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SAMENVATTING 

Dit onderzoek omvat de studie van een aspect uit de culturele praktijk van Zaire: het 
vrouwbeeld in de populaire muziek in de bars van de Zairese hoofdstad. 
Twee aandachtspunten lagen aan de basis van dit onderzoek : om aan de weet te komen welke 
soort beelden er zijn in de representatie van vrouwen en ook de in de verhouding tussen de 
sexen. In het geheel genomen, zijn de beelden van vrouwen die steeds weer terugkomen in de 
liedjes, dezelfde die in andere aspecten van het maatschappelijk leven naar voren komen. De 
gangbare ideeën en interpretaties rondom de beeldvorming helpen het algemene bewustzijn te 
begrijpen, waaraan de maatschappelijke verhoudingen en de politieke en economische situatie 
zich spiegelen. 

De zegswijzen, de grapjes, de ironie, het sarcasme die steeds weer terugkeren in de liedjes en 
de gesprekken laten voldoende continuiteit zien in de beeldvorming van vrouwen. Het het is 
in het belang van onze interpretatie in maatschappelijke en politiek-economische termen om 
de populaire muziek, het populaire lied niet alleen maar te zien als een middel om het volk te 
vermaken, zoals vaak wordt beweerd door sommige africanisten. 

Gedurende de periode van interne strubbelingen gericht tegen de verschillende politieke 
stromingen aan het begin van de jaren 60 dacht Comhaire-Sylvain (1968) dat de 
Congolese/Zairese muziek alleen maar een vorm van afleiding was voor de kinois. 
Het onderzoek van deze liederen in het leven van de stedelingen is van belang om hun 
dagelijkse handelswijzen te kunnen begrijpen en ook de sociaal-economische en politieke 
verhoudingen die we in verschillende hoofdstukken hebben besproken. 
Het vrouwbeeld is een bron van inspiratie voor de algemene kennis , gebruikt als 
onderscheidingsteken, soms verbonden aan vrouwen, soms verbonden aan de machtshebbers. 

Wat leren ons de onderzoekers die belangstelling tonen voor de voorstelling en de beelden 
van vrouwen ? Systematische analyses vanuit antropologische theorien laten zien, dat er een 
universum aan betekenissen en interpretaties schuilgaat achter het besef van voorstelling, 
waardoor we kunnen zien en begrijpen, wat ons omringt. 
Voor sommigen geeft het gebruik van het enkelvoud (voorstelling) een activiteit of een proces 
aan . Voor anderen vormt het meervoud (voorstellingen) entiteiten , produkten van kennis en 
cultuur. 

De ethnograaf beschrijft de voorstelling als zijnde een representatie van een andere cultuur, 
een andere maatschappij, Hij schrijft op zo'n manier, dat degenen die in feite niet aanwezig 
zijn (informanten, gesprekspartners) er toch lijken te zijn. 
Op deze manier probeert hij het probleem van de aanwezigheid op te lossen (Fabian 1991). 

Wat betreft de beelden van vrouwen zijn Yates(1982), Ordner en Whitehead(1981), Chapkis 
(1986), Egboni, (1987), Schoepf(1987, 1988), Koskoff et al(1987) , Bozzoli(1991), 
Schipper(1991), Vincke(1991) en Parkin(1992), van grote waarde geweest voor deze studie. 

Deze onderzoekers hebben op een of andere manier de gedachte van de maatschappelijke 
waardigheid achter de voorstelling van beelden van vrouwen onderstreept. Voor de mannen 
zijn de beelden van vrouwen de mechanismes die bepalen op welke manier prestige wordt 
toebedeeld, die uiteindelijk de positie en de aantrekkingskracht van de vrouw bepaalt, al naar 
gelang haar succes en geleverde inspanning. 

Hoofdstuk 4,5, en 6 vormen de kern van ons onderzoek, waarin het gaat over de lichamelijke 
schoonheid van de vrouw met betrekking tot lichamelijke aspecten, kleding en seksueel 
gedrag. 

Hoofdstuk 4 analyseert de vrouwelijke schoonheid, en met name haar instabiliteit. De nadruk 
ligt op het belang van lichamelijke, reproductieve en morele aspecten van de vrouwelijke 
schoonheid. Ondertussen tonen enkele citaten helder aan , dat er een zekere tegenstrijdigheid 
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bestaat in de waardering van de vrouwelijke schoonheid. Zo wordt bijvoorbeeld een vrouw 
met een mooi uiterlijk maar zonder kinderen weinig gewaardeerd in de maatschappij. 
Hetzelfde geldt voor een vrouw, die aan beide voorwaarden voldoet, maar die een slecht 
karakter heeft. Deze tegenstrijdigheid geeft aan dat het voor een vrouw moeilijk is om alle 
positieve eigenschappen te hebben, om haar maatschappelijke waarde te verkrijgen. 

Hoofdstuk 5 over kleding gaat in op de vraag naar de westerse culturele erfenis en de 
pogingen van het nieuwe regime om haar politiek van terugkeer naar authenticiteit te 
versterken. Sinds de nieuwe politiek van de Tweede Republiek is het hebben van luxe kleding 
uit België een onderdeel van de weg naar het succes, waarbij een verlangen naar diversiteit en 
overvloed onstaat. Om zich van de armen te onderscheiden, importeren de rijken hun stoffen 
uit Europa. 

De drie liedjes "Mon mari est capable" Cl7, "Quel est ton problème" C 54 en " Marketing 
International" C 39 geven aan op welke manier kleding de waardigheid van de vrouw naar 
buiten laat komen. Bij de eerste twee liedjes gaat het om de eer van de man, bepaald door zijn 
mogelijkheid om zijn vrouw te geven wat ze nodig heeft. Het derde lied gaat over de 
maatschappelijke waarde van de alleenstaande vrouw die een betaalde baan heeft. 

Het dragen van merkkleding suggereert de mogelijkheid om zich mooier te maken en zorgt 
voor een aantrekkelijke verschijning. Kleding heeft een dubbele functie: het corrigeert 
lichamelijke oneffenheden en het verhoogt de schoonheid. 
Het bezit van luxe kleding dient ook om de stilte te verbreken en om rekeningen te 
vereffenen in een conflict tussen rivalen. Om een rivale het zwijgen op te leggen om haar man 
af te pakken, zal een vrouw niet aarzelen om haar te verslaan met een kledingstuk van de 
allerlaatste mode. 

Dit aanvalswapen verzekert haar van de zege. Als daarentegen haar tegenstandster de 
middelen vindt, zal deze reageren met nog uitbundiger gewaden. 
Wat betreft de verhoging van maatschappelijke waarde in de zin van persoonlijke macht geeft 
het verkrijgen van luxe kleding vrouwen met een laag inkomen een duwtje in de rug, zodat 
zij de dagelijkse benodigdheden kunnen bekostigen. 
De verkoop van deze tweedehands kleding op de markt, geeft ze de mogelijkheid om 
problemen als ziekte het hoofd te bieden en om een klein startkapitaal te verwerven om een 
verkooppunt te starten. 

Tot slot geef ik aan, dat het gevoel van maatschappelijke eer , de aanvalstaktieken van rivalen 
en de verkoop van tweedehands kleding als overlevingsstrategie van vrouwen, signalen doet 
uitgaan met betrekking tot de wereldmarkt. De reclame die gemaakt wordt door de volgers 
van de laatste mode zorgt ervoor, dat de grote couturiers en de fabrieken van luxe stoffen 
goede omzetten behalen. 

In hoofdstuk 6 , toont de verhandeling over de portretten van vrouwen in Mama Bubu/ Amisi 
Ntoro, Jacky et Helene, de continuiteit en de versterking aan van gedachten over seksueel 
gedrag. Onder andere met betrekking tot de rol die vrouwen speelden als bemiddelaarster in 
het weven van hechte vriendschapsbanden in de kringen van de elite en hun klanten, zoals 
beschreven door Meillasoux in "Femmes, greniers et capitaux" (1975)over de economie van 
Gourou. De dochters en zusters van de heersende groep werden de kippen met de gouden 
eieren voor de ambitieuze mannen die politieke en economische macht wilden, dit ten koste 
van vrouw en kinderen. 

Vanuit seksueel standpunt bezien, geven de verhalen van Helene en Jacky aan hoe de 
verhouding tussen de seksen in termen van macht worden bepaald. 
De nadruk ligt op de waardering en de aanmoediging (Jacky) en op de walging en de 
ontmoediging (Helene) ,het geeft vrouwen de gelegenheid om te zien of ze aan de normen 
voldoen. 
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Want als hun handelingen tegengesteld zijn aan de gevestigde waarden, ontkennen zij hun 
vrouwelijkheid. Aan de andere kant maken de twee vertellingen deel uit van de populaire 
hoofdstedelijke praktijk, waarin het volk rekeningen met de machtshebbers vereffent. Door 
de slachtoffers van het regime op een niveau te plaatsen - de armen, de echtgenotes, de 
zusters en de dochters van de magnaten -vormt de interpretatie van het volk een aanklacht 
tegen de ontrouw en de onderdrukking van de politici van de Tweede Republiek. 

Ik ben in dit werk uitgebreid ingegaan op de manier waarop het gerucht en haar 
verschijningsvormen cruciaal zijn voor de controle van de autoriteiten en van de gewone 
mensen. Het lijkt, dat de anonimiteit van de orale traditie voor de armen en de machtelozen 
een zelfverdedigings mechanisme is dat tegelijkertijd hun waarden versterkt evenals hun 
Afrikaanse geloof. 

Praten over de beeldvorming van vrouwen in liedjes geeft niet alleen aan hoe geschillen in 
de kinois gemeenschap worden opgelost. Deze beelden geven vooral aan hoe de mensen zich 
amuseren ondanks de dagelijkse problemen. 
Als individu worden vrouwen vaak afgeschilderd vanuit hun deugden en vanuit de hun 
toegedichte kwaliteiten waaraan zij hun maatschappelijke waarde ontlenen : trouw, 
bescheidenheid, moederschap, schoonheid en seksuele aantrekking. Zij geven ook het verlies 
weer : angst door scheiding, onvruchtbaarheid, armoede en de afwezigheid van de echtgenoot. 

Er is een metaforisch verband tussen de beelden van deze vrouwen en het nationale gezag. De 
Zairese autoriteiten hebben door hun wanbeleid het leven van het volk doen verslechteren, 
zoals Helene ten opzichte van haar partner. Hun misdragingen hebben het volk ontevreden 
gemaakt, zoals het misbruik van publieke eigendommen, de nutteloze projecten. Deze 
gedragingen van de leidende groep hebben het land kapot gemaakt. Dit leidde tot protesten 
van het volk vanaf de tweede helft van de 80er jaren tegen het staatshoofd en zijn dictatoriale 
regime. Alle geheimen van de staat werden openbaar, net zoals die van Helene. 




