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VERENIGDE STATEN

MET ZIJN KORTE  
blonde haar en 
open blik is Nick 

Rhoades het prototype 
van de clean-cut Ameri-
kaan. Een keurige jongen 
dus. ‘Een van de dingen 
die deze zaak zo moeilijk 
maken, is dat je er niet 
gevaarlijk uitziet,’ zei de 
rechter. Waarna hij hem 
veroordeelde tot 25 jaar 
gevangenisstraf onder een 
wet genaamd Criminal 
Transmission of HIV. 
‘Het risico dat je het op-
nieuw doet is groot,’ zei 
de rechter. ‘Het is het-
zelfde als wanneer je een 
geweer afschiet.’

Je zou denken dat Nick 
iets had gedaan zoals die 
mannen destijds in Gro-
ningen, die opzettelijk an-
deren inspoten met hiv-
besmet bloed. Maar ei-
genlijk kwam de zaak 
hierop neer: Nick is hiv-
positief en had seks ge-
had met een hiv-negatie-
ve man die hij niet over 
zijn status zou hebben in-
gelicht. Wat er voor de 
rechter niet toe deed wa-
ren deze feiten: dat Nick 
en de man allebei con-
dooms hadden gebruikt, 
dat het hiv-virus dankzij 
gebruik van medicijnen in 
Nicks bloed niet meer te 

De zaak in Iowa is geen 
uitzondering. Vijfendertig 
van de vijftig Amerikaan-
se staten hebben intussen 
hiv-wetten aangenomen. 
Onderzoek in vijf van die 
staten wijst uit dat daar al 
vijfhonderd rechtszaken 
zijn gevoerd tegen Ameri-
kanen vanwege hun posi-
tieve status. In geen enkel 
geval was sprake van be-
smetting met het virus.

NIEZEN
Het was mijn vriend Sean 
Strub die me attent maak-
te op de trend om hiv te 
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criminaliseren. Hij heeft 
het hiv-virus ten minste zo 
lang als de ziekte waartoe 
het kan leiden, aids, een 
naam heeft: dertig jaar. 
Sean heeft zich ontwikkeld 
tot een van Amerika’s 
voornaamste experts en 
activisten op dit vlak. Hij 
werkt aan een documen-
taire over HIV criminali-
sation. ‘Zowel het aantal 
nieuwe wetten als het aan-
tal gerechtelijke vervolgin-
gen neemt toe,’ vertelde 
hij. ‘De staat Nebraska 
heeft het dit jaar zelfs een 
misdrijf gemaakt om te 
niezen in de richting van 
een politieagent. Tenmin-
ste, als de niezer hiv heeft.’

Voor alle duidelijkheid: 
met niezen kun je echt het 
virus niet overbrengen. 
Dat geldt overigens ook 
voor het bloed van de 
meeste hiv-patiënten die 
enige tijd behandeld zijn; 
zij zijn niet meer besmet-
telijk. Dat in het begin van 
de aids-epidemie paranoï-
de angsten bestonden is 
begrijpelijk. Er was wei-
nig over het virus bekend. 
Dat Amerikaanse politici, 
aanklagers en rechters er 
nu nog op inspelen heeft 
alles te maken met hun 
jacht op het electoraat.

Angst aanwakkeren is 
nu eenmaal een beproefd 
middel om stemmen te 
winnen. Angst voor terro-
risten, angst voor enge 
ziektes – soms vallen ze 
zelfs te combineren! 
Neem de zaak van Daniel 
Allen. De staat Michigan 

Misdrijf  
Een laborant test 
bloedmonsters 
op hiv. In de VS 
bestaat de trend 
om het virus te 
criminaliseren. 
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ontdekken is en dat het 
‘slachtoffer’ van deze vrij-
willige ontmoeting dus 
ook níét was geïnfecteerd 
met het hiv-virus.
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tegen Amerika-
nen vanwege 
hun hiv-posi-
tieve status
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zette antiterreurwetten te-
gen hem in na een ordinai-
re burenruzie. In zijn hiv-
positieve status zag de 
rechter reden om hem te 
veroordelen wegens ‘het 
bezit van een schadelijke 
biologische substantie’. 

Hiv als biologisch wa-
pen was ook de aanklacht 
in Texas, waar Willy 
Campbell tot 35 jaar cel 
werd veroordeeld omdat 
hij een agent in het ge-
zicht had gespuugd.

Maar de populairste 
veroordelingsgrond is fai-
lure to disclose – het niet-
bekendmaken van je hiv-
status aan een sekspart-
ner. Een man in Ohio 
kreeg veertig jaar, omdat 
hij het zijn vriendin niet 
zou hebben verteld. Zij 
had weliswaar geen hiv 
opgelopen, maar dat 
weerhield haar er niet van 
om naar de rechter te 
stappen nadat haar vriend 
haar de bons had gegeven. 
Hij beweerde dat ze het 
wel wist. Maar ja, hoe be-
wijs je zoiets? Dat is het 
probleem waarvoor bijna 
iedere aangeklaagde in 
een dergelijke zaak staat.

Uit voorzorg leggen 
daarom steeds meer sero-
positieve Amerikanen vast 
dat ze hun status hebben 
onthuld. Ze bewaren e-
mail- en tekstberichten of 
lichten een partner in ten 
overstaan van een getuige.

Maar er is een betere 
manier om jezelf te be-
schermen tegen vervol-
ging wegens non-disclo-
sure: jezelf niet laten tes-
ten. Wie niet weet of hij 
positief is, kan er ook niet 
van worden beschuldigd 

zijn status voor anderen 
verborgen te hebben ge-
houden. Het virus rukt nu 
het snelst op onder zwarte 
jongemannen, maar in de 
getto’s houdt men elkaar 
steeds vaker voor: Take 
the test and risk arrest! 
Niet getest betekent ook 
niet behandeld worden, 
en dus een veel groter be-
smettingsgevaar. Wetten 
die bedoeld zijn om het 
publiek te beschermen te-
gen hiv werken in werke-
lijkheid de verspreiding 
ervan in de hand.

Het is hetzelfde als met 
Amerika’s draconische 
straffen tegen drugs – te-
gen de handel, maar ook 
tegen het bezit en gebruik 
ervan. De overheid heeft 
volgens experts het pro-
bleem alleen maar erger 
gemaakt. Maar net als de 
wetten tegen drugs zijn 
ook die tegen hiv populair 
bij het grote publiek. 

‘Hiv wordt geassocieerd 
met anale seks, homosek-
sualiteit, zwarte getto’s en 

intraveneuze-drugsgebrui-
kers,’ zegt Sean. ‘Kortom, 
met mensen op wie een 
stigma rust en die een 
makkelijk doelwit vormen 
voor discriminatie en cri-
minalisering. Hiv is allang 
geen death sentence meer, 
maar een behandelbare 
soa. Zoals er velen zijn; 
sommige, zoals HPV, kun-
nen leiden tot potentieel 
dodelijke ziektes als baar-
moederhalskanker. Maar 
alleen op hiv staan zware 
straffen. Zelfs als er nie-
mand besmet is geraakt.’ 

ZEDENDELINQUENT 
Ook in andere landen, in-
clusief Nederland, zijn in-
cidenteel rechtszaken ge-
voerd tegen hiv-patiënten, 
maar dan was er bijna al-
tijd sprake van al dan niet 
moedwillige besmetting. 
In Europa heeft alleen 
Zweden wetten die verge-
lijkbaar zijn met de Ameri-
kaanse. Dat heeft Zweden 
felle kritiek opgeleverd 
van de EU en de VN, en 
ook in Stockholm gaan 
steeds meer stemmen op 
voor afschaffing van der-
gelijke wetten.

Alleen de Amerikanen 
straffen steeds meer en 
harder. Maar ook zij lijken 
gevoelig voor internationa-
le druk. Nick Rhoades, die 
veroordeeld was tot 25 
jaar, werd na anderhalf 
jaar in een isoleercel vrij-
gelaten. De rechter zwicht-
te voor een brievencam-
pagne van hiv-activisten. 

Hij verplichtte Nick wel 
om zich te registreren als 
zedendelinquent. Dat bete-
kent dat hij in Iowa een 
elektronisch enkelbandje 
moet dragen, zich iedere 
drie maanden bij de reclas-
sering moet melden en 
niet alleen mag zijn met 
minderjarige neefjes en 
nichtjes. En omdat de lo-
kale media hem ook al met 
naam, toenaam en een 
foto als HIV transmitter 
hadden gebrandmerkt, 
wordt hem op straat regel-
matig ‘Aidsmonster!’ toe-
geroepen.

Sex offender is een rek-
baar begrip – onder die 

noemer zijn al veel Ameri-
kaanse levens verwoest. 
Iets voor Nederlanders 
om in gedachten te hou-
den, nu ook hier stemmen 
opgaan om zedendelin-
quenten harder te straf-
fen, beter te registreren of 
zelfs publiekelijk aan de 
schandpaal te nagelen. 
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De keurige 
Nick Rhoades 
kreeg 25 jaar 
gevangenis-
straf vanwege 
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Jaar cel kreeg 
een man in 
Ohio, omdat 
hij zijn vriendin 
niet zou heb-
ben verteld  
dat hij hiv-posi-
tief was

AIDS In Nederland overleden in 2010 (laatst beschikbare gegevens) vijftig mensen aan de gevolgen van 
aids – in 2010 overleden er 54 mensen aan tbc, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 
de ziekte in Nederland is vastgesteld, zijn er ruim 8000 hiv-besmettingen geconstateerd. 


