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Samenvatting 

Verschuivende denkkaders voor een begrip van andersheid 
 

De Kaapse Khoi in Europese reisverslagen van voor 1652, 

een vroegmoderne Latijnse brief, 

en de Zuid‐Afrikaanse roman Eilande (2002) 

 

In dit proefschrift onderzoek ik het framen en her‐framen van de oorspronkelijke bewoners 

van  het  Kaapse  schiereiland  en  zijn  achterland,  in  het  tegenwoordige  Zuid‐Afrika.  Een 

belangrijke doel is om duidelijk te maken dat het genereren van kennis over deze volkeren, 

die ik gezamenlijk aanduid als de Khoi, een kwestie is van framen, en niet van het ontdekken 

van  ‘feiten’.  Feitelijke  kennis  wordt  omkaderd  door  uiteenlopende  interpretatieve 

raamwerken en wereldbeelden, die betekenis genereren.  Ik verkies de term framen boven 

‘contextualiseren’ of  ‘representeren’.  Zoals  Jonathan Culler uiteenzet  in  Framing  the  Sign 

(1988), brengt deze uitdrukking bepaalde voordelen met zich mee: 

[De term] herinnert ons eraan dat framen iets is dat we doen; het zinspeelt op een complot [frame‐

up]  (‘bewijsmateriaal bewust  zo  voorstellen, dat  iemand  schuldig  lijkt’), een belangrijk gebruik  van 

context; en het gaat een beginnend positivisme van ‘context’ uit de weg doordat het verwijst naar de 

semiotische functie van kadreren in kunst, waarbij het kader [frame] bepalend is, en het object of de 

gebeurtenis neerzet als kunst,  terwijl het kader op  zichzelf niets  tastbaars hoeft  te  zijn, maar pure 

articulatie.1 

Derhalve onderzoek ik hoe de heersende frames (denkkaders) voor het interpreteren van de 

Khoi eruit zagen – welke aspecten van de Khoi en hun levenswijze deze frames benadrukten 

–  en  welke  beeld  van  de  Khoi  ze  creëerden  tegen  de  achtergrond  van  de  Europese 

intellectuele geschiedenis en Zuid‐Afrika’s voortdurende herwaardering van het verleden. 

  Ik  zet mijn  bespreking  op  rond  twee  belangrijke  jaartallen  uit  de  Zuid‐Afrikaanse 

(literaire) geschiedenis. 1652 en 1994  zijn  twee  veelzeggende  scharnierpunten  voor Zuid‐

Afrika’s interpretatie van het heden in het licht van het verleden, en van het verleden in het 

licht van het heden. 1652 markeert de eerste permanente vestiging van Europeanen aan de 

Kaap: het verversingsstation onder leiding van de Hollander Jan van Riebeeck. Dit vormt het 

traditionele startpunt van veel Zuid‐Afrikaanse (literaire) geschiedschrijving. 1994 is het jaar 

                                                       
1 Culler (1988, ix), alle vertalingen TM. 
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van Zuid‐Afrika’s eerste democratische verkiezingen, wat het  formele einde van apartheid 

betekende en velerlei her‐framings teweegbracht van de gebeurtenissen van 1652, en van 

Zuid‐Afrikaanse  geschiedenis  in  het  algemeen.  Voor  het  eerst  in  de  Zuid‐Afrikaanse 

geschiedenis  konden  alle  bevolkingsgroepen  vrijelijk  en  naast  elkaar  hun  stem  en 

perspectief op het verleden laten horen. 

  Ik  volg  Cullers  breuk  met  de  hiërarchische  verhouding  tussen  ‘waargebeurde 

situaties  of  gebeurtenissen  en  fictieve’.2  In  mijn  onderzoek  naar  framing  op  basis  van 

verhalende teksten beschouw ik zowel fictie als non‐fictie als ‘modellen die ons helpen een 

begrip van de wereld te vormen’.3 Ik illustreer veranderingen in de manier waarop de Khoi 

zijn  ge‐framed  dan  ook middels  vergelijkende  close‐readings  van  verslagen  van  Europese 

reizigers  van  vóór  1652,  een  brief  in  het  Latijn  over  de  Khoi,  geschreven  door  een 

gepensioneerde  secretaris  van  de  Hollandse  koloniale  administratie  in  1695,  en  de 

Afrikaanstalige  roman Eilande  (2002) van Dan Sleigh.  In hoofdstuk 1  leg  ik mij  toe op het 

schetsen van de raamwerken waarbinnen de Kaapse inboorlingen beschouwd werden door 

de  eerste  Europeanen  die  hen  ontmoetten.  Ik  begin  met  de  vroegstbekende  Europese 

ronding  van  de  Kaap  de Goede Hoop,  door  de  Europese  ontdekkingsreiziger  Bartolomeu 

Dias (1488), en eindig met de eerste permanente (Hollandse) vestiging aan de Kaap onder 

Jan  van  Riebeeck  (1652).  Als  Nederlandstalige  teksten  uit  de  periode  1652‐1925  al  een 

onderbelicht  deel  van  de  Zuid‐Afrikaanse  literatuurgeschiedenis  vormen,  zijn  teksten  van 

vóór  Van  Riebeeck  helemaal  zelden  bestudeerd,  allerminst  binnen  een  breder  cultureel 

kader. Mijn  beschouwing  van  164  jaar  aan  Europese  teksten  over  de  Khoi  vormt  zo  een 

aanzienlijke uitbreiding  van de nationale  canon  van  Zuid‐Afrika, en de‐marginaliseert een 

historisch minder  bevoorrechte  en  ondergemiddeld  vertegenwoordigde  bevolkingsgroep. 

Tot  slot  draagt  mijn  onderzoek  naar  deze  teksten  vanuit  een  focus  op  de  historische 

raamwerken  die  eraan  ten  grondslag  liggen,  bij  aan  zowel  de  Zuid‐Afrikaanse  als  de 

Europese culturele geschiedenis. 

  Wat  betreft  de  reisverslagen  volg  ik  de  geleidelijke  ontwikkeling  van  heersende 

etnografische  criteria  voor  de  Khoi  zoals  die  voorkomen  in  rapporten,  dagboeken,  VOC‐

logboeken,  en  archieven.  Ik  toon  aan  dat  het  Europese  discours  over  de  Khoi  nooit 

enkelvoudig  of  stabiel was maar  altijd  in  beweging,  hoewel  er  tegen  1652 wel  bepaalde 

                                                       
2 Culler (1988, 209). 
3 Culler (1988, 210). 
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Christelijke parameters waren  gevormd  volgens welke de  gewoonten  en  tradities  van de 

Khoi eerst en vooral beschreven werden als een loochening van die van de Europeanen – en 

daarmee  gezien  werden  als  onbeschaafd.  Het  gebruik  van  de  term  ‘Hottentot’  als 

aanduiding  voor  de  Khoi weerspiegelt  deze  kleinerende  houding  en  het  in  toenemende 

mate eenzijdige beeld dat Europeanen verspreidden over de Khoi. Interpretaties waarin de 

Khoi gezien werden als verkerend  in een  staat van positief primitivisme waren aanzienlijk 

minder  gangbaar,  evenals  het  aanwenden  van  ideeën  over  cultureel  relativisme.  Mijn 

bevindingen  benadrukken  bovendien  hoe  noch  positief  primitivisme,  noch  negatief 

primitivisme,  kanttekeningen  plaatste  bij  de  etnografische  en  Christelijke  raamwerken 

waarbinnen de Khoi geïnterpreteerd en beoordeeld werden. Ik deel zodoende de visie van 

J.M. Coetzee dat het vroegmoderne Europese beeld van de Kaap gestalte kreeg  rond een 

corpus  teksten  van uitsluitend blanke  schrijvers,  gekenmerkt door duidelijke  ideologische 

vooroordelen. Dit corpus omschrijft hij in zijn boek White Writing. On the Culture of Letters 

in South Africa (1988) als ‘de echokamer van het discours over de Kaap’. De vroegmoderne 

Europese herhaling van cliché‐beelden als waren ze vaststaande kennis betekende dat er in 

feite geen voortschrijdend inzicht aangaande de Khoi was, aangezien de vraag nooit gesteld 

werd waarom zij als minderwaardig golden aan de beschaafde, Christelijke staat. 

Één  van  de  weinige  Europeanen  die  het  heersende  beeld  van  de  Khoi  en  de 

raamwerken waarop dit was gebaseerd kritisch bevroegen, was, zoals ik in hoofdstuk 2 en 3 

aantoon, de Hollander Jan Willem van Grevenbroek (1644 – ca. 1725).   Hij schreef een van 

de meest uitgebreide beschrijvingen van de oorspronkelijke bevolking van de Kaap van zijn 

tijd:  Elegans  &  accurata  gentis  Africanae,  circa  Promontorium  Capitis  Bonae  Spei,  vulgo 

Hottentotten nuncupatae, descriptio epistolaris,  ‘Een fijnzinnige en accurate beschrijving  in 

briefvorm  van  het  Afrikaanse  volk,  gewoonlijk  Hottentotten  genoemd,  dat  het  Kaapse 

schiereiland bewoont’. De brief  is enkel overgeleverd  in de vorm van een handgeschreven 

kopie die bewaard wordt in de Nationale Bibliotheek van Zuid‐Afrika. 

Mijn  overkoepelende  argument  is  dat  Grevenbroeks  geschrift  een  belangrijke 

overgang markeert  in  het  framen  van  de  Khoi die  het  begin  reflecteert  van  een  radicale 

kentheoretische  verschuiving  in  de  Europese  geschiedenis  van  het  denken. Grevenbroek, 

van  1684  tot  1694  secretaris  van  de  Verenigde  Oost‐Indische  Compagnie  aan  de  Kaap, 

onderkent dat er een kloof bestaat  tussen het dominante Europese beeld van de Khoi en 

zijn eigen waarnemingen van hen. Liever dan de Khoi hun menselijkheid ontzeggen op basis 
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van  ogenschijnlijke  verschillen  met  vroegmoderne  Europese  gewoontes  en  tradities, 

herwaardeert  hij  de  Khoi  in  een  proces  van  kritische  bespiegeling  op  de manier waarop 

kennis,  inclusief  kennis over de Khoi,  verzameld wordt.  Ik  toon  aan hoe  in Grevenbroeks 

brief – op basis van een Christelijk wereldbeeld, intertekstuele verbanden met oud‐Griekse 

en  Romeinse  literatuur,  en  vroegmoderne  etnografische maatstaven  –  de  Khoi  worden 

hergewaardeerd op een manier die  ik  interpreteer als een onderdeel van een belangrijke 

Europese  kentheoretische  verschuiving  die  de  overgang  van  Middeleeuwen  naar 

Renaissance kenmerkt. In zijn boek New Worlds, Ancient Texts. The Power of Tradition and 

the Shock of Discover (1992) munt Anthony Grafton de term ‘kennisrevolutie’ als aanduiding 

voor  deze  overgang  van  een  wereld  die  werd  voorgesteld  op  basis  van  de  (Europese) 

bibliotheek  naar  een  wereld  die  daarnaast  ingekleurd  kon  worden  op  basis  van 

proefondervindelijke waarneming, vanaf nu beschouwd als betrouwbare bron van kennis. 

Grevenbroek laat een uniek geluid horen in de geschiedenis van de Kaap dat de Khoi in het 

hart  van  een  van  de  belangwekkendste  intellectuele  crises  uit  de  Europese  geschiedenis 

plaatst.  Tegelijkertijd  plaatst  Grevenbroek  nog  geen  vraagtekens  bij  de  Antieke  en 

Christelijke  raamwerken die hij aanwendt.  Ik benadruk om die  reden dat hij een kind van 

zijn  tijd  is,  en  zijn  brief  een  voorbeeld  van  een  vroeg  stadium  van  de  kennisrevolutie. 

Niettemin verleent Grevenbroeks onderscheidende aandacht voor de Khoi aan de brief een 

overtuigend belang in Zuid‐Afrika’s voortdurende herwaardering van het verleden alsook in 

relatie  tot  de  Europese  intellectuele  geschiedenis. Dit  tezamen  rechtvaardigt  de  centrale 

plaats van Grevenbroek in mijn onderzoek. 

  In hoofdstuk vier vergelijk ik het beeld dat Grevenbroek van de Khoi oproept in zijn 

brief met  de manier waarop  individuele  historische  Khoi‐personen,  en Grevenbroek  zelf, 

voorgesteld  worden  in  de  Afrikaanstalige  roman  Eilande  (2002)  van  de  Zuid‐Afrikaanse 

schrijver en geschiedkundige Dan Sleigh  (Geelbekfontein, 1938), vertaald  in het Engels als 

Islands (2004). Eilande stelt Grevenbroek, die ook de verteller van de roman is, voor als de 

schrijver van een geschiedenis van de eerste 50 jaar aan de Kaap sinds de aankomst van Van 

Riebeeck.  Zijn  relaas  focaliserend  door  zeven  historische  personages  in  evenveel 

hoofdstukken,  stelt  Grevenbroek  zich  ten  doel  om  stemmen  te  redden  die  door  de 

geschiedenis vergeten zijn,  inclusief die van hemzelf en de Khoi. Ik verdedig de stelling dat 

de roman opnieuw betekenis toekent aan het verleden, en aan voorgaande voorstellingen 
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van  de  geschiedenis,  door  Grevenbroek  en  individuele  Khoi‐personages  te  her‐framen 

vanuit de hedendaagse postkoloniale omstandigheid van Zuid‐Afrika. 

  Anders dan  in de brief, wordt Grevenbroeks aandacht voor de Khoi  in Eilande niet 

voorgesteld als gestuurd door Antieke of Christelijke raamwerken. Onder gebruikmaking van 

Spivaks  baanbrekende  artikel  over  de  representatie  van  ‘de  Ander’,  ´Can  the  subaltern 

speak?’ (1988), toon  ik aan dat Grevenbroek  in de roman  in plaats daarvan zich toelegt op 

de ongelijke mate waarin uiteenlopende stemmen bewaard zijn in historische archieven, en 

met de moeilijkheid, zo niet onmogelijkheid, om niet‐bewaarde stemmen te laten spreken, 

zonder voor  ze  te  spreken.  Ik  stel  zodoende dat het  instrument Grevenbroek‐als‐verteller 

niet  zozeer  beschouwd moet worden  als  een  bevestiging  van wat  Spivak  ‘the  epistemic 

violence of  imperialism’  (‘het  kentheoretische  geweld, eigen  aan  imperialisme’)  genoemd 

heeft, maar dat het Eilande  juist  laat benadrukken hoezeer het Hollandse bewind aan de 

Kaap de  inheemse bevolking op velerlei manieren benadeeld heeft, en hoe het Hollandse 

beleid ertoe heeft geleid dat een eenzijdig, bevooroordeeld beeld van de Khoi  in de VOC‐

archieven bewaard is gebleven. 

  Onder  gebruikmaking  van  enerzijds  Homi  Bhabha’s  theorie  over  koloniale 

nabootsing  zoals  uiteengezet  in  ‘Of  Mimicry  and  Man:  The  Ambivalence  of  Colonial 

Discourse’  (1984),  en  anderzijds  Monika  Fluderniks  theorie  over  stereotypering  zoals 

ontwikkeld  in  ‘Cross‐Mirrorings of Alterity’ (1999), verdedig  ik ten tweede dat Eilande   het 

koloniale onderscheid tussen kolonist en gekoloniseerde als ten diepste onhoudbaar toont. 

Ik ga hiertoe  in op het proces van  ‘Andersmaak’  in de roman. Aangezet door de koloniale 

omstandigheid, worden twee vooraanstaande historische Khoi, Autshumao (Chief Harry) en 

Krotoa  (Eva)  verondersteld  zich  bepaalde  kenmerken  van  de Hollands‐koloniale  identiteit 

eigen  te maken  in  een  ultieme  poging  om  de  verstandhouding  tussen  de  kolonist  en  de 

oorspronkelijke  bewoner  te  verbeteren,  respectievelijk  te  integreren  in  de  koloniale 

gemeenschap.  Deze  ‘Andersmaak’  blijkt  echter  niet  het  koloniale  onderscheid  tussen 

kolonist en gekoloniseerde  te  kunnen oplossen of wegnemen. Onder  verwijzing naar wat 

Bhabha  ‘de  tweeslachtigheid van het koloniale discours’ genoemd heeft, breng  ik  in kaart 

hoe Eilande de onhoudbaarheid van een koloniale samenleving blootlegt. 

  De  pre‐Van  Riebeeck  reisverslagen  en  Grevenbroeks  stem  zoals  die  voorkomt  in 

zowel  zijn  historische  brief  als  in  Eilande  onderstrepen  dat  de  Khoi  besproken 

werden/worden – en daarmee ge‐framed zijn – vanuit een Europees standpunt. Aandacht 
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voor dit proces van framen en de veranderende grondslagen ervan draagt bij aan ons begrip 

van de  Europese  intellectuele  geschiedenis, en  is met name  veelzeggend  in het  licht  van 

Zuid‐Afrika’s voortdurende herwaardering van het verleden, sinds het einde van apartheid. 

 


