditionele dokters en medicijnen. Ze zeggen dat ze nooit naar een traditionele dokter zouden 

gaan. Ze blijven maar herhalen dat ze een positief leven leiden, slechts één of helemaal geen partner 

hebben, nooit onbeschermde seks of zelfs helemaal geen seks hebben. In ons gesprek zegt een patiënt 

bij de SACBC vastberaden: “No sex! I’m living a positive life!”56 Het zou echter goed mogelijk 

kunnen zijn dat patiënten een sociaal wenselijk antwoord geven aan een blanke westerling. Ook hieruit 

blijkt een ongelijke verhouding. 

 

 

                                                           
50 Sangoma, Kwamsane, 17/04.  
51 Een sangoma is een genezer uit de Zulucultuur, die vanuit een meer magische benaderingswijze klachten behandelt. 
52 Hierbij wil ik opmerken dat een traditionele behandeling door een traditional healer zelf als niet-medisch wordt 
bestempeld: een traditionele behandeling heeft als doel niet-medische klachten te behandelen. 
53 Interview retired nurse, Mtubatuba 14/04 
54 Interview lokaal meisje, st. Lucia 04/05.  
55 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
56 Interview patient SACBC, Hlabisa 05/05 
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3.3 Beelden over het SACBC 

 

Hoe de lokale gemeenschap tegenover deze invloed van westerse vormen van moderniteit en medische 

wetenschap in hun levenswijze en in de Aids crisis staat, bekijken we nu in het SACBC. Er bestaat een 

goede relatie tussen mensen uit de gemeenschap en de lokale medewerkers. Zij kunnen zich dan ook 

goed met hen identificeren. Lokale medewerkers komen vaak uit dezelfde gemeenschap als de 

doelgroep en snappen wat er speelt. Omdat patiënten vrijwel alleen met lokale medewerkers te maken 

hebben, associëren zij de organisatie niet automatisch met het Westen of met westerse ideeën. Een 

zwarte Zuid-Afrikaanse man denkt niet dat de gemeenschap noodzakelijkerwijs op de hoogte is van 

het feit dat medische programma’s vanuit blanken en het Westen komen. ‘Gewone’ mensen denken 

daar niet over na, volgens hem. Ze komen gewoon, omdat de behandeling helpt.57 Uit mijn 

onderzoeksbevindingen blijkt eveneens dat veel patiënten een positief beeld van het SACBC hebben, 

simpelweg omdat zij (soms dood-)ziek zijn en deze organisatie hen medicijnen biedt. Deze mensen 

hebben belangrijker zaken om zich mee bezig te houden dan de vraag of deze organisatie er westerse 

denkbeelden op nahoudt. Dit is een punt dat om nadere aandacht vraagt in de discussie aan het eind 

van deze thesis. 

Toch blijkt wel dat men het SACBC als een westerse organisatie ziet. Twee mannelijke 

patiënten zeggen bijvoorbeeld dat de Aids office een westers idee is: “We think programs like the 

SACBC come from the West.”58 De wisselwerking tussen beelden van oriëntalisme van het SACBC 

naar de gemeenschap (zie hoofdstuk twee) en een tegengestelde beeldvorming vanuit de Zuid-

Afrikaanse gemeenschap naar het SACBC, occidentalisme, is opvallend in dit onderzoek. Volgens 

Buruma en Margalit (2004) is occidentalisme exact tegenovergesteld aan oriëntalisme, een 

gegeneraliseerd beeld dat er vanuit de Oriënt naar de Occident wordt gevormd. Een voorbeeld van 

een dergelijke beeldvorming is bijvoorbeeld die van het Westen en processen van verwestering als 

een ‘modern iets’ of een ‘Europees iets’ dat het Oosten bedreigt. Het Westen wordt door veel Aziaten 

of Afrikanen gelijkgesteld aan kolonialisme (Buruma & Margalit 2004).  

Binnen dit occidentalisme herken ik drie beeldvormingen over het SACBC en het Westen. 

Zij kunnen –in tegenstelling tot wat in de beschrijving van Buruma en Margalit naar voren komt– 

zowel wantrouwende als bewonderende vormen aannemen. Het Westen wordt enerzijds gezien als 

een blessing die Afrika uit de put komt helpen. Anderzijds zien mensen blanken en westerlingen als 

indringers die controle willen uitoefenen. Tenslotte bestaat er een beeld van westerse dokters als 

agents of death, dokters met slechte intenties die koloniale praktijken willen voortzetten en 

bevolkingscijfers proberen te controleren. Deze beelden licht ik in de volgende subparagrafen toe.  

 

                                                           
57 Interview coordinator programma men power, Hluluwe 15/04. 
58 Interview twee patienten, Hlabisa 05/05 
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De white creations of God 

 

Wanneer mijn onderzoekspartner en ik ons bevinden onder een groep locals, is een vorm van aanzien 

opmerkelijk. Van alle kanten krijgen we te horen: “We zijn zo blij dat jullie er zijn! Nu wordt het allemaal 

beter, en gaan we niet meer zo snel terug naar alcohol en drugs!” Uit de houding van de lokale bevolking 

blijkt dat men tegen ons opkijkt. Alle patiënten zeggen netjes tegen ons dat ze hun behandeling netjes 

ondergaan en niet aan traditionele medicijnen beginnen. Dit schept scheve verhoudingen, die vergelijkbaar 

zijn met de relatie tussen ouder en kind.59 

 

Bovenstaand beeld van bewondering ten opzichte van blanken en westerlingen kwam in dit onderzoek 

op verschillende manieren naar voren. Uit zowel informele gesprekken als expertinterviews blijkt dat 

men vertrouwen heeft in het Westen.60 Het Westen wordt gezien als modern, bekwaam en vooral rijk. 

“Voor de gemeenschap bestaan er geen arme blanken”, vertelt de coördinator van een programma 

voor empowering van mannen me. Veel mensen kijken tegen blanken op maar denken er verder niet 

echt over na. Alleen opgeleide mensen denken op deze politieke manier van blank en zwart, zegt hij. 

Mensen uit de gemeenschap sturen hun kinderen liever naar een school die opgezet is door blanken, 

dan naar een school die geleid wordt door zwarten. Als het op werk aankomt, worden blanken volgens 

hem eerder aangewezen als capabel. Ze zijn bijvoorbeeld meer capital-minded, vindt de coördinator, 

waarmee hij bedoelt dat blanken meer op materiële ontwikkeling gericht zijn.61 Blijkbaar wordt deze 

instelling gewaardeerd. 

Dit vertrouwen in het Westen wordt bevestigd door gesprekken met locals uit de armste rural 

area, waar dit onderzoek plaatsvond. Twee mannelijke patiënten van het SACBC bijvoorbeeld, 

verwachten na ons gesprek in een kantoortje van het SACBC in Hlabisa dat mijn onderzoekspartner en 

ik, omdat wij blank zijn, een behandeling kunnen geven die Aids geneest. Volgens de twee mannen 

kunnen blanken alles doen wat ze willen “because they are brilliant.”62 Een andere mannelijke patiënt 

vertrouwt mij toe dat blanken zijn gemaakt door God om als voorbeeld te dienen en om de Afrikaanse 

gemeenschap de toekomst te laten zien. Twee vrouwen vertellen dat ze het erg waarderen als blanken 

met hen communiceren, omdat zij hen andere ideeën hebben gegeven over sickness en death. Daaraan 

voegen zij toe dat het meestal de blanken zijn die hen een baan geven. De traditional chief van 

Mtubatuba en Hlabisa – zoals gezegd is een chief de traditionele leider van een bepaald dorp of een 

bepaalde gemeenschap – zegt dat zwarte mensen in de rurale gebieden nog steeds bang zijn voor 

blanke mensen. Ze respecteren blanke mensen daar meer dan ze hem respecteren.63 Het behoeft weinig 

uitleg dat deze voorbeelden blijk geven van een beeld van bewondering naar blanken toe. 

 

 

                                                           
59 Participerende observatie, Hlabisa, 15/04 – 15-05 
60 Interview coordinator Men power, Hluluwe 15/04, interviews patienten SACBC, Hlabisa 05/05, interviews gemeenschap. 
61 Interview coordinator Men power, Hluluwe 15/04 
62 Interview twee patiënten, Hlabisa 05/05 
63 Interview traditional chief, Mtubatuba 16/04 
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De blanke indringers 

 

Naast een beeld van vertrouwen in het Westen, bleken westerlingen en blanken in een andere visie 

juist naar voren te komen als indringers. Op een enquête over Aids die afgenomen werd door lokale 

medewerkers van het SACBC en waar directe en bevooroordeelde vragen in stonden, zoals “Hoe vaak 

gebruik je een condoom” of “Denk je dat condooms HIV bevatten?”, werd afkeurend gereageerd. Een 

groot aantal vragenlijsten was niet ingevuld, omdat mensen dit een schending van hun privacy vonden. 

Een ruimte voor notities van de medewerkers stond vol met opmerkingen als: “Hij vond dat ik zijn tijd 

verdeed” of “Hij dacht dat ik hem voor een bepaalde politieke partij probeerde te strikken”.64  

Door het inzetten van lokale medewerkers tijdens het afnemen van dit soort vragenlijsten 

wilde het SACBC het vertrouwen van patiënten winnen. Het gevolg was dat lokale medewerkers, door 

hun westerse standpunten, niet meer vertrouwd werden. Een lokale counselor vertelt zelfs dat mensen 

op een gegeven moment de hond achter hem aan stuurden. Toen hij bij een conferentie in de buurt van 

Hlabisa was, volgde een man hem, schreeuwend: “You got no shy! We are loosing our dignity.”65 

Mensen voelen zich volgens hem aangetast in hun waardigheid door een dergelijke indringing in hun 

privéleven. Dit werd bevestigd bij Philondle, voorlichtingsprogramma en partnerorganisatie bij het 

SACBC, en bij het Afrika centrum, een onderzoeksorganisatie die zich richt op demografische 

gegevens in de rural area. Beide organisaties struikelden over het feit dat, wanneer mensen onderzoek 

deden in de gemeenschap en vragen wilden stellen, dit absoluut niet op prijs werd gesteld en mensen 

alleen deel wilden nemen, als ze er zelf op vooruit zouden gaan. 

De zwarte Zuid-Afrikaanse gemeenschap vindt programma’s als het SACBC snel bemoeiziek 

en wil geen controle door middel van een vragenlijst met persoonlijke vragen. Er wordt achterdochtig 

gereageerd en men denkt snel dat westerse programma’s slechte bedoelingen hebben. Het gegeven dat 

tachtig procent van de mensen eerst naar een traditionele genezer gaat voordat zij een westerse dokter 

opzoeken, lijkt eveneens een idee van wantrouwen tegenover de medische aanpak te ondersteunen. 

 

De white agents of death 

 

“Medische programma’s als het SACBC worden verbonden met westerse ideeën. Toen dit programma 

begon, dacht men dat het gewoon een blank idee was om de zwarten te controleren. Men dacht dat blanken 

met verhalen over condooms en veilige seks kwamen omdat ze de zwarte bevolkingscijfers wilden 

controleren.” 66 

 

Een laatste kijk op een westerse organisatie (-cultuur) en medewerkers gaat een stap verder dan 

wantrouwen. Een Argentijnse medewerkster bij het SACBC, van wie het citaat hierboven afkomstig 

is, vertelt hierover. Toen het SACBC net bestond, mensen dachten dat het programma niet meer was 

                                                           
64 Veldwerknotities, Mtubatuba 26/03 
65 Interview lokale medewerker SACBC, Kwamsane 23/04 
66 Interview coordinator orphans programma, Hlabisa 05/05 
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dan een poging van blanken om de zwarte bevolking te controleren, het land te regeren en de 

bevolkingscijfers onder controle te brengen. Zij zagen westerse hulpacties als een poging tot eliminatie 

van de zwarte bevolking. Als ik vraag hoe de medewerkster dit weet, vertelt zij: “Ik ging eens naar een 

training die gegeven werd door een mannelijke Zulu. De man vertelde dit soort dingen tegen de bevolking 

en hij geloofde dit ook echt. En als ik zelf met mensen uit de gemeenschap praat, voel ik dat zij denken: jij 

begrijpt ons niet, jij veroordeelt onze cultuur. Dit beeld blijft vandaag de dag nog steeds in het hoofd van 

veel mensen hangen. Mensen zijn bang voor westerlingen, ze vertrouwen de westerse bedoelingen niet en 

zijn bang dat zij hen in de val lokken.” 67. Volgens een patiënt bij het SACBC denken veel locals dat het 

Aids virus niet begonnen is in Zuid-Afrika maar gebracht is door de blanken. Daarom vinden zij het 

beter om naar een traditionele dokter te gaan. Deze kan hen beter helpen, aangezien ‘de blanken de 

zwarten willen elimineren’. Veel mensen geloven dit nog steeds, vertelt de patiënt.68  

Testen op HIV is echt een laatste stap voor veel mensen. Educatie over condooms geloven ze 

eigenlijk niet. “Mensen denken dat dit als westerse cultuur is gekomen en het brengt hen in de war”, 

volgens een local administratief coördinator.69 Sommige mensen geloven dat condooms HIV bevatten. 

Fassin (2007, p. 161) schrijft dat “the white authorities were suspected of being responsible for the 

spread of the Aids virus: ‘People are well aware that that is why it has become a black people’s 

illness’.” Dit citaat laat eenzelfde wantrouwen zien ten opzichte van blanken in het Aids probleem. 

 

3.4 Beelden over een katholieke organisatie: respect versus angst 

 

Het SACBC is een katholieke organisatie. In hoofdstuk twee is vastgesteld dat de kerk in het verleden 

een rol heeft gespeeld rond stigmatisering. Mensen die lijden aan Aids werden gezien als immoral 

(Munro 2008). Thornton (1995) schrijft ook dat de kerk personen controleerde door controle van de 

rituelen en een verbod op het uiten van seksualiteit, regulatie van genderrollen en het huwelijk. 

Processen van stigmatisering zijn hedentendage nog niet verdwenen. Hoe kijkt de zwarte Zuid-

Afrikaanse doelgroep aan tegen het feit dat het SACBC een katholieke organisatie is?  

De kerk heeft een flinke invloed gehad in Zulu-land. Msomi (1994) stelt dat tegelijk met het 

Christendom aspecten van de westerse cultuur overgebracht zijn naar de Zulu. Zij merkt op dat 

verschillen in wereldbeeld, achtergrond en ideeën over gezondheid problemen veroorzaken in de 

pastoral counseling. Het Christendom krijgt in een specifieke culturele context haar eigen betekenis. 

Mijns inziens is dit oppervlakkig gezien juist. Lokaal vullen mensen het Christendom op hun eigen, 

lokale manier in. Toch lijken de uitspraken van een traditionele genezer erop te wijzen dat 

missionarissen erin ‘geslaagd’ zijn om traditionele religies naar de achtergrond te dringen. Zij vertelt: 

“Nowadays, most people in the community look differently at their culture, because they believe in 

                                                           
67 Interview coördinator orphans programma, Hlabisa 05/05 
68 Interview patient, Hlabisa 05/05 
69 Interview administratief coordinator SACBC, Mtubatuba 25/02 
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God now.”70 Hiermee bedoelt zij dat de lokale bevolking bepaalde culturele praktijken die door de 

kerk verworpen worden kritischer en meer volgens christelijke normen gaan bekijken. 

De directrice van het SACBC gelooft dat mensen een kerkelijk programma eerder vertrouwen. 

Zij geloven dat de kerk iets te bieden heeft waar ze niet zonder kunnen.71 Uit dit onderzoek komt 

echter veeleer naar voren dat de kerk een bepaalde status in de gemeenschap heeft, die bij de lokale 

bevolking zowel respect als angst veroorzaakt. Enerzijds kijken mensen op tegen de kerk. Priesters 

worden altijd respectvol begroet met een kleine buiging en men is er trots op om deel van de kerk te 

mogen uitmaken. De wekelijkse kerkdienst is een ware happening. Elke zondag kleden mensen zich 

mooi aan en ze verschijnen in groten getale. Enthousiast wordt er gezongen, geknikt en gejoeld voor 

een prekende priester.72 Mensen uit de community zeggen zich dankbaar te voelen, omdat de kerk hen 

wil helpen. In een enquête van het SACBC staat: “The Church’s actions are seen as providing 

pastoral and spiritual care to people and running many AIDS programs.” (Munro 2008). 

Het opkijken tegen de kerk heeft ook een keerzijde. Priesters worden op een voetstuk geplaatst 

en dit brengt een bepaalde schaamte met zich mee. Volgens een community developer die bekend is 

met het SACBC, is de ligging van een aantal klinieken misplaatst. Mensen komen niet, zegt hij, omdat 

zij niet willen dat hun priester hen ziet. De developer heeft deze schaamte bij verscheidene mensen, 

maar voornamelijk mannen, ervaren.73 En zelfs de hoofdverpleegster, is als niet-katholieke vrouw 

voorzichtig naar ‘die katholieken’ toe: “daar moet je voor uitkijken.” 74 

 

3.5 Gevolgen voor het SACBC 

 

Uit de voorgaande alinea’s kan opgemaakt worden dat locals het SACBC niet als een ‘gelijke’ zien. 

De lokale bevolking plaatst een westerse organisatie, blanke westerlingen en de kerk nog altijd op een 

voetstuk. Zij hebben daar bewondering, wantrouwen of angst voor. Deze beelden bevestigen een 

afstand tussen locals en het SACBC. Het feit dat de organisatie geleid wordt door de katholieke kerk, 

leidt eveneens tot een gevoel van ongelijkheid. Laten we nu eens bekijken welke gevolgen deze 

beeldvorming heeft voor de houding van locals ten opzichte van het SACBC.   

Zoals ik eerder beschreef, vermijden mensen die geïnfecteerd zijn met HIV zo lang mogelijk 

een medische dokter, totdat ze echt geen andere keuze meer hebben. Dat de lokale bevolking in eerste 

instantie haar levenswijze het liefst niet onderworpen ziet worden aan een westerse invloed, maak ik 

op uit verschillende onderzoeksresultaten. Volgens de community developer willen mensen niks weten 

van medische programma’s als ze niet ziek zijn. “If they are not sick, they are not interested.”75 Als 

iemand echter ernstig ziek wordt en zonder resultaat een traditionele behandeling volgt, rest er geen 

andere keuze dan de westerse medische aanpak. Dit wil niet zeggen dat men hier altijd gelukkig mee 

                                                           
70 Interview sangoma, Kwamsane 17/04 
71 Interview directrice SACBC, Pretoria 11/03 
72 Veldwerknotities, Hlabisa 18/04 
73 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
74 Interview professionele verpleegster, Hlabisa 28/04 
75 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 



Aan de keerzijde van hulpverlening Myrte de Vos 

41 

 

is. Zelfs na de aanvang met westerse medicatie kan het nog voorkomen dat mensen terugvallen op 

traditionele medicijnen, al gebeurt dit niet vaak. Op 02/04 was er een mannelijke patiënt in een 

kliniek, die een periode was afgestapt van de medicatie van het SACBC. Een local counselor vertelt 

ons hierbij dat hij waarschijnlijk terug is gegaan naar Zulu-medicatie. “People do this because of their 

culture, they are used to it at home.” 76 De familie – vooral de oudere generatie – kent de medicijnen 

niet. Mensen durven vaak niet aan hun familie te vertellen dat ze Aids hebben. Dan kiezen ze eerder 

de Zulu-medicatie voor hun symptomen. Soms slikken ze Anti Retroviral Treatment (ART) en Zulu-

medicatie tegelijk. Dit heeft een versterkt negatief effect, is ons door verscheidene medewerkers 

verteld. Twee behandelingen die vanuit verschillende ideeën tot stand komen lijken logischerwijs 

verwarring te scheppen. 

Op het bereiken van gedragsverandering in het SACBC wordt volgens verschillende 

informanten door veel mensen negatief gereageerd. Een priester vertrouwt me toe dat hij de Zulu 

opstandig en behoudend vindt. Veel mensen willen niet onderworpen worden aan conversion. Uit een 

onderzoek bleek dat mensen vinden dat hen gevraagd wordt iets te doen wat ze niet willen doen. 

“Conversion is asking me to do something that I don’t want to do. And I don’t want that, I want to keep 

doing what I do.” (Munro 2008). Dezelfde enquête laat zien dat sommige medewerkers van het 

SACBC denken dat de gemeenschap niet de problemen onder ogen wil zien, wat nodig is om tot 

‘echte’ bekering te komen. Volgens een lokale medewerker vinden mensen dat hen gevraagd wordt de 

westerse cultuur over te nemen.77 De coördinator van het orphans programma vindt wel dat deze 

houding langzaam aan het veranderen is. Dit is echter lastig vanwege het verleden van de Zuid-

Afrikaanse zwarte bevolking in verhouding tot blanken, en de beeldvorming die zij hieraan over heeft 

gehouden.78 Zolang het SACBC zich richt op behavioural change, lijkt er echter vanuit de locals niet 

veel andere keuze te bestaan dan aanpassing. Een streven naar gedragsverandering heeft mijns inziens 

niet het gewenste effect en houdt ongelijke machtsverhoudingen in stand. Dit zal in het volgende 

hoofdstuk toegelicht worden.  

 

We hebben het nu enerzijds over beeldvorming van het SACBC naar de gemeenschap (oriëntalisme) 

en anderzijds over beeldvorming van de gemeenschap naar het SACBC (occidentalisme) gehad. Zij 

geven blijk van ongelijke verhoudingen. Het ingekapseld raken van oriëntalistische denkbeelden in de 

gehele samenleving zal in het volgende hoofdstuk uitgelegd worden aan de hand van een analyse van 

verschillende beelden die met elkaar interacteren in deze Zuid-Afrikaanse gemeenschap. De theorieën 

van Giddens (1991) en Lakoff (2005) over de inkapseling van westerse denkbeelden en een analyse 

van de manier waarop dit gevoelens van home, het zelfbeeld en de houding van de doelgroep 

beïnvloedt, kunnen wellicht opheldering verschaffen over de verhoudingen en de machtsprocessen. 

Ten slotte ga ik in op mogelijke belangen achter het hoog houden van oriëntalistische beelden en het 

streven naar behavioural change. 

                                                           
76 Veldwerknotities, 02/04 
77 Interview lokale medewerker SACBC, Kwamsane 23/04 
78 Interview coordinator orphans programma, Hlabisa 05/05 
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Hoofdstuk 4  

‘Global’ forces, thuisgevoelens en zelfbeeld: een analyse van effecten en belangen 

 

 

De voorgaande hoofdstukken hadden tot doel te laten zien dat locals en het SACBC elkaar niet als 

‘gelijke’ partner zien. Medewerkers van het SACBC nemen in hun westerse benadering een 

oriëntalistische beeldvorming mee naar de patiënten toe. De lokale bevolking op haar beurt plaatst een 

westerse organisatie, blanken/westerlingen en de kerk niet op gelijke voet. Deze ongelijke 

verhoudingen en machtsprocessen wil ik in dit hoofdstuk dieper analyseren. In het eerste hoofdstuk 

gaf ik aan dat westerse beelden, die door kolonialisme en processen van modernisering in een andere 

lokaliteit ingebed raken, zorgen voor ongelijke verhoudingen. Aan de hand van theorieën van Giddens 

(1991) en Lakoff (2005) kan ik wellicht opheldering geven over hoe de inbedding van deze 

verschillende ideeën een standaardisatie van oriëntalistische denkbeelden in de samenleving creëren, 

en over de ongelijke verhoudingen en machtsprocessen die hieruit ontstaan. 

 

4.1 “The consequences of modernity” 

 

“Modernity is the belief in linear progress, absolute truths and rational planning of an ideal social order.” 

~ Harvey 1989, p.35 

 

Giddens (1991) definieert moderniteit als de manieren van sociaal leven of de manieren van 

organisatie die zijn opgekomen in Europa vanaf de zeventiende eeuw en die op subtiele wijze steeds 

meer mondiaal werden in hun invloed. Kolonialisme heeft hier mijns inziens een belangrijke rol in 

gespeeld, aangezien moderniteit volgens Giddens (1991) betrekking heeft op de versterking van 

mondiale sociale relaties, die locaties op afstand verbinden. Lokaliteiten worden hierbij niet meer 

alleen gevormd door wat onmiddellijk aanwezig is, maar ook door invloeden die ver van hen af staan. 

Dit uit de context trekken van sociale relaties of ideeën wordt ook wel disembedding genoemd. 

Hierdoor leven steeds meer mensen in omstandigheden waarin disembedded instituties lokale 

praktijken verbinden met globale sociale relaties. Modernisering verwijst volgens Giddens (1991) 

daarom naar het verbinden van het lokale en globale, het vermengen van aan- en afwezigheid, het 

verweven van sociale gebeurtenissen en relaties ‘op afstand’ met lokale contexten. In zijn boek “The 

consequences of modernity” (1991) verwijst hij ook naar ideeën over moderniteit die door processen 
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van modernisering uit hun lokale context – met al haar betekenissen – getild worden en ingebed raken 

in een nieuwe context – met al haar nieuwe betekenissen. 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat in Zuid-Afrika door het kolonialisme de vermenging 

van lokale en ‘globale’ betekeniskaders zichtbaar is in de gemeenschap rond Mtubatuba en Hlabisa, 

waar het SACBC zich op richt. In het onderzoeksveld is een verband tussen lokale praktijken en 

globale ideeën bijvoorbeeld terug te zien in het verbinden van ‘mondiale’ medische wetenschap met 

lokale medische praktijken. “Traditional healers are nowadays still very powerful in the Zulu community. 

But we coöperate more and more with medical clinics.”79 Afgeleid uit voorgaande hoofdstukken, lijken 

westerse ideeën over Aids hierin overheersend te zijn. Volgens Lakoff (2005) betekent dit dat westerse 

ideeën over medische wetenschap liquide zijn geraakt. Dit betekent dat zij niet meer enkel specifiek 

zijn voor een lokale context, maar zo abstract worden dat zij naar een nieuwe context ‘vertaald’ 

kunnen worden. Medische kennis is dus dermate geabstraheerd en veralgemeniseerd geraakt dat zij 

uitwisselbaar wordt, kan ‘reizen’ naar andere plekken en daar standaardiseert. 

 Giddens (1991) plaatst met zijn theorie globalisering in een machtige, dominante positie door 

in het Westen ontwikkelde ideeën neer te zetten als ideeën die uit hun lokale omgeving getrokken zijn, 

de wereld over zijn gereisd en hierdoor een mondiale invloed hebben gekregen en liquide zijn 

geworden. Daarmee lijkt hij precies datgene te doen waarvoor Boellstorff (2005) waarschuwt. Deze 

antropoloog vergeleek het proces van mondialisering in hoofdstuk twee immers met een rape 

narrative: een verhaal dat een masculinized entity neerzet, waarbij mondialisering de verkrachter is die 

altijd in een dominante positie is, en een feminized entity als rape victim of local in een positie van 

zwakheid. Tsing (2000) levert eenzelfde vorm van kritiek. Zij is van mening dat het dominante beeld 

van “global forces” en globalism dat de stromingen en verbintenissen in de wereld bepaalt, vanuit een 

etnocentrisch (westers) blikveld gecreëerd is. Daarom vraagt zij zich af of we globalisering en het idee 

van moderniteit dat daarbij hoort, wel klakkeloos als uitgangspunt mogen nemen voor hedendaagse 

ontwikkelingen. Dit denkbeeld zou volgens haar wel eens de superioriteit van ‘the global’ kunnen 

bevestigen of zelfs bekrachtigen. Als we dit bijvoorbeeld betrekken op de medische wetenschap, is het 

mondiale medische discours eigenlijk niet meer dan een westers discours, terwijl er vanuit het lokale 

discours nog weinig doordruppelt tot internationale betekenissystemen.  

Hebben westerse ideeën in een lokaliteit met al haar eigen opvattingen, zoals die in Zuid-

Afrika bestaat, dan ook dezelfde betekenis dan in Europa of het Westen? In het Westen speelt alleen 

het westerse discours een rol, terwijl in Zuid-Afrika het lokale discours ook een belangrijke plaats 

inneemt. Uit de onderzoeksresultaten van de voorgaande hoofdstukken bleek dan ook duidelijk dat 

ideeën die het SACBC op haar doelgroep wil overbrengen, uit de ene context getrokken en in een 

andere context opnieuw gevestigd zijn. Locals nemen deze niet klakkeloos over, omdat lokale 

invloeden een rol blijven spelen.  

In publicaties van het SACBC (Bate 2003; Munro 2008) is de rol van het westerse medische 

discours over Aids dominant. Hoewel westerse en blanke Zuid-Afrikaanse medewerkers bij het 

                                                           
79 Sangoma, Kwamsane 17/04 
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SACBC wel het belang inzien van ‘rekening houden met’ de cultuur van de doelgroep, vinden zij, 

gezien het belang van het idee van bekering in het werk van het SACBC, dat locals de westerse 

denkwijze moeten overnemen en in kunnen passen in hun eigen leven. Zij gaan dus uit van het 

universalisme van westerse denkbeelden, waarbij wereldbewoners – zonder te kijken naar culturele 

achtergrond – als gelijken worden gezien (Benhabib 2002). Dit getuigt van een commensurabele kijk 

op verschillende (culturele) wereldbeelden. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat deze verenigbaar 

zijn. Waarom zouden we echter zo zeker zijn van commensurabiliteit in de verschillende zienswijzen, 

gezien het in hoofdstuk drie beschreven onbegrip en de weerstand die er vanuit de Zuid-Afrikaanse 

bevolking bestaat over de implementatie van westerse ideeën over Aids? Uit een publicatie over 

pastoral care in the Zulu society blijkt dat Zulu-patiënten vaak problemen ervaren die hun oorsprong 

hebben in het leven in een situatie van een kruising tussen een Zulu en een westers wereldbeeld 

(Msomi 1994). 

Desalniettemin schept dit veldwerk de indruk dat westerse normen en waarden, in Zuid-Afrika 

gevestigd door kolonialisme en later door processen van globalisering, zodanig geïnternaliseerd zijn in 

het werk van de SACBC, de regering en de maatschappij, dat zij in een lokaliteit met andere 

betekenissen steeds meer universele waarden worden. Een standaardisatie maakt westerse normen en 

waarden, om in het concept van Lakoff te spreken, liquide. Oriëntalistische denkbeelden over de 

zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking, in deze denkbeelden ingekapseld, worden eveneens steeds meer 

universele denkbeelden. En dit beïnvloedt de doelgroep van het SACBC op verschillende manieren: in 

hun thuisgevoelens en in hun zelfbeeld.  

 

4.2 Home is where the West is…? 

 

Na de apartheid was het voor zwarte stammen als de Zulu belangrijk om vast te houden aan de eigen 

cultuur, zodat deze niet volledig overgenomen zou worden door het Westen. De lokale bevolking 

kwam sterk op voor haar oude manier van leven, om haar mannetje te staan tegenover westerse 

invloeden.80 Nu is dat nog steeds te zien in het belang van traditional healers en rituelen en de 

essentialistische visie die er op ‘cultuur’ bestaat. Lichtenberg (1999, geciteerd in Hedetoft en Hjort 

2002) concludeert in haar artikel dan ook dat cultuur een belangrijke ‘bron’ van belonging is: 
 

“For most people cultural belonging is very important. It is hard to say a great deal about this in 

analytical terms, perhaps because it is basically so very simple: for most of us, our native culture provides 

us with a sense of being at home in the world… We can recognize the superior virtues of other cultures, but 

still feel the attachment bred of familiarity our own culture affords. The features of a culture that produce 

this sense of familiarity and well-being are its language and folkways, its sounds and smells, the 

innumerable subtle and, in the scheme of things, trivial customs and practices and ways of life we grow up 

with.” 

                                                           
80 Apartheidsmuseum 26/05 
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Toch vraag ik me af in hoeverre er in Zuid-Afrika nog ruimte is voor andere vormen van 

moderniteit dan de westerse. Door het besproken ingebedde en liquide gemaakte westerse discours, 

dat ook ideeën over wat moderniteit is met zich meedraagt en steeds meer een basiswaarde wordt in de 

samenleving, lijken andere invloeden en vormen van moderniteit het onderspit te delven. 

In het SACBC ligt er nog een dermate zelfhandelend vermogen bij de gemeenschap dat zij 

zich niet willen en ook niet hoeven in te laten met de organisatie en de ‘leefwijze’ die zij hen oplegt, 

zolang het niet nodig is. Zoals ik in hoofdstuk drie beschreef, interesseren dit soort organisaties 

mensen niet zolang ze niet ziek zijn. Een patiënt van het SACBC, Mdletshe, zegt dan ook lachend over 

een andere patiënt: “Buthelea gelooft altijd waarin hij gelooft. Omdat we Aids hebben doen we dit, 

zodat we langer kunnen leven. We gebruiken wat we nodig hebben om langer te kunnen leven.” 81 Dit 

komt heel trots over, maar in feite werkt het omgekeerd. Als men dodelijk ziek wordt, rest er bijna 

geen andere keuze dan deel te nemen aan de ‘levenswijze’ die het SACBC hen voorlegt. Doen mensen 

dit niet, dan worden ze daar op aangekeken in de gemeenschap. Op een dag heb ik het bijvoorbeeld 

met de zwarte coördinator van een programma voor men power over het zijn van ‘een echte man’. Ik 

vraag of mannen veel vriendinnen moeten hebben – polygamie is normaal in de Zulu-cultuur – om een 

echte man te zijn? Hij antwoordt mij dat mannen vanwege het Aids probleem dit soort dingen niet in 

het openbaar bekend kunnen maken. Vanwege ‘Aids’ willen zij hier niet voor uit komen.82 Dit lijkt 

mij typisch een voorbeeld van een culturele praktijk die niet strookt met de westerse ideeën over Aids 

en gedrag. Daarom wordt deze praktijk afgekeurd door organisaties als het SACBC, maar ook steeds 

meer door de samenleving zelf. In zekere zin kunnen we dus zelfs stellen dat het Aids probleem een 

bepaalde ‘kans’ vormt voor het Westen om de westerse levenswijze aan een lokale cultuur op te 

leggen.  

Yen le Espiritu beschreef dit soort verplichte insluitingen in haar boek Home bound (2003) als 

differentiële insluiting, waarbij de ingesloten groep toch altijd als een minderheid gezien blijft worden. 

Waar zij dit concept voornamelijk toepaste op een minderheid in een bepaalde gemeenschap, gaat dit 

concept in het SACBC voornamelijk over differentiële insluiting in een levenswijze die het SACBC 

voorlegt. Toch blijft de lokale bevolking altijd the other. ‘Rekening houden met cultuur’ geldt alleen 

voor culturele eigenschappen die in het westerse idee van right behaviour passen. Andere culturele 

eigenschappen worden afgekeurd. Het is maar de vraag hoe veel plaats er nog is voor een ‘eigen’ 

(culturele) identiteit in een samenleving die op zodanige wijze doordrongen is met westerse invloeden, 

die welhaast universeel geldend worden. 

Dit moet mijns inziens gevolgen hebben voor de mate waarin de Zulu zich nog op hun plaats 

voelen in de organisatie en hun eigen gemeenschap. Hedetoft en Hjort (2002) beschrijven dit ‘ergens 

thuishoren’ als feeling at home. Zij zouden dit eerder een affectief dan een cognitief concept willen 

noemen. ‘Home is where we belong’ wordt op deze manier ‘home is where we feel we belong’. De 

Zulu bevinden zich in KwaZulu-Natal in een situatie van home is where we belong: zij hebben vaak 

nog nooit andere delen van Zuid-Afrika of de wereld gezien en sommige zwarte Zulu die ik hierover 
                                                           
81 Interview twee mannelijke patienten, Hlabisa 05/05 
82 Interview coordinator programma men power, Hluluwe 15/04 
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sprak verlangen daar ook niet naar, omdat ze bijvoorbeeld hun familie teveel zouden missen.83 

Wanneer ik hen vroeg of zij zich nog wel thuis voelden in een samenleving die dermate beïnvloed 

wordt door het Westen, kreeg ik van mensen uit de rural area te horen dat zij zich thuis voelden in 

hun gezin of gemeenschap. Hoger opgeleide informanten die in de gemeenschap werkten, hadden 

echter een ander beeld van thuisgevoelens. Een community developer vindt bijvoorbeeld dat, hoewel 

de Zulu een oude community genoemd worden die nog steeds haar cultuur beleeft, mensen in 

werkelijkheid enkel aan het wachten zijn op hulp van buitenaf. Door een grote mate van controle ‘van 

bovenaf’ in Zuid-Afrika kunnen mensen niet meer hun eigen leven leiden, vindt hij. Hij concludeert 

vervolgens dat mensen zich soms wel, maar meestal niet erg thuis voelen. Op het platteland is dit 

probleem volgens hem het ergst, omdat er veel werkloosheid heerst.84  

Er lijkt een spanning te bestaan tussen het beeld dat deze hoger opgeleide informanten 

weergeven, en de manier waarop mensen uit de rural area over thuis voelen in de gemeenschap 

spreken. Vooral patiënten bij het SACBC waren enthousiast over hun leven: “I’m living a positive 

life!”.85 Hierbij is het wel de vraag in hoeverre er sprake is van sociaal wenselijke antwoorden 

tegenover een blanke westerling. Daarbij schreef ik in hoofdstuk twee dat met name patiënten van het 

SACBC die succesvol ‘bekeerd’ waren tot een nieuwe leefwijze, een dergelijke positieve instelling 

leken te hebben. Dit waren dan ook met name de patiënten die wij te spreken kregen. In een enquête 

van het SACBC stond bijvoorbeeld dat er ook veel patiënten zijn die denken: “If it’s going to happen 

to me, so be it. You are going to die, you might as well die enjoying yourself.O (Munro 2008). Deze 

gedachtegang wordt door het SACBC belemmerd, aangezien de organisatie graag ziet dat men zich 

bekeert tot een ‘verantwoordelijke’ levenswijze. Het concept bekering wordt door veel patiënten dan 

ook gezien als een indringing in hun leven: “Change my way of life when I don’t want to.” Mensen 

vinden het niet prettig dat ze hun leven niet meer op hun eigen manier kunnen leven vanwege de 

invloeden van buitenaf. In hun artikel schrijven Hedetoft en Hjort (2002) dat mensen wel op de plek 

waar zij ‘thuishoren’ kunnen zijn, maar dat deze plaats niet meer echt is, omdat zij ingenomen of zich 

toegeëigend wordt door anderen – in dit geval westerse hulporganisaties die de mensen sturen in hun 

manier van leven. Het kan hierbij blijkbaar het geval zijn dat mensen zich soms niet thuis voelen bij 

het beleid van de organisatie maar wel in hun ‘eigen’ gemeenschap. 

 

4.3 We are the future 

 

“In a post-modern world, which is increasingly defined by the struggle for identity and meaning, HIV/Aids 

has come to play a significant role not only in the signification of social meanings, but also in the 

construction of identities. ~ Bancroft 2001 

 

                                                           
83 Veldwerknotities, o.a. 17/02 
84 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
85 Interviews patiënten, Hlabisa SACBC 05/05 
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Met de periode van kolonialisme en de apartheid daarna, zijn westerse denkbeelden in de samenleving 

doorgedrongen die een stereotype, oriëntalistisch beeld over een promiscuous, arme Ander schetsen 

die opgesloten zit in tradition and beliefs, magic and rituals. Deze beelden zijn hierdoor liquide 

gemaakt. Het lijkt erop dat de lokale bevolking deze liquide denkbeelden tenminste gedeeltelijk heeft 

overgenomen. Dit is bijvoorbeeld bij lokale medewerkers van het SACBC te zien, maar ook in de 

gemeenschap, gezien het feit dat veel lokale informanten eenzelfde ‘westers’ beeld over bijvoorbeeld 

seksueel onverantwoordelijk gedrag, traditionele genezers of polygamie naar mij uitten. Een opgelegd 

inferieur denkbeeld over de eigen culturele normen en waarden beïnvloedt het zelfbeeld van de 

gemeenschap. Er is dus een verband te ontdekken tussen het beeld dat zwarte Zuid-Afrikanen 

toegeschreven krijgen en het beeld dat zij van zichzelf hebben. Men noemt dit ook wel het verband 

tussen ascribed image en self image. 

Uit expertinterviews blijkt dat apartheid het zelfvertrouwen van de zwarte gemeenschap 

negatief heeft beïnvloed. De uitspraak “apartheid has influenced the self-esteem in the community” 

van een zwarte man die een programma voor empowering van mannen in de samenleving coördineert, 

ondersteunt dit.86 In mijn eigen observaties merkte ik dit ook op. Verschillende zwarte Zuid-Afrikanen 

waarmee ik sprak, hadden het over hun eigen cultuur als zijnde ‘traditioneel’ en ‘veranderend door 

beschaving’. 87 Aan een beschaamd lachje of een verlegen blik is vaak te merken dat zwarte Zuid-

Afrikanen zich beschaamd voelen bij sommige culturele praktijken, zoals witchcraft of polygamie.88  

De coördinator van het programma voor men power89 vertelt een verhaal over een vrouw die 

graag voor een blanke wilde werken, hoewel ze daar minder betaald kreeg, alleen omdat dit beter 

klonk. De coördinator schrijft dit toe aan het feit “dat we uit een periode komen waarin we werden 

gedomineerd op politiek en sociaal gebied. Blanken hebben geld. Dit heeft de bevolking nog steeds in zich 

zitten. Blanken kunnen niet arm zijn.” Zelfs de traditionele Zulu-leider van Hlabisa en Mtubatuba vindt 

dat veel mannen en vrouwen in ‘zijn gemeenschap’ zichzelf als traditioneel zien en zich daardoor 

inferieur voelen. Hij probeert zijn mensen langzaam te leren dat “they should admire themselves”. 

Volgens de chief is het feit dat mensen zich inferieur voelen gevolg van de apartheid. “There has been 

done a lot of damage”.90 Zowel zwarte als blanke Zuid-Afrikanen91 spreken veel over het community 

life, dat ernstig verstoord is vanwege de apartheid. De afbreking van culturele normen, waarden en 

gebruiken verstoort de orde in het leven van mensen en leidt tot een minderwaardig zelfbeeld. De 

coördinator zegt dit verstoorde zelfbeeld bij mannen in een hogere mate terug te zien dan bij vrouwen. 

Mannen die werkloos zijn hebben volgens hem geen zelfvertrouwen. “Ze voelen zich buitengesloten, 

outcasts en inferieur. Er is niks om ze bezig te houden.” Daarom heeft hij het programma Men power 

opgericht, waar mannen wordt geleerd hoe ze een bedrijf op kunnen richten en hier een income-

                                                           
86 Interview coordinator programma Men power, Hluluwe 15/04 
87 Interview community developer, Mtubatuba 09/04 
88 Interviews met o.a. administratief coordinator, Mtubatuba 25/02; professional nurse, Hlabisa 28/04;  traditional chief, 
Mtubatuba 16/05; lokale medewerker, Kwamsane 23/04 
89 Coördinator van een programma voor men power 
90 Interview traditional chief, Mtubatuba 19/04 
91 Interview met o.a. coördinator ARV programma, Mtubatuba 25/02; coordinator programma Men power, Hluluwe 15/04 
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generating project van kunnen maken: “Als mensen worden getraind in het opzetten van een bedrijf, dan 

worden ze iets in de samenleving en krijgen ze meer zelfvertrouwen.” 92  

Gesprekken die ik heb met zwarte mannen en vrouwen gaan vaak over de slechte situatie in 

Zuid-Afrika en Aids. Zij eindigen veelal met de zin “Where is South-Africa going?” van mijn 

gesprekspartner.93 Op een traditioneel feest waar veel mensen uit de gemeenschap aanwezig zijn, staat 

een donkere priester keihard en boos te schreeuwen over ‘de situatie’ in Zuid-Afrika. Hij vindt het 

beter om niet te gaan stemmen, aangezien niemand dit land nog kan redden behalve Jezus Christus. 

Mensen knikken instemmend. Twee opgeleide zwarte Zuid-Afrikanen, twijfelen er zeer aan of Zuid-

Afrika op deze manier de strijd tegen Aids gaat winnen. “You see the number of people dying – they die 

in numbers, you will be shocked when you go to the hospital. Looking at that I have doubts about winning 

the battle.”94 

Vaak blijkt uit gesprekken dat er nog altijd een groot taboe ligt op het bespreekbaar maken van 

Aids. Veel mensen durven niet te vertellen dat ze ziek zijn. Dit is ook een reden dat zij zich niet willen 

laten testen of naar de klinieken willen komen. In de voorgaande hoofdstukken liet ik zien dat dit te 

maken heeft met een Aids stigma dat geldt onder de zwarte samenleving. Zwarte Zuid-Afrikanen 

denken dat Aids een ‘black thing’ is, omdat zij geen blanken in de klinieken zien. Bancroft (2001) 

schrijft in zijn artikel dat dit stigma te wijten valt aan het feit dat Aids vaak getypeerd wordt als een 

disease of poverty. Volgens hem wordt de Aids crisis in de westerse media regelmatig gepresenteerd 

als een probleem van de tribal African culture. Daarin is Afrika een donker ongetemd continent 

vanwaar vernietigende virussen zich verspreiden naar het Westen. Blanke Zuid-Afrikanen verbinden 

Aids eveneens aan zwarte, arme mensen. Een blanke Afrikaner vertelt me: “Veel blanken denken van 

vroeger uit dat Aids een ziekte voor zwarten en armen is. Het is niet iets dat hen, de ‘upper class’, 

overkomt.” Het stempel van Aids patiënt versterkt dus een beeldvorming van arme, 

onverantwoordelijke ander en dit gestandaardiseerde westerse denkbeeld roept een gevoel van 

schaamte op. Daarbij is Aids ook in cultureel opzicht altijd al een taboe geweest, vanwege een angst 

voor de dood en voor witchcraft. Door niet over ziekten te praten, roep je het niet over jezelf af, is ons 

meerdere malen verteld door locals. 

Volgens een community developer95 en de coördinator van Men power96 verwachten black 

people dat anderen hen vertellen wat ze moeten doen en met bronnen komen. Ze zijn niet enthousiast 

en hebben geen actieve houding. De eerstgenoemde wijst hierbij op een groot gat tussen de ‘betere’, 

ontwikkelde en de armere, onderontwikkelde gemeenschap. Deze uitspraak geeft eenzelfde vorm van 

afscheiding vanuit de lokale bevolking aan. Hij meent dat mensen uit de arme gemeenschap zich vaak 

negatief voelen omdat ze altijd aan het wachten zijn op hulp van buitenaf. Dit creëert een zekere 

afhankelijkheid. Als op een vraag om hulp geen reactie komt, zegt hij, zijn mensen erg resentful: ze 

voelen zich afgewezen. Volgens deze zwarte community developer heeft voortdurende bemoeienis van 

                                                           
92 Interview coördinator Men power, Hluluwe 15/04 
93 Veldwerknotities, Hlabisa 20/03 
94 Interview coördinator Men power, Hluluwe 15/04 
95 Interview, Mtubatuba 09/04 
96 Interview, Hluluwe 15/04 
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buiten ervoor gezorgd dat mensen zelf geen actieve houding aannemen. Hij vindt het dan ook van 

essentieel belang dat de zwarte gemeenschappen zelf de leading role nemen. De houding van de 

zwarte Zuid-Afrikaanse gemeenschap die de twee mannen beschrijven komen overeen met mijn eigen 

observaties. Zij vinden aansluiting bij de ervaring van abjectie, die volgens Ferguson (1999) in Afrika 

veel voorkomt. Abjectie is het proces van uitsluiting van een bepaalde status en afgewezen worden. 

Dit is een gevoel van verlies tegelijk met een gevoel van continue affectieve aantrekking naar wat er 

aan de andere kant van de grens ligt. Zoals een oude man in het onderzoek van Ferguson (1999) zei: 

“We are just poor Africans now.” 

De houding van mensen ten opzichte van therapietrouw en zich laten testen is afhankelijk van 

beschreven gevoelens van uitsluiting, inferiority, abjection en een verlies van controle over het eigen 

leven (passiviteit). 

 

4.4 Belangen in ongelijkheid 

 

“The idea that the recipients of development are invariable passive or resisting present an over-determined 

view of what ‘local people’ do, which serves among other things to put developers at the centre of the 

analysis.” ~ Crewe en Harisson 1998 

 

In hoofdstuk een beschreef ik dat het Westen in zekere zin aangewezen kan worden als 

medeverantwoordelijk voor het Aids probleem in Zuid-Afrika. Door processen van globalisering en 

het invoeren van de apartheid kreeg Aids de kans om zich snel te verspreiden. Nu wordt er volop hulp 

geboden aan de Zuid-Afrikaanse bevolking om te strijden tegen het Aids probleem. In de voorgaande 

hoofdstukken liet ik zien dat hierbij in de benadering van hulporganisaties een standaardisatie van 

westerse denkbeelden, normen en waarden in de samenleving en een daarbij horende oriëntalistische 

beeldvorming over de bevolking tot uiting komen. Crewe en Harrison (1998) ondervonden al eerder 

een sterke gevoelsmatige onderscheiding in de beeldvorming van ‘wij’, de hulpverleners, ten opzichte 

van ‘zij’, de hulpontvangers, in de zin van globaal/ lokaal, rijk/ arm en modern/ traditioneel. 

Ontwikkeling wordt gezien als een idee, afkomstig uit het Westen, dat dient om relaties van onder- 

geschiktheid vast te leggen in haar creatie van de ‘derde wereld’ als de onderontwikkelde ‘ander’ 

(Crewe en Harisson 1998).  Deze beelden hebben een negatief effect op de doelgroep van het SACBC 

en beïnvloeden daarmee de mate van hulp die hulpverleners kunnen bieden aan een lokale bevolking. 

Crewe en Harisson (1998) schrijven belangen achter deze indeling toe aan een onderlinge 

afhankelijkheid in de cultuur van ontwikkelingshulp. De locals worden weggestopt in een categorie 

van de ‘arme ander’ en in dit geval ook een ‘onverantwoordelijke ander’. De globals (hulpverleners) 

zijn op hun beurt echter van deze ander afhankelijk omdat zij hun heldhaftige gevoel als hulpverleners 

immers ontlenen aan de creatie ervan. Zolang het SACBC het Aids probleem toeschrijft aan het 

gedrag van de gemeenschap, hoeven de hulpverleners zich niet bezig te houden met ingewikkelde 

kwesties als mondiale machtsongelijkheid en het koloniale verleden, noch met hetgeen daarvan in het 

eigen denken nog leeft. De westerse ziens- en levenswijze kan als een redding gezien worden na de 
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wanorde en chaos die de apartheid veroorzaakt heeft. De Aids hulpverlening presenteert daarom een 

kans voor het Westen om de superioriteit van haar ideeën te bevestigen en op te leggen aan een lokale 

cultuur. In koloniale tijden werd het Oosten volgens Said (1978) gezien als een lokaliteit die de 

aandacht of zelfs verlossing van het Westen eiste. Deze ideeën zijn in het SACBC nog niet verdwenen. 

Door de oplossing voor het Aids probleem aan te dragen via gedragsverandering van de zwarte Zuid-

Afrikaanse bevolking ligt de weg voor westerse ideeën open om zich naar binnen te dringen.  

Het trekken van grenzen in het SACBC geeft twee processen weer. Ten eerste wordt westerse 

superioriteit bekrachtigd en ten tweede wordt inferioriteit van de Ander bekrachtigd, omdat zij in een 

stereotype hokje wordt ‘geduwd’, de lokale bevolking niet aan het woord gelaten wordt en hen geen 

ruimte en articulatiemacht wordt gegeven. Met het kijken naar de zwarte gemeenschap in Zuid-Afrika 

als een ‘gelijke’, zouden blanke hulpverleners zichzelf in een kwetsbare positie plaatsen. Het zorgen 

dat de Ander niet de mogelijkheid krijgt om zich uit te spreken, vermijdt deze kwetsbare positie. In 

feite wordt hiermee een “status quo” gehandhaafd: ongelijke verhoudingen worden in stand gehouden. 

Het vasthouden aan grenzen en het definiëren van een Ander is volgens Bauman (2003) noodzakelijk 

voor zelfidentificatie. Crewe en Harrison (1998) bevestigen dat zelfdefinitie in ontwikkelingshulp in 

relatie staat tot anderen en tot percepties van machtsrelaties tussen groepen. De verhoudingen in het 

SACBC bevestigen deze stelling. 
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Conclusie: Belangen in ontwikkelingshulp 

 

 

Crewe en Harrison (1998) stellen dat in het principe van ontwikkelingshulp een aantal gerelateerde 

assumpties zitten, die hun origine vinden in het Europese verlichtingsdenken. Daarin staan rationaliteit 

en overtuigingen in ontwikkeling naar moderniteit centraal. Hierbij dringt zich volgens hen een sterke 

gevoelsmatige onderscheiding op in beeldvorming van ‘wij’, de hulpverleners, ten opzichte van ‘zij’, 

de hulpontvangers. Ontwikkeling wordt gezien als een idee dat afkomstig is uit het Westen. Het idee 

dient om relaties van ondergeschiktheid vast te leggen in haar creatie van de ‘derde wereld’ als de 

onderontwikkelde ‘ander’ (Crewe en Harisson 1998). Dit ontwikkelingsdiscours heeft haar wortels in 

kolonialisme en moderniseringstheorieën. Het is een uitvinding om zowel economische controle uit te 

oefenen als beelden te vestigen van de ‘eerste’ wereld over de ‘derde’ wereld. Said (1978) duidt met 

het concept oriëntalisme ook op dit soort gevestigde beelden, die hun oorsprong vinden in koloniale 

tijden. Oriëntalisme kan gezien worden als een westerse strategie om te domineren, te herstructureren 

en autoriteit te hebben over het Oosten (Said 1978, p.3).  

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat in het SACBC, een Aids hulpverleningsorganisatie 

in Zuid-Afrika, oriëntalistische beelden over de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking en Aids onder deze 

groep nog altijd bestaan. Door veel medewerkers van het SACBC wordt ‘de cultuur’ van de doelgroep 

op een essentialistische manier bekeken. Zij zien bepaalde obstakels in deze cultuur, die onderworpen 

moeten worden aan bekering. Een aantal culturele praktijken, zoals polygamie en traditionele 

medicijnen, stroken namelijk niet met de westerse medische kijk op Aids en gedrag. Crewe en 

Harisson (1998) schrijven over ontwikkelingshulp dat “de koloniale denigratie van de ‘gewoonten van 

de lokale bevolking’ al lang verdwenen mag zijn, maar het neerzetten van  cultuur als een 

‘belemmering voor ontwikkeling’ nog steeds gewoon is” (1998, p.15). Verder blijkt dat Aids bij het 

SACBC als een ‘black disease’ wordt gezien. Door te benadrukken dat de lokale bevolking unsafe sex 

heeft in plaats van onthouding, niet trouw is aan de regels van God over seks voor het huwelijk en niet 

langer de juiste waarden in ere houdt en de juiste houding heeft wordt de zwarte doelgroep getypeerd 

als promiscuous. Lokale medewerkers hebben deze denkbeelden grotendeels overgenomen.  

Als blanke medewerkers van het SACBC het over witchcraft en een tribal cultuur hebben, is 

merkbaar dat zij deze typeren als erg traditioneel in vergelijking met hun eigen, ‘westerse’ cultuur. 

Andersom ziet de zwarte gemeenschap het Westen als modern, rijk en bekwaam. Er bestaat een 
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wisselwerking tussen beelden van oriëntalisme naar de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking toe en een 

tegengestelde beeldvorming naar het SACBC en de blanke westerling toe. Dit occidentalisme is echter 

geen uniform eenduidige kijk. Locals blijken in dit onderzoek op heel verschillende manieren tegen 

het SACBC en blanken aan te kijken. Zij wordt enerzijds gezien als een zegen die Afrika uit de put 

komt helpen. Anderzijds zien mensen blanke westerlingen als indringers en mensen die controle 

willen uitoefenen. Daarnaast bestaat ook nog het beeld van blanke dokters als agents of death. Verder 

speelt het feit dat het SACBC een katholieke organisatie is, ook een rol. De kerk heeft een bepaalde 

status in de gemeenschap, die zowel respect als angst opwekt. 

Oriëntalistische beelden zijn gestandaardiseerd in  KwaZulu-Natal. Zij zijn het gevolg van 

westerse structuren die disembedded zijn uit het Westen en daarna re-embedded zijn in een lokale 

cultuur (Giddens 1991). Ideeën over moderniteit worden hierbij, door kolonialisme en processen van 

modernisering, uit hun lokale context getild en raken ingebed in een nieuwe context. Ideeën over 

bijvoorbeeld de medische wetenschap raken hierdoor liquide. Ze zijn niet meer specifiek voor een 

lokale context, maar worden dermate abstract dat zij naar de nieuwe context ‘vertaald’ kunnen 

worden. Medische kennis wordt daardoor op een dergelijke manier verabstraheerd en 

veralgemeniseerd dat zij uitwisselbaar wordt en kan ‘reizen’ naar andere plekken (Lakoff 2005). In het 

Westen ontwikkelde ideeën worden daardoor al snel als ‘mondiaal’ beschouwd. Zij zijn immers uit 

hun lokale omgeving getrokken, de wereld over gereisd en hebben hierdoor een mondiale invloed 

gekregen. Zij zijn liquide geworden.  

Crewe en Harisson (1998) betrekken dit op de hedendaagse ontwikkelingshulp en merken op 

dat hierin overtuigingen in ontwikkeling naar westerse vormen van moderniteit centraal staan. Er is 

weinig oog voor andere vormen van moderniteit. In de Zuid-Afrikaanse samenleving raken deze 

westerse vormen van moderniteit gestandaardiseerd, wat met zich meebrengt dat oriëntalistische 

beeldvorming over de eigen cultuur steeds meer normaal wordt voor de zwarte gemeenschap. Lokale 

structuren nemen echter ook nog een belangrijke plaats in voor deze gemeenschap. Bij het SACBC is 

dan ook duidelijk te zien dat de ideeën die zij op haar doelgroep wil overbrengen, uit de ene context 

getrokken en in een andere context opnieuw gevestigd zijn. Wellicht zijn westerse ideeën echter niet 

zo universeel als wordt gedacht. Zulu-patiënten ervaren vaak problemen die hun oorsprong hebben in 

het leven in een situatie van een kruising tussen een traditioneel en een westers wereldbeeld (Msomi 

1994). Toch raken westerse normen en waarden zodanig geïnfiltreerd in het SACBC, de regering en in 

de maatschappij, dat zij steeds meer gestandaardiseerd worden – zij worden om in het concept van 

Lakoff te spreken liquide. Hiermee worden zij steeds meer een basiswaarde in het leven van veel 

Zuid-Afrikanen.  

Ik vraag me daarom af in hoeverre er in Zuid-Afrika nog ruimte is voor andere vormen van 

moderniteit dan de westerse. Door het ingebedde en liquide gemaakte westerse discours, lijken andere 

invloeden en vormen van moderniteit het onderspit te delven. Als mensen ziek worden, rest hen bijna 

geen andere keuze dan deel te nemen aan de ‘levenswijze’ die het SACBC hen oplegt. Als zij zich niet 

conformeren, worden ze daar op aangekeken. Daarom kunnen we concluderen dat Aids een nieuwe 
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‘kans’ vormt voor het westen om haar denkwijze op te leggen aan lokale culturen. Op grond van de 

onderzoeksbevindingen stem ik in met Crewe en Harisson (1998), die belangen achter deze indeling 

toeschrijven aan een onderlinge afhankelijkheid in de cultuur van ontwikkelingshulp. De lokale 

bevolking wordt weggestopt in een categorie van de ‘arme ander’ en in dit geval ook een 

‘onverantwoordelijke ander’. De hulpverleners zijn wel afhankelijk van deze ‘anderen’, omdat zij hun 

heldhaftige gevoel als hulpverleners ontlenen aan de creatie van deze arme, onverantwoordelijke 

ander. Op deze manier kunnen zij controle over hen uitoefenen. 

Oriëntalistische beelden die gestandaardiseerd worden in de samenleving, hebben gevolgen 

voor de doelgroep en de verhoudingen in de samenleving. Er wordt in het SACBC bijvoorbeeld veel 

aandacht besteed aan behavioural change, omdat men vindt dat bepaalde gedragingen uit de Zulu- 

cultuur veranderd moeten worden. Zo worden oriëntalistische beelden verder gestandaardiseerd. Dit 

heeft enerzijds invloed op thuisgevoelens en anderzijds op het zelfbeeld van de gemeenschap. 

Patiënten bij het SACBC vinden het niet prettig dat ze hun leven niet meer op hun eigen manier 

kunnen leven vanwege de opgelegde beelden en de invloeden van buitenaf. Zij zijn dus wel op de plek 

van ‘thuishoren’, maar ervaren deze plaats niet meer als ‘eigen’ omdat zij ingenomen is of zich 

toegeëigend wordt door anderen. Daarbij wordt hen een inferieure identiteit toegeschreven. Door de 

liquiditeit van westerse denkbeelden die een oriëntalistische, stereotype beeld van de zwarte 

Afrikaanse bevolking met zich meedragen, schrijven zij zich zulke beelden zelf ook toe. 

De houding van de mensen ten opzichte van therapietrouw en het zich laten testen wordt 

beïnvloed door hier beschreven gevoelens van home en zelfvertrouwen. Een gevoel van uitsluiting, 

inferiority, abjection en het gevoel geen controle meer te hebben over het eigen leven (passiviteit), 

kunnen mijns inziens een negatief effect hebben op de wil en de attitude om zich te laten testen of om 

trouw te blijven aan westerse medicijnen. Voor aanbevelingen naar het SACBC toe, verwijs ik naar 

bijlage 1. 
 

Discussie: academisch imperialisme 
 

In deze laatste paragraaf kom ik op de beperkingen van dit onderzoek. Enkele keren heb ik aangestipt 

dat mensen in het SACBC belangrijkere zaken hebben om zich mee bezig te houden dan de vraag of 

de organisatie er westerse dan wel oriëntalistische noties op nahoudt. Een positief beeld van het 

SACBC komt bijvoorbeeld simpelweg voort uit het feit dat mensen (soms dood-)ziek zijn en deze 

organisatie hen medicijnen biedt. Ook bijvoorbeeld de lokale medewerkers hebben wel iets anders om 

over na te denken. Constant klaagden zij tegen ons over het gebrek aan transport, de lange werkdagen, 

te weinig professional nurses: zaken die hen belemmerden in het geven van hulp. Regelmatig werd 

ons gevraagd of we deze problemen alsjeblieft goed wilden vermelden, zodat zij op deze manier bij 

hogere niveaus in de organisatie terecht zouden komen. Dit is een punt dat om nadere discussie vraagt.  

Academische sociale studies richten zich op het bestuderen van ongelijkheden, de dominante 

rol die het Westen speelt in globale relaties, beelden en dergelijke zienswijzen. Bieden zij hiermee zelf 

eigenlijk niet een self-centerd en beperkend keuzeaanbod in veldwerk dat misschien wel minder 
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vooruitgang kan bieden, de vooruitgang waar juist zo naar gestreefd wordt in sociale studies? Worden 

in een dergelijk sociaal onderzoek realistische, praktische belangen als het verbeteren van 

economische verhoudingen en het creëren van werkgelegenheid over het hoofd gezien door het 

‘opleggen’ van bepaalde thematieken? Het is immers de taak van de antropologie om niet alleen 

binnen de gestelde kaders onderzoek te doen. Dit zijn vraagstukken die eveneens van belang zijn bij 

het vaststellen van belangen die mee hebben gespeeld binnen dit onderzoek. Want als onderzoeker ben 

ik zelf immers ook een global, die informatie verzamelt om een interessante en tot tevredenheid 

stellende thesis te kunnen schrijven – waarbij ik veel tijd en aandacht vroeg van de organisatie- 

medewerkers – om daarna weer terug te keren naar mijn thuis.  

Daarmee kom ik tot een tweede beperking van dit onderzoek. Dit was een grofmazig 

onderzoek naar de grenzen in de hulpverlening. Enkel door een simplificering van deze grenzen 

kunnen zij op heldere wijze vastgelegd worden. De vraag is echter of een dergelijke toon deze 

verhoudingen en grenzen niet juist verder uitdiept, omdat de aandacht hierop gevestigd wordt. Er is 

verder antropologisch onderzoek nodig om een genuanceerd beeld van grenzen te geven. 

 

Naar het idee van Crewe en Harrison (1998) was het doel van deze scriptie om niet alleen te kijken 

naar de macht en capaciteiten, maar ook naar de beperkingen van ontwikkelingshulp. Dit is onderzocht 

in de Aids hulpverlening in Zuid-Afrika. Hierbij werd teruggekeken naar de westerse verlichting en 

koloniale tijden. Het idee achter deze invalshoek is om niet enkelzijdig te kijken naar factoren in de 

gemeenschap die bijdragen aan het (falende) succes van hulporganisaties, maar om in de 

hulporganisatie zelf te kijken waarom mensen zich niet op hun gemak voelen. Hiermee wordt er niet 

alleen een blik op de machteloze als schuldhebber geworpen, maar juist eens op de machthebber. Ik 

heb geprobeerd het bestaan van ongelijke verhoudingen in de Aids hulpverlening in Zuid-Afrika onder 

de aandacht te brengen en hiermee te laten zien dat ontwikkelingshulp beïnvloed wordt door bepaalde 

ideeën, stereotypen en achterliggende belangen. Door het vermijden van gesimplificeerde, 

gegeneraliseerde en – zeker in de context van Zuid-Afrika – historisch gevestigde stereotypen zou de 

ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika veel beter tot haar recht komen. Het Aids probleem bestaat uit meer 

factoren dan slechts het veroordelen en veranderen van cultureel gedrag. Alleen al het onder de 

aandacht brengen van het bestaan van ongelijke verhoudingen in ontwikkelingshulp kan een stap 

vooruit betekenen naar ontwikkeling op gelijkwaardig niveau. 
 

“The inequality of lives, biological and political, local and global, is perhaps the greatest violence 

with which anthropologists are confronted in the field, as they daily prove the truly existential and 

vital distance that separates them from the men and women whose histories and lives they encounter.” 

 

~ Fassin 2007, p.270 
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Bijlage 1: aanbevelingen voor het SACBC 

 

In het SACBC wordt een actieve houding vanuit de gemeenschap sterk gestimuleerd. Lokale medewerkers 

begrijpen de problemen in de rural area en staan dichtbij de mensen. Verder probeert de organisatie door 

middel van het geloof orde en structuur in het leven van de mensen te creëren, een soort krachtbron waar de 

gemeenschap de moed weer vandaan haalt om op een positieve manier te leven. Op een lokale, eigen 

manier wordt het geloof uitgeoefend en dat stelt mensen op hun gemak. Deze benadering is erg belangrijk 

in een Zuid-Afrikaanse hulpverleningsorganisatie als het SACBC. Mijn advies aan de organisatie zou dan 

ook zijn om hier meer aandacht aan te besteden.  

Aan de andere kant richt het SACBC zich heel erg op gedragsverandering. Dit heeft juist tot 

gevolg dat mensen zich niet meer op hun gemak of thuis voelen. Ook werkt deze werkwijze mee aan de 

implementatie van oriëntalistische denkbeelden in de samenleving en zorgt zij ervoor dat men weinig 

zelfvertrouwen heeft. Het aanzetten tot behavioural change is echter slechts één van de vele middelen in de 

strijd, een middel dat de ander in een ondergeschikte positie houdt. Er zijn echter ook vele andere middelen 

aan te wijzen die zich meer richten op empowerment van de lokale bevolking, zonder dat zij (op een directe 

wijze) worden aangezet tot behavioural change. De reden waarom mensen zich op een bepaalde manier 

gedragen kan namelijk toegewezen worden aan een groot aantal factoren, die onder andere liggen in 

armoede, werkloosheid of depressiviteit.  

“When an explanation was sought for the rapid spread of HIV in sub-Saharan Africa, the standard 

epidemiological cofactors in disease transmission were generally overlooked, and the behavioural 

paradigm was systematically preferred.” ~ Fassin 2007: 1 

Ik sluit mij bij Fassin (2007) aan. Disease transmission wordt vaak toegeschreven wordt aan 

(cultureel) gedrag en de achtergrondfactoren worden hierbij over het hoofd gezien. Het is mijns inziens dan 

ook van het grootste belang dat hulpverleningsorganisaties in Zuid-Afrika zich ook richten op deze 

achtergrondfactoren. Dit zouden zij kunnen doen door het creëren van een betere leefsituatie waarin 

mensen zelf hun eigen leven in handen nemen. Hulpverleners zouden mensen bijvoorbeeld kunnen helpen 

met het oprichten van kleine bedrijfjes waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden en iets te doen hebben. 

Amandlamadoda (Men power) is een goed voorbeeld van zo’n project.97 In dit project wordt mannen in de 

samenleving hulp geboden bij het opzetten van een bedrijf en hier een income-generating project van te 

maken. Men geeft hen zo een kans om het eigen leven op te bouwen en een doel te geven. Een ander 

voorbeeld van het geven van hulp zonder het ondergeschikt maken van een ander, komt van Sarah. Sarah is 

een Amerikaans meisje dat ik heb leren kennen in Pretoria. Zij heeft ongelooflijk veel tijd en moeite 

gestoken in het opzetten van een klein bedrijfje waarin sieraden – van papier gemaakt – verkocht worden. 

Vervolgens neemt zij lokale mensen in dienst, en draagt zij haar eigen bedrijfje aan hen over.98 Op deze 

manier wordt zowel werkgelegenheid als empowerment van de lokale bevolking gecreëerd. Hulpverlenende 

initiatieven kunnen op een dergelijke manier bijdragen aan een positieve houding en gedragsverandering 

vanuit de gemeenschap zelf, zonder dat er een stempel op de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking gedrukt 

wordt. 

                                                           
97 Veldwerknotities bij Men power 30/04 en interview met de coördinator, Hluluwe 15/04. 
98 Veldwerknotities, Pretoria 06/03 – 20/03 
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Bijlage 2: methodologische verantwoording per deelvraag 

 

In deze bijlage geef ik de hoofd- en deelvragen weer die hebben gediend als leidraad voor dit onderzoek. 

Daarna bespreek ik de gebruikte onderzoeksmethoden per deelvraag. De centrale vraag in dit onderzoek 

was: 

Welke beelden bestaan er – tegen de koloniale achtergrond van Zuid-Afrika – in het Zuid-Afrikaanse AIDS 

hulpverleningsproject SACBC over zwarte Zuid-Afrikanen en AIDS onder deze groep, en hoe zijn deze 

beelden en daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen tussen beide partijen van invloed op motivatie 

betreffende AIDS behandeling en therapietrouw? 

Waarbij ik de volgende onderzoeksvragen heb opgesteld: 

1. Welke beelden bestaan er in het SACBC over de Zuid-Afrikaanse zwarte doelgroep? 

2. Welke beelden bestaan er in de Zuid-Afrikaanse zwarte doelgroep over het SACBC? 

3. Hoe verhouden deze beelden zich tot het zelfbeeld en de houding van de Zuid-Afrikaanse zwarte 

doelgroep? 

 

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag was mijn onderzoekspopulatie de blanke en de zwarte 

hulpverleners bij het SACBC. Het ging hierbij om mannen en vrouwen van achttien jaar en ouder. Ik heb 

bij deze groep gebruik gemaakt van participerende observatie, informele gesprekken en interviews op 

lokaal niveau en op hoger niveau - hiervoor ben ik twee weken naar het hoofdkantoor van het SACBC in 

Pretoria geweest, waar ik de directrice van de organisatie en de coördinatoren van het preventieprogramma, 

het orphan programma en het ARV programma heb gesproken. Ook heb ik daar een aantal publicaties 

kunnen bemachtigen (werkboeken, trainingen, theorieboeken) die mij meer informatie geven over het 

beleid van de organisatie en beelden die er bestaan in de organisatie. Ik ben naar een conferentie/ training 

van het SACBC geweest in Limpopo. Verder heb ik geparticipeerd aan het Education for Life programma 

van het SACBC. Ook heb ik geobserveerd bij voorlichtingsprogramma’s die samenwerken met het 

SACBC. Aan de hand van literatuuronderzoek over het SACBC, participerende observatie, gesprekken en 

twaalf open interviews heb ik deze deelvraag beantwoord. Deze interviews waren informeel en open, dus 

alleen aan de hand van topiclijsten. De interviews heb ik zo gelijk mogelijk onderverdeeld in een even 

aantal mannelijke en vrouwelijke geïnterviewden. De duur van de interviews was meestal ongeveer een 

half uur tot anderhalf uur.  

Voor de beantwoording van de tweede en derde deelvraag was mijn onderzoekspopulatie de zwarte 

doelgroep van het SACBC. Het ging hierbij om mannen en vrouwen van achttien jaar en ouder. Zowel 

zwarte Afrikanen met HIV/AIDS als zwarte Afrikanen zonder HIV/AIDS behoorden tot mijn 

onderzoekspopulatie. Er kwamen zwarte Afrikanen die zich wel willen laten testen/ therapietrouw zijn en 

zwarte Afrikanen die zich niet willen laten testen/ therapietrouw zijn in mijn onderzoekspopulatie voor. Om 

deze groep te onderzoeken waren informele gesprekken en interviews met de gemeenschap (potentiële en 

werkelijke doelgroep SACBC) gepland. Dit bleek in de praktijk echter erg lastig te zijn: patiënten praten 

vaak slecht Engels en zijn niet zo op de hoogte van de wereld buiten hun eigen gemeenschap. Dit probleem 
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heb ik opgelost door middel van expertinterviews met mensen die heel veel in de gemeenschap werken. Zo 

kon ik toch de benodigde informatie verkrijgen. Ik ben een paar dagen mee geweest op huisbezoeken met 

Engelssprekende monitors. Deze komen zelf ook uit de gemeenschap en doen alles te voet. Ze kennen de 

mensen heel goed. Ik heb interviews gehouden met een community developer en een retired nurse die 

vroeger met de gemeenschap werkte. Verder heb ik een maand bij sr. Shandu en haar familie gewoond en 

deel uitgemaakt van het Zulu-leven. Ik heb een function meegemaakt, een traditioneel thanksgiving feest 

waar heel de gemeenschap aanwezig was. Als er iets in de kerk van Hlabisa gebeurde, was ik meestal ook 

aanwezig. Op 26 april heb ik een traditionele Zulu-bruiloft bijgewoond. Verder ben ik bijna elke dag 

aanwezig geweest op de Aids office. Soms bezocht ik de sites, andere keren had ik een afspraak met 

iemand. Ik heb een enkele keer met een patiënt een informeel gesprek gehouden. Op deze manier heb ik 

geprobeerd te participeren in de gemeenschap. Om echt even een aantal personen te spreken met een andere 

instelling dan de medische westerse heb ik interviews gehouden met een sangoma en een traditional 

headman. In mijn laatste onderzoeksweken heb ik op donderdag 23 april een project bezocht van 

Amandlamadoda (Men power) waarbij ik met de coördinator en enkele mannen gepraat heb. Verder is het 

met dank aan mijn gastmoeder uiteindelijk nog gelukt om enkele patiënten te spreken die Engels spraken 

en enkele patiënten te spreken die Zulu spraken met behulp van een tolk.  

Aan de hand van participerende observatie, gesprekken en tien interviews heb ik deze deelvragen 

uiteindelijk beantwoord. Deze interviews waren informeel en open, dus alleen aan de hand van topiclijsten. 

Op deze manier werden de interviews zo minimaal mogelijk gestuurd, en werd de ruimte geboden om de 

zwarte doelgroep zelf hun verhaal te laten vertellen. Het ging hierbij dus om een emic perspective: 

ervaringen vanuit de betrokkenen zelf. De interviews heb ik zo gelijk mogelijk onderverdeeld in een even 

aantal mannelijke en vrouwelijke geïnterviewden. Verder heb ik geprobeerd een zo gelijk mogelijke 

verdeling te maken in mensen met en zonder HIV/AIDS. Ook heb ik een zo gelijk mogelijke verdeling 

proberen te maken in mensen die zich wel wilden laten testen/ therapietrouw waren en mensen die zich niet 

wilden laten testen/ therapietrouw waren. De topiclijst voor de open interviews heb ik opgenomen in de 

bijlage: topiclijst interviews zwarte doelgroep SACBC. De duur van de interviews waren ongeveer een uur.  

De interviews zijn in bijna alle gevallen op voice recorder opgenomen, behalve een enkele keer, 

als men echt bezwaar maakte. Door middel van opname met een voice recorder kunnen verhalen het beste 

gereconstrueerd worden. Tijdens het leggen van contacten en het houden van interviews ben ik altijd open 

gebleven over mijn rol als onderzoeker. Op deze manier had ik een vaste rol en positie in het veld en in het 

contact. 
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Bijlage 2: kaartjes en foto van het onderzoeksgebied 

 

 
Afbeelding 1: raciale concentratie in Zuid-Afrika onder de apartheid. www.wikipedia.org 

 

 
Afbeelding 2: Zuid-Afrika vandaag de dag. www.places.co.za 2005 

 

 
Afbeelding 3: Het Education for Life programma van het SACBC 


