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Samenvatting 

 

‘Houtsnijwerk, het mes of de omstandigheden als gereedschap?’ Verkrachters in de Kaap en 

verkrachting in Zuid-Afrika, circa 1910-1980, onderzoekt niet alleen het idee dat verkrachters 

het product zijn van hun inherente natuur of gevormd zijn door omstandigheden, maar poogt 

de veranderende definities, motieven, rechtvaardigingen en rationalisaties, opgeworpen door 

theoretici, politici, juristen, de medische wereld, de samenleving, gemeenschappen, families, 

slachtoffers en daders in perspectief te plaatsen. De centrale vraagstelling, die licht afwijkt 

van de vraagstelling van Joanna Bourke, cirkelt rond de vragen: ‘Wie waren de verkrachters 

in de Kaap?’, ‘Waarom deden zij wat ze deden?’ en ‘Zijn deze gevallen exemplarisch voor de 

Kaap?’ Door bestaande studies over verkrachting te voorzien van een context, met behulp 

van beschrijvingen die terug te vinden zijn in archieven, kunnen verkrachters uit de Kaap niet 

alleen worden gelokaliseerd, gedefinieerd en geduid, maar tevens gecontextualiseerd binnen 

het bredere verband van Zuid-Afrikaanse en wereldwijde categorieën van verkrachters, in wat 

zich ontvouwt als een geschiedenis van betwiste (en soms rivaliserende) ideeën over 

consensuele seks, seksualiteit en non-consensuele seks.  

 


