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Dutch Summary / Nederlandse samenvatting 

Speuren naar een Onzichtbare Grote ‘Trek’ 
Een etnografie over de reconfiguratie van machtsverhoudingen en thuisgevoel op 
commerciële jachtboerderijen in de Karoo 
 
Schapen worden steeds vaker vervangen door wilde dieren als springbokken, 
kudu’s en buffels op de Zuid Afrikaanse boerderijen in het dorre landschap van 
de Karoo. Het landoppervlak per boerderij neemt toe en de houten hekken met 
prikkeldraad worden hoger. Boeren die afstammen van de 19de eeuwse 
kolonisten kopen het land van de buren en voegen dit toe aan hun eigen 
grondbezit om zo wildboerderijen164 te vormen die tussen de 5.000 en 10.000 
hectare aan landoppervlak innemen165. De transitie naar wild is een geleidelijk 
proces afhankelijk van investeringsmogelijkheden van boeren in land en wild. De 
introductie van wild op op boerenland in de Karoo is al opgemerkt in 1950 en 
sindsdien heeft de trend zich versneld, met name vanaf het moment dat de 
apartheid is afgeschaft. De transitie van veeteelt naar wildexploitatie wordt tot nu 
toe voornamelijk gezien als een economische overlevingsstrategie van de rurale 
elite die voornamelijk bestaat uit blanke boeren. De rurale arbeidersklasse 
profiteert volgende de wildsector van wildboerderijen middels werkgelegenheid 
en de groei van toerisme.  
 Op commerciële wildboerderijen worden wilde dieren benut voor 
verschillende economische activiteiten: eco-toerisme, productie van wildvlees, 

                                         
164 Voor sommige Engelse termen die centraal staan in mijn proefschrift bestaat geen 

Nederlands equivalent. In deze samenvatting introduceer ik daarom een aantal neologismen 

die in Nederlandse context geen of een andere betekenis hebben. De begrippen  ‘game farm’ 

en ‘trophy hunting farm’ heb ik vertaald naar ‘wildboerderij’ en ‘jachtboerderij’. Ook 

introduceer ik het begrip ‘wildconversie’ waarmee ik verwijs naar het transitieproces van 

veeboerderijen die in particulier bezit zijn naar boerderijen waarop wild wordt geëxploiteerd 

en het geheel van deze wildboederijen duidt ik aan met de term ‘particulier wildlandschap’. De 

term ‘sense of belonging’ heb ik vertaald naar ‘thuisgevoel’. 
165 Een hectare is 100 meter bij 100 meter. Dat is te vergelijken met het oppervlak van twee 

voetbalvelden.  
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fokprogramma’s, en de commerciële trofeejacht. Op het moment bestrijken 
commerciële wildboerderijen bijna zeventien procent van het landoppervlak. 
Zuid Afrika heeft de grootste (trofeeën)jachtindustrie in Afrika waarmee 
inkomsten worden gegenereerd uit jachtvergunningen en verblijfskosten van 
buitenlandse jagers op jachtboerderijen (Lindsey et al., 2006b). Jachtactiviteiten 
zijn geconcentreerd in de Oostkaap waar op 90 procent van de commerciële 
boerderijen wilde dieren voor economische doeleinden worden benut naast 
landbouw of veelteelt. Op 7 procent van deze boerderijen wildexploitatie het 
enige overgebleven landgebruik (Niekerk, 2008 personal communication). De 
inkomsten uit de wildindustrie bedroegen in 2009, 392 miljoen rand166, waarvan 
het merendeel met commerciële jachtactiviteiten verdiend werd (Mail & 
Guardian, 2012).  
 De wildindustrie wordt gedreven door welvarende, vooral blanke, Zuid-
Afrikanen die wildexploitatie als uitstekende economische strategie beschouwen 
om te kunnen fungeren binnen de steeds verder geglobaliseerde, geliberaliseerde 
en gedereguleerde landbouwsector. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
zijn vele blanke boeren naar de stad gedreven waardoor slechts de 
kapitaalkrachtigste boeren hun landoppervlakte konden behouden en uitbreiden. 
In de Karoo zijn commerciële boerderijen voornamelijk in handen van blanke 
boeren die soms al meerdere generaties land bezitten in het gebied. Het 
landeigendom van deze boeren is beschermd in de grondwet. De landrechten 
van zwarte167 en kleurling landarbeiders168 die ook al generaties werkzaam en 

                                         
166 Bijna 40 miljoen euro. 
167 De classificaties ‘zwart’ en ‘kleurling’ zijn door de apartheid staat geïntroduceerd en 

bebruikt om raciale politiek te voeren in Zuid Afrika. Ik gebruik deze categorieën in mijn 

proefschrift omdat ze nog steeds gangbaar zijn, zowel in alledaags taalgebruik van de 

respondenten als in postapartheid hervormingssbeleid. Met andere woorden, er wordt nog 

steeds betekenis ontleend aan deze categorieën. Waar relevant beschrijf ik de verschillende of 

veranderende inhoud van classificatiesystemen op basis van ras en/of etniciteit.        
168 Voor het Engelse begrip ‘farm dweller’ gebruik ik het Nederlandse ‘landarbeider’. Het is 

belangrijk te begrijpen dat landarbeiders in Zuid Afrika werken èn wonen op commerciële 

boerderijen die zij vaak ook als hun thuis beschouwen omdat zij, of hun ouders en 

grootouders daar zijn geboren, en soms ook begraven. De historische achtergrond van 

landarbeiders in de Karoo is uitvoerig beschreven in het hoofdstuk Inxuba Flows.   
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woonachtig zijn op deze boerderijen, zijn daarentegen afwezig of zeer onzeker. 
Vanaf de 19de eeuw trokken Afrikanen - nadat zij door de kolonisten van hun 
land werden verdreven – als arbeiders van boerderij naar boerderij om op het 
land van blanken te werken en wonen. Het postapartheid 
landherverdelingsbeleid en arbeidsrecht poogt deze systematische ongelijkheden, 
georven uit het koloniale verleden, recht te trekken. Tot nu toe hebben deze 
pogingen drastisch gefaald en is de situatie voor landarbeiders niet structureel 
verbeterd en in bepaalde opzichten zelfs verslechterd. Zoals uit een recent 
onderzoeksrapport (HRW, 2011) blijkt, zijn landarbeiders in Zuid Afrika de 
meest kwetsbare bevolkingsgroep. Zij verdienen de laagste lonen, werken onder 
slechte omstandigheden, zijn niet georganiseerd in vakbonden, hebben een 
onzekere verblijfsstatus op de boerderijen waardoor ze nog steeds makkelijk 
verdreven worden. De felle ontkenning van deze situatie door 
boerenorganisaties en politieke vertegenwoordigers geeft een explosieve lading 
aan de discussie over machtsverhoudingen in voormalig blanke 
landbouwgebieden. Toegang tot land betekent meer dan een vorm van kapitaal 
of economische strategie. Land en landeigendom in Zuid Afrika zijn een 
symbool van burgerschap en een bron van identiteit (Hall & Ntsebeza, 2007). 
De betekenissen die aan land gegeven worden zijn emotioneel en persoonlijk. 
Verschillende dimensies van land zullen zich uitkristalliseren rond de transitie 
van landbouw naar wildproductie, hier met het concept ‘wildconversie’ 
aangeduid.               
 De (trofeeën)jacht is zowel een vorm van sport of vrijetijdsbesteding als een 
economische activiteit. De natuur en het wild waarop wordt gejaagd zijn zowel 
handelswaar, als uitingen van betekenissystemen die iets zeggen over de relaties 
tussen mensen en dieren en mensen onderling (Dahles, 1990). Zoals gezegd 
wordt de wildindustrie gedreven door blanke commerciële boeren en 
zakenlieden die geïnteresseerd zijn in investeringsmogelijkheden in land en wild. 
In de Oostkaap bestaat sinds 1980 een organisatie (Eastern Cape Game 
Management Association) waarin alle belanghebbenden in de wildindustrie zijn 
vertegenwoordigd. Het bestuur van de organisatie bestaat bijna uitsluitend uit 
blanke mannen en dat zal voor het ledenbestand ook het geval zijn. Op nationaal 
niveau bestaan ook belangenvertegenwoordigingen voor wildboeren (Wildlife 
Ranching South Africa) en jagers (Professional Hunters Association of South 
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Africa). Deze organisaties baseren zich op gedeelde waarden als ‘natuurbehoud’ 
en ‘wildbehoud’ waarmee de leden zich persoonlijk verbinden.  
 Over de voor- en nadelen van de groeiende wildindustrie met betrekking tot 
natuurbehoud en economische ontwikkeling in rurale gebieden wordt door 
verschillende partijen driftig gediscussieerd en gespeculeerd. Levert deze 
industrie daadwerkelijk een win-win situatie op voor zowel de rurale 
arbeidersklasse als landeigenaren en investeerders? In de media wordt de 
wildindustrie soms geportretteerd als zijnde in handen van een eliteclub van 
bevoorrechte blanken die het land willen behouden ten behoeve van dure 
hobbies. Studies geïnitieerd door de wildindustrie zelf benadrukken daarentegen 
dat wildproductie lucratiever is dan conventionele landbouwactiviteiten omdat 
het werkgelegenheid creëert op het platteland en in het algemeen bijdraagt aan 
economische groei uit het jachttoerisme en de wildvleesexploitatie. Daarnaast 
zouden banen op wildboerderijen arbeidskrachten met een opleiding vereisen en 
dus hogere lonen betalen dan voor traditioneel agrarisch werk. Dit zou 
vervolgens de positie van landarbeiders werkzaam in deze nieuwe industrie 
verbeteren (Langholz & Kerley, 2006). Rurale niet-gouvermentale organisaties 
(NGOs) stellen hiertegenover dat de samenvoegingen van boerderijen de positie 
van landarbeiders verslechtert. Zij bemoeien zich met landarbeiders die getroffen 
zijn door wildconversies en melden dat landarbeiders steeds vaker van land 
verdreven worden en/of werk verliezen waardoor zij gedwongen zijn de 
boerderij te verlaten (AFRA, 2003, ECARP/SCLC, 2006). Een casestudie uit de 
Oostkaap (Luck, 2005) laat zien dat in een complex conversieproces geïnitieerd 
door nieuwe Amerikaanse landeigenaren, landarbeiders woonachtig en werkzaam 
op de jachtboerderij verdreven worden of slechts mogen blijven als ze hun vee 
van de hand doen. Hierdoor voelen landarbeiders zich vervolgens niet langer 
thuis op de boerderij. Dit voorbeeld laat zien dat er meer op het spel staat dan 
werkgelegenheid. In het geding zijn gevoelens van de rurale bevolking die te 
maken hebben met bestaansrecht en een plek om een thuis te creëren, in andere 
woorden hun ‘thuisgevoel’. Het thuisgevoel van landeigenaren en landarbeiders 
in postapartheid Zuid Afrika staat permanent onder druk.  
 Het particuliere wildlandschap roept dus naast economische kwesties ook 
politieke vragen op over wie thuishoren in de Karoo en hoe verschillende 
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posities in dit landschap worden gelegitimeerd. De centrale onderzoeksvraag169 
in dit proefschrift is hoe commerciële boeren en landarbeiders in de Karoo 
machtsrelaties vormen en thuisgevoelens creëren in de context van postapartheid 
Zuid Afrika.  
 
Etnografisch onderzoek op jachtboerderijen in de Oostkaap 
 
Etnografen stellen dat onderzoek naar menselijke gedragingen en hun 
belevingswereld het best kunnen worden begrepen in hun “natuurlijke context”, 
dat wil zeggen op de plek waar zij verblijven (Walsh, 2001). Voor mijn 
onderzoek naar machtsrelaties en thuisgevoel woonde ik twaalf maanden, van 
maart 2009 tot januari 2010, in Cradock om etnografisch veldwerk te verrichten 
op jachtboerderijen in de omgeving. Ik leerde en gebruikte, zover ik kon, de 
lokale talen Afrikaans, isiXhosa en Engels. Aanvankelijk was het idee dat ik 
biografische interviews zou houden met landarbeiders. Dit bleek gezien 
verschillende toegangsbeperkingen (gerelateerd aan taal, toestemming van 
landeigenaren en vindbaarheid van rondtrekkende landarbeiders) maar deels 
mogelijk. Daarom heb ik me geheroriënteerd op andere en verschillende 
methodieken om de situatie van landarbeiders in de Karoo in kaart te brengen. 
Ik maakte gedetailleerde observaties van verschillende jachtactiviteiten, 
werkzaamheden op jachtboerderijen, en interacties tussen landarbeiders en de 
mensen voor wie zij werken en met wie zij samenleven. Ik heb in totaal 40 
onderzoeksparticipanten één of meerder keren formeel geïnterviewd. Dit waren 
boeren, landarbeiders en andere relevante figuren in het veld. Zestien interviews 
zijn opgenomen en getranscribeerd door mijzelf. In de andere gevallen heb ik zo 
snel mogelijk na het gesprek een gedetailleerd verslag geschreven. Naast de 
interviews heb ik vooral veel gesprekken gevoerd tijdens bezoeken aan de 

                                         
169 Deze studie is uitgevoerd als onderdeel van het NWO-WOTRO onderzoeksprogramma 

met de titel “Farm Dwellers, the Forgotten People?” dat zich richt op de transitie van 

agrarische landbouw naar wildproductie in Kwa-Zulu Natal en de Oostkaap en met name op 

de gevolgen van deze omschakelingen voor landarbeiders in deze gebieden. De volledige 

Engelse titel van het NWO-WOTRO Integrated Programme is ‘Farm Dwellers, the Forgotten 

People? Consequences of Conversions to Private Wildlife Production in KwaZulu-Natal and 

the Eastern Cape’.  
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boerderijen en de huizen van landarbeiders in de townships van Cradock. Ook 
heb ik gesproken met wildboeren, schapenboeren, jachtgidsen170, accountants, 
makelaars, consultants, preparateurs171 en ambtenaren van verschillende lokale 
departementen.  
 Etnografen bouwen persoonlijke relaties op met de mensen die zij langdurig 
onderzoeken. Tijdens het intensieve contact met boeren en landarbeiders 
ontwikkelde ik sympathieën voor informanten met zeer uiteenlopende 
overtuigingen en posities in Zuid Afrika. Velen deelden zeer persoonlijke 
ervaringen en gevoelens betreffende de onzekerheid over hun plek in de 
postapartheid samenleving. Tegelijk waren er informanten met wie ik zeer 
ambivalente en gespannen relaties onderhield en voor wie ik maar weinig 
sympathie kon opbrengen. Gezien de zeer scheve machtsverhoudingen op het 
platteland heeft het mij enige tijd gekost om kritisch afstand te nemen tot de 
verhalen van respondenten en mijn ervaringen in het veld. Mijn sympathieën en 
antipathieën zullen ongetwijfeld voelbaar zijn tijdens het lezen van de verhalen 
die ik heb geselecteerd en geïnterpreteerd voor het schrijven van dit proefschrift. 
Op het eind reflecteer ik uitvoerig op de relationele dynamieken die ik tijdens 
mijn veldwerk ervaarde en op de kennis die deze reflecties genereerde. Zo maak 
ik mijn keuzes en gevoelens ten aanzien van het onderzoeksproces transparant. 
In deze samenvatting zal ik op het einde kort terugkomen op een aantal 
belangrijke methodologische aspecten van het onderzoekspad dat ik heb 
bewandeld.  
 Deze etnografie is gestoeld op een constructivistische ontologie en 
interpretatieve epistemologie (Yanow & Schwartz-Shea, 2006). Dit betekent dat 
ik in dit proefschrift een zeer gedetailleerde beschrijving geef van dagelijkse 
praktijken en activiteiten op jachtboerderijen in Zuid Afrika, de wijze waarop 
boeren en landarbeiders betekenis geven aan deze handelingen en hun 
werkelijkheid construeren en interpreteren. Ik ga er dus vanuit dat er niet één 
waarheid of één verhaal van de sociale werkelijkheid is, maar een veelheid aan 

                                         
170 Dit is mijn vertaling van het Engelse professional hunter (PH). 
171 Preparateurs zijn mensen die beroepsmatig dode dieren conserveren. Het Engelse woord is 

taxidermist.  
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verhalen die ik met elkaar in verband breng om de machtsverhoudingen in de 
Oostkaap te ontrafelen.  
 Het etnografische materiaal is geïnterpreteerd met behulp van bepaalde 
theoretische veronderstellingen uit de figuratiesociologie. De belangrijkste 
assumptie is dat mensen interafhankelijk zijn; dit betekent dat zij relaties vormen 
met anderen en tegelijkertijd worden gevormd door deze relaties met anderen. 
De sociale figuraties die zo ontstaan, deels onbewust en onbedoeld, zijn constant 
aan verandering onderhevig doordat mensen de machtsbalans in de figuratie 
willen beïnvloeden. Dit configuratieproces kan plaatsvinden op verschillende 
niveaus, bijvoorbeeld op het niveau van het huishouden, de staat, of een buurt. 
Veranderingen in sociale configuraties zijn niet te verklaren door individuele 
motivaties, maar zijn het gevolg van de dynamieken tussen interafhankelijke 
mensen. Sociale configuraties kennen altijd inherente spanningen door de 
constante strijd om de machtsbalans binnen het web van sociale relaties. 
Individueel gedrag moet daarom begrepen worden in de context van relationele 
figuratiedynamieken en langdurige figuratieprocessen.  
 
Theorie: thuisgevoel in gevestigden en buitenstaanders configuraties 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden gebruik ik het gevestigden en 
buitenstaanders raamwerk van Elias en Scotson als interpretatief kader (Elias & 
Scotson, 1994 [1965]). Dit kader is ontstaan in 1960 op basis van een empirische 
studie in een Engelse stad met de fictionele benaming Winston Parva, waar de 
onderzoekers op buurtniveau beschreven hoe gevestigde bewoners door middel 
van ‘wij’/’zij’ beeldvorming en stigmatisering erin slagen om superioriteit te 
claimen tegenover nieuwkomers in de buurt. Opmerkelijk was dat de bewoners 
niet verschilden qua ras, religie, etniciteit of klasse. Het enige verschil tussen de 
bewoners was dat de buitenstaanders nieuwkomers waren en de gevestigden er al 
generaties woonden. Een belangrijk sociaal mechanisme ontleend aan deze 
studie is dat gevestigden macht kunnen ontlenen aan het verhaal (en het geloof) 
dat zij beter zijn, ‘geciviliseerder’, dan buitenstaanders. Dat een dergelijke 
superioriteitsclaim als machtsmiddel fungeert, is een aanvulling op 
materialistische en sociaal-economische stratificatietheorieën die machtsposities 
verklaren aan de hand van het bezit van productiemiddelen of andere vormen 



 
346 
 

van kapitaal. In Winston Parva werden de economische verhoudingen niet 
bedreigd door de komst van de nieuwkomers waardoor de gevestigden hun 
positie beschermden. De in- en uitsluitingmechanismen werkten omdat het 
thuisgevoel van de gevestigden op het spel stond. De theoretische bijdrage van 
het gevestigden en buitenstaanders raamwerk ligt dan ook in de aandacht voor de 
werking van percepties, gevoelens en emoties in sociale figuratieprocessen. 
Hiermee past dit perspectief bij het werk van antropologen die hebben laten zien 
dat strijd om macht, land, inkomen in agrarische samenlevingen ook een strijd is 
om gedragscodes en definities van bijvoorbeeld rechtvaardigheid of goed en 
kwaad (Scott, 1985).  
 Om het gevestigden en buitenstaanders raamwerk toe te kunnen passen in de 
context van postapartheid Zuid Afrika besteed ik extra aandacht aan de werking 
van ras en ruimtelijke constructies binnen sociale figuraties in de Oostkaap. Terwijl 
Elias ontkent dat raciale verschillen inzicht verschaffen in configuratieprocessen, 
is dit in Zuid Afrika, waar raciale categorieën zo lang het politiek-economische 
landschap hebben bepaald, onmogelijk vol te houden. Ook in ruimtelijke zin is 
de rassenpolitiek van de apartheid nog altijd zichtbaar en bepalend voor 
configuratieprocessen op het platteland. Percepties van thuisgevoel zijn nauw 
verbonden met landschappen. Antropologen hebben erop gewezen dat 
landschappen een middel zijn voor mensen om zich te positioneren in de wereld. 
Gevestigden zijn dan vaak in een betere positie om ruimte vorm te geven, 
landschappen te construeren, en ruimtelijke relaties te bepalen waarmee ze 
anderen uitsluiten en/of in een ondergeschikte positie plaatsen. Zij bepalen dus 
wie kunnen worden ingesloten op basis van bepaalde condities. Antropologen 
hebben daarnaast ook aandacht besteed aan strategieën van buitenstaanders om 
zich te verzetten tegen asymmetrische machtsbalansen in sociale configuraties en 
daarbinnen hun positie te verbeteren. In mijn proefschrift laat ik zien dat 
pogingen tot het behoud of juist het kantelen van machtsbalansen specifieke 
gevestigden en buitenstaander dynamieken opleveren die inzicht verschaffen in de 
reconfiguratie van machtsrelaties in bepaalde contexten.  
 Het gevestigden en buitenstaanders raamwerk gebruik ik om inzicht te krijgen in de 
verschuivingen van de machtsbalans ten gevolge van wildconversies in de sociale 
configuratie gevormd door diverse categorieën plattelandsbewoners. Zo kijk ik 
vanuit verschillende perspectieven naar de positie van landarbeiders in 
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postapartheid Zuid Afrika. Uit mijn onderzoek blijkt dat de categorieën 
gevestigden en buitenstaanders niet statisch op te leggen zijn aan bepaalde 
groepen en afhankelijk zijn van de bredere context waarin sociale figuraties 
bestaan. Door de permanente verschuivingen van positie in sociale configuraties 
wordt het thuisgevoel van landarbeiders en boeren bedreigd waardoor de 
verhoudingen verslechteren en de belofte van de regenboognatie, een metafoor 
voor een non-raciale samenleving waarin diverse culturen vredig naast elkaar 
bestaan, steeds verder uit het zicht lijkt te raken.  
 De wetenschappelijke bijdrage van mijn proefschrift bestaat uit het inzicht 
dat machtsverschuivingen in sociale configuraties bestaande uit interafhankelijke 
boeren en landarbeiders in sterke mate worden gevormd door hun percepties en 
emoties betreffende hun positie in postapartheid Zuid Afrika. Deze hangen weer 
samen met manieren waarop mensen zich thuis voelen in bepaalde 
landschappen. Daarmee sluiten mijn bevindingen aan bij suggesties van andere 
antropologen die laten zien dat (boeren)landschappen bepaalde relaties vormen 
tussen mensen en de natuur en tussen mensen onderling (Dahles, 1990; Hughes 
McDermott, 2010; Rutherford, 2008). Deze studie biedt daarmee een aanvulling 
op de bestaande veelal economische verklaringen in debatten over hervormingen 
in de landbouw (agrarian change) en het moeizame proces van sociale 
transformatie in Zuid Afrika. De focus op het perspectief en de positie van 
landarbeiders verschaft inzichten die op een vernieuwende manier bijdragen aan 
de wetenschappelijke literatuur over het natuurbehoud en rurale ontwikkeling.  
 Door mijn constructivistische interpretatie dynamiseer ik zowel de toepassing 
als het conceptuele repertoire van het gevestigden en buitenstaander model van 
Elias en Scotson (Elias & Scotson, 1994 [1965]). De besproken gevestigden en 
buitenstaander dynamieken leveren drie nieuwe theoretische inzichten. Ten eerste 
laat ik zien dat sociale configuraties constant veranderen, of re-configureren, en 
samenhangen met de empirische context. Daarnaast observeerde ik in één 
geografische setting meerdere overlappende configuraties wat aantoont dat 
gevestigden en buitenstaanders categorieën flexibel zijn en zich op meerdere 
lagen manifesteren. Door de verschillende lagen en configuraties in beschouwing 
te nemen wordt het vormingsproces van buitenstaanders (process of outsidering) als 
proces inzichtelijk in plaats van de statische toekenning van de categorie 
buitenstaanders te gebruiken. Tot slot bepleit ik ook het belang van aandacht 
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voor de werking van ras- en ruimteconstructies in (Zuid-Afrikaanse) sociale 
configuraties. Dit temeer omdat deze constructies van betekenis zijn voor de 
gevestigden en buitenstaanders zelf en dus onvermijdelijk een rol spelen in re-
configuratie processen.  
 
Historische context: koloniale bezetting en postapartheid hervormingen 
 
In het derde hoofdstuk met de titel ‘Inxuba Flows’ presenteer ik een historisch 
perspectief op de dynamiek in de sociale configuraties gevormd door kolonisten 
en inheemse groepen in het gebied rondom de Visrivier. Deze rivier heet 
‘Inxuba’ in de taal van de amaXhosa die in de 18de eeuw leefden in de 
Winterbergen en het Amatolagebergte, tevens de bron voor enkele grote rivieren 
in de omgeving. De Visrivier stroomt door het grensgebied van het koloniale 
bezettingsproces waarbij de Xhosa in 1811 ten westen van de Visrivier werden 
verdreven door onder andere Sir Pete Cradock (Peires, 1981). De Xhosa, Khoi 
en San zijn door de eeuwen heen in relatie tot de kolonisten in een buitenstaander 
positie gedreven (process of outsidering) door landonteigeningen, gedwongen arbeid, 
en gewelddadige conflicten. De Britse koloniale bezetting behelsde ook 
transformaties in ruimtelijke ordening en landschappen die werden gelegitimeerd 
door gedeelde waarden en gedragscodes waarmee Europese migranten zich als 
gevestigden positioneerden. Het platteland veranderde steeds meer in een ‘klein 
Engeland’ waarin de belofte van civilisatie en kapitalisme lagen inbesloten. De 
enorme landhuizen stonden in sterk contrast met de Afrikaanse “hutten” in dit 
landschap. Afrikanen werden als cultureel inferieur ras gestigmatiseerd in de 
Kaapse samenleving (Crais, 1992). Al vroeg in de koloniale geschiedenis werden 
sociale constructen van ras en ruimte ingezet om de machtsbalans in het 
voordeel van de kolonisten te brengen.  
 De titel van het proefschrift verwijst naar een specifieke gebeurtenis in deze 
geschiedenis die bekend staat als de Grote Trek. Het Zuid Afrikaanse woord trek 
betekent migratie. ‘Boer’ migranten die sinds de 17de eeuw in de Kaap verbleven 
(afkomstig uit Nederland, Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk) verlieten rond 
1830 massaal het grensgebied tussen het Britse territorium en Xhosaland. In 
deze periode vormden de Boers (later steeds vaker Afrikaners genoemd) en de 
Britten ook een buitenstaanders en gevestigden configuratie met spanningen die vandaag 



 
349 

 

de dag nog voelbaar zijn. De Britten vonden de Boers barbaars en wreed omdat 
hun relaties met de inheemse bevolking geïnspireerd waren op de aanwezigheid 
van slaven in de Westkaap. Zij legitimeerden Britse superioriteit aan de hand van 
koloniale wetgeving en dwongen de Boeren zich te houden aan regels in de 
Britse kolonie. De Boer migranten verkochten hun land goedkoop door aan 
Britse kolonisten die ondanks constante oorlogsdreiging in de buurt van de 
Grote Visrivier investeerden in land en schapen waarmee zij de wolindustrie tot 
bloei brachten. De Boer ‘voortrekkers’ migreerden noordwaarts om het Engelse 
koloniale bewind te ontvluchten en eigen Boer republieken te stichten (Beinart, 
2003; Keegan, 1996). De Grote Trek is voor veel Afrikaners nog steeds een 
belangrijke historische gebeurtenis die onafhankelijkheid en de oorsprong van de 
Afrikaner nationaliteit symboliseert. Afbeeldingen van deze epische periode laten 
zien hoe de voortrekkers reisden met ossewagens en al hun bezittingen, inclusief 
bedienden en vee, naar zogenaamde ‘lege’ gebieden waar hun vee kon grazen en 
zij zich konden vestigen. Tijdens de territoriale uitbreiding van de Boeren 
werden Afrikanen met geweld uit deze ‘lege’ gebieden gejaagd of gedwongen om 
voor de kolonisten te werken.  
 
Historische paradox: buitenstaanders worden gevestigden  

Een paradoxaal proces kenmerkt de periode van koloniale bezetting, namelijk 
dat de Europese kolonisten die de eigenlijke nieuwkomers waren in het gebied, 
zichzelf verklaarden als gevestigden met het recht om land te bezetten en in de 
koloniale samenleving te regeren. Diverse inheemse groepen streden tegen de 
gevestigden om de steeds schevere machtsbalans te kantelen. Zij verzetten zich 
tegen toenemende landonteigening en onderdrukking die gepaard ging met de 
bezetting en ontwikkeling van een kapitalistische landbouw. De Khoi, San en 
amaXhosa voerden diverse oorlogen met de kolonisten, stalen vee en weigerden 
te werken op hun boerderijen waar steeds meer behoefte kwam aan arbeiders. 
Tot groot ongenoegen van de kolonisten wisten zwarte boeren tot op zekere 
hoogte een onafhankelijk bestaan op te bouwen gedurende de tweede helft van 
de 19e eeuw (Bundy, 1972). Sommige Afrikanen onttrokken zich liever aan de 
ongunstige gevestigden en buitenstaander verhoudingen dan dat zij deel uitmaakten van 
deze configuratie. Maar dit lukte niet voor lang. Met de ontdekking van 
mineralen in 1860 introduceerde de koloniale staat wettelijke maatregelen om 
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Afrikanen te dwingen tot arbeid in de mijnen en op de boerderijen. De mobiliteit 
van Afrikanen werd steeds meer ingeperkt.  
 Intussen namen de spanningen tussen de Britse kolonisten en de Afrikaners 
toe. De koloniale staat in de Kaap bevoordeelde de Britse kolonisten in toegang 
tot land, arbeid èn wild. Ze introduceerden ‘Game Laws’ die wild als publiek 
goed toegankelijk maakte voor elitaire sportjagers uit de stad, maar daartegen 
verzetten de Boeren in het binnenland zich hevig. Dit was het begin van de 
privatisering van wild in de Kaap in tegenstelling tot andere gebieden waar wild 
als res nullius beschouwd werd. De handel in wildproducten zoals 
struisvogelveren en de commerciële jacht waren een motor in het 
kolonisatieproces in de Kaap (Van Sittert, 2005). De machtstrijd tussen de 
Britten en de Afrikaners resulteerde in twee Aglo-Boer oorlogen (1880 en 1899) 
waarna in 1910 de Britse koloniën fuseerden met de Boer republieken in één 
Zuid Afrikaanse Unie. Met de landrechten en positie van zwarte Zuid-Afrikanen 
ging het steeds slechter. In 1913 werd de beruchte Native Land Act ingevoerd 
die slechts 13 procent van het landoppervlak aan zwarte Zuid-Afrikanen 
toebedeelde (die 90 procent van de bevolking uitmaakten) en het resterende 
landoppoervlak, 87 procent, aan blanke Zuid-Afrikanen. Ook kregen Afrikanen 
die op land van blanken woonden in één klap de status ‘labour tenant’ waardoor 
zij verplicht werden arbeid te leveren aan blanke boeren (Bundy, 1972). In de 
20ste eeuw was er voor Afrikanen geen ontkomen meer aan de interafhankelijkheden 
die gevormd werden in een economisch systeem gebaseerd op goedkope arbeid 
en arbeidsmigratie. De trek van de Afrikaners staat in nauw verband met de 
eeuwenlange, al dan niet gedwongen, migratiepatronen van landloze en 
ontheemde Afrikanen. In dit proefschrift beschrijf ik de huidige contouren van 
deze onzichtbare grote trek van de landloze rurale bevolking in de Karoo 
Midlands.  
 De trek kreeg een massaal karakter tijdens de jaren zeventig. Gedurende de 
20ste eeuw maakten technologische ontwikkelingen zoals windmolens en hekken 
het mogelijk om rurale gebieden te omsluiten en wild te privatiseren en te 
commercialiseren. Nadat de apartheidsstaat getracht heeft om blanke boerderijen 
te verzekeren van zwarte arbeid werden landarbeiders rond 1970 in toenemende 
mate overbodig door processen van mechanisatie en intensivering van kapitaal. 
In deze tijde daalde de wolprijs en stegen de kosten voor landarbeid. Wildboeren 
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werden aantrekkelijker omdat het minder arbeid benodigde dan veehouderij. In 
deze periode zijn honderdduizenden landarbeiders van boerderijen verdreven. 
Dit proces werd niet alleen gedreven door economische ontwikkelingen. Boeren 
vreesden voor de gevolgen van een potentiële politieke omwenteling, waarin 
landrechten aan landbeiders toegekend zouden worden, en zij begonnen hun 
bedrijven te reorganiseren. Nu wilden commerciële boeren  onder de inmiddels 
ver geïnstitutionaliseerde interafhankelijkheden uit. Het zag ernaar uit dat de 
machtsbalans tussen blanke boeren en zwarte landarbeiders in Zuid Afrika zou 
gaan verschuiven.  
 Inmiddels hebben opeenvolgende democratische regeringen hervormingen 
voorgesteld om de extreem scheve landverdeling en paternalististische relaties op 
boerderijen te veranderen. De legale status van landarbeiders en boeren is 
drastisch veranderd met de introductie van het landhervormingsbeleid en 
arbeidsrecht, waaronder de introductie van het minimumloon in 2003. De 
legitimiteit van de gevestigden op het Zuid Afrikaanse platteland wordt op politiek 
niveau sinds 1994 kritisch bevraagd, al blijft dit grotendeels bij retoriek. In de 
praktijk is het met de landrechten en arbeidsomstandigheden van landarbeiders 
nog steeds ongunstig gesteld. De oorzaken hiervoor hebben te maken met de 
scheve machtsverhoudingen tussen boeren en landarbeiders. Het arbeidsrecht en 
verblijfsrecht werken elkaar vaak tegen in de praktijk en landarbeiders zijn 
nauwelijks georganiseerd in vakbonden. Hoewel de politieke transformatie 
weinig lijkt doorgedrongen tot het leven op de geïsoleerde en uitgestrekte 
boerderijen hebben de politieke veranderingen wel geleid tot verschillende 
gevestigden en buitenstaander dynamieken in het veld.  
 
Gevestigden en buitenstaander dynamieken in het particuliere 
wildlandschap 
 
De bevindingen van mijn onderzoek naar machtsbalansen en thuisgevoel op 
commerciële jachtboerderijen in de Karoo presenteer ik aan de hand van vier 
gevestigden en buitenstaander dynamieken. Aan de hand van de bespreking van deze 
dynamieken komt de onzichtbare trek van landarbeiders steeds verder in beeld.  
Permanent verschuivende en overlappende configuraties in de Karoo 
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Uit het empirische materiaal verzameld op commerciële jachtboerderijen maak ik 
op dat de machtsverhoudingen tussen boeren en landarbeiders, tussen boeren en 
de staat, tussen landarbeiders en de staat, tussen wildboeren en veeboeren, of 
tussen raciale groepen constant aan verandering onderhevig zijn in samenspraak 
met brede maatschappelijke veranderingen in postapartheid Zuid Afrika. De 
eerste gevestigden en buitenstaander dynamiek die ik ontrafel laat zien dat door de 
geschiedenis heen gevestigden en buitenstaander categorieën constant 
verschuiven en overlappen. Zo kan een landarbeider in relatie tot een 
commerciële blanke boer een buitenstaander positie hebben en een gevestigde 
positie in relatie tot een arbeidsmigrant uit een ander deel van Afrika. Soms zijn 
klasseposities van belang en soms vormen raciale categorieën een belangrijke 
dynamiek in het configuratie proces waarmee sociale differentiatie wordt 
gelegitimeerd. Dit proces wordt ook gevormd door de verhalen van gevestigden 
over hun superioriteit ten opzichte van buitenstaanders. De wildboer voelt zich 
beter dan de veeboer, de Zuid Afrikaanse werker vindt dat hij meer rechten heeft 
dan zijn Zimbabwaanse collega, en de blanke boer stigmatiseert zwarte en 
kleurling werkers als onbetrouwbaar en lui. Het ‘wij’ en ‘zij’ denken in 
verschillende configuraties hangt samen met de politieke en economische 
context waarin zij vorm krijgen. Zo heeft het eeuwenlange proces van koloniale 
bezetting en de institutionalisering van raciale ongelijkheid de meerderheid van 
de bevolking in een permanente buitenstaander positie gedreven. Naast deze 
geïnstitutionaliseerde configuratie zijn er meerdere gevestigden en buitenstaander 
configuraties gevormd. Zo konden bijvoorbeeld Engelse boeren in de Kaapse 
kolonie pionieren in de wolindustrie, maar voelden zij zich gemarginaliseerd 
tijdens het Afrikaner bewind in de tweede helft van de 20ste eeuw toen de 
Nationale Partij aan de macht was. In de Karoo zijn het vooral deze Engelstalige 
boeren die de transitie naar wildexploitatie hebben geïnitieerd. Van de zes grote 
jachtboerderijen rondom Cradock is een ruime meerderheid van Engelstalige 
blanke Zuid-Afrikanen. De meeste dreven succesvolle veeboerderijen voordat zij 
langzamerhand zijn overgeschakeld naar wild voor de jacht. Deze boeren hebben 
in het gebied rond de Visrivier een verschuiving meegemaakt van een gevestigde 
positie waarin zij gesteund werden door het Britse koloniale regime naar een 
buitenstaander positie ten opzichte van Afrikaner dominantie tijdens de apartheid. 
In het huidige democratische ANC bewind is een situatie van symbolische 
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gelijkheid ontstaan waarin alle Zuid-Afrikanen voor de wet gelijk zijn. Onder 
omstandigheden waar sociale verschillen kleiner worden proberen gevestigden 
hun superieure status te behouden door afstand te creëren tot buitenstaanders. 
In mijn proefschrift laat ik zien dat jachtboerderijen en het particuliere 
wildlandschap ruimte biedt voor boeren om hun gevestigde positie te behouden. 
Landarbeiders voelen zich niet thuis in het particuliere wildlandschap en trekken 
in toenemende mate weg van deze boerderijen.  
 Vanwege deze constant verschuivende gevestigden en buitenstaander posities 
van (Engelstalige) boeren in de Oostkaap interpreteer ik het bestaan van de 
jachtboerderijen als een reactie op zowel economische als politieke 
ontwikkelingen vanaf de jaren zeventig. Op het niveau van de samenleving poogt 
de postapartheidsstaat de machtsverhoudingen te kantelen door landherverdeling 
en de invoering van arbeidsrecht. De strijd om machtsbalansen in de 
samenleving vindt plaats op verschillende lagen en de relatie tussen boeren en de 
staat heeft specifieke uitwerkingen op de interafhankelijkheden en 
machtsverhoudingen op de boerderijen. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in de 
transformatie van de organisatie van arbeid op boerderijen. In tegenstelling tot 
de beweringen van de wildsector zelf observeerde ik in de Karoo een afname van 
arbeidsplaatsen op de jachtboerderijen. Net als op andere commerciële 
boerderijen nemen wildboeren in de Karoo steeds minder permanente krachten 
aan en maken zij steeds meer gebruik van tijdelijke arbeid en contractarbeiders. 
Zo worden de hoge wildhekken door teams van contractarbeiders neergezet die 
de boerderij weer verlaten als de omheining af is. Vooral wanneer omliggende 
boerderijen geïncorporeerd worden bij het landoppervlak van een particulier 
wildlandschap verliezen landarbeiders hun werk en ook meteen een woonplek 
op de boerderij. Op de jachtboerderijen trof ik slechts een handvol mannen aan 
die permanent in dienst waren als algemene landarbeider terwijl zij ook 
specifieke jachtwerkzaamheden verrichten. Zij wonen, al dan niet met hun 
vrouw die soms in deeltijd als huishoudster werkt, op het land van de boer. De 
transformatie in arbeidsrelaties verandert de interafhankelijkheden van boeren en 
landarbeiders doordat boeren steeds minder diensten verlenen die in de oude 
paternalistische verhoudingen waren verzekerd. Nu zij een door de overheid 
opgelegd minimumloon betalen vinden boeren dat de staat verder 
verantwoordelijkheid mag nemen voor diensten als transport, behuizing, 
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medische hulp, en onderwijs voor landarbeiders. Omdat de minimumlonen te 
laag zijn om een gezin te onderhouden lenen werkers geld of kopen ze op 
afbetaling waardoor zij schulden opbouwen en een inkomen moeten behouden 
middels werk op de boerderij. Hierdoor blijven informele arrangementen bestaan 
naast de formele regulering van arbeidsrelaties en blijven landarbeiders in een 
beklemmende afhankelijkheidspositie. Oude gewoonten nemen nieuwe vormen 
aan zoals duidelijk wordt in de distributie van jachtfooien. Boeren ‘sparen’ deze 
fooien (oplopend tot 50 US dollars per dag) voor de werkers en verdelen deze 
aan het eind van het jaar. Werkers van verschillende boerderijen vertelden dat dit 
op willekeurige wijze, naar goeddunken van de boer, gebeurt waardoor er 
verdeeldheid ontstaat onder de werkers, die strijden om gunsten van de boer. 
Jachtboeren (of managers) rechtvaardigden deze procedure door uit te leggen dat 
werkers zelf niet in staat zijn om te sparen en dat zij zonder bonussysteem niet 
gemotiveerd zijn om hard te werken. In hoofdstuk vijf en zeven besteed ik ook 
aandacht aan overlappende configuraties, namelijk die van landarbeiders 
onderling en in relatie tot Zimbabweaanse arbeidsmigranten.  
 
Discrepantie perceptie en werkelijkheid: tegenaanvallen van de gevestigden 

De tweede gevestigden en buitenstaanders dynamiek in het particuliere wildlandschap 
van de jacht is discrepantie tussen de gevoelens van commerciële boeren 
betreffende hun bedreigde positie in postapartheid Zuid Afrika en hun 
daadwerkelijke positie in termen van landbezit en mogelijkheden tot het 
inrichten van het particuliere wildlandschap. Boeren voelen zich onder het 
democratische ANC bestuur een gestigmatiseerde groep die het slachtoffer is 
van een ‘omgekeerde apartheid’, in het bijzonder door het nationale 
landhervormingsbeleid dat beoogt land te redistribueren naar zwarte of 
‘voormalig achtergestelde’ Zuid-Afrikanen. Dit beleid gaat gepaard met een 
politieke retoriek die het landeigendom van blanke boeren illegitiem acht. 
Hierdoor voelen blanke boeren zich onveilig en onzeker over hun toekomst in 
het postapartheid landschap.  
 Hoewel blanke boeren zichzelf een buitenstaander categorie toebedelen laten 
mijn bevindingen wat betreft jachtboeren een ander beeld zien. In vele opzichten 
behoren zijn tot de gevestigden. Niet alle boeren zijn het erover eens of het 
wildbedrijf een lucratieve economische bezigheid is. Verschillende boeren en een 
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lokale accountant legden uit dat velen er niet in slagen om een particulier 
wildlandschap winstgevend te maken. Het transitieproces vereist behoorlijke 
investeringen en kapitaal dat veel boeren niet hebben. Hoe zijn de jachtboeren in 
Cradock er dan wel in geslaagd? Zij hebben immers hun land behouden en zich 
in de laatste decennia steeds meer land toe weten te eigenen. Mijn verklaring is 
dat sommigen via de wereld van de trofeeënjacht toegang hebben tot 
internationaal kapitaal en sociale netwerken die aangeboord zijn om te investeren 
in het transitiesproces. Zo zijn welvarende (buitenlandse) jagers geïnteresseerd in 
het investeren in een plek in Zuid Afrika waar zij vervolgens zelf kunnen komen 
jagen. Hun investeringen geven toegang tot een bepaalde levensstijl die een grote 
waardering toekent aan de jacht en het buitenleven. Zulke internationale relaties 
tussen jachtboeren en buitenlandse investeerders zijn ingebed in de wereld van 
de plezierjacht. De trofeeënjacht lijkt op de korte termijn dus weinig 
winstgevend, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk royaal gecompenseerd door de 
snel stijgende prijzen voor land en wildsoorten. Bovendien zijn er in de Karoo 
weinig tot geen landclaims door de vroege onteigeningen in dit gebied en de 
mobiliteit van de onteigende bevolking. Daar kom ik later nog op terug.  
 In verschillende empirische hoofdstukken beschrijf ik op gedetailleerde wijze 
hoe de gevestigden min of meer succesvolle pogingen doen om de machtbalans 
op het platteland niet te doen overslaan in het voordeel van de landarbeiders. De 
borden op wildhekken met waarschuwingen als ‘Pas op gevaarlijke dieren, 
betreden op eigen risico’ signaleren dat boeren mensen willen weren van hun 
land. Dit heeft zowel met veiligheidsrisico’s en verzekeringsclaims te maken als 
ook met de gedeelde angst voor problemen met de lokale bevolking. Zo 
vertrouwde een manager van één van de jachtboerderijen me toe, terwijl de 
manager een waarschuwingsbord ophing bij het toegangshek van de boerderij, 
dat ze zich zorgen maakte over de risico’s voor de “dronken Xhosa mensen” die 
hun werkers komen bezoeken. Ook vertelde ze dat het grind op de toegangsweg 
bedoeld is om altijd te kunnen horen dat er iemand in aantocht is aangezien 
sommige ontslagen werkers soms terugkomen met “slechte intenties”. Ook de 
toenemende zichtbaarheid in het wildlandschap van private veiligheidsdiensten 
zoals slagbomen, hoge (geëlectrificeerde) hekken en ‘farm watch’ diensten, laten 
zien dat boeren de afstand to de rest van de rurale bevolking vergroten.  
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 Commerciële boeren slagen er beter dan landarbeiders in om voordeel te 
halen uit de institutionele omgeving. Zo ging ik met een politieagent mee op 
patrouille en observeerde dat hij betere relaties onderhield met boeren dan met 
landarbeiders. Uit zijn verhalen bleek dat hij de stereotyperingen van werkers tot 
op zekere hoogte deelde met de boeren voor wie hij de criminaliteit wil 
terugdringen. Hij verklaarde dat: “landarbeiders zijn ongeschoold en de boer 
heeft de taak om hen te helpen” en dat ze net als kinderen gestraft moeten 
worden als ze een fout maken. We bezochten samen een vergadering van een 
lokale boerenvereniging waar de agent verslag deed over de stand van zaken van 
één van de grootste zorgen van de aanwezige veeboeren, namelijk veediefstal. De 
politieagent hield zich met name bezig met problemen zoals geformuleerd door 
de gevestigden op het platteland. Gevestigden bepalen de inhoud en betekenis 
van concepten als ‘criminaliteit’ en ‘veiligheid’. Ik interviewde ook drie 
arbeidsinspecteurs van het lokale departement in Cradock die inspecties 
uitvoeren op de boerderijen in de omgeving. Uit hun ervaringen maak ik op dat 
de inspecties op arbeidsomstandigheden zeer inefficiënt zijn. De inspecteurs 
krijgen moeilijk toegang tot boerderijen en als ze eenmaal op de boerderijen zijn 
spreken ze vaak niet met werkers zonder aanwezigheid van hun werkgever. In 
tegenstelling tot de politieagent komen zij alle drie niet uit het gebied en hebben 
nauwelijks relaties opgebouwd met boeren noch arbeiders. De inspecteurs zijn 
niet ingebed in de lokale gevestigden en buitenstaander configuratie. 
Landarbeiders hadden de inspecteurs nog nooit gezien, laat staan gesproken. En 
hun bezoeken aan het departement resulteerden nooit in hulp van ambtenaren.  
 Een laatste tegenaanval van de gevestigden op de pogingen van de staat om 
de machtsbalans te kantelen is het gebruik van een particuliere arbeidsconsulent 
die hen assisteert in legale procedures en garandeert dat boeren hun plannen 
uitvoeren binnen de kaders van de nieuwe wetten. De arbeidsconsulent heb ik 
meerdere malen ontmoet, geïnterviewd en ik schaduwde hem een dag tijdens zijn 
werkzaamheden. Omdat hij vloeiend Afrikaans en isiXhosa spreekt is hij een 
ideale schakel tussen boeren en werkers. Naar zijn mening zouden werkers 
slechter af zijn zonder hem omdat hij boeren ertoe zet om zich aan de wet te 
houden. Maar omdat hij door boeren wordt betaald handelt hij in hun belang en 
werkers vertrouwen hem voor geen cent. Het verhaal van een vrouw die bij het 
departement werd doorverwezen naar de particuliere arbeidsconsulent (die 5 jaar 
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bij het departement werkte) suggereert dat de belangen van boeren goed 
vertegenwoordigd zijn in lokale instituties. Dit is een belangrijk voordeel 
(Meagher, 2005) dat landarbeiders niet hebben. Zijn hebben deze contacten en 
verbindingen met lokale instituties niet. Eén van de paradoxale bevindingen uit 
deze studie is dat zowel boeren als landarbeiders weinig vertrouwen hebben in de 
Zuid-Afrikaanse overheid en weinig steun ervaren in het al dan niet behouden of 
verbeteren van hun positie, maar dat de spanningen in de lokale configuraties 
wel toenemen als gevolg van de percepties dat de overheid bepaalde categorieën 
mensen zou bevoordelen. 
 
Thuisgevoel in het particuliere jachtlandschap: wat en wie is ‘oorspronkelijk’?  

Het gevoel van onveiligheid en onzekerheid onder commerciële boeren tast het 
thuisgevoel aan. Door middel van het particuliere jachtlandschap creëren boeren 
een omgeving waarin zij zich comfortabel voelen. De ruimtelijke inrichting van 
de jachtboerderij en de regels en rituelen van de jacht vormen een specifieke 
gevestigden en buitenstaander dynamiek waarin machtsverschillen op basis van raciale 
categorieën worden gelegitimeerd. Deze worden verbonden aan ideeën over de 
oorspronkelijke staat van de natuur en de mensen in het landschap. In het veld 
hoorde ik verschillende interpretaties met betrekking tot de inheemse 
(autochtone) status van boeren en werkers en de rechten die aan deze status 
ontleend worden. Ingesloten in deze ideeën liggen ook sterke overtuigingen over 
wie er wel en niet thuishoren in het particuliere jachtlandschap.  
 In hoofdstuk zes beschrijf ik de posities en rollen in het jachtscenario 
uitvoerig en richt mij in het bijzonder op de positie van de landarbeider en zijn 
relaties in het jachtveld. Hierbij ga ik uit van het idee dat in de jacht als spel 
bepaalde betekenissen tot uitdrukking komen die iets vertellen over de relaties 
tussen mensen (Huizinga, 1955). Het jachtscenario kent een strikte rolverdeling 
tussen de jager, jachtgids (professional hunter), spoorzoekers (trackers) en villers 
(skinners). Jachtboeren en jagers verbeelden zich dat landarbeiders integraal 
onderdeel uitmaken van het jachtscenario terwijl mijn interpretatie laat zien dat 
de rolverdeling in het jachtspel landarbeiders in een buitenstaander positie 
houden. Landarbeiders vervullen altijd de rol van spoorzoeker en/of viller. Deze 
rolverdeling tijdens een trofee jacht is meteen zichtbaar door de kleding van de 
participanten. De jager en zijn gids dragen geweren en de spoorzoekers niet. In 
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de ogen van de jachtboeren en jagers zijn zwarte landarbeiders door hun ‘wilde’ 
staat uitermate geschikt om oeroude vaardigheden als spoorzoeken uit te voeren 
en hebben een genetisch talent om dieren van een afstand te kunnen ruiken of 
horen. In dit perspectief staan spoorzoekers als het ware dichter bij de natuur en 
de wereld van de dieren. En in deze ongeciviliseerde of oorspronkelijke staat 
hebben ze niet dezelfde capaciteit tot geweldsbeheersing als de geciviliceerde 
gevestigden. Daarom dragen spoorzoekers geen geweren en kunnen zij geen 
andere rollen aannemen in het jachtspel. De jagers en hun gidsen (veelal ook 
landeigenaren/jachtboeren) zijn daarentegen wel in staat zich op momenten van 
verwildering te beheersen en mogen dieren doden zolang ze zich houden aan de 
regels en rituelen waaraan zij binnen het jachtspel zijn gebonden. Zo komen in 
het jachtspel gevestigden en buitenstaander relaties tot uitdrukking gebaseerd op 
de wensen van de jachtboeren met betrekking tot de ideale sociale orde op het 
platteland. Het jachtspel betekent voor jachtboeren en jagers tijdelijke verlossing 
van de imperfecte wereld waarin zij terugkeren na de jachtpartij.   
 Uiteindelijk zijn landarbeiders burgers en arbeiders met rechten die de 
machtbalans op de jachtboerderij constant aan het wankelen brengen. Om de 
jachtpraktijken en de conversie naar particuliere wildlandschappen te legitimeren 
presenteren boeren zich als voortrekkers op het gebied van natuur- en 
wildbehoud in de Oostkaap. Zij weten het best wat goed is voor de omgeving en 
zijn overtuigd dat kleinschalige en traditionele landbouw schadelijk zijn voor de 
omgeving. Omdat zij al generaties lang op het land wonen, zien ze zichzelf als 
gevestigden met een inheemse status waarvoor ze zich beroepen op een hechte 
relatie tot het land. Ondertussen stigmatiseren de gevestigden de ‘echte’ 
oorspronkelijke bewoners zowel als ‘good natives’ (Neumann, 1997) wanneer zij 
in het jachtscenario optreden als inferieure wilden en ‘bad natives’ als zij 
zelfstandig zouden gaan boeren in de provincie. Ik geef in diverse empirische 
hoofdstukken voorbeelden over hoe er in etnische categorieën wordt gesproken 
en gestigmatiseerd door zowel boeren als landarbeiders. Het uitzonderlijke 
verhaal over een zwarte jachtgids in hoofdstuk acht laat zien hoe raciale 
categorieën en klasseverschillen carrièremogelijkheden in het jachtlandschap 
begrenzen en hoe deze categorieën machtsrelaties in de Karoo verschuiven. 
 Ironisch genoeg verbeelden de gevestigden, die zich beroepen op hun 
‘geciviliceerde status’, zich het particuliere jachtlandschap als een puur en 
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smetteloos landschap waar geen sporen van landbouw of andere tekenen van 
‘civilisatie’ meer in te vinden zijn. Waar tijdens de 19de eeuw hekken en 
windmolens als vooruitgang werden gezien, bevuilen zij nu volgens wildboeren 
het landschap dat teruggebracht moet worden naar haar ‘oorspronkelijke staat’. 
Dit laat zien dat de gevestigden onder nieuwe omstandigheden nieuwe 
betekenissen toekennen aan symbolen en ontwikkelingen in hun omgeving. Op 
deze manier herinterpreteren zij de geschiedenis en bedelen zichzelf constant een 
rol waarin hun acties rechtmatig zijn. De boodschap is dat zij in dit landschap 
horen en anderen horen er automatisch niet of minder in thuis. Jachtboeren 
presenteren het jachtlandschap naar het publiek als een nostalgische en 
romantische plek die vooral gewaardeerd wordt om zijn leegte. Het beeld van 
het zogenaamde lege Afrikaanse landschap (empty lands) dat een cruciale rol 
tijdens de koloniale bezetting speelde is terug. De aanwezigheid van andere 
lokale bewoners wordt zoveel mogelijk gemaskeerd en jachtboeren delen de plek 
met name met diegenen die dezelfde emoties en associaties hebben in het 
particuliere jachtlandschap. Landarbeiders delen de nostalgische sentimenten 
allerminst. Voor hen betekent de aanwezigheid van het wild zowel gevaar, 
aangezien zij ertussen wonen en onbewapend tussen lopen, als een verlies aan 
vee. Zo is de toegang tot schapenvlees op de boerderij beperkt terwijl het een 
belangrijke plaats inneemt in voedselgewoontes en rituele gebruiken. 
Landarbeider hebben een heel ander idee over de oorspronkelijke staat van het 
gebied en voelen zich minder thuis op de wildboerderij.  
 
Betekenissen van mobiliteit voor landarbeiders in de Karoo: de tragiek van de onzichtbare trek 

De vierde en laatste gevestigden en buitenstaander dynamiek gaat over de 
betekenissen van mobiliteit voor landarbeiders. Ik beschrijf in mijn proefschrift 
hoe landarbeiders in toenemende mate besluiten om zich te vestigen in de rurale 
townships waar zij een thuis kunnen creëren. Deze besluiten moeten begrepen 
worden in de onzekere politieke en economische context van de postapartheid 
samenleving waarin boeren en landarbeiders verschillend reageren op pogingen 
van de staat om de machtbalans te veranderen. Zoals aangetoond heeft dit 
verregaande gevolgen voor de interafhankelijkheden tussen boeren en 
landarbeiders. De boerderij lijkt steeds meer slechts als ‘werkplek’ te worden 
geïnterpreteerd en losgekoppeld van culturele praktijken die landarbeiders 
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vroeger op boerderijen uitvoerden zoals huwelijken, initiatierituelen en 
begrafenissen. Deze verplaatsen zich in een hoog tempo naar de steden en 
dorpen die uit hun voegen lijken te barsten. Dit is een zichtbaar gevolg van de 
Onzichtbare Grote Trek. Onder de huidige omstandigheden voelen 
landarbeiders zich blijkbaar meer thuis in de townships. Beleidsmakers en 
antropologen gingen ervanuit dat mensen aan specifieke plekken gebonden 
waren, dat ze als het ware ‘geworteld’ zaten in de grond die hun identiteit en 
cultuur vasthield op die plek. Tegenwoordig wordt erkend dat mensen constant 
bewegen en verdreven worden in onze geglobaliseerde wereld (Gupta & 
Ferguson, 1992; Malkki, 1992; Okely, 2003). Mensen hebben misschien wel 
wortels, maar zeker ook voeten waarmee ze zich al eeuwenlang verplaatsen 
(Eriksen, 2010). Maar er bestaat grote ongelijkheid in de mate en ‘opbrengsten’ 
van zulke mobiliteit, in andere woorden het levert niet voor iedereen hetzelfde 
op. Het probleem is dat ook het landhervormingsbeleid in Zuid Afrika is 
gefundeerd op het idee dat zwarte Zuid-Afrikanen hun wortels hebben op 
bepaalde plekken waar zij vervolgens aanspraak op kunnen maken. Dit is 
problematisch voor die mensen wier geschiedenis wordt gekenmerkt door 
constante trek. De permanente aanwezigheid van landarbeiders in de Karoo, ook 
al zijn mensen permanent in beweging, is een indicatie dat ze zich hier 
thuisvoelen en thuishoren.  
 In termen van gevestigden en buitenstaanders hebben landarbeiders een 
meervoudige positie in verschillende sociale configuraties op het platteland. In 
relatie tot boeren hebben zij een duidelijke buitenstaander positie en wanneer zij 
naar de rurale township trekken hebben zij wederom een buitenstaander positie. 
Door lange perioden van verblijf op de afgelegen en geïsoleerde boerderijen zijn 
landarbeiders slecht ingebed in de politieke en sociale netwerken die toegang 
bieden tot werk en andere bronnen. In relatie tot de Zimbabweaanse migranten 
die werk zoeken op de commerciële boerderijen hebben ze juist weer een 
gevestigde positie. Ze vinden dat hun inheemse status hen meer rechten verleent 
dan de buitenlanders die een bedreiging vormen voor hun al kwetsbare positie. 
Ik laat zien dat dit spanningen, verdeeldheid en geweld oplevert binnen de rurale 
arbeidersklasse terwijl de gevestigden, de jachtboeren, erin slagen om zowel de 
ruimtelijke indeling van de Karoo als de sociale verhoudingen daarbinnen te 
bepalen. 
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 Uiteindelijk is deze etnografie over een ‘onzichtbare grote trek’ een tragisch 
empirisch verhaal over landarbeiders voor wie steeds minder plek is om 
thuisgevoel te ervaren. Zij raken vervreemd van de commerciële boerderijen 
waar zij generaties lang werkten en woonden en moeten uitwijken naar gebieden 
waar weinig mogelijkheden bestaan om een beter leven op te bouwen. Uit 
verhalen van landarbeiders blijkt dat zij zich verbonden voelen met de 
boerderijen die zij met hun blote handen hebben opgebouwd en dat zij besef 
hebben van het onrecht dat hen eeuwenlang is aangedaan waardoor zij geen land 
bezitten en nog steeds een onzekere toekomst hebben. De ruimtelijke erfenis 
van het verleden in de Oostkaap is diep ingebed in het fysieke landschap en de 
geest van de bewoners die moeite hebben om zich te verbeelden dat het anders 
wordt of kan.  
 
Totstandkoming en implicaties van de Onzichtbare Grote Trek 
 
Reflecties op mijn eigen positionering in sociale configuraties in de Karoo 
speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van deze etnografie. In 
hoofdstuk tien reflecteer ik uitvoerig op het onderzoeksproces en maak ik 
transparant welke methodologische keuzes ik heb gemaakt en hoe ik met 
ethische dilemma’s ben omgegaan tijdens het onderzoeks- en schrijfproces. 
Hierbij sluit ik aan bij auteurs die benadrukken dat reflexiviteit de integriteit van 
interpretatief onderzoek vergroot omdat inzichtelijk wordt gemaakt hoe 
bepaalde kennis is gegenereerd (Alvesson & Sköldberg, 2000; Schwartz Shea & 
Yanow, 2012). Daarbij hoort ook openheid over de rol van ambivalente emoties 
en ongemakkelijke onderzoeksrelaties in het onderzoeksproces, evenals de 
‘medeplichtigheid’ van geëngageerde etnografen in het al dat niet bestendigen 
van bepaalde machtsverhoudingen in het veld (Down et al., 2006; Ghorashi & 
Wels, 2009; Koning & Ooi, 2010; Ybema & Kamsteeg, 2009). Uiteindelijk 
genereren deze reflecties op onderzoeksrelaties ook inzichten in de sociale 
wereld van de participanten (Shehata, 2006).    
 Toegang verkrijgen tot landarbeiders op jachtboerderijen was een grote 
uitdaging. Hiervoor was ik afhankelijk van toestemming van landeigenaren. 
Vanwege de gespannen verhoudingen op de boerderijen en het beladen 
onderzoeksthema heb ik boeren voorzichtig benaderd. Ik introduceerde mijn 



 
362 
 

onderzoek aan jachtboeren in Cradock in eerste instantie in lijn met hun 
interesses en we spraken uitvoerig over hun passie voor wild en natuurbehoud. 
Ook bracht ik met hen het omschakelingsproces van de boerderij in kaart. Zij 
stonden over het algemeen positief tegenover een jonge, buitenlandse, blanke 
vrouw die geïnteresseerd naar hun verhalen luisterde. Ik werd meestal meteen 
gevraagd mijzelf te positioneren door antwoord te geven op de vraag “ben je 
voor of tegen de jacht?”. In andere woorden, hoorde ik bij de gevestigden of de 
buitenstaanders! Ik vertelde dan dat ik mij als onderzoeker kritisch opstelde en 
op zich geen principiële bezwaren tegen de jacht heb. Bovendien had ik als kind 
al heel wat gezien en geleerd bij mijn familie in de Achterhoek waar de jacht een 
redelijk geaccepteerd fenomeen is. De relatie met boeren werd ingewikkelder op 
het moment dat ik aangaf geïnteresseerd te zijn in het perspectief van werkers. 
“Maar nu maak je het politiek!” hoorde ik vaak. Alle boeren stelden zich vanaf 
dat moment terughoudend op en verbraken het contact of probeerden zo veel 
mogelijk mijn contact met werkers te minimaliseren door te constateren “zoveel 
tijd hoef je toch niet met hen door te brengen”. Terwijl ik in het veld 
balanceerde tussen mijn doelstelling om contact te leggen met werkers en de 
argwanende houding van boeren kwam er na een paar maanden uit onverwachte 
hoek een poging om mijn onderzoeksfocus te controleren. Ik bespreek in mijn 
proefschrift hoe verschillende vertegenwoordigers van een wildboerenorganisatie 
(Wildlife Ranching South Africa) hebben geprobeerd om mijn onderzoek op de 
jachtboerderijen in de Oostkaap te verschuiven naar een exclusieve focus naar 
het perspectief van de wildboeren. Interessant is dat ik ineens zelf onderdeel 
werd van gevestigden en buitenstaander dynamieken. Vanuit deze positie ervoer 
ik de intensiteit van het configuratieproces in het particuliere jachtlandschap en 
kreeg ik tegelijk inzicht in de goed georganiseerde netwerken van wildboeren. 
Ook realiseerde ik me dat ik de verhalen en emoties van boeren intiem verweven 
waren met die van landarbeiders en dat zij niet slechts de toegangspoort tot 
werkers waren in dit onderzoek, maar integraal onderdeel van de studie naar de 
positie en perspectieven van landarbeiders.  
 Het schuiven en balanceren tussen gevestigden en buitenstaander 
perspectieven was een permanente spanning in het onderzoeksproces. Om 
landarbeiders te ontmoeten gebruikte ik meerdere strategieën die ik bespreek. 
Eén van de manieren was om via de lokale NGO (Cradock Advice Office) 



 
363 

 

landarbeiders op te sporen en te uiteindelijk te interviewen. En ook hier 
verwachtten sommigen dat ik mij aan hun kant zou scharen. Zo stelde het hoofd 
van de NGO enthousiast voor dat ik wel voor hen kon spioneren tijdens mijn 
verblijven op de jachtboerderijen. De onderzoeksmethodes die ik vooraf had 
bedacht bleken ook niet altijd de juiste te zijn. Het idee om levensverhalen van 
werkers op te schrijven aan de hand van diepte interviews werkte niet zoals ik 
mij had voorgesteld. De meeste inzichten genereerde ik door met werkers over 
het land te lopen, mee naar de kerk te gaan, in de auto door het landschap te 
rijden, en mensen te bezoeken in hun eigen huis, of bij hun familie, in één van de 
Townships bij Cradock. De verhalen werden verteld terwijl we in beweging waren 
en niet in een statische formele interviewsetting. Mobiliteit is immers ook een 
centraal thema in de verhalen en levens van landarbeiders en deze bewegingen 
bleken intiem verbonden met bepaalde landschappen in de Karoo. Een andere 
uitdaging was het opsporen van mensen die boerderijen tijdens het 
conversieproces hadden verlaten. Deze zoektocht leidde in de meeste gevallen 
naar teleurstellingen. Door het reflecteren op de manier waarop mijn 
onderzoekspad zich ontwikkelde genereerde ik inzichten in de positie van 
landarbeiders en thema’s als zichtbaarheid en verbondenheid. Zo werden de 
contouren van een onzichtbare grote trek zichtbaar en begrijpelijk.  
 
Waar leidt de Onzichtbare Grote Trek naartoe?  

In hoofdstuk negen bespreek ik de conclusies en politieke gevolgen van de 
onderzoeksbevindingen gepresenteerd in deze etnografie. Dit is van belang 
omdat de ANC overheid het win-win verhaal over de bijdragen van de 
wildindustrie aan natuurbehoud en rurale ontwikkeling naar mijn mening niet 
kritisch genoeg banadert en er dringend aandacht besteed moet worden aan de 
gevolgen van transities in relatie tot sociale transformatie in het verdeelde 
postapartheid Zuid Afrika.  
 Het op marktprincipes gebaseerde landhervormingsbeleid draagt bij aan de 
consolidatie en concentratie van land in handen van een rurale (blanke) elite die 
overleven en profiteren van de toenemende liberalisering en deregulering van de 
landbouw economie. Deze etnografie laat zien hoe jachtboeren in Cradock erin 
slagen om landschappen te creëren waarin zij zich thuisvoelen. Deze particuliere 
wildlandschappen staan in contrast met postapartheid idealen van hervorming en 
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rechtstelling (redress) of verzoening (reconciliation) die sociale afstand tussen 
gevestigden en buitenstaanders zou moeten verkleinen. Doordat bestaande 
agrarische infrastructuur wordt vernietigd om het land terug te brengen in haar 
‘oorspronkelijke staat’ zijn particuliere jachtboerderijen onaantrekkelijk om te 
redistribueren binnen het landhervormingsprogramma. Het transitieproces 
draagt bij aan een grote onzichtbare trek van landarbeiders die in wezen opnieuw 
worden onteigend van land en landrechten in het gebied waar zij al generaties 
lang verblijven. Mijn bevindingen bevestigen het werk van onderzoekers die 
constateerden dat het constitutionele raamwerk van postapartheid Zuid Afrika, 
beter aansluit bij de behoeften van gevestigden dan buitenstaanders (Cousins, 
1997; Hall, 2007; Lahiff, 2005). Een fundamenteel onderdeel hiervan is de 
bescherming van eigendomsrechten in de grondwet waardoor herverdeling 
onder neoliberalistische economische condities praktisch onmogelijk is 
(Ntsebeza, 2011aa). Bovendien is het landhervormingsbeleid gestoeld op 
veronderstellingen over mobiliteit en vestiging die niet aansluiten bij de mobiele 
levenstrajecten van landarbeiders (en ook boeren) in de Karoo. 
 Een ander probleem is de kunstmatige scheiding van arbeidsrechten en 
landrechten in de context van lange termijn re-configuratieprocessen in de 
Karoo. Op commerciële boerderijen komen werken en wonen samen in 
bepaalde geïnstitutionaliseerde interafhankelijkheden tussen boeren en 
landarbeiders die door inmenging van de staat transformeren in zeer ongunstige 
woon- en werk situaties voor landarbeiders. Bovendien blijkt dat de lokale 
vakbonden er niet in slagen om landarbeiders te mobiliseren om collectief te 
onderhandelen over hun positie. Dat dit dringend nodig is bleek uit de reacties 
op het Human Right Watch rapport uit 2011 over omstandigheden van 
landarbeiders in de Westkaap. De politieke leider van de regerende partij 
(Democratic Alliance) in deze provincie deed de bevindingen af als 
uitzonderlijke gevallen en ontkende de structurele scheve machtsbalans in de 
landbouw sector. Het bestaan van een Onzichtbare Grote Trek verdient 
politieke toewijding en erkenning dat de dynamieken leiden tot onvermijdelijke 
verslechtering van de positie van landarbeiders. Bovendien creëren gevoelens 
van onzekerheid en onveiligheid in de verschillende en overlappende gevestigden 
en buitenstaander configuraties tot meer angst en geweld. 


