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Woord vooraf
Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart
[...]
Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by alle vergaderinge en wetgewings
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wêreld
Sonder 'n pas

Tussen 1948 en 1990 kreeg de naam ‘Zuid-Afrika’ een nieuwe betekenis. Steeds
meer werd het land vereenzelvigd met het perverse sociale experiment van de
apartheidspolitiek. Niemand kon daaraan voorbijgaan. De ‘beschaafde wereld’ wist:
Zuid-Afrika is apartheid. Europese scholieren en studenten, die op hun scholen en
universiteiten steeds meer gekleurde medeleerlingen ontmoetten, raakten onder de
indruk van de beelden uit Sharpeville en Soweto, van de bordjes SLEGS VIR BLANKES
en van de berichten over Zuid-Afrikaanse staatsterreur.
Dit geldt in het bijzonder voor Nederland en Vlaanderen. Via
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het Afrikaans, destijds naast het Engels officiële taal van Zuid-Afrika, koesteren wij
Nederlandstaligen immers een taalverwantschap die lange tijd bron van sympathie
is geweest, soms zelfs van vertedering. Maar tijdens de apartheid kreeg die
verwantschap een andere gevoelswaarde. De toenmalige Nederlandse
minister-president Lubbers stelde vast dat de rassenwetten van Zuid-Afrika zijn
geschreven ‘in onze taal’. De oude band tussen de Nederlandse en de blanke Afrikaner
taalgemeenschap, die lange tijd in het teken had gestaan van de Boerenoorlog
(1899-1902), de heldhaftige vrijheidsstrijd van de ‘Hollandse’ Boeren tegen het
oppermachtige Britse rijk, kreeg door de apartheid een volstrekt andere oriëntatie.
Van de Afrikaanse literatuur, traditioneel in schoolboeken en bloemlezingen te vinden,
waren na een paar decennia nog slechts een paar namen over: Brink, Eybers,
Breytenbach.
Bij het afschaffen van de apartheid door F.W. de Klerk in 1990 en de verkiezing
van Nelson Mandela tot president in 1994 leefde de wereld mee met wat - opnieuw
- bijna een nieuw land geworden leek. De door velen gevreesde en zelfs nadrukkelijk
aangekondigde burgeroorlog bleef uit. Als ideale ambassadeur en nieuwe heilige
reisde Mandela de wereld rond; overal liet hij zich feestelijk welkom heten en
huldigen. Het zwaartepunt van zijn presidentschap lag bij natievorming en verzoening.
Hoewel zelf bokser en voetballiefhebber, steunde Mandela de nationale rugby ploeg,
die vooral geliefd is bij Afrikaners. Gehuld in het beroemde shirt van de ‘Springbokke’
verscheen hij in het stadion. Onverwacht ontpopte hij zich ook als supporter van de
Afrikaanse literatuur. Bij zijn inhuldiging citeerde hij (zij het in het Engels) de
Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker, en wel haar gedicht ‘Die Kind’. Mandela prees
Jonker als iemand die in haar werk op eigen kompas de apartheidsgrenzen was
overgestoken, lang voordat ze officieel werden afgeschaft.
Ingrid Jonker was tot dan toe in Nederland en Vlaanderen onbekend. Mandela's
eerbewijs aan deze Afrikaanse dichteres drong langzaam door, maar heeft op den
duur zijn uitwerking niet gemist. ‘Die Kind’ staat te lezen op een Leidse schoolmuur,
Jonkers gedichten zijn in Nederland uitgegeven, haar droefstem-

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

11
mende leven is beschreven, de VPRO wijdde aan haar een televisiefilm. Jonker kreeg
de trekken van een cultfiguur, een Zuid-Afrikaanse kruising tussen Sylvia Plath en
Marilyn Monroe.
Jonkers postume succes is uitzonderlijk, maar ook de belangstelling voor de
Zuid-Afrikaanse literatuur in den brede is in Nederland en België toegenomen. Dit
boek is geschreven om daaraan tegemoet te komen. Hoewel de politieke apartheid
verdwenen is, spreekt de achterliggende kwestie van de persoonlijke identiteit velen
aan. Ook in Europa is dit probleem de laatste decennia tenslotte volop actueel
geworden.
De apartheid stelde de gescheidenheid voorop: het leven van iedere Zuid-Afrikaan
werd bepaald doordat hij was ingedeeld bij de bevoorrechte blanken, de zwarten, de
kleurlingen of de Indiërs. Mandela stelde daar zijn politiek van de natievorming (de
‘regenboognatie’ van bisschop Tutu) tegenover. Maar een natie laat zich niet smeden
in één regeringsperiode. Vandaag de dag is het de vraag welke identiteit de burgers
het sterkst ervaren: die van Zuid-Afrikaan of een andere? Op basis van huidskleur?
Op basis van de oude stammen? Op basis van taal? Religieuze of politieke
overtuiging? Kan de nieuwe Zuid-Afrikaan zich een plek toe-eigenen in zijn nieuwe
Zuid-Afrika? Blijven de voorheen bevoorrechten meedoen of vertrekken zij?
Voorgoed? In typische immigratielanden als Australië en Canada is al sprake van
een Zuid-Afrikaanse diaspora. In Engeland loopt het aantal Zuid-Afrikanen naar de
half miljoen.
Vanuit Nederlands perspectief is het duidelijk dat de Afrikaanstaligen zich in elk
geval al lang geen Hollanders meer voelen, al is de belangstelling voor Nederland,
Vlaanderen en het Nederlands in Zuid-Afrika bij kleurlingen noch blanken helemaal
verdwenen. Nederland heeft na 1990 opnieuw ontdekt dat de taal van miljoenen
Zuid-Afrikanen van verschillende huidskleur voor Nederlanders en Vlamingen te
verstaan, en zeker ook te lezen is. Wat zij schrijven dringt soms weer door naar
Europa. Er verschijnt incidenteel Afrikaanse poëzie in Antwerpen of Amsterdam
(behalve van Breytenbach, Eybers en Jonker ook van bijvoorbeeld Antjie Krog en
Wilma Stockenström). Ook Afrikaans proza, maar dan in Nederlandse vertaling.
Boeken
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van Zuid-Afrikaanse uitgevers vindt men echter alleen in de gespecialiseerde
boekwinkel; Afrikaanse literatuur komt niet ter sprake in het onderwijs en maar
zelden in dag- en weekbladen.
Dit staat in contrast met de levende interesse die het land bij velen wekt. En het
is jammer, want Zuid-Afrikaanse schrijvers schrijven niet alleen verrassende literatuur
maar geven de lezer meteen een indringende kijk op hun bijzondere maatschappij.
Misschien schrikken lezers toch terug voor het lezen van dat vreemde Afrikaans.
Althans bij proza, of althans bij langere teksten. Een reële moeilijkheid is daarnaast
dat de Zuid-Afrikaanse literatuur uiteraard in een eigen sociaal, historisch en literair
verband staat. Dit maakt die interessante boeken lastiger. Skrywers in die strydperk
kan de lezer hier van dienst zijn.
En natuurlijk maakt onbekend onbemind. Wie toevallig voor het eerst een Afrikaans
verhaal leest, is dikwijls ‘verkocht’. Skrywers in die strydperk wil het toeval te hulp
schieten en schotelt de lezers Afrikaanse verhalen van de eenentwintigste eeuw voor,
literair geslaagd en direct verbonden met de nieuwe Zuid-Afrikaanse samenleving.
Aandacht voor literatuur impliceert belangstelling voor de geschiedenis, maar de
Zuid-Afrikaanse literatuur is altijd zo nauw bij de samenleving betrokken geweest,
dat de band met de maatschappij de literatuur is gaan kenmerken. De schrijvers
kunnen niet voorbijgaan aan het geweld voor hun deur. Al schrijvend nemen ze deel
aan het gevecht. Vandaar onze titel Skrywers in die strydperk, met dank aan André
Brink.
In het laatste deel van de twintigste eeuw is in de internationale literatuurstudie een
groeiende aandacht uitgegaan naar de koloniale literatuur. Koloniale literatuur is
literatuur beïnvloed door een koloniale toestand, door een situatie waarin
‘laterkomers’, de kolonisten, meer macht hebben dan een oudere, autochtone
bevolking, de ‘eerderkomers’. De Afrikaanse literatuur kan gelden als koloniale
literatuur bij uitstek. Het ontstaan van de Afrikaanse literatuur staat in het kader van
het culturele verzet van de ‘Hollandse’ Afrikaanstaligen, de Afrikaners, tegen het
Britse imperialisme in de negentiende eeuw. In deze strijd probeerden
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zij op verschillende manieren een Afrikaner identiteit te vestigen: in een Afrikaner
ideologie, in de Afrikaanse taal, in de Afrikaanse literatuur.
De Afrikaner ideologie, ‘die Afrikaanse gedagte’, koppelt de Afrikaanse taal
uitsluitend aan de blanke Afrikaanstaligen - gekleurde taalgebruikers houdt men
buiten beeld. En van de blanken komt vooral de boer in beeld. Liefde voor de grond
staat bij hem voorop; in zijn cultuur speelt de bijbel de hoofdrol. Het landelijke leven
wordt geïdealiseerd, waarbij de natuurlijke samenlevingsvorm die van de ‘plaas’ (de
boerderij) is: een onafzienbare bijna-autarkie onder de autocratische leiding van de
calvinistische boer-eigenaar. De opvolging is erfelijk: de nakomelingen van de stichter
blijven geslachtenlang op dezelfde plaas wonen. Ook de ondergeschikten, de zwarte
of bruine arbeiders en het huispersoneel, wonen op de plaas, met hun gezin. ‘Iedereen’
wordt op de plaas begraven, blanken krijgen soms een steen. Staatsinvloed wordt
gewantrouwd; de Britten zijn indringers die uit eigenbelang een idylle om zeep
helpen.
Bij deze Afrikaner ideologie passen een eigen taal en een eigen literatuur. Zo is
de Afrikaanse literatuur geworteld in een koloniale situatie. Naast de identiteitskwestie
spelen andere, voor een deel nauwverwante karakteristieke motieven van de koloniale
literatuur er een belangrijke rol:
-

de permanente terugblik naar het verleden
de verhouding tussen cultuur en natuur
de verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen
de ontheemding

Wat betreft dat laatste motief: in de koloniale situatie voelt niemand zich thuis. De
immigrant weet dat hij als indringer beschouwd wordt en voelt zichzelf ook een
beetje indringer. Nooit verliest hij zijn band met het moederland, met Engeland, met
Europa. De autochtoon is tweederangsburger in zijn eigen land. Zijn taal wordt
belachelijk gemaakt. Als hij al onderwijs krijgt, dan veelal in de taal van de
overheerser. Hij voelt zich vernederd; rancune en wrok steken de kop op.
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De bestempeling van de Afrikaanse literatuur als koloniaal leidt tot de vraag: wie
moet in dit verband als kolonialist gezien worden en wie als autochtoon? Wij zien
de blanken als de kolonialisten, als de laterkomers; autochtoon zijn de zwarte en
andere oorspronkelijk Afrikaanse volkeren. Maar vanuit het negentiende-eeuwse
Afrikaner standpunt ligt dit anders. De Afrikaner zag het Britse rijk als de koloniale
macht. De autochtoon die Zuid-Afrika zijn eigen land mag noemen is in die visie de
Afrikaner zelf. Zijn taal werd onderdrukt. Tijdens de apartheid volgden Afrikaner
nationalisten een tegengestelde koers. Men ging het eigen volk (in bijbelse traditie)
beschouwen als uitverkoren en superieur. Men cultiveerde steeds meer het onderscheid
met gekleurde groepen.
Jonge schrijvers begrepen halverwege de twintigste eeuw dat deze manier van
denken geen perspectief meer bood. Konden ze in de oude Afrikaner ideologie een
authentiek streven naar ontwikkeling in vrijheid herkennen, de nieuwe apartheid
zagen ze nog slechts als resultaat van oogklepdenken, een product van bekrompenheid,
angst en zelfoverschatting dat voor de Afrikaanse cultuur een dodelijk gevaar
betekende. Zij keerden zich af van de Afrikaner ideologie en schreven Afrikaanse
literatuur op een nieuwe manier.
Ook hun werk is koloniale literatuur, maar vestigt de aandacht op een andere
kolonisatie. De kleurgrens wordt centraal onderwerp; de tweederangsburger in eigen
land is nog uitsluitend de niet-blanke (overheerst door de ‘Europeaan’). De
tegenstelling tussen ‘Brit’ en ‘Boer’ is bijzaak geworden. Niet alleen de thematiek
van deze ‘Sestigers’ is nieuw, maar ook hun vorm; in dit opzicht werken zij een
internationale achterstand weg.
In de Afrikaanse literatuur kregen de Afrikaanstalige kleurlingen een steeds
belangrijker rol. Onder de voorouders van deze ‘bruinmense’ zijn behalve de
oorspronkelijke inwoners van de Kaapstreek (‘Hottentotten’) zowel Europeanen van
verschillende nationaliteiten als slaven en andere immigranten uit Afrika en
Zuid-Oost-Azië. De hele groep is gediscrimineerd; Afrikaner apartheidsaanhangers
wilden van hun taalgenoten weinig meer weten. Niettemin telt de Afrikaanse literatuur
kleurlingschrij-
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vers. Hun aantal groeit sinds 1990 sterk; ook in hun schrijven vormt het zoeken naar
identiteit een hoofdthema.
De Afrikaanse literatuur is altijd met de identiteitsproblematiek verbonden geweest.
Wie in het Afrikaans schrijft en zijn werk publiceert, doet alleen daardoor al een
bewuste keuze: voor het Afrikaans in een sterk Engels-georiënteerde omgeving.
Maar de omstandigheden zijn sinds pakweg 1830 sterk veranderd. In 1830 was er
een duidelijke tegenstander: het Britse imperialisme. Inmiddels is de situatie van het
Afrikaans veel ingewikkelder, doordat het Engels niet meer kan gelden als de taal
van heersers uit Europa. Het is de taal van Amerika en van de mondialisering. Het
Engels, eens de taal van de onderdrukker, wordt nu omhelsd door aanhangers van
het ‘nieuwe Zuid-Afrika’, het land van de gelijkwaardigheid van alle groepen. Tegelijk
is het destijds onderdrukte Afrikaans zelf gestigmatiseerd als apartheidstaal.
Veel blanke Afrikaanstaligen steunen nu het gelijkwaardigheidsidee. Zij moeten
dus hun taal en cultuur inbrengen bij de tegenwoordige ‘natiebouw’ en zo het
Afrikaans afhelpen van het stempel van apartheidstaal (Afrikaner zijn om
Zuid-Afrikaan te worden). Deze blanken beklemtonen de verbondenheid van hun
taal en cultuur met het continent Afrika. Nederlanders en Vlamingen ervaren de
Afrikaanse taal niettemin als Nederlands, zij het dan als ‘Nederlands dat te lang in
de zon heeft gelegen’, zoals Aad Nuis het uitdrukt. Die zon staat voor de
oorspronkelijk-Afrikaanse en Maleise beïnvloeding.
Die mag duidelijk zijn, de invloed van het Afrikaanse continent op de Afrikaner
cultuur lijkt toch belangrijker. Het is verdedigbaar om (met P.C. Paardekooper) het
Afrikaans en het Nederlands ‘Afro- en Euro-Nederlands’ te noemen, maar blanke
Afrikaners aanduiden als Afro-Nederlanders zou ongerijmd zijn. De Afrikaanse
literatuur heeft zich weliswaar ontplooid in een omgeving die in hoge mate Nederlands
getint was, maar draagt - als we afzien van de taal - geen duidelijk Nederlands karakter
meer.
De Afrikaanse literatuur staat in Zuid-Afrika niet op zichzelf. In de eerste plaats kent
Zuid-Afrika de literaturen van de oorspronkelijk-Afrikaanse volken, die we (op z'n
Afrikaans) de Afrika-
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literatuur noemen. Dan de Nederlandse literatuur. Het begin daarvan ligt bij de
aankomst van de ‘expats’ van de VOC in 1652. Hun aanvoerder Jan van Riebeeck
schreef met zijn Daghregister zelf meteen het eerste werk. Gedurende anderhalve
eeuw was de Nederlandse literatuur de enige geschreven literatuur in Zuid-Afrika.
Het culturele leven in de Kaapkolonie was in die tijd weinig sprankelend, maar na
de komst van de Britten verbeterde dit. Er kwam een drukpers aan de Kaap, er
ontstond een bloeiend toneelleven, er kwamen kranten en tijdschriften, men gaf
poëzie uit. De Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur staat in het teken van verzet
tegen de verengelsing. De negentiende eeuw is haar grote tijd. Dit terrein is nog
grotendeels terra incognita voor de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving; voor
de Afrikaanse is het hooguit een randgebied. Tegen het eind van de negentiende
eeuw overheerste de mening dat men zich met het eigen Afrikaans beter tegen het
Engels staande zou kunnen houden dan met het ‘Hooghollands’ uit Europa. Het
Afrikaans werd in Zuid-Afrika immers werkelijk gesproken, het was een volkstaal.
Schrijvers gingen Afrikaans schrijven; langzamerhand ontstond er een Afrikaanse
literatuur. Die nam de plaats van de Nederlandse over. Toch bleef er in Zuid-Afrika
altijd een kleine Nederlandse literatuur bestaan. De schrijvers zijn voor het merendeel
immigranten die hun moedertaal gedeeltelijk (bijvoorbeeld J. van Melle, die ook een
belangrijke Afrikaanse auteur is) of helemaal trouw blijven.
Al heeft de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur haar eigen plaats, de
belangrijkste ‘andere’ Zuid-Afrikaanse literatuur is toch de Engelse. Ook de felste
nationalisten onder de Afrikaners kunnen zich onmogelijk afsluiten voor alles wat
Engels is. Schrijvers als Olive Schreiner en J.M. Coetzee, de een aan het begin van
de Zuid-Afrikaanse Engelse literatuur, de ander de indrukwekkendste figuur van
onze tijd, laten zich niet over het hoofd zien. Sporen van zowel de Engelse literatuur
als de Afrika-literaturen zijn in de Afrikaanse terug te vinden. Misschien kunnen we
in een dergelijke cultuurversmelting het wezen van de Zuid-Afrikaanse literatuur
ontdekken.
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Op deze inleiding volgt een overzicht van de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het
informeert de lezer enigszins over de historische achtergrond waartegen het merendeel
van de Zuid-Afrikaanse literatuur staat afgetekend. Dan volgt enige praktische
handreiking (hst. 2.) bij het lezen van het Afrikaans. De algemene introductie tot het
Afrikaans hebben we ‘kort kort’ gehouden; in aantekeningen bij de verhalen die dit
boek afsluiten, leveren we maatwerk. Dan de literatuur. Op ons overzicht van de
Afrikaanse literatuur (3) volgt een beknopte blik op andere literaturen van Zuid-Afrika
(4). Hier gaat het om de Zuid-Afrikaanse Engelse literatuur en de literatuur in de
oorspronkelijk-Afrikaanse talen. De Zuid-Afrikaanse Nederlandse letteren (‘van Jan
van Riebeeck tot Henk van Woerden en verder’) komen af en toe ter sprake in het
hoofdstuk over Afrikaanse literatuur.
In Deel 2 wisselen we de historische invalshoek in voor een thematische. Dit deel
bespreekt de recente literatuur van Zuid-Afrika, het slotakkoord dus van de
literatuuroverzichten. Het bindende thema is uiteraard het onderwerp waardoor ieders
blik op Zuid-Afrika lang bepaald is en nog lang bepaald moet blijven: de apartheid.
Wij zijn ons ervan bewust dat onze werkwijze een enkele keer een zekere herhaling
met zich meebrengt. Tegenover dit nadeel staat echter het grotere voordeel van het
meervoudig perspectief.
Dit alles is bedoeld als zakelijke zo niet degelijke bron van informatie. Met
gebruikmaking van eerdere studies, zonder dat we oorspronkelijk-Afrikaanse talen
kennen, benaderen we ons onderwerp van buiten, vanuit Europees perspectief. Steeds
vormt de tegenstelling tussen de bevolkingsgroepen onze rode draad; het is voor ons
de kenmerkende trek van het Zuid-Afrika van de laatste eeuwen, en van de
Zuid-Afrikaanse cultuur zoals wij die kennen.
Ten slotte komt een zestal Afrikaanse schrijvers van de eenentwintigste eeuw aan
het woord, met evenzoveel verhalen die in Zuid-Afrika na 1999 gepubliceerd zijn.
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Dit boek voorziet in een leemte. Dat denken wij, net als alle andere boekenmakers.
Het biedt Nederland en Vlaanderen een nieuw overzicht van de Afrikaanse literatuur,
voor het eerst sinds Abel Coetzees De hedendaagse Afrikaanse letterkunde en F.E.J.
Malherbes Zuidafrikaanse letterkunde, uit de jaren zestig, en Jan Eykings Toe
Suiderkruis toe (begin jaren zeventig). Als Nederlands overzicht van de overige
literatuur van Zuid-Afrika is het de late opvolger van Zuid-Afrika in de letterkunde
(1914) van G. Besselaar, een boek waarover soms meesmuilend wordt gedaan maar
dat in zeker opzicht zijn tijd vijfenzeventig jaar vooruit is. Skrywers in die strydperk
bezorgt Nederland en Vlaanderen ten slotte voor het eerst een representatieve selectie
van nieuwe, in het Afrikaans geschreven verhalen in hun oorspronkelijke vorm.
Deel 1 is grotendeels geschreven door Eep Francken. Van een deel ervan heeft hij
oudere versies afgestaan voor Europa buitengaats van Theo D'haen (Amsterdam
2001). Deel 11 komt uit de pen van Luc Renders, die gebruikmaakt van materiaal
dat eerder in een aantal Zuid-Afrikaanse en Nederlandse publicaties verschenen is.
Hij is ook eerstverantwoordelijke voor keuze en presentatie van de verhalen.
Gezamenlijk zijn zij voor het hele boek verantwoordelijk.
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I Historisch overzicht
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1 Sinds 1652
De Afrikaanse literatuur staat in een Zuid-Afrikaans kader. Men moet dus oog hebben
voor de verbindingslijnen tussen deze literatuur en de cultuur en geschiedenis van
heel Zuid-Afrika. En dus ook voor de vroegste geschiedenis.
Duizenden jaren voor de komst van de Portugezen (Dias ging aan land in 1487)
kende zuidelijk Afrika al menselijke bewoning. Het gaat dan om de voorouders van
de ‘Hottentotten’ (nu Khoi genoemd) en de Bosjesmannen, ook wel San. Deze groepen
zijn grotendeels opgegaan in de groep van de ‘bruinmense’, hoewel Bosjesmannen
nog altijd als groep herkenbaar zijn en, zeker vanuit Namibië, flink van zich laten
horen. Ook voor Khoi-groepen uit de Noordkaap wordt meer en meer een eigen
identiteit opgeëist.
De Bosjesmannen waren jagers en verzamelaars; zij woonden niet permanent op
één plek. Hun leefwijze liet het milieu onaangetast. Vooral de Bosjesmannen worden
vanwege hun nauwe band met de natuur, hun frappante rotstekeningen, hun fraaie
orale literatuur en andere idyllische trekken geïdealiseerd door mensen die deelhebben
aan een latere, veel schadelijker cultuur. De Khoi van de zeventiende eeuw waren
herders. In die tijd kende Zuid-Afrika ook boeren met gemengd bedrijf (landbouw
en veeteelt) en een vastere verblijfplaats, dit waren voorouders van de tegenwoordige
zwarte meerderheid.
De ontdekking dat iedereen die nu in leven is, van Afrikanen afstamt, relativeert
discussies over rasverschil. In Zuid-Afrika was al langer bekend dat menige door de
apartheid bevoorrechte blanke familie behoorlijk wat genen uit de andere groepen
had. De ontdekking van een niet-blanke voorouder in de stamboom
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van een blanke is in de Afrikaanse literatuur een gemeenplaats.
Toen in de zeventiende eeuw de Verenigde Oost-Indische Compagnie Jan van
Riebeeck vanuit Amsterdam naar de Tafelbaai stuurde om de Compagnieschepen
op weg naar Indië aldaar een vaste verversingspost te bezorgen, ontmoette hij daar
Hottentotten, die een belangrijke rol speelden bij de introductie van de Nederlanders
in hun nieuwe land. Kaapstad is gesticht in 1652. Dat dit werkelijk een soort
volksplanting werd, was in strijd met de bedoeling: Van Riebeeck mocht van de VOC
eerst niet eens slaven in de kolonie binnenhalen. Maar op den duur hield dit verbod
geen stand en kwamen ze er toch. Ook andere groepen maakten hun opwachting. In
de jaren tachtig van de zeventiende eeuw arriveerden er betrekkelijk veel Hugenoten;
hun Franse familienamen kom je nog altijd tegen (Joubert, Du Toit), vaak met een
typisch Afrikaanse uitspraak die tussen de Franse en de Nederlandse inhangt. Nog
meer Zuid-Afrikanen hebben een Duitse achtergrond.
Fransen, Duitsers en slaven gingen allemaal op in de Nederlandse cultuur - de
Compagnie was nu eenmaal de baas. Althans tot 1795; tussen dat jaar en 1806 raakte
de Kaap onder bewind van Groot-Brittannië. De verdediging tegen de aankomende
nieuwe heersers schijnt in 1795 niet indrukwekkend geweest te zijn. Het moederland
was inmiddels ‘Bataafse Republiek’ geworden en Willem V was naar Engeland
verhuisd, zodat zeker de Oranjeklanten onder de Kapenaars helemaal geen zin hadden
om tegen de Britten hun leven te wagen.
Dit was een tamelijk fluwelen revolutie. Meestal echter voltrok de geschiedenis
van Zuid-Afrika zich in een sfeer van geweld. De tegenstelling tussen Britten en
Afrikaners die in ‘1795’ zijn oorsprong vindt, is uitgelopen op de Boerenoorlogen.
In de apartheidstijd en daarna leefde zij (ongewelddadig) voort, tot op de dag van
vandaag. De tegenstelling tussen blanken en zwarten, ouder dan 1795, beleefde haar
dieptepunt in de apartheidstijd (1948-1990). Na 1990 is weliswaar ‘alles beter’ in
Zuid-Afrika, maar uiteraard zonder dat de oude tegenstellingen verdwenen zijn. Wat
grondig bedorven is, kan misschien wel in orde komen, maar niet in tien jaar, en ook
niet in één generatie.
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In de negentiende eeuw wilden de Britten van de Kaap een Engelse kolonie maken.
Het bestuur propageerde het gebruik van het Engels, (re?)organiseerde het onderwijs
(bepaald geen speerpunt van beleid onder de ‘Kompenie’) en bracht aan deze
‘verwilderde’ samenleving de (Engelse) beschaving.
Met de komst van de Britten ontstond in Zuid-Afrika de voor dit continent
ongewone situatie van twee blanke groepen in onderlinge concurrentie. De relatie
tot de autochtone Afrikanen was hierbij belangrijk. De Britten pretendeerden dat zij
de zwarten verdedigden tegen hun uitbuiters, de onbehouwen boeren. De rechten
voor de zwarten, de afschaffing van de slavernij (onder het Britse bewind in de jaren
dertig van de negentiende eeuw) en de Engelse taalpolitiek zorgden voor conflictstof
tussen ‘Brit en Boer’. Ook de Britse immigratie speelde een rol. In tegenstelling tot
de Nederlanders wilde Groot-Brittannië wel degelijk een volksplanting; vanaf 1820
werden aan de Oost-Kaap enkele scheepsladingen settlers aan land gezet. Ze waren
slecht voorbereid op wat hun in Zuid-Afrika te wachten stond. De Britse regering
werkte hier namelijk met een dubbele agenda. De koloniale overheid wilde
gebiedsuitbreiding in oostelijke richting, maar uit het oosten trokken juist
Xhosa-stammen naar het westen, zodat er zich aan de Oost-Kaap tientallen jaren
lang bloedige ‘Grensoorlogen’ voortsleepten. De arme settlers, gelokt met goedkope
goede grond die zij vredig zouden gaan bebouwen, dienden in feite als buffer om in
nieuwveroverd gebied de rust te garanderen. Het zou nog tientallen jaren duren
voordat de Xhosa's verslagen werden.
‘Hollandse’ boeren van de Oost-Kaap werd dit allemaal te veel. De Britten zaten
hun te veel op de lip en de regering liet na, hun Oost-Kaap tot veilig gebied te maken.
De ‘Hollanders’ wilden eigen baas zijn, zoals een boer betaamt, en met ‘de Engelsen’
(in feite nogal eens Schotten) niks meer te maken hebben. Ze keerden hun rug naar
de kust en naar de Engelsen toe en trokken met hun befaamde ossenwagens verder
Afrika in. Een van de roemruchtste jaartallen uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis
is 1836: begin van de Grote Trek. Daarbij past de Afrikaner mythe van het eindeloze
land, de ‘voortrekkers’ met hun verschrikke-
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lijk dappere vrouwen, de tocht met de ossenwagens die in een rondje werden gezet
om aanvallen af, of een veilig kamp op te slaan.
Hun zoektocht naar het beloofde land leidde tot narigheid met de mensen die daar
al woonden. Ook die conflicten kunnen door een idealiserende romantische bril
worden bekeken. Op 16 december 1838 versloegen de Boeren een groot Zoeloeleger
onder koning Dingaan in wat de Slag bij de Bloedrivier zou gaan heten; later werd
‘Dingaansdag’ of ‘Geloftedag’ de grote gedenkdag van het Afrikaner nationalisme.
Jaarlijks komen in het loodzwaar ogende Voortrekkermonument bij Pretoria
Afrikaners bijeen om te zien hoe door een opening in het dak de zon naar binnen
komt. Op 16 december valt het licht om twaalf uur precies op een steen met de
woorden: ‘Ons vir jou, Suid Afrika’, een frase uit ‘Die stem van Suid-Afrika’ van
C.J. Langenhoven. Niet iedereen realiseert zich dat van de achthonderd strijders in
het Boerenleger in de Slag bij de Bloedrivier er driehonderd zwart waren. Dit gegeven
past dan ook slecht in de oude Afrikaner ideologie, die de strijders identificeert met
de blanke Afrikaners.
Politiek resultaat van de Grote Trek was dat de Boeren eigen republieken stichtten
met het Nederlands als landstaal. Gedurende een reeks van jaren vertoont de
geschiedenis een herhaling van zetten: de Britten zaten achter de Boeren aan,
onderhandelingen volgden en de republieken werden weer voor een tijdje erkend.
De Boeren waren voor de Britten net zo lastig als de Ieren en berustten niet in de
Britse machtspositie. In een bepaald stadium van het proces leken zij inderdaad
erkenning van hun onafhankelijkheid in Oranje-Vrijstaat en Transvaal bereikt te
hebben, terwijl de Kaap en Natal Brits bleven.
Dit alles werd echter bedorven toen duidelijk werd wat de Britten eigenlijk hadden
‘afgestaan’. In de tuin van de Boeren bleek een schat begraven die hun perceel al te
aantrekkelijk maakte: in 1866 werd bekend dat er in het noorden veel diamant te
vinden was, in 1886 goud. Daardoor kreeg het Britse imperialisme een nieuwe impuls.
Welke rijkaard laat goud en diamanten onaangeroerd op zijn drempel liggen?
Van de verschillende oorlogen die ‘Brit en Boer’ uitvochten,
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zijn die van 1881 en vooral die van 1899-1902 het bekendst gebleven, als Eerste en
Tweede Boerenoorlog. Ook in de tijd zelf trokken ze internationale belangstelling.
De Britse overmacht was te groot, maar de Boeren slaagden er wel in om als
‘underdogs’ bewondering en sympathie te oogsten.
In Nederland stond men al in de negentiende eeuw nogal kritisch tegenover de
Afrikaner Boeren vanwege hun behandeling van de oorspronkelijke bewoners. Maar
door de Boerenoorlogen werden de Boeren meer salonfähig en op den duur zelfs
geweldig populair. Overal noemde men straten naar Boerenleiders als Paul Kruger,
Smuts en De la Rey. Er ging van hun voorbeeld ook een prikkel tot nieuwe
Nederlandse kolonisatie uit: het idee van een ‘Nieuw Holland’ in Zuid-Afrika stak
de kop op.
Maar dit alles bleef bij romantische gedachten en mooie woorden. Nederland was
immers voor de handhaving van zijn positie in Nederlands-Indië veel te afhankelijk
van Groot-Brittannië om een conflict met die grote buurman uit te lokken. Voor het
behoud van ‘ons Indië’ had men zeer veel over, voor de zaak van de Boeren als het
erop aankwam veel minder.
Men zag natuurlijk wel dat de nationale houding niet direct groots en meeslepend
was, maar dit was nu eenmaal niet anders: ‘jammer maar helaas’ zou men
tegenwoordig denken. Voor de Nederlanders die het met de eigen houding moeilijk
dreigden te krijgen, konden de Engelsen fungeren als zondebokken; nog tijdens de
Eerste Wereldoorlog hoopten velen op een Duitse overwinning.
Ook in Vlaanderen bestond er veel sympathie voor de Boeren. Net als in Nederland
volgden de kranten de oorlog op de voet en kwam het tot een hele reeks
steunmanifestaties. Er werd een ploeg vrijwillige hospikken met een ambulance
uitgestuurd. Ook literatoren lieten zich horen. Het gevoel van lotsverbondenheid,
dat ook in Nederland bestond, droeg in Vlaanderen een bijzonder karakter: in de
knechting van de taal en cultuur van de Afrikaners herkenden velen de onderdrukking
van de Vlamingen en van het Vlaams in België.
Maar na korte tijd werd de Boerenoorlog in Europa een zaak voor jongensboeken.
In feite was het wel degelijk een echte vuile
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oorlog, waarin boerderijen verwoest werden en oogsten verbrand. Behalve
Boerenstrijders en Britse soldaten kwam een groot aantal zwarten om het leven. Die
waren door beide partijen ingezet. De Britten probeerden de tegenstander verder te
demoraliseren door de vrouwen en kinderen in concentratiekampen op te sluiten,
naar men zegt de eerste in hun soort; het dodencijfer in die kampen overschreed de
25.000. Toen begin 1995 de Engelse koningin Zuid-Afrika zou gaan bezoeken, wilden
sommige Afrikaners daarmee alleen instemmen op voorwaarde dat Hare Majesteit
door de knieën zou gaan bij een van de monumenten voor de omgekomen vrouwen.
Na de Grote Trek vormen de Boerenoorlogen een tweede historische bouwsteen
voor de mythologie van het Afrikaner nationalisme en de al genoemde ‘Afrikaanse
gedagte’. Behalve een afkeer van al wat Engels was, leverde deze strijd een
versterking op van de ‘plaas-mythe’, met zijn beeld van het eindeloze land, met hier
en daar een plaas, als oase van beschaving in gevaarlijk gebied, en de boer (en vooral
ook weer zijn vrouw) als heldenfiguren die konden staan voor al het goede. Dát was
het echte leven voor de Afrikaner, die in de stad nooit een thuis zou vinden.
In het dorp met de mooie naam Vereeniging werd in 1902 vrede gesloten.
Zuid-Afrika zou voortaan uit vier Britse kolonies bestaan. De zwarten kregen vrijwel
geen burgerrechten: de Britten hebben zich na hun militaire overwinning op de Boeren
aan de onderhandelingstafel weinig aangetrokken van hun ideële strijdpunt van een
betere behandeling van de inheemse bevolking.
De Boeren hebben de oorlog verloren, maar, zoals een bekend gezegde het uitdrukt,
daarna de vrede gewonnen. Dit kwam onder meer doordat de Britten een veel soepeler
houding tegenover de nieuwe, tegelijk oude, onderdanen van de kroon gingen
innemen. In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika een zelfregerende staat, in een geest
van verzoening: er kwam een gemengd kabinet van Brit en Boer, met als premier
een Boerengeneraal. Bij die samenwerking tussen de Boeren en de Britten hoorden
ook maatregelen ten nadele van de zwarten (die bijna geen grond meer mochten
bezitten) en van de kleurlingen. Bijgevolg trokken veel mensen naar de steden. Het
is niet toevallig dat in de
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eerste jaren van de Unie zwarte Zuid-Afrikanen de latere verzetsorganisatie - en nog
latere regeringspartij - het African National Congress oprichtten (1912).
De samenwerking kwam al snel onder spanning te staan, toen van Zuid-Afrika
verwacht werd dat het in 1914 met Engeland zou optrekken tegen Duitsland (dat de
Boeren in de Boerenoorlog min of meer gesteund had). Inderdaad viel de nieuwe
regering het Duitse Zuidwest-Afrika (het tegenwoordige Namibië) binnen. Het leidde
tot opstand in Zuid-Afrika zelf (de zogenaamde Rebellie), maar de regering bracht
alles uiteindelijk weer onder beheer.
Men probeerde op een omstreden manier het probleem op te lossen van de
‘armblankes’, een aangroeiende blanke onderklasse. De oorzaak van dit probleem
hing gek genoeg samen met bevoorrechting van de blanken. Dat een blanke armer
zou zijn dan een zwarte was voor veel leidende figuren (zelf allemaal blank) namelijk
onaanvaardbaar. Op grond daarvan betaalde men de blanken een hoger loon. Maar
doordat zij niet productief genoeg waren om het betere salaris te rechtvaardigen,
hing hun bij iedere reorganisatie ontslag boven het hoofd, en vervanging door zwarten.
Die werden niet bevoorrecht en waren daardoor veel goedkoper.
De staat probeerde hier iets aan te doen door het onderwijs voor zwarten bepaald
niet aan te moedigen en tegelijk aan overheidspersoneel de eis van ‘beschaving’ te
stellen. De interpretatie van dat begrip blijkt uit de verandering van de samenstelling
van het personeel bij bijvoorbeeld het spoor. In 1924 werkten daar 75 procent zwarten
en 9,5 procent blanken, in 1933 48,9 procent zwarten en 39,3 procent blanken.
Ondanks dergelijke ‘successen’ bleef de samenwerking met de Britten voor de
Afrikaners altijd hachelijk. In 1938 kwam het tot een herdenking van de Grote Trek
van honderd jaar eerder. Twee ossenwagens reden met namaak-voortrekkers, voorzien
van baarden en kleding in negentiende-eeuwse stijl, van Kaapstad naar Pretoria. Al
bij de start kwamen er 100.000 mensen opzetten en door middel van dagelijkse
radioreportages (grote attractie van de moderne tijd) bleef ieder die dat wilde op de
hoogte van
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de tocht. Onderweg werd het steeds mooier. De wagens werden gekust en ten slotte
voortgetrokken door mensen. Bij de aankomst in Pretoria, vier maanden later, was
opnieuw 100.000 man present; bij deze gelegenheid legde men de eerste steen van
het Voortrekkermonument. Was de Trek zelf bedoeld om van de Britten af te komen,
het monument vereeuwigt de overwinning op de Zoeloes. Het Afrikaner nationalisme
kreeg in de jaren dertig behalve anti-Engelse steeds meer antizwarte trekken.
De Tweede Wereldoorlog gaf in een aantal opzichten een herhaling van 1914 te
zien. Zuid-Afrika was een van de geallieerden; Zuid-Afrikaanse vrijwilligers hebben
ook werkelijk meegevochten in Ethiopië en Italië. Maar al in 1939 kwam de regering
ten val omdat velen een alliantie met de Britten nog altijd beschouwden als ‘steun
aan de enige vijand die we hebben.’ De oppositie voerde een antioorlogscampagne,
waarbij de spoorwegen gesaboteerd werden en hier en daar soldaten in elkaar werden
geslagen. Ook in Zuid-Afrika hoefde je niet erg lang te zoeken naar aanhangers van
Hitler.
Toen Europa bevrijd was, volgde voor Zuid-Afrika de zwartste periode uit zijn
geschiedenis. In 1948 won een Afrikaner partij de verkiezingen met een
apartheidsprogramma dat racistische regels die al langer golden, wilde uitbreiden tot
een veelomvattend systeem. Tegelijk bevorderde en subsidieerde men alles wat men
voor blank-Afrikaans hield. Dit ging direct ten koste van ‘swartmense’, Indiërs en
‘bruinmense’, maar was uiteindelijk in het nadeel van iedereen. De kiezers van de
winnende partij waanden zich overwinnaars in de strijd tegen het Britse imperium,
maar in werkelijkheid hadden ze gecapituleerd voor eigen bangheid, rancune en
kortzichtigheid.
Al na een jaar, in 1949, breidde men het van de jaren twintig daterende verbod op
huwelijken tussen blanken en zwarten uit: het ging nu gelden voor alle huwelijken
tussen blank en nietblank. Wie dacht dat daarmee uit menselijk oogpunt het dieptepunt
bereikt moest zijn, kreeg ongelijk. Men ontwierp ook nog een afzonderlijk verbod
op alle seksueel verkeer tussen blank en niet-blank; het werd ingevoerd in 1950. In
datzelfde jaar nog ging de voortvarende regering iedere groep zoveel mogelijk in
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een eigen gebied concentreren. Zij beleed daarbij de goede bedoeling, iedere groep
een optimale kans te bieden op zelfstandige ontwikkeling. De aanduiding ‘thuislanden’
maakte opgang. De gedwongen verhuizingen riepen de deportaties uit de recente
geschiedenis van Europa in de herinnering.
De jaren vijftig boden een bizar beeld. Op stations, in treinen, bussen, postkantoren,
bij liften, bibliotheken en parkbankjes verschenen de beruchte bordjes (NET VIR
BLANKES) als brandmerken van de zogenaamde kleine apartheid. Een
illegalenprobleem stak meteen de kop op. In 1959 werden ook de universiteiten
gescheiden, ondanks verzet van die van Kaapstad en de Witwatersrand. Aan zwart
onderwijs besteedde de regering, in strijd met de goede bedoelingen, bewust veel
minder geld dan aan blank.
De apartheid had meteen al internationaal veel tegenstand ontmoet. Na een uit de
hand gelopen demonstratie tegen de apartheid in Sharpeville, vlak bij... Vereeniging,
waarbij de politie 67 mensen doodschoot, kwam Zuid-Afrika lelijk te kijk te staan.
Antiapartheidsorganisaties als het ANC werden nu verboden; in 1964 volgde de
levenslange gevangenisstraf voor ANC-leider Mandela, die gewelddadig verzet had
voorbereid.
In 1961 raakte Zuid-Afrika zijn plaats in het Britse Gemenebest kwijt. Later
volgden allerlei boycots door de internationale gemeenschap, waarvan de sportboycot
in het sportgekke Zuid-Afrika waarschijnlijk de meeste indruk maakte. De Republiek
Zuid-Afrika verloor het karakter van rechtsstaat. In de crisis-situatie van de apartheid
kreeg de politie als vanzelf steeds meer volmachten. Ook de rechtspraak raakte aan
de wantoestand aangepast.
In 1976 brak de Soweto-opstand uit. Scholieren kwamen in verzet, met als directe
aanleiding de verplichting om bepaalde vakken te volgen in het Afrikaans. Er vielen
zeshonderd slachtoffers. Dit versterkte de associatie van de Afrikaanse taal met de
apartheid. Rampzalig was de groeiende antischoolstemming. De zwarten associeerden
onderwijs met apartheid en gingen in jarenlange schoolstaking. Gevolg: een generatie
met een nóg grotere onderwijsachterstand.
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In de jaren zeventig begon het apartheidsstelsel te verzwakken. In 1976 werd in
Zuid-Afrika de teIevisie toegelaten; men had de ‘beeldradio’ lang gevreesd als uitkijk
op het buitenland, waar de rassen zomaar door elkaar krioelden. 1977 bracht, zo kort
na de Soweto-opstand, een nieuw schandaal: de dood van de zwarte leider Steve
Biko in gevangenschap.
In deze tijd raakte Zuid-Afrika ook meer en meer betrokken bij een nieuwe
‘Grensoorlog’. Het leger kwam half in het geheim tussenbeide in de burgeroorlogen
in de grenslanden: Angola, Mozambique en Zimbabwe (Rhodesië). Soms wilde men
een vermeend communistische partij tegenwerken in de strijd om de macht. Soms
was het doel (het kwam in de praktijk vaak op hetzelfde neer): buitenlandse bases
van het ANC op te ruimen. De oorlog was in Zuid-Afrika zelf niet populair. De
hoofdzakelijk blanke soldaten, en hun familie en vrienden, vroegen zich af voor welk
doel zij precies moesten sneuvelen. Deze oorlog lijkt achteraf een onderdeeltje van
de koude oorlog tegen Rusland, waarbij Zuid-Afrika voor het westen vuile zaakjes
opknapte in ruil voor een ‘gedoogbeleid’ tegenover boycotbrekers. Het lijkt een van
de vele Zuid-Afrikaanse onderwerpen die wachten op doortastende historici.
Op het eind van de jaren zeventig begonnen ook de beruchte bordjes te verdwijnen.
In 1978 werd P.W. Botha premier. Hij was een al te voorzichtige hervormer, die bij
een (wit!) referendum voor zijn beleid de steun van tweederde van de stemmers
kreeg. Hij probeerde de rassenverhoudingen te verbeteren en werd dan ook
geconfronteerd met felle tegenstand van de radicale apartheidsaanhangers. ‘Allemaal
zijn wij Zuid-Afrikanen,’ hield hij de zwarten in de thuislanden voor, maar hun
ervaring bevestigde niet wat ‘P.W.’ zei.
Hij kon niet doorzetten. Zijn beleid liep dood doordat zijn aarzelende politiek wel
‘verkrampte’ aanhangers van hem vervreemdde, maar geen ‘verligtes’ aantrok. In
1989 trad hij af ten gunste van F.W. de Klerk, de als conservatief bekendstaande
minister van Onderwijs. Die koos vrijwel meteen voor de principiële koerswijziging
die Botha niet had aangedurfd. Op 2 februari 1990 kondigde ‘F.W.’ in het parlement
het eind van de apartheid
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af, op 11 februari kwam Mandela vrij en hield zijn eerste toespraak op het balkon
van het stadhuis van Kaapstad.
Hoewel er verschrikkelijk veel bloed vloeide in gevechten tussen ANC'ers en
aanhangers van Inkatha, de partij van de Zoeloes onder Buthelezi, ontstond
langzamerhand enig perspectief op de geweldloze machtswisseling waar de wereld
nog nauwelijks in geloofde. Bood de Zuid-Afrikaanse maatschappij in het oog van
de internationale gemeenschap lange tijd het slechtst denkbare voorbeeld van een
samenleving van verschillende cultuurgroepen, naarmate De Klerks democratische
verkiezingen dichterbij kwamen sloeg de wijzer door naar het andere uiterste.
Datzelfde Zuid-Afrika kreeg langzamerhand de trekken van een soort van wonderland.
Met Mandela als verpersoonlijking van charismatisch leiderschap ging de
‘regenboognatie’ van bisschop Tutu functioneren als gidsland voor de rest van de
wereld.
Ook tegen De Klerk liepen conservatieve blanken te hoop, maar bij een nieuw,
als laatste raadpleging van alleen de blanke bevolking aangekondigd referendum
werd duidelijk dat zijn lijn door bijna iedereen gevolgd werd, al of niet van ganser
harte. Op 27 april 1994 volgden de eerste nationale verkiezingen, met de overbekende
televisiebeelden. In goed overleg interpreteerden de leiders de gebrekkige
verkiezingscijfers zo, dat aan het ANC wel de absolute meerderheid toekwam, maar
toch niet de tweederde meerderheid die nodig was voor de absolute macht. Verder
werden zij het erover eens dat ook aan De Klerks Nationale Partij en aan Inkatha een
substantiële vertegenwoordiging in parlement en eenheidsregering toekwam. Met
deze uiteindelijk aan de onderhandelingstafel vastgestelde, maar toch algemeen
aanvaarde verkiezingsuitslag heeft Zuid-Afrika het tot de volgende verkiezingen
(1999) kunnen doen. Ook toen, en ook in 2004, scoorde het ANC erg goed; het haalde
in 2004 bijna 70 procent van de stemmen. De door het ANC gedomineerde regeringen
van Mandela en zijn opvolger Thabo Mbeki kampten met heel erg veel heel erg grote
problemen. Ze opereren lang niet vlekkeloos en staan bloot aan gerechtvaardigde
kritiek, maar slagen er wel in, te regeren. De afschaffing van de apartheid was een
belangrijke eerste stap in een lange ontwikkeling naar een goed bestuur, niet
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meer en niet minder. Natuurlijk bestaat vooral onder ‘voorheen bevoorrechte’ blanken
een sterke neiging veranderingen af te wijzen, maar zelfs dat kan vruchtbaar zijn.
Machthebbers moeten altijd gewantrouwd worden. Als zij ergens recht op hebben,
dan op kritiek.
Hier is geen gelegenheid om uitvoerig in te gaan op de directe nasleep van de
apartheid zoals die naar voren komt in ‘regstellende actie’ (goedmaakbeleid:
bevoordeling van vroeger gediscrimineerden om onrechtvaardigheid van het verleden
goed te maken), in het werk van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, de
herverdeling van grond of de hervorming van het ambtelijk apparaat (bijvoorbeeld
de politie). Ook actuele formidabele vraagstukken als die van geweld en misdaad,
de mateloze verschillen tussen rijk en arm, de werkloosheid, het nieuwe onderwijs
en aids blijven onbesproken. De geschiedenis van Zuid-Afrika wordt sinds een paar
honderd jaar beheerst door kolonialisme en racisme, net als de wereldgeschiedenis.
Het land wordt door mensen van allerlei stammen, nationaliteiten en kleuren bewoond.
In hoeverre zij zich Zuid-Afrikaan voelen is onduidelijk. Het land is gedeeltelijk
onontwikkeld, maar gedeeltelijk ook uiterst modern: het traject van de ezelkar kruist
dat van de airbus. Armoe en rijkdom leven naast elkaar. Een bekend cliché noemt
Zuid-Afrika de wereld in één land. Dit suggereert dat de toekomst van Zuid-Afrika
iedereen aangaat.
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2 Het Afrikaans
Wie Nederlands spreekt, kan ook het Afrikaans lezen en verstaan. Om de lezer hiervan
te overtuigen, doen we graag een beroep op Renate Rubinstein, die haar kennismaking
beschrijft met de poëzie van Elisabeth Eybers.
Bent u getrouwd, hebt u een vriend of vriendin? Lees die gedichten dan
zoals wij het deden: met z'n tweeën. Om beurten lazen we een gedicht in
het klad voor, vertaalden het daarna in dagelijks Nederlands (bewonderden
daarbij de voordelen van het Zuid-Afrikaans, dat vaak met één lettergreep
volstaat waar wij er twee nodig hebben), lazen het dan hardop in het net
over, [...] Je moet dus een beetje je best doen op die variant van onze taal
en, als je het niet begrijpt, voet bij stuk houden, eventueel een klemtoon
verleggen tot je de vage plek van het rare woord helder hebt gekregen. (Ik
herinner me uit de vorige bundel ‘ewewig’, ik dacht een poosje dat het
een uitgerekte vorm van eeuwig was, maar hardop herhalen leverde
‘evenwicht’, wat het ook is. Uit deze bundel noem ik ‘hiënalag’, wat er
onbegrijpelijk uitziet maar heel eenvoudig wordt in de context en door de
‘g’ te vervangen door ‘ch’.)
De voordelen van het Afrikaans - overal een lettergreepje minder - klinken door in
een vergelijking van de Afrikaanse dichter Uys Krige. Hij ziet zijn eigen taal ‘vlerk
aan vlerk met Nederlands, soos 'n vinnige, ratse, hoogs hanteerbare vegtervliegtuig
langs 'n groot, swaar, imposante, effens logge bomwerper’. De ewewig-ervaring is
algemeen, maar wie het zich makkelijk
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maakt door niet meteen met poëzie te beginnen, kan na een halfuur doorbijten, dertig
minuten voluit zwoegen, Afrikaans lezen. Wat langzamer dan Nederlands, bij
voorkeur met een woordenboek, maar u gaat snel vooruit. De tip van het hardop
lezen bewijst ook goede diensten aan vrijgezellen of echtelieden die in hun eentje
lezen. Hoe komt het dat het geschreven Afrikaans voor ons leesbaar, en het gesproken
Standaardafrikaans voor ons verstaanbaar is?
Het Nederlands van de zeventiende eeuw (dus ook van Jan van Riebeeck en de
zijnen anno 1652) is het begin, waaruit zowel het moderne Nederlands als het
Afrikaans zich ontwikkeld hebben. Van de aanvankelijke ontwikkeling is weinig
bekend, doordat het ‘Hooghollands’ nog heel lang in gebruik bleef als schrijftaal. In
achttiende-eeuwse documenten moet je het Afrikaans dus herkennen in de fouten
die de Kaapbewoners maken in hun Nederlands.
Die fouten overtuigen de taalhistorici van een ontwikkeling in de richting van het
Afrikaans, lang voor de negentiende eeuw. Het ligt ook wel voor de hand dat het
zeventiende-eeuwse Nederlands aan de Kaap een andere richting opging dan het
Nederlands in Europa. De andere omgeving stelde andere eisen: nieuwe dingen
moesten een naam krijgen. Maar belangrijker was dat er aan de Kaap ook mensen
woonden met andere moedertalen.
Die talen beïnvloedden het Nederlands, wat des te makkelijker ging doordat de
Nederlanders aan de Kaap bepaald geen hooggeschoolde groep literaten vormden
met als eerste opdracht de Nederlandse taal van vreemde smetten vrij te houden. Er
waren veel ongeletterden. De conserverende werking die uitgaat van schriftelijk
taalgebruik, was dus zwak.
Khoi (‘Hottentotten’), Bosjesmannen (‘San’), Franse Hugenoten, Duitsers, de
slaven uit Afrika en uit gebieden in het tegenwoordige India, Sri Lanka en Indonesië,
ieder paste zich aan de taal van de ‘Kompenie’ aan en ging Nederlands spreken.
Maar zoals vaker als grote groepen een nieuwe taal overnemen, leidde dit tot
vereenvoudiging (‘creolisering’). Tegelijk werden elementen van hun vroegere talen
in het nieuwe Nederlands opgeno-
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men. Veel uit het ‘Afrikaans Hollands’ van de nieuwe groepen is later
Standaardafrikaans geworden.
De Nederlandse machtspositie verdween in de Franse tijd, rond 1800. De Kaap
werd Brits, en Britten besturen in het Engels. Vanaf 1825 werden alle officiële stukken
dan ook in die taal gesteld. Maar de Engelse taalpolitiek had een tegengestelde
uitwerking. De Engelstalige regeringsscholen in Kaapstad liepen leeg, wat - net als
de latere zwarte boycotacties - slecht was voor de leerlingen, maar in politiek opzicht
betrekkelijk doeltreffend.
In deze Afrikaans-Engelse taalstrijd grepen de Britten het creoolse karakter van
het Afrikaans aan om die taal te diskwalificeren. ‘Speak white’, was het adagium.
Afrikaans was een ‘Hotnostaal’. Deze gedachten vond men niet alleen bij de Britten.
Ook in Afrikaanse kring was de taal die in feite eigen taal was geworden, flink
omstreden. Moeizaam deden de Kapenaars afstand van het ‘Hooghollands’ dat zij
in feite niet meer spraken; vooral in de kerk werd die taal geconserveerd.
Terwijl eind jaren dertig van de negentiende eeuw, tijdens de ‘Grote Trek’, veel
dagboeken en brieven werden geschreven in een taal die duidelijk naar het huidige
Afrikaans neigt, bleef het Nederlands de taal van de kansel en van kranten en
tijdschriften. In toneelstukken spreken alleen de kleurlingrollen Afrikaans, de
bleekgezichten Nederlands, in strijd met de voor ieder waarneembare realiteit. Een
negentiende-eeuws pleidooi voor een Afrikaanse bijbelvertaling noemt dat werk
noodzakelijk ter bekering van de zwarte medemens; dat ook voor veel blanke
Afrikaners de taal van de Statenvertaling uit een andere wereld afkomstig moet
hebben geleken, was niet aan de orde.
Vanaf 1860 gingen Afrikaanssprekenden hun taal toch meer en meer schrijven;
men ging meer en meer vinden dat alleen de eigen taal de eigen identiteit
ondersteunde, en het Nederlands niet. De Afrikaanse taalstrijd ging sindsdien niet
meer alleen tegen het Engels, maar ook tegen het Nederlands. In 1875 kwam er een
‘Genootskap van Regte Afrikaners’, dat de Afrikaners behalve aan een bijbelvertaling
ook wilde helpen aan een volkslied, een krant en een ‘nationale’ geschiedenis. Maar
in de eerste
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plaats zette het de benamingen ‘Afrikaans’ en ‘Afrikaner’ overal en altijd op de
voorgrond, om de afstand tot Europa en het verschil met Engeland te onderstrepen.
In deze tijd werd de taal het belangrijkste symbool van het Afrikaner nationalisme.
Omdat het Afrikaans in Afrika is ontstaan zijn de sprekers van die taal, zo was het
idee, dan ook vast met Afrika verbonden. In enkele tientallen jaren wonnen de ‘Regte
Afrikaners’ hun zaak tegen het Nederlands.
Met het Engels lag het anders. Na de laatste Boerenoorlog (1902) begonnen de
Britten een tweede angliseringscampagne, met als gevolg een tweede taalstrijd, met
dezelfde onbedoelde uitkomst als de eerste keer. Het Afrikaans werd uiteindelijk in
1925 erkend als een van de officiële landstalen. De rol van het Nederlands was
daarmee grotendeels uitgespeeld. Het Engels heeft in de twintigste eeuw veel invloed
uitgeoefend, overigens zonder de identiteit van het Afrikaans in de grond aan te
tasten.
Tijdens de regering van Mandela is een derde taalstrijd Afrikaans-Engels
uitgebroken. Door de apartheid is de positie van het Afrikaans verslechterd: de
pro-Afrikaanse taalpolitiek van Verwoerd en de zijnen werkt op den duur nog meer
als boemerang dan die van de Britten. Taaldwang lijkt sowieso maar zelden te
beklijven. In de eenentwintigste eeuw is het Engels als cultuurtaal oppermachtig,
maar aan de andere kant overtreft het aantal moedertaalsprekers van het Afrikaans
dat van het Engels aanzienlijk. Bovendien gebruiken heel wat zwarte sprekers van
de ‘Afrikatalen’ het Afrikaans als tweede of derde taal.
In het ‘nieuwe Zuid-Afrika’ is het aantal officieel erkende talen uitgebreid tot elf.
Onder de nieuwkomers zijn natuurlijk de twee talen met de meeste sprekers, het
Zoeloe en het Xhosa. Omdat men moeilijk elf talen tegelijk kan praten, wint de
gedachte veld dat men het Engels (als wereldtaal) tot enige nationale taal moet
uitroepen. In Namibië, waar het Afrikaans ook lingua franca is en de positie van het
Engels van oudsher juist zwak was, is dit al gebeurd. Van Afrikaanse kant is hiertegen
verzet. Men hamert op het grondrecht voor iedere burger om in z'n eigen taal bestuurd
te worden, maar Xhosa's en Zoeloes lijken daaraan minder te hechten.
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Het Engels associeert men met de moderne, westerse, welvarende Amerikaanse
wereld; het Afrikaans is daarentegen voor velen, zeker sinds de Soweto-opstand, de
taal van de apartheid. Dit beeld proberen Afrikaanssprekenden weg te nemen door
aandoenlijke taalpropaganda (‘Afrikaans, die vriendelike taal’) en door te wijzen op
de 50 procent van de moedertaalsprekers van het Afrikaans die zelf slachtoffer van
de apartheid was, de kleurlingen.
Inderdaad is deze groep in grote meerderheid Afrikaanstalig. Hun eigen varianten
van het Afrikaans, het Kaaps-Afrikaans en het Oranjerivier-Afrikaans (aan weerszijden
van de grens met Namibië), zijn lange tijd als onbeschaafde taaltjes onder het tapijt
geveegd, maar komen tegenwoordig naar voren als bronnen van levend, authentiek
Afrikaans uit Afrika. De erkenning van dit zogenaamde kleurling-Afrikaans hoort
bij de erkenning van de kleurlingen.
Het Standaardafrikaans wordt soms een beetje weggezet als kunstmatige
half-Europese (dus Nederlandse) geleerdentaal. Het heeft echter ook zijn verdedigers,
die wijzen op het vele Engels dat in het Kaaps-Afrikaans is geslopen. Maar hoe
verengelst het Kaaps-Afrikaans mag zijn, het is ook het medium van een groeiend
aantal nieuwe schrijvers. Blijkbaar zijn ze geïnspireerd door de nieuwe kans om een
publiek te bereiken met hun eigen Afrikaans.
Op 9 maart 1995 publiceerde de Kaapse Afrikaner krant Die Burger onder de kop:
‘dominante huistaal 1991’ een kleurenkaartje van Zuid-Afrika, waarop voor elke
streek de meest voorkomende moedertaal was aangegeven. In de helft van het land
bleek het blauw van het Afrikaans te winnen, terwijl het Engels vrijwel onderaan
stond: alleen in een piepklein strookje bij Durban vormen Engelssprekenden de
meerderheid.
Dit soort boodschappen is frequent en de bedoeling duidelijk, maar ze doen aan
de positie van het Engels geen afbreuk. Ook onder Afrikaners en ‘bruinmense’ zijn
er overigens nogal wat lieden die geen kans voorbij laten gaan om iets in het Engels
te zeggen; een enkeling houdt overal en altijd vast aan zijn Afrikaans.
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De taaltoekomst is onzeker. Het Afrikaans heeft terrein verloren in politiek en
ambtenarij en gaat ook achteruit in onderwijs en wetenschap. De positie van het
Afrikaans is echter nog altijd sterk en de hier en daar verwoorde angst dat die taal
zou verdwijnen, lijkt overdreven. Daarvoor zijn er te veel Afrikaanssprekenden, en
vooral ook: te veel bewust Afrikaanssprekenden. In het Mandela-tijdperk ontplooide
zich een soort kleurlingnationalisme dat de eigenheid van de cultuur van ‘die
bruinmense’ beklemtoont. Deze beweging kan voor de Afrikaanse taal belangrijk
zijn. Voor de toekomst van het Afrikaans is het van groot belang dat het een ‘kleurrijke
taal’ blijft en dus blijvend aanspraak doet gelden op de oude spotnaam ‘hotnostaal’.
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3 De Afrikaanse literatuur
‘Hulle weet hoe om te baklei. Al baklei hulle alewig vir die verkeerde dinge,’ zo
waardeert MaNdlovu Thandani, de geduchte Xhosaleidster in Die Stoetmeester van
Etienne van Heerden, haar Afrikaner medeburgers. We weten: de geschiedenis van
de Afrikaners is inderdaad vol strijd. We zagen hoe de Afrikaners in hun verzet tegen
de Engelse cultuur en het zwarte gevaar een heel denkraam vormden om hun identiteit
te bevestigen. In deze ideologie paste een Afrikaanse literatuur. Die moest meehelpen
bij de verbreiding van de Afrikaner leer.
Op grond van zijn Afrikanerschap werd van de Afrikaner schrijver solidariteit
verwacht. Of beter nog: leiderschap. Mede-Afrikaners rekenden erop dat de schrijvers
met hun pen voor het Afrikaans en voor de Afrikaner cultuur ten strijde zouden
trekken, en veel schrijvers hebben dat ook gedaan. Maar daarbij hebben zij wel vaak
eigen wegen gezocht.
In de negentiende, en in het begin van de twintigste eeuw, maakte ieder die
Afrikaans schreef alleen daarmee al een duidelijke keuze. Hij ging dan namelijk in
tegen de groeiende overmacht van het Engels. Onder het Britse bewind was elke
Afrikaanstalige schrijver in zekere zin oppositieschrijver. Maar ook toen de Britse
overheersing vervangen was door de samenwerking tussen Britten en Afrikaners in
de Unie van Zuid-Afrika, behield de schrijver in de Afrikaner gemeenschap een
bijzondere positie. Leiders van het Afrikaner nationalisme zagen de schrijvers als
soldaten van de geest, die voor het Afrikaans moesten vechten. En daarmee ook voor
de ideeën van de leiders. Wie daarvoor paste, wie liet merken dat die leiders op de
verkeerde weg waren en hun, volgens de romantische opvatting van het
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profetische schrijverschap, een andere richting wees, schoof op richting rand van de
samenleving. Toen de kritiek uit het buitenland groeide, ging men kritiek uit eigen
kring steeds meer zien als verraad.
Zowel voor de soldaten als voor de eenzame francs-tireurs was het in deze situatie
moeilijk, literatuur te blijven schrijven en niet in pure propaganda te vervallen. Een
positie van ideologische vrijheid is voor de Afrikaner kunstenaars en intellectuelen
(en ook voor vakbroeders uit de rest van Afrika) minder vanzelfsprekend dan voor
vakbroeders uit minder conflictueuze samenlevingen. Natuurlijk: wie luxaflex heeft,
hoeft niet op straat te kijken. Ook in het Afrikaans worden liefdesgedichten geschreven
die niet over geliefden met een verschillende huidskleur gaan. Maar bij elk nieuw
gedicht is de kans toch vrij groot dat kleurverschil een rol speelt.
De poëzie wordt in de Afrikaanse literatuur overigens gezien als een rijk, hoger
genre, waarin veel van het beste van die literatuur geschreven is. Maar het verhalend
proza trok en trekt de meeste lezers, en bepaalt mede daardoor voor een groot deel
het beeld van de Afrikaanse literatuur. Hoewel de waardering voor verhalen opvallend
groot is, zijn ook in Zuid-Afrika de boeken die ‘iedereen’ kent veelal romans.
Waar begint de Afrikaanse literatuur? Het veel bestudeerde zeventiende-eeuwse
Daghregister van Jan van Riebeeck heeft door zijn onderwerp Afrikaanse trekken,
maar de taal is 100 procent Nederlands. In Zuid-Afrika is sindsdien nog heel veel
Nederlands gelezen en geschreven. In Nederlandse dagboeken, journalen enzovoort
uit de achttiende en de negentiende eeuw ziet men hier en daar het Afrikaans
binnendringen. Die geschriften zijn dan minstens ten dele Afrikaans, maar in hoeverre
zijn ze literatuur? Diezelfde vraag doet zich voor bij de spectaculaire vondst van de
taalkundige Achmat Davids. Die ontdekking behelst, kan men zeggen, het oudste
geschreven Afrikaans, namelijk islamitische religieuze teksten uit de eerste helft van
de negentiende eeuw. Het is Afrikaans, maar genoteerd in Arabisch schrift.
Literatuur in de beperkte zin van het woord, geschriften die
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kunst willen zijn, heeft de Nederlandse tijd maar weinig opgeleverd. Een literair
leven ontstond aan de Kaap pas omtrent 1800, met de komst van de eerste drukpers.
Men schreef Engels, of - vaker - Nederlands, geen Afrikaans. J. Suasso de Lima
(1791-1858) ontplooide activiteiten als toneelman, maar vooral als zelfbenoemde
Dichter des Vaderlands. Grote gebeurtenissen in het Kaapse leven zet hij kracht en
waardigheid bij met een gedicht. Ook ‘De Hollandsche taal’, bedreigd door het Britse
bestuur, krijgt zijn poëtische aandacht.
O dierbre waarde moedertaal!
Geen wanklank u ontluistert,
Schoon niet in zwang in 's regters zaal,
Blijft men aan u gekluisterd

Maar De Lima schrijft Nederlands. Een geschikte kandidaat voor de rol van eerste
schrijver van de Afrikaanse literatuur is zijn grote vijand, Charles Etienne Boniface
(1787-1853), Parijzenaar van geboorte, Kapenaar sinds 1807. Als talenwonder kon
hij aan de zes talen die hij als kind geleerd had (behalve Frans en de beide klassieke
talen ook Spaans, Portugees en Italiaans) nog Engels, Duits en Nederlands toevoegen.
Hij werd een Nederlandse schrijver.
Eerst verdiende hij in Zuid-Afrika zijn geld als taalleraar, maar hij was toch vooral
actief als toneel- en tijdschriftleider. Hij begaf zich in de wereld van het
Nederlandstalige toneel, ook als toneelschrijver. Hij keert zich tegen de verengelsing
die door de overheid wordt doorgevoerd. De rode draad in zijn werk is zijn verzet
tegen ongerechtvaardigde pretentie, hypocrisie en boerenbedrog. Hij was volop
maatschappelijk betrokken, maar wel volgens het adagium van Multatuli en Louis
Paul Boon: ook de afbreker bouwt op.
In dit kader past zijn bekendste toneelstuk, het als ‘kluchtig blyspel’ ondertitelde
werk De nieuwe ridder-orde, of de Temperantisten (1832). Het stuk bestrijdt bepaalde
historische figuren en een bepaalde instelling uit het maatschappelijk leven van zijn
tijd: het pas gestichte ‘matigheidsgenootschap’, een organisatie
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tegen drankmisbruik, en zijn leider, een Engelse zendeling. Bij Boniface valt het
licht vooral op de bezorgde aandacht die het nieuwe genootschap wil gaan besteden
aan de ‘Hottentotten’: vooral zij moesten immers tegen de drank worden beschermd.
Hiermee raakt Boniface welbewust aan een gevoelige kwestie. De Engelsen
verantwoordden hun streven naar meer invloed aan de Kaap immers onder verwijzing
naar de belangen van de oorspronkelijke bewoners, die er onder Brits bewind veel
beter aan toe zouden zijn dan onder de onbeschaafde Boeren. Hier bespeurt Boniface
de schijnheiligheid waarvoor hij zo gevoelig was. Zijn stuk stelt in de drankbestrijders
juist hun quasi-onbaatzuchtigheid aan de kaak.
Zoals gezegd schreef Boniface Nederlands, maar over zijn taalkeuze voor dit stuk
is meer te zeggen. Boniface laat een aantal Hottentotten optreden in min of meer
komische rollen. Die Hottentotten spreken geen Nederlands (zoals de andere
personages), maar onmiskenbaar Afrikaans. Dit realistische trekje geeft het stuk zijn
historische betekenis. Bij de première klonk waarschijnlijk voor het eerst tijdens een
toneelopvoering in Kaapstad de Afrikaanse taal op het podium. Twee jaar eerder had
Boniface trouwens al iets dergelijks gedaan. In 1830 publiceerde hij een vraaggesprek
met een Hottentot, waarbij deze de Nederlandse vragen van Boniface beantwoordde
in het Afrikaans.
Hierdoor bekleedt Boniface de eervolle plaats van voorloper van de Afrikaanse
literatuur. Maar hij staat ook aan het begin van een twijfelachtige traditie: komische
kleurlingpersonages in zijn trant vinden we in de latere Afrikaanse literatuur zo vaak
terug dat het niet leuk meer is.
Langzamerhand deed het Afrikaans zijn intrede in de journalistiek. Toch werd lange
tijd nog veel meer Nederlands geschreven. Een van de sterkste figuren in de
negentiende eeuw is de Nederlandse dichter en dominee P. Huet (1827-1895). Een
al te roerige studententijd deed hem in een Franse gevangenis belanden. Huet kon
daardoor in Nederland geen predikant meer worden, maar wel in Zuid-Afrika, waar
hij een kleine twintig jaar ver-
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bleef. Zijn Afrikaansche gedichten (1867), echte domineespoëzie, werden tot in de
twintigste eeuw herdrukt. Als strijdbaar reisverslaggever nam hij het op voor de
zwarten. Dat werk, voor Huet bijzaak, blijkt achteraf het belangrijkste wat hij geleverd
heeft (Het lot der zwarten in Transvaal, 1869). Ook iemand als T.F. Burgers
(1834-1881) springt in het oog. Hij was geboren Zuid-Afrikaan, maar in Nederland
geschoold tot theoloog, en zou het brengen tot president van de Zuid-Afrikaanse
Republiek (Transvaal). Zijn literaire prestatie is een reeks humoristisch-realistische
verhalen in de trant van Nicolaas Beets en C.E. van Koetsveld, maar met
Zuid-Afrikaanse stof, en ook met Afrikaanse dialogen. Ze zijn ten dele gebundeld
in Tooneelen uit ons dorp (1867) en in 2004 in Nederland ten dele herdrukt als Dorp
in het onderveld.
In de loop van de negentiende eeuw gingen Engels- en Nederlandstalige blaadjes
incidenteel brieven en min of meer satirische dialogen (onder andere van Boniface)
in het Afrikaans plaatsen. De grote man van de humoristische kritische dialoog in
deze begintijd van het geschreven Afrikaans is Louis Henry Meurant (1811-1893),
tweede generatie-immigrant, geboren in Kaapstad. Hij was drukker in Oost-Kaapland,
bezat daar een aantal bladen en zorgde zelf ook voor een deel van de kopij. Zo
bemoeide hij zich omstreeks 1860 met een actuele politieke kwestie in een aantal
dialogen die hij in 1861 bundelde: Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan
Twijfelaar over het onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelijke en Westelijke
Provincie. Ondanks zijn Nederlandse titel is deze Zamenspraak wel degelijk het
eerste literaire Afrikaanse boek. Waarzegger is hierin de spreekbuis van Meurant.
Later zette hij zijn pleidooi voort. De uitwerking was groot: met zijn quasi-naïeve
schrijfstijl weet hij de belachelijkheid van wie en wat hij beschrijft effectief onder
de aandacht te brengen. Maar dit was alleen een schrijverssucces: het politieke doel
dat hij nastreefde, bereikte hij niet. Wel werden zijn samenspraken en brieven
overgenomen in andere kranten, inspireerden ze tot brede beoefening van deze genres,
en tot gebruik van het Afrikaans.
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Voor Meurants populariteit spreekt dat later een andere dialoogschrijver (wie het
vooral om de zaak van het Afrikaans te doen was) zichzelf aankondigde als Klaas
Waarzegger jr. Dit was C.P. Hoogenhout (1843-1922), ofschoon geboren Nederlander
de eerste voorzitter van de organisatie die de Afrikaanse taal op de voorgrond plaatste:
het ‘Genootskap van Regte Afrikaners’. Met de oprichting van dit genootschap in
1875 begint de zogenaamde Eerste Afrikaanse Taalbeweging, of juister: Eerste
Afrikaanse beweging. Het gaat hier tenslotte om een nationalistische beweging waar
de liefde voor de eigen taal in het bredere kader staat van de liefde voor de eigen
natie en de eigen cultuur.
De basis van dit genootschap lijkt gelegd door alweer een Nederlander, de in 1866
geïmmigreerde leraar klassieke talen Arnoldus Pannevis (1838-1884). Hij had er
in 1872 op gewezen hoezeer het Nederlands en het Afrikaans al uit elkaar waren
gegroeid en daaruit de wenselijkheid laten volgen van een Afrikaanse bijbelvertaling.
Was het voornaamste argument van Pannevis de onbruikbaarheid van de
Statenvertaling voor de kleurlingen, het was Hoogenhout die zei dat inmiddels ook
veel blanken nog maar weinig van dit Nederlands begrepen.
De Afrikaanse bijbelvertaling (die uiteindelijk in 1933 zou verschijnen) bleeflang
op de agenda van het ‘Genootskap’, maar was toch geen hoofdzaak. Godsdienst was
belangrijk, maar het ging toch vooral om het nationalisme, zoals naar voren komt in
de onder Afrikaners overbekende afsluiting van het ‘taalmanifest’ van het
genootschap: ‘Daar is daarom drie soorte van Afrikaanders. Dit moet ons in die oog
hou. Daar is Afrikaanders met Engelse harte. En daar is Afrikaanders met Hollandse
harte. En dan is daar Afrikaanders met Afrikaanse harte. Die laaste noem ons Regte
Afrikaanders, en die veral roep ons op om an ons kant te kom staan.’
Het grote belang van de taal ligt daarin, dat juist hier de identiteit van de Afrikaners
naar voren komt. In de taal vindt het genootschap dus het krachtigste middel om
nationalistische doeleinden na te streven. Het blijkt al uit de geciteerde regels van
het Manifes dat men zich hierbij niet alleen tegen het Engels, maar ook tegen het
Nederlands afzette, al bleef menig lid van het ge-
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nootschap ook in het Nederlands publiceren.
Het genootschap ging tijdschriften uitgeven, een jaarlijkse almanak, verzorgde
boeken voor Afrikaanse-taalstudie, een geschiedenis van Zuid-Afrika en enkele
publicaties voor kinderen - uiteraard allemaal in het Afrikaans, en met de bedoeling
de moedertaalsprekers van die taal te sterken in de warme gevoelens voor hun taal.
Het wilde ook de Afrikaanse literatuur bevorderen en gaf literair werk uit. In dit
werk overheersen de directe taalpolitiek en een naïeve neiging tot volksopvoeding,
bijvoorbeeld Hoogenhouts Catharina, die dogter van die advokaat uit 1879, waarin
een schandelijk verengelste advocaat ten onder dreigt te gaan, terwijl hij toch in
Catharina beschikt over een voorbeeldige, ‘regt Afrikaner’ dochter. Doordat
schrijversraffinement vrijwel ontbreekt, vertegenwoordigen de strijdbare Afrikaner
letteren van deze tijd eerder een cultuurhistorisch dan een literair belang.
Toch zijn er wel wat regels van Hoogenhout bekend gebleven, mede door hun
blijvende actualiteit:
Engels, Engels, alles Engels! Engels wat jy sien enhoor;
In ons skole, in ons kerke word ons moedertaal vermoor.
[...]
Wie hom nie laat anglisere, word geskolde en gesmaad;
Tot in Vrystaat en Transvaal al, oweral dieselfde kwaad.
‘Dis vooruitgang!’ roep die skreeuers, ‘dis beskawing wat
nou kom!’

Hoogenhout noemde zich: ‘Oom Jan wat versies maak’ en pretendeerde dus allerminst
een groter dichter te zijn dan hij is.
De aanvankelijke leider van het genootschap, S.J. du Toit (1847-1911), een van
de auteurs die ook in het Nederlands bleef schrijven, verrijkte de Afrikaanse literatuur
onder meer met het merkwaardige gedicht: ‘Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem
het’ (1897). Du Toit legt het in de mond van een van de oorspronkelijke bewoners:
‘ou Danster, 'n Griekwa.’ Het conflict tussen de vanouds bekende kijk op de vertelde
geschiedenis en de visie van deze ‘onbedorven’ waarnemer heeft een verfrissen-
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de, grappige uitwerking. Daardoor krijgt Dansters conclusie dat hij en de zijnen door
de Hollanders ‘gepier’ (bedrogen) zijn een tragische kant zonder sentimenteel te
worden. Du Toits gedicht heeft André Brink geïnspireerd tot zijn novelle Adamastor
(1988).
De Afrikaanse Beweging, die de mensen inderdaad tot geestdrift voor het Afrikaans
bracht, boette aan het eind van de negentiende eeuw aan betekenis in.
De (Tweede) Boerenoorlog gaf het Afrikaner nationalisme een nieuwe impuls.
Weliswaar verloren de Boeren de oorlog uiteindelijk, maar het krijgsverloop had de
Afrikaners toch ook gestaafd in hun zelfbewustzijn. Zij bevonden zich in een crisis,
waren zich ervan bewust dat grote inspanningen nodig waren om het land weer op
te bouwen, maar geloofden ook over de kracht te beschikken om die te leveren.
Toen de Britse overwinnaars opnieuw, nu uiteraard ook in hun nieuwveroverde
kolonies, Transvaal en de Oranje-Vrijstaat, begonnen met hun politiek van
verengelsing, vormde dit als gezegd voor de Afrikaners een sterke prikkel tot
hervatting van de taalstrijd. Het kwam tot een zogenaamde Tweede Afrikaanse
Beweging, die, meer dan de eerste, een nationaal karakter kreeg. Opnieuw stond de
taalstrijd op de voorgrond, maar nog duidelijker dan voorheen stond deze in breder,
sociaal-politiek verband.
De beweging boekte in korte tijd successen. Bij de stichting van de Unie van
Zuid-Afrika (1910) werd gelijkberechtiging voor het Nederlands vastgelegd. In de
jaren daarna kreeg de opvatting vleugels dat dit resultaat in feite voor beide varianten
van het Nederlands (Nederlands en Afrikaans) moest tellen. Bij de officiële erkenning
van de taal (1925) kwam het zover dat het Afrikaans in het ‘Hollands’ middelbaar
onderwijs de enige voertaal werd. In diezelfde tijd bepaalde men ook dat de
bescherming die de wet het Nederlands bood, evenzeer gold voor het Afrikaans. Met
de bijbelvertaling van 1933 is de emancipatie van het Afrikaans vrijwel compleet.
Het Afrikaans heeft in die jaren een schrijftaal ontwikkeld en is daarmee voluit
cultuurtaal geworden. Daarmee is de rol van
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het ‘Hooghollands’ in Zuid-Afrika sterk beperkt. Het wordt alleen nog incidenteel
gesproken of geschreven, maar blijft zich als meest verwante taal voor de
Afrikaanssprekenden wel opdringen, zij het niet langer als toetssteen en dwingend
voorbeeld. Het Nederlands blijft een vanzelfsprekend onderwerp van studie voor de
Afrikaanse taalkunde.
Uit de tijd dat het Nederlands zijn positie als tweede taal van Zuid-Afrika definitief
aan het verliezen is, stamt het werk van Jacob Lub, geboren in Garijp in Friesland
in 1868, overleden in Zuid-Afrika in 1926. Zijn realistische verhalen over het leven
van ‘armblankes’ zijn deels in het Afrikaans, deels in het Nederlands geschreven.
Lub kiest in zijn novelle ‘Het zwarte gevaar’ (1913), verschenen in een bundel met
dezelfde naam, voor een arme zwarte als hoofdfiguur. Deze trekt van het platteland
naar de stad, met kwade gevolgen (het motief dat later ‘Jim goes to Joburg’ ging
heten). Is Lub dus qua inhoud zijn tijd vooruit, in literair opzicht oogt zijn realisme
wat ouderwets.
Andere Zuid-Afrikanen hadden meer oog voor nieuwe literaire ontwikkelingen. Men
vindt bij schrijvers en dichters uit de tijd van de Tweede Afrikaanse beweging een
sterke belangstelling voor, en soms ook een grote bekendheid met het werk van de
Tachtigers. In het werk van Gustav S. Preller (1875-1943) hoor je Lodewijk van
Deyssel doorklinken. Preller heeft een voorname plaats in de literatuurgeschiedenis
want hij is de eerste echte Afrikaner criticus: hij geeft een beargumenteerde
waardering en juicht niet langer alles toe wat Afrikaans is, zoals vóór hem wel gedaan
was. Ook probeert hij te sturen, aan te geven welke richting de literatuur het best kan
opgaan.
Zo signaleerde hij dat er zich in de poëzie een ontwikkeling aftekende in specifiek
literaire richting. De berijmde nationalistische didactiek van de Eerste Beweging
neigde door de Boerenoorlog tot nieuwe bloei, maar er kwam in het begin van de
eeuw ook een aantal dichters naar voren met gedichten die als poëzie meer voorstellen,
al vindt ook dit werk vaak zijn stof in de Boerenoorlog.

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

48
De vier grote figuren in deze periode zijn: Eugène N. Marais (1871-1936), Jan F.E.
Celliers (1865-1940), Totius (ps. van J.D. du Toit, zoon van S.J., 1877-1953) en C.
Louis Leipoldt.
Algemeen wordt aangenomen dat het begin van de ‘echte’ Afrikaanse poëzie in
hun werk te vinden is. Maar welke dichter moet vooropstaan? De ene lezer
beklemtoont de waarde van Marais' gedicht ‘Winternag’ (1905), een impressie van
het wijde, koude Zuid-Afrika in wintertijd. Dit zou het eerste volwaardige Afrikaanse
gedicht zijn.
O koud is die windjie
en skraal.
En blink in die dof-lig
en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lê die velde in sterlig en skade.
En hoog in die rande
versprei in die brande,
is die grassaad aan roere
soos winkende hande.
O treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van 'n meisie
in haar liefde verlaat.
In elk' grashalm se vou
blink 'n druppel van dou
en vinnig verbleek dit
tot ryp in die kou!

Maar anderen wijzen op een ander zeer Afrikaans, weinig didactisch vers uit het
ijzeren repertoire, van Celliers ditmaal, het gedicht ‘Dis al’:
Dis die blond,
dis die blou:
dis die veld,

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

49
dis die lug;
en 'n voël draai bowe in eensame vlug dis al.
Dis 'n balling gekom
oor die oseaan,
dis 'n graf in die gras,
dis 'n vallende traan dis al.

Over de oceaan keerden krijgsgevangenen na de Boerenoorlog uit ‘ballingschap’
terug. Van de twee is Marais wel de interessantste schrijversfiguur. Hij is drietalig
auteur. Al op zijn negentiende kreeg hij de leiding over een weekblad, waarin hij
artikelen schreef in het Nederlands. Maar hij voelde zich toch beter thuis in het
Afrikaans en het Engels. Hij studeerde rechten in Londen, deed er wat medicijnen
bij, en werd ook hypnotiseur. Tegen het eind van de Boerenoorlog probeerde hij
vergeefs geld en springstof naar de Boeren te smokkelen: voordat hij ter plaatse
arriveerde was de vrede gesloten. Hij werkte als journalist en als advocaat maar had
ook een zekere reputatie als wonderdokter, terwijl zijn leven werd getekend door
malaria (die hij bestreed door zelfmedicatie) en door een zware verslaving aan
morfine.
Ook buiten Zuid-Afrika trok hij de aandacht door zijn observatie van de natuur,
vooral van bavianen en termieten. Als Londens student had hij apen gehouden als
huisdier. Hij publiceerde zijn nieuwe inzichten in de psyche en de levenswijze van
deze dieren in een reeks artikelen voor een groot publiek. Hij bundelde er een aantal
in: Die siel van die mier (1934). Na zijn dood verscheen Burgers van die berge
(1938), over de bavianen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw vond dit werk
weerklank in Vlaanderen, bij David van Reybrouck (De plaag). Daar groeit een
speurtocht naar Marais uit tot een persoonlijke verkenning van heel Zuid-Afrika,
zowel van het land als van de gedachtewereld waarmee je er geconfronteerd wordt.
Literatuur in de engere zin van het woord bleef Marais ook
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wel schrijven, vooral verhalen. Hier komen de Dwaalstories op de eerste plaats (in
1921 gepubliceerd in een tijdschrift met de mooie naam Die Boerevrou, in 1927 met
andere verhalen gebundeld, lang na zijn dood afzonderlijk verschenen). In zijn
inleiding stelt Marais het voor alsof hij deze ‘Boesmanstories’ uit de mond van een
oeroude Bosjesman heeft opgetekend. In de vorm die ze bij Marais hebben, kunnen
ze gekarakteriseerd worden als Bosjesmansprookjes, met als kenmerkend element
de ingevoegde ‘Bosjesmanpoëzie’, in het Afrikaans maar met een heel eigen karakter.
Marais biedt zijn lezers een suggestieve en fantasievolle kennismaking met de wereld
van de Bosjesman.
Als eerste ‘echte’ Afrikaanse dichter wordt ook C. Louis Leipoldt (1880-1947)
beschouwd. Een van de bewonderaars van zijn poëzie is Albert Verwey, die zich
rond de eeuwwisseling hartstochtelijk voor Zuid-Afrika geïnteresseerd heeft en in
de Afrikaner Boeren zelfs een betere mensensoort ontwaarde. In Verweys verzameld
proza staan stukken over Totius en Leipoldt. Totius kent hij een zekere waardering
toe, maar tegelijk presenteert hij hem als een toch wat achterhaalde
negentiende-eeuwse figuur, allerminst een oorspronkelijk dichter. Leipoldt is
daarentegen volgens Verwey juist helemaal bij de tijd: een moderne, dat is een ‘echte’
dichter. Over zijn belang voor de Afrikaanse literatuur zegt Verwey: ‘De poëzie van
Zuid-Afrika blijkt in de verzen van Leipoldt piotseling zichzelf geworden.’
Leipoldts poëzie maakt zich los van het literatuur-Afrikaans vol neerlandismen,
dat in enkele tientallen jaren ontstaan was. Hij schrijft een praatpoëzie die spontaner
aandoet. Een deel van zijn werk is regelrecht door de Boerenoorlog geïnspireerd,
maar het ontkomt aan het karakter van tendenskunst.
Tot dit deel behoort het titelgedicht van zijn eerste bundel, dat altijd zijn bekendste
gedicht gebleven is: ‘Oom Gert vertel’. Het is een monoloog van een oude man die
zich schuldig voelt over de terechtstelling van twee jonge boeren omdat hij ze zelf
naar de oorlogheeft laten gaan. Vanwege het karakter van monoloog, de rijmloosheid
en het sterke ritme op basis van vijfvoetige jamben is het met de ‘Kruissprook’ uit
Multatuli's Minnebrieven
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vergeleken, maar in plaats van Multatuli's agressie in staccato vinden we hier een
emotie die juist ingehouden is, zelfs ontkend wordt.
Die kakies het oor Bennie se gesig
'n Sakdoek of 'n kopdoekie of iets
Net soos 'n mus wil trek, maar Bennie vra En nog op Engels ook: hy kon dit praat Of hulle hom nie sonder dit kon hang nie.
Die kol'nel knik; en toe...
Nee, neef, laat staan!
Wat vat jy weer my hand? Laat bly my hand!
Vervlaks, hoe kan ek nou vir jou vertel
As jy my somaar afbring van my rym?
Blaas net jou rook uit na die ander kant:
My oë is te oud vir jou tabak!

Naast de oorlog is de natuur van Zuid-Afrika Leipoldts andere grote onderwerp. Zijn
poëzie kent schrille tegenstellingen, humor, ook sarcasme. In verschillende van zijn
bundels staat een afdeling ‘slampamperliedjies’: ongetitelde gedichten van
uiteenlopend karakter waarvan er enkele tot zijn persoonlijkste werk horen. Uit zijn
gedichten spreken zowel eenzaamheid als gemeenschapsverlangen; je kunt Leipoldt
Afrikaner nationalist noemen, maar hij was dat dan toch op zijn eigen manier. Dat
hij, die ook in het Engels publiceerde, in de eerste plaats Afrikaans schrijver en
dichter werd, is veelzeggend. Volgens een van zijn bekendste gedichten, ‘In die
konsentrasiekamp’, is de wond die ‘ons volk’ is toegebracht, nog te vers voor
vergeving. Maar dit gedicht schreef hij al in 1901, dus nog tijdens de Boerenoorlog.
Na 1910 was Leipoldt in het nieuwe Zuid-Afrika van zijn tijd fervent voorstander
van samenwerking, zeker niet van Boerenisolement. Na een periode als jonge
journalist had hij zich dan ook internationaal kunnen oriënteren: hij had in Londen
gestudeerd en in de Verenigde Staten gewerkt. Als arts had hij een psychiatrische
belangstelling voor bijzondere gevallen, die ook wel in zijn werk doorklinkt.
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Behalve zijn beroep heeft Leipoldt meer overeenkomsten met zijn jongere Nederlandse
collega J. Slauerhoff. Leipoldts werk is van ongelijk niveau. Hij was geen
schoolvoorbeeld van de plichtsgetrouwe vakman, zodat de problemen rond de
tekstvaststelling bij zijn oeuvre legio zijn. Hij had ook een (min of meer filosofische)
belangstelling voor het oosten, zoals onder andere blijkt uit werk dat geïnspireerd is
door een reis naar Nederlands-Indië. Hij publiceerde onder de titel ‘Uit my Oosterse
dagboek’ in 1923 een reeks gedichten (in de bundel Uit drie wêrelddele) en in 1932
onder dezelfde titel reisherinneringen in proza. Hierbij kan men ook zijn merkwaardige
historische toneelstuk Die laaste aand (1930) noemen. Het centrale karakter is een
Javaanse vrouw die lang geleden door de blanke vader van haar kind, inmiddels aan
de Kaap een hoge piet van de VOC, in de steek gelaten is.
Veel later bleek overigens de publicatie van zijn reisherinneringen Uit my Oosterse
dagboek een schoolvoorbeeld van zelfcensuur. Bestudering van de nagelaten
documenten wees uit dat Leipoldt het niet heeft aangedurfd om baanbrekende
gedachten over de wenselijkheid van ‘rasvermenging’ die hij voor dit boek
geformuleerd had, vervolgens ook bekend te maken.
Leipoldts werk is uitgesproken veelzijdig. Behalve zeven dichtbundels, een
autobiografie en een aantal medische publicaties heeft hij drie romans en tien
toneelstukken op zijn naam. Hij schreef ook jeugdliteratuur, begaf zich op historisch
gebied (onder andere met een biografie van Van Riebeeck), publiceerde wijn- en
kookboeken, griezelverhalen en detectives.
Hoewel C.J. Langenhoven (1873-1932) ook veelzijdig is en zeker niet minder
productief, is zijn reputatie in de Afrikaanse letteren bescheidener, namelijk vooral
die van taalstrijder tegen het Engels maar ook tegen het Nederlands. Hij vocht niet
alleen met de pen maar trad ook op in de praktische politiek. Hij was een bekende
retor, en combineerde zijn dichter- en strijderschap in zijn grote succes: ‘Die stem
van Suid-Afrika’, tijdens het bewind van de Nationale Partij het Zuid-Afrikaanse
volkslied:
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Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou, Suid-Afrika.

Ook Langenhoven was tweetalig auteur. Hij schreef een paar boeken om de
Engelssprekenden in hun eigen taal onder de aandacht te brengen dat het Engelse
imperialisme een beroerde zaak was en gaf hun bij wij ze van handreiking daarnaast
A First Guide to Afrikaans (1926).
Zijn werk is over het algemeen didactisch van aard. Hij is de Hendrik Conscience
van de Afrikaners: het gaat hem er vooral om zijn mensen aan het lezen te krijgen
in hun eigen taal, en dan meestal onder het onuitgesproken motto: ‘Je neemt er wat
van mee.’ Maar door zijn levendige stijl en zin voor humor overtreft hij zijn Vlaamse
voorganger. Ook Langenhoven beoefende vrijwel alle genres en schreef over de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Nieuwe literaire wegen in het verhalend proza werden echter in de jaren twintig en
dertig door anderen ingeslagen, en grotere successen zijn door anderen behaald:
Jochem van Bruggen, C.M. van den Heever en J. van Melle.
Jochem van Bruggen (1881-1957) werd in het mooie Groede in
Zeeuws-Vlaanderen geboren, kwam als kind met zijn ouders naar Zuid-Afrika, vocht
mee in de Boerenoorlog, was enige tijd onderwijzer, maar het grootste deel van zijn
leven schrijvende boer. Hij wordt wel de A.M. de Jong van Zuid-Afrika genoemd,
en zijn beroemde werk, de Ampie-trilogie, fungeert dan als zijn Merijntje Gijzen. In
deze drie boeken (Die natuurkind, 1924; Die meisiekind, 1928; Die kind, 1942)
hanteert Van Bruggen zijn grote thema: het leven van de ‘armblankes’, de blanke
onderklasse waarvoor in deze tijd veel aandacht was ontstaan. Op een vrij
gemoedelijke, humoristische manier tekent hij het harde leven van deze
minderbedeelden. Behalve in de keuze van dit onderwerp is dit werk vooral ook in
de psychologische tekening van de hoofdfiguur vernieuwend: Ampie is zwakbegaafd.
Toch blijft een zwaar didactisch accent gehandhaafd. Van zijn andere boeken valt
Booia (1931) op, als eerste roman met een zwarte hoofdfiguur.
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C.M. van den Heever (1902-1957) is geboren Zuid-Afrikaan, maar ook zíjn
geboorteplaats trekt de aandacht: een Brits concentratiekamp. Zoals Van Bruggen
vaak met A.M. de Jong geassocieerd wordt, zo wordt Van den Heever wel de
Zuid-Afrikaanse Stijn Streuvels genoemd, omdat hij op vergelijkbare manier een
brede tekening geeft van de natuur en de natuurkracht en van de worsteling van de
boerenarbeider daarmee. Bijvoorbeeld in Somer (1935), dat ondanks de al te grappige
beschrijving van bruine arbeiders (in de stijl van Boniface) misschien zijn beste
roman is. Ook de opeenvolging van de generaties is bij beiden een thema. Van den
Heever, die na zijn studie (onder meer in Utrecht) bijna zijn halve leven hoogleraar
was aan de Universiteit van die Witwatersrand, die de ‘Afrikaanse gedagte’
propageerde en in dat verband over Nederlandse literatuur schreef, is de grote schrijver
van de plaasroman geworden. Hoewel sommige kenners zijn verhalen of zijn poëzie
hoger aanslaan, dankt hij toch aan zijn reeks plaasromans zijn bekendheid en
literair-historische betekenis.
De plaas is, zoals eerder uiteengezet, de ‘boerderij’, een landbouw-en/of
veeteeltbedrijf van naar Nederlandse begrippen onafzienbare afmeting, waarvan
echter lang niet alle grond feitelijk in gebruik is. De plaas lijkt op een kleine staat,
met de baas als autoritaire leider en de arbeiders, die meestal op de plaas wonen, als
dankbare onderdanen. Er zijn wel buren (elke plaas grenst tenslotte aan andere plase),
maar de afstanden zijn groot, waardoor iedere boer vooral op zichzelf is aangewezen.
De Engelstalige Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee heeft (in zijn White
Writing) gewezen op het bestaan van een plaasideologie in de Afrikaanse literatuur,
in zijn omschrijving gemakkelijk herkenbaar als variant van de ‘Afrikaanse gedagte’:
de plaasideologie idealiseert het plaasleven en zet het als het ‘goede, natuurlijke
leven’ af tegen het decadente bestaan in de stad. Volgens die ideologie vervult de
plaasboer een roeping en is hij uitverkoren. Hierbij past dan nog de opvatting dat de
plaas generaties lang in bezit van een bepaalde familie moet blijven. Het gaat er de
boer niet om dat hij veel geld verdient, maar dat hij door zijn goede bestuur een plaats
verdient in de dynastie van zijn familie.
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In Coetzees kritische bespreking van het werk van Van den Heever worden ook zíjn
romans voorgesteld als propaganda voor deze plaasideologie. Misschien is dit toch
te eenvoudig. Het valt juist op dat deze controversiële gedachtewereld in de romans
van Van den Heever wel voorkomt maar soms direct verband houdt met mislukking
en ondergang.
Met zijn plaasromans hoort Van den Heever tot de pioniers van wat misschien
wel dé grote traditie van het Afrikaans proza is. Het traditionele genre van de
plaasroman heeft zich in de loop van de tijd sterk vernieuwd: van de beste boeken
van de laatste decennia zijn er enkele juist een kritische ‘herschrijving’ van de romans
à la Van den Heever.
Net als Van Bruggen is ook J. van Melle (1887-1953) geboren Zeeuw. Hij kwam
uit Goes. Voor zijn gezondheid ging hij voor een paar jaar naar Zuid-Afrika toen hij
een jaar of twintig was; zes jaar later immigreerde hij definitief (1913). Zijn literaire
werk staat tussen de twee culturen in. Hij begon te schrijven in het Nederlands en
ging in de loop van zijn leven geleidelijk op het Afrikaans over, maar maakte tegen
het eind van zijn leven van een paar van zijn romans weer Nederlandse versies.
Na een opleiding in Nederland was ook Van Melle in Zuid-Afrika onderwijzer
geworden, aanvankelijk op het platteland, later in Johannesburg. Zijn loopbaan is
belemmerd door een tijdelijk onderwijsverbod dat hij opliep doordat hij meedeed
aan de Rebellie (1914). In de jaren twintig en dertig schreef hij naast zijn romans
gedichten, toneelstukken en verhalen; later vooral ook studies over de bijbel.
De reacties op zijn werk liepen altijd opvallend uiteen. Dit komt door een
combinatie van twee oorzaken. Van Melle hanteerde een zakelijke, zo niet kale stijl,
en zorgde daarmee in Zuid-Afrika voor een vernieuwing die niet meteen als zodanig
her- en erkend werd. De gevoelens van de personages, maar vooral ook de indrukken
van de auteur, komen in zijn boeken niet op luide toon tot uiting, maar spreken
indirect. De tweede vernieuwing van zijn werk heeft te maken met het mensbeeld
dat er naar voren komt: zijn personages zijn geen personificaties van
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een bepaalde eigenschap, zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’ te noemen, maar worden
gekenmerkt door een samengaan van allerlei verschillende eigenschappen, door
tegenstrijdigheden en twijfel. Mede om die reden blijkt Van Melle in zijn beste werk
te beschikken over humor, een karaktertrek die in de oudere Afrikaanse literatuur
zeldzaam is.
Van Melles bekendste roman, Bart Nel, de opstandeling, is in 1936 in Nederland
verschenen, uiteraard in een Nederlandstalige versie, maar met de dialogen in het
Afrikaans. In Nederland heeft het boek, waarin de tegen Engeland gerichte Rebellie
als historisch kader dient, in de bezettingsjaren enkele herdrukken gekend, maar
sindsdien is het vergeten. Voor een latere, honderd procent Nederlandse versie van
Bart Nel, de opstandeling heeft de schrijver niet eens meer een uitgever kunnen
vinden.
Geheel anders is de geschiedenis van Bart Nel in Zuid-Afrika. In 1942 publiceerde
Van Melle zijn eigen Afrikaanse versie van het boek onder de titel En ek is nog hy
(de hoofdfiguur probeert zich vast te houden aan de gedachte: ‘Ek is Bart Nel van
toe af, en ek is nog hy’). Vanaf de herdruk van 1950 keert de titel Bart Nel terug,
maar Van Melle laat de omschrijving ‘de opstandeling’ weg, waarmee hij de
historische situering afzwakt en een zwaarder accent zet op het individu en zijn
ondergang. Niet alleen de opstand waaraan Bart deelneemt, loopt immers op een
mislukking uit, maar ook zijn huwelijk. Het Afrikaans-nationalistische element krijgt
dus minder belang dan het psychologische.
Deze Afrikaanse vertaling heeft dankzij onder anderen André Brink een gestaag
groeiende reputatie in de Afrikaanse literatuur gekregen en wordt tegenwoordig
vrijwel eenstemmig beschouwd als de grote (zo niet ‘de enige’), traditionele
Afrikaanse roman. In de rest van Van Melles werk keren motieven als dat van de
verloren liefde en de strijd van de enkeling terug. Het is van ongelijk niveau, maar
enkele van zijn verhalen vinden vurige bewonderaars.
Zo vertegenwoordigt het werk van Van Melle de overgang van een oude naar een
nieuwe tijd. In het proza staat hij op zichzelf.
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Maar de jaren dertig kenden ook de literaire beweging van de Dertigers. Deze stroming
komt met een nieuwe poëzie, een Afrikaanse poëzie die met de nadrukkelijke didactiek
van het verleden heeft afgedaan. De poëzie van Dertig is vooral persoonlijk; daarbij
blijft het Afrikaner karakter behouden.
De grote voorman van de Dertigers is de dichter, toneel- en hoorspelschrijver,
essayist en geleerde N.P. van Wyk Louw (1906-1970). Eerst stond hij in de schaduw
van zijn jongere broer, W.E.G. Louw (1913-1980), maar vanaf zijn eerste dichtbundel,
Alleenspraak (1935), ontwikkelde hij zich tot de onomstreden leidersfiguur in de
nieuwe Afrikaanse literatuur. Tientallen jaren zou hij die plaats blijven innemen.
Al in 1948 kreeg Van Wyk Louw een Utrechts eredoctoraat, waarop
overeenkomstige eerbewijzen van enkele Afrikaner universiteiten volgden. Hij was
hoogleraar Afrikaans aan de universiteiten van Amsterdam (1950-1958) en de
Witwatersrand (1958-1970).
Banden met Nederland en de Nederlandse literatuur had Louw al lang voor de
oorlog, bijvoorbeeld in de persoon van de in 1934 geïmmigreerde H.A. Mulder
(1906-1949), Nederlands dichter onder de schuilnaam W. Hessels, onder eigen naam
Afrikaanstalig criticus. Mulder hoorde tot de eersten die het talent van Louw met
kracht van argumenten onder de aandacht brachten. In 1939 komt ook de beroemde
dichter en criticus J. Greshoff (1888-1971) naar Zuid-Afrika. Hij wordt een goede
vriend van de gebroeders Louw. Greshoff is van belang vanwege zijn rol in vele
literaire circuits, als bemiddelaar, onder meer tussen de Nederlandse en Afrikaanse
literatuur. Mede doordat hij zichzelf met veel nadruk bleef opstellen als bescheiden
buitenstaander op bezoek, is zijn rol als satirische criticus van de Afrikaanse literatuur
in Nederland weinig opgemerkt. Hierbij werkte hij onder het pseudoniem Kees Konyn
samen met een Afrikaner strijdmakker; om de schuilnaam te beschermen laten zij
Konyn onder meer een kritische beschouwing wijden aan ‘die heer J. Greshoff’.
Werk van Louw verscheen dankzij Greshoff in een aantal Nederlandse tijdschriften.
Louw heeft uiterst persoonlijke lyriek geschreven. Door de
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grote intensiteit en de bredere thematiek verwees hij de ‘vorige’ poëzie in het
Afrikaans naar de tweede plaats. De Dertigers hebben de eerlijkheid in hun banier;
hun poëzie moet slaan op de hele mens, dus met zijn minder aangename, of zelfs
angstaanjagende kanten, en niet langer alleen op het geïdealiseerde mensbeeld van
oudere poëzie. Louw zal:
die heilige, nooit-gehoorde
dinge sê, waarvoor die mense
huiwer

In deze zin begint voor het Afrikaans bij Dertig de moderne literatuur.
Ook de band tussen de dichter en zijn volk ziet Van Wyk Louw op een nieuwe
manier. Deze band blijft hecht, wordt misschien zelfs hechter dan ooit, maar Louw
geeft er een andere interpretatie aan. Daarbij gaat het er vooral om dat van de dichter
leiding moet uitgaan.
Ook bij de vorige generaties gaf de dichter leiding aan het volk: hij stijfde het in
zijn nationalistische opvattingen. Om dit te bereiken was hij bereid tot het volk ‘af
te dalen’: hij koos populaire en vertrouwde vormen zodat de lezers de boodschap
makkelijk tot zich namen. Maar de literaire maatstaven blijven bij de Dertigers
vooropstaan. Zij meenden dat verregaande concessies aan de smaak van de gewone
man een omgekeerd effect hebben: die maken de literatuur slap en futloos, en bederven
alles. Bij de Dertigers is de dichter niet langer de goedwillende amateur die, als zijn
serieuze werk gedaan is, 's avonds aan zijn schrijftafel voor de mensen in het land
wat aardigs in elkaar draait, maar een vakman met een breed palet, dat hij volledig
moet gebruiken.
Het gaat om een aristocratisch dichterschap, waarbij de dichter zich als profeet tot
zijn lezers richt. Hij onttrekt zich aan ongewenste invloeden. Hij verheft zich boven
het volk maar beklemtoont ook dat de onderlinge band zowel voor het volk als voor
de dichter van levensbelang is.
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dat ons nie kon gebuig word
soos hùl geweld dit wou,
en dat ons hoog kon lewe
net aan ons bloed getrou.

Het doet denken aan het Europese vitalisme; ook voor Van Wyk Louw was Nietzsche
een inspirerende figuur. In zijn gerichtheid op Duitsland toonde hij zich gevoelig
voor gedachten uit nationaal-socialistische hoek. In zijn correspondentie loopt men
op tegen een onthutsend antisemitisme.
De strijd van de Afrikaners bleef op de voorgrond staan maar de Dertigers vochten
op een andere manier. Ook de moderne dichter hield van zijn volk, maar meende dat
hij het moest ‘tuchtigen’ om tot vooruitgang te komen omdat zelfgenoegzaamheid,
zelfoverschatting en provincialisme op de loer liggen. De Afrikaanse literatuur van
vroeger overschat de gezellige kunst die drijft op de tekening van typische trekken
van land en streek. Die heeft zijn tijd gehad.
Ook de neiging zich van het buitenland af te keren, de internationale contacten uit
de weg te gaan, vormt voor de Afrikaner cultuur een ernstige bedreiging. Natuurlijk,
de schrijver is Afrikaner en moet dit ook allerminst loochenen, maar hij moet toch
streven naar een internationaal niveau. Alleen op die manier kan de dichter voor
Zuid-Afrika iets betekenen. Bij deze denkwereld passen de sprekende titels waaronder
Van Wyk Louw in 1939 zijn essays verzamelde: Berigte te velde en Lojale verset.
Ter gelegenheid van de hoeksteenlegging van het Voortrekkermonument op 16
december 1938 schreef N.P. van Wyk Louw een drama Die dieper reg, met als
ondertitel: ‘'n spel van die oordeel oor 'n volk’. Het oordeel slaat op de daden van
de ‘Voortrekkers’ van 1838. Louws suggestie dat die daden wel eens afgekeurd
zouden kunnen worden, paste niet bij de Afrikaner feeststemming anno 1938. In
Louws stuk komt het uiteindelijk dan ook niet zo ver: de zuivere wil die hij aan de
Voortrekkers toeschrijft, geeft de doorslag voor een gunstig oordeel.
Het beeld dat van Louw als aristocratisch dichter, die zich in verheven
bewoordingen uitspreekt over zijn volk, over hiërar-
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chie en leiderschap, dat beeld is onvolledig. In zijn gedichten kom je ook een speelsere
Van Wyk Louw tegen, de dichter van bijvoorbeeld ‘Die beiteltjie’ (waarvan hier de
eerste twee strofen):
Ek kry 'n klein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
totdat hy klink en blink.
Ek sit 'n klippie op 'n rots:
- mens moet jou vergewis:
'n beitel moet kan klip breek
as hy 'n beitel is -

De uitwerking van het beiteltje blijkt niet te onderschatten: de dichter laat met behulp
van zijn beitel de aarde openscheuren. In zijn Nuwe verse (1954) staat een reeks
kleine gedichtjes, ‘Klipwerk’, waaronder:
oppas vir die kat se oog
die kat se oog hang uit
nánag kom hy werf toe
moenie daarna kyk
Satang sonder neus-been
sit by die ou-fontein
op die ashoop krap die swart bojaan
vanaand weer bene uit

Een van de bekendste versregels uit de Afrikaanse literatuur is Louws ‘O wye en
droewe land’, een frase uit het al genoemde spel Die dieper reg. Door overmatig
citeren is deze beeldende omschrijving voor Zuid-Afrika inmiddels wel wat afgesleten.
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O wye en droewe land, alleen
onder die groot suidersterre.
Sal nooit 'n hoë blydskap kom
deur jou stil droefenis?

Deze ‘hoë blydskap’ werkt hij op dezelfde hoge toon uit, in strofen als:
Sal nooit 'n magtige skoonheid kom
oor jou soos die haelwit somerwolk
wat uitbloei oor jou donker berge,
en nooit in jou 'n daad geskied
wat opklink oor die aarde en
die jare in hul onmag terge;
'n grootsheid van so suiwer glans,
dat mense in 'n verre land
wat van jou naam die melding hoor,
met wilde en helder oog sal staar
soos vroeë vaarders in die nag
verslae gesien het kim bo kim
die nuwe, blom-groot sterre styg
óp uit jou see se wit gevaar?

De daad die over de aarde klinkt en overal weerklank vindt, de mensen in verre
landen die Zuid-Afrika zien als nieuwe ster, het is in 1990 allemaal werkelijkheid
geworden. Maar op een manier die de profeet en dichter N.P. van Wyk Louw
onmogelijk kon voorzien.
Tot zijn erkende meesterwerken horen ook lange gedichten, waarvan het
‘Afrikaanse epos’ Raka (1941) de uitgebreidste commentaren heeft uitgelokt. Het
beschaafde leven van een keurige Afrikaanse stam raakt in de war als een vreemdeling,
een zekere Raka, menig stamlid onder zijn invloed weet te brengen. Raka lijkt meer
dier dan mens en wordt wel gezien als verpersoonlijking van de natuur. Zijn
tegenspeler is Koki, het oude stamhoofd. Hij verzet zich tegen Raka maar gaat in de
strijd ten
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onder. Behalve de tegenstelling tussen cultuur en natuur stipt Raka ook de verhouding
tussen volk en leider aan, een thema dat overal in Louws werk terugkeert, ook in zijn
bekendste toneelstuk, Germanicus (1956).
Critici gaan uitvoerig in op de diepere betekenis van Raka, sommigen meer, anderen
minder concreet. Dezer dagen leest men op het Internet dat de figuur Raka staat voor
de verdovende middelen die de Zuid-Afrikaanse samenleving ernstig bedreigen.
Serieuzer zijn de pogingen om het gedicht te plaatsen in het kader van de problematiek
van Zuid-Afrika en de Afrikaner natie anno 1941.
Louws kijk op de band tussen de literatuur en de natie is een sterk genuanceerde
opvatting van het oude idee van de kunst die de natie schraagt. Blinde toejuiching
van alles wat de natie voortbrengt, of van de daden van de politieke leiding, is
contraproductief. Verzet is essentieel, maar het moet wel altijd gaan om loyaal verzet:
in wezen blijft de dichter zijn natie trouw.
Dit uitgangspunt heeft Van Wyk Louw in het Zuid-Afrika van Verwoerd in een
kwetsbare positie gebracht. In zijn rol maakte je het namelijk niemand naar de zin.
Verwoerd had in elk geval weinig gevoel voor Louws nuances, en viel hem aan in
een beruchte redevoering (1966). Een paar jaar eerder had Louw met zijn Vernuwing
in die prosa (1961) opnieuw aan een omwenteling in de Afrikaanse literatuur
bijgedragen, toen hij, met meer succes bij lezers dan bij de autoriteiten, een lans brak
voor destijds nog omstreden jonge schrijvers als Jan Rabie, Etienne Leroux en André
Brink: de Zestigers.
Deze drie zijn inmiddels erkend maar Van Wyk Louw is meer dan ooit omstreden.
Zijn niveau trekt niemand in twijfel. Als Afrikaans cultuurcriticus baant hij de weg
voor een moderner opvatting van literatuur maar tegelijk verduisteren oude ideeën
zijn kijk op fascisme en nationaal-socialisme. Louw is evenzeer dupe van de
geschiedenis als de Afrikaners die hij leiding gaf. Zijn literaire werk en zijn
leiderschap krijgen in Zuid-Afrika nog altijd veel erkenning, maar men hoort ook
dat zijn loyale verzet veel te loyaal, en veel te weinig verzet is geweest, dat zijn liefde
voor de Afrikaner natie hem toch in een val heeft laten
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lopen, ondanks zijn internationale oriëntatie. Het debat over Louw is niet gesloten.
Uys Krige (1910-1987) debuteerde ook in 1935 (met de bundel Kentering), schreef
in1938 ook een nationaal drama (Magdalena Retief) en wordt ook tot de Dertigers
gerekend. Vergeleken met de poëzie van Louw is die van Krige eenvoudiger. Het is
een nogal aardse poëzie waarin het romantisch verlangen centraal staat, minder
gelaagd of meerzinnig, poëzie van het parlandotype. Op het eerste gezicht lijkt Krige
niet veel aandacht te hebben voor de vorm, maar in feite heeft hij veel geschaafd en
herschreven om dat effect te bereiken.
De persoon Krige ondervond in Zuid-Afrika uiteenlopende waardering doordat
hij zijn sympathie voor de verdrukte ‘bruinman’ niet verborgen hield en ook op de
voorgrond trad als uitgesproken antifascist. Na een korte rechtenstudie werd Krige
journalist, en vervolgens rugbyprof en oorlogsheld. Hij leed levenslang aan reiskoorts.
Hij was dichter, schreef verhalen, reisschetsen en dramatisch werk, en blonk ook uit
als succesvol vertaler en bewerker. Een deel van zijn werk houdt het midden tussen
vertaling en bewerking.
Als jonge man (1931-1935) maakte hij reizen door Europa. Misschien ontkwam
hij daardoor aan de vleug van krampachtigheid die de lezer bij Van Wyk Louw nogal
eens tegemoetkomt. Een opvallend Latijns karakter dankt zijn werk onder meer aan
zijn lange zwerftochten door Frankrijk en Spanje. In de Tweede Wereldoorlog koerste
hij vanuit Zuid-Afrika opnieuw noordwaarts, ditmaal als oorlogscorrespondent, en
raakte hij in Italiaanse krijgsgevangenschap (1941-1943); over zijn ontsnapping via
de Apennijnen schreef hij The Way Out (1946) en de Afrikaanse versie van dat boek,
Môrester oor die Abruzzi (1987).
Na de oorlog combineerde hij zijn schrijverschap opnieuw met de journalistiek.
Nieuwe reizen voerden hem naar Engeland, Frankrijk en Spanje (1952) en ook naar
Amerika (1959). Krige distantieerde zich in deze tijd steeds feller van het
apartheidsbeleid. In een van zijn laatste bundels, de Ballade van die groot be-
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geer en ander gedigte (1960) is het leven van de kleurlingen het voornaamste
onderwerp; Krige kruidt hier zijn taal met ontleningen aan hun Afrikaans.
Tot zijn bekendste bundels hoort Rooidag (1940), met het in 1937 gesitueerde
‘Lied van die fascistiese bomwerpers’ dat verwijst naar de Spaanse burgeroorlog.
Hier maakt Krige een fascistische strijdkreet dienstbaar aan eigen doeleinden. Hij
doorspekt namelijk de meedogenloze grootspraak van de bommenwerpers, die zich
verheugen op het bombarderen van ziekenhuizen en het vermoorden van ongeboren
kinderen, met het sarcastische refrein: ‘Lewe Christus, die Koning!’ Daardoor
vernietigt hij in zijn gedicht de pretentie van de fascisten, als zouden zij verdedigers
zijn van het christendom. Ten slotte laten de bommenwerpers horen:
Sterf, toekoms! Sterf, hoop!
Sterf, liefde en medelye!
Sterf, Spanje!
Lewe Christus, die Koning!

Bij Krige, man van de wereld, hoefde je met Franco of Hitler niet aan te komen.
Maar Krige was in Zuid-Afrika al snel buitenstaander geworden en kreeg eind jaren
vijftig pas invloed, en ook toen alleen op aanstormende jongeren. Wat had een kruising
tussen Uys en ‘Wyk’ in de jaren dertig, veertig en vijftig niet voor de Afrikaners
kunnen betekenen, iemand die Kriges heldere politieke oordeel had verbonden met
het leiderschap en het gezag van Louw?
Een jaar na de eerste bundels van Van Wyk Louw en Krige debuteerde de dichteres
Elisabeth Eybers (1915) met Belydenis in die skemering (1936); zij is de eerste
‘echte’ dichteres in het Afrikaans. Haar werk krijgt in Zuid-Afrika veel waardering,
bijvoorbeeld in de vorm van een eredoctoraat van haar ‘eigen’ Universiteit van die
Witwatersrand; zij heeft daar bij Van den Heever gestudeerd. Maar misschien is haar
reputatie in Nederland nog groter. Sinds 1957, toen in Amsterdam een grote
verzamelbun-
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del uitkwam, rekent de kritiek haar tot de grote Nederlandse dichters en verschijnen
haar bundels tegelijk in Zuid-Afrika en Nederland. Bij hun huwelijk (2002) kregen
de Prins en Prinses van Oranje in opdracht geschreven gedichten van Nederlandse
dichters ten geschenke; Eybers was een van hen. Het grootste blijk van erkenning is
de bekroning van haar poëzie met de belangrijkste Nederlandse literaire prijs, de
P.C. Hooftprijs (1991).
Als dochter van een Engelstalige moeder is Elisabeth met Engelse poëzie begonnen.
Haar kennismaking - op school - met de nieuwe Nederlandse poëzie (de generatie
van Tien) bracht haar ertoe, over te gaan op het Afrikaans, zonder daarom het Engels
te laten vallen. Ook in die taal is Eybers altijd blijven dichten. In de bundel
Tydverdryf/Pastime (1996) rechtvaardigt het Engelse aandeel zelfs de dubbele titel.
Haar werk is op het eerste gezicht een poëtische autobiografie. In de eerste bundels
vinden we verschillende levensfasen van de vrouw terug: het meisje, de liefhebbende
jonge vrouw, de moeder. Scheiding en ouderdom volgen. Men kan haar gedichten
opvatten als directe getuigenis van een ‘gewoon’ vrouwenleven. Maar daarmee is
het belangrijkste niet gezegd.
Wezenstrekken van haar werk zijn kernachtigheid en vormvastheid; deze twee
staan niet los van elkaar. De meeste gedichten rijmen. Dikwijls gebruikt Eybers een
regelmatig metrum. In haar werk treft men nogal wat sonnetten aan. Zij zegt veel in
weinig woorden, onder meer door een woord te laden met meer dan één betekenis;
de letterlijke en de figuurlijke klinken tegelijk door. Deze dichterlijke vaardigheid
maakt van haar werk veel meer dan een autobiografie. Zij schenkt haar de
vermomming die nodig is om, achter de vanzelfsprekendheden van het leven, te
raken aan wat zich niet ‘zomaar’ laat zeggen, maar aan wat Eybers niettemin kan
uitdrukken, en wel op de manier van de literatuur. Zij schrijft dan niet meer over de
vrouw maar over de mens en over z'n ‘bestemming’, over: waar het bij de mens,
omdat hij mens is, aan schort, over: dat hij streeft naar wat hij niet kan bereiken.
Haar werk is gevoelig, maar dankzij de soms bijna lapidaire zeggingskracht, dankzij
haar (zelf)ironie (‘merendeels lewen-
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dig/nader jy sewentig’) en haar veelvuldige hantering van de paradox allerminst
sentimenteel. Dit geldt in het bijzonder voor de gedichten over ouderdom en dood,
bijvoorbeeld in latere bundels als: Dryfsand (1985), Noodluik (1989), Respyt (1993)
en het al genoemde Tydverdryf. Het cliché dat de moderne schrijver met zijn werk
een ‘onderzoek’ zou verrichten, lijkt op Eybers van toepassing; in haar werk doet
een dichter onderzoek naar de eigen reactie op de naderende dood.
Eybers schrijft over ‘echt-dichterlijke’ onderwerpen als de natuur en de liefde.
Mét de traditionele vorm en biografisch op te vatten inhoud wekt dit wel 't
misverstand, als zou ook de gedachtewereld van haar poëzie traditioneel zijn,
verwoording van algemeen aanvaarde wijsheden. Maar in feite knaagt zij menigmaal
aan oude vanzelfsprekendheden. Al heeft zij geen alternatief wijsgerig programma,
maar ‘slechts’ suggesties. Suggesties die alleen doorkomen via, zoals zij zegt, haar
‘steeds ondernemender woordegegogel’, dat is haar poëzie.
Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.
Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop
om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat vanuit hierbuite binnevloei.

Voor haar Nederlandse lezers is uiteraard belangrijk dat haar werk weliswaar
Afrikaans is, maar weinig bijzondere kennis van Zuid-Afrika of het Afrikaans vereist.
Sinds zij in 1961 in Amsterdam woont, heeft zij Nederland, ook in haar poëzie, meer
dan eens met haar kritiek vereerd. Nederland is in haar werk overigens geen onderwerp
op zichzelf; het verbindt zich met noties als vreemdelingschap en vervreemding.
Eybers is altijd in het Afrikaans blijven schrijven, maar laat de invloed van de
Nederlandse taal bewust in haar poëzie toe. Dit
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kan makkelijk tot misvatting leiden: Afrikaners komen bij haar wel ‘neerlandismen’
tegen die bij nadere beschouwing neologismen van Eybers blijken te zijn (maar door
Nederlanders zonder twijfel voor Standaardafrikaans waren aangezien). De dichter
Rutger Kopland wijst ons er dan ook op dat haar poëzie geschreven is in het
Eybersiaans.
In Zuid-Afrika wordt toch eerder iemand anders gezien als de grootste Afrikaanse
dichter: D.J. Opperman (1914-1985). In 1960 is in Nederland een bloemlezing uit
zijn poëzie verschenen, tegelijk met een vergelijkbaar boek van Van Wyk Louw,
maar geen van twee werd ooit herdrukt. Hoewel in zijn werk invloed van Vondel is
aangewezen en hij ook een Reinaart- bewerking op zijn naam heeft, wortelt de dichter
Opperman zozeer in Afrika, dat dit volgens sommigen voor Europese lezers een
barrière zou opwerpen. Hij begeeft zich in elk geval buiten de grenzen van het
Standaardafrikaans.
Opperman heeft met zijn proefschrift Digters van Dertig (1953) deze literaire
groepering duidelijk omlijnd. Zelf hoort hij er niet meer toe. Hij debuteerde pas in
1945 (met de bundel Heilige beeste), maar belangrijker is dat zijn poëzie in de
ontwikkeling van didactische naar artistieke kwaliteit zoals die bij ‘Dertig’ duidelijk
te vinden is, een stap verder zet.
Is Van Wyk Louw al niet meer de volkse leidsman met het verheffende woordje
voor iedereen, hij blijft nog wel de emotionele voorganger die met een belijdenis op
hoog niveau zijn mensen een weg wijst ter navolging. De gedichten van Opperman
zijn indirecter. Zijn persoonlijke inbreng spreekt via zijn literaire vakmanschap. Hij
haalt uit zijn feitelijke gegevens de essentie naar voren met achterhouden van het al
te persoonlijke.
Opperman ziet af van mooi en sierlijk woordgebruik; voor hem is elk woord
bruikbaar. Zijn gedichten maken een harde, vaak gesloten indruk. Hoewel zijn beelden
concreet en helder zijn, streeft zijn poëzie vaak naar een dubbele of driedubbele
gelaagdheid, die tot stand kan komen door een quasi-terloopse, impliciete symboliek.
Waarom koestert de bantam (een vechtkip) in District Zes, toen nog de multicultiwijk
van Kaapstad, in
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het hier volgende ‘Kersliedjie’ achterdocht? ‘Outa’ is typisch een rasgebonden woord,
voor een bejaarde niet-blanke; ook ‘klong’ (jongen) verwijst meestal naar een zwarte
of bruine jongen.
Drie outas het in die haai Karoo
die ster gesien en die engel geglo,
hul kieries en drie bondels gevat
en aangestryk met 'n jakkalspad
al agter die ding wat skuiwend skyn
op 'n plakkie, 'n klip, 'n syferfontein,
oor die sink en die sak van Distrik Ses
waar 'n kersie brand in 'n stukkende fles,
en daar tussen esels en makriel
die krip gesien en neergekniel.
Die skaapvet, eiers en biltong
nederig gelê voor God se klong
en die Here gedank in gesang en gebed
vir 'n kindjie wat ook dié volk sou red...
Oor die hele affêre het uit 'n hoek
'n broeis bantam agterdogtig gekloek.

Opperman is boer, leraar, journalist (bij het populaire blad Die Huisgenoot) en
uitgever geweest, maar komt toch in de eerste plaats naar voren als leidersfiguur in
de Afrikaanse literatuur, de Afrikaanse poëzie vooral. Hij was criticus (Wiggelstok,
1959) en theoreticus, en als hoogleraar in Stellenbosch befaamd om zijn
‘dichterslaboratorium’, waar ‘studentlaboranten’ met andere ogen leerden kijken
naar onder meer hun eigen poëzie. Opperman ontving eredoctoraten van een aantal
Zuid-Afrikaanse universiteiten en vertoont met zijn serie gezaghebbende en veel
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herdrukte bloemlezingen voor alle leeftijden ook wel de trekken van de poëziepaus:
Groot Verseboek, Junior Verseboek, Senior Verseboek, Kleutervérseboek en Klein
Verseboek (1951-1959).
Van zijn eigen poëzie valt vooral het lange gedicht Joernaal van Jorik (1949) op,
een berijmd spionageverhaal van een kleine duizend verzen. De hoofdfiguur, in wiens
naam iedereen de voornamen van de dichter (Diederik Johannes) herkent, komt naar
Kaapstad met een spionageopdracht van een vreemde mogendheid. In een alweer
gelaagde opzet betrekt Opperman een reeks van motieven bij zijn gedicht, zoals dat
van de Afrikaner natie en dat van het dichterschap (de dichter als ‘spion’).
Opperman is, zoals gezegd, geen profeet op de manier van Van Wyk Louw, maar
beslist ook geen ivoren-torendichter. Zijn werk staat niet los van zijn maatschappelijke
achtergrond. Het is nauw verbonden met de Zoeloecultuur die hem uit zijn jeugd
bekend was, met Zuid-Afrika en met de Afrikaners. Opperman heeft geen
strijdliederen tegen de apartheid geschreven, maar in zijn werk klinkt grote aandacht
voor de ‘andere’ cultuur door. In een latere bundel als Dolosse (1963) brengt hij
Zuid-Afrika's positie in de wereld ter sprake; misschien kan zijn genuanceerde
standpunt nog het best worden beschreven als dat van een uiterst kritische verdediger
van zijn land. Directer dan voor Opperman gebruikelijk is het in Blom en baaierd
(1956) afgedrukte gedicht ‘Draaiboek’:
Kiek badkamer, maar swak belig;
wys seun wat aan 'n tou verwurg.
Eine kleine Nachtmusik - verdof.
Wissel flitstonele, huis en hof:
- Waarom het hy dié nag hom opgehang?
Was daar miskien 'n nooi in die gedrang? - Nee, al was my oudste in sy fleur,
het hy hom aan g'n nôi gesteur. -
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[...]
- Maar waarom... waarom so 'n daad verrig? - Sy vel was donker, sy broers s'n lig. Kiek waar vier kinders vroeg opstaan,
drie na wit en hy na bruin skool gaan.

In de volgende generatie dichters, die in de jaren vijftig het woord neemt, trekken er
drie bijzonder de aandacht: Peter Blum, Ingrid Jonker en Adam Small, alle drie
figuren die aan de marge van het literaire leven stonden.
Peter Blum (1925-1990) kwam kort voor de Tweede Wereldoorlog naar
Zuid-Afrika en emigreerde weer in 1960. Zijn moedertaal was het Duits. Toch bereikte
hij (met slechts twee bundels: Steenbok tot Poolsee, 1955, Enklaves van die lig, 1958)
een invloedrijke plaats in de Afrikaanse poëzie. Na Van Wyk Louw en Opperman
zijn Blums gedichten opvallend natuurlijk en speels, met een onconventionele en
onafhankelijke dicht- en denktrant.
In zijn ‘Kaapse sonnette’ vormt de positie van de Kaapse kleurlingen het
uitgangspunt. Zijn sprekers zijn leden van die gemeenschap; de taal kleurt hier dan
ook sterk naar het Kaaps-Afrikaans.
Wat spog jul so met julle monnement?
Hy's groot ma'lielak, en hy staan so kaal
da'op sy koppie. Wie't vir hom betaal al daai graniet en marmer en sement?

Later leek Blum zich helemaal van Zuid-Afrika af te wenden. Niet alleen doordat
hij emigreerde: hij schreef, of publiceerde althans, geen gedichten meer en probeerde
herdrukken van zijn werk te voorkomen.
Ingrid Jonker (1933-1965) is de Jacques Perk van de Zestigers; toen zij overleed,
hoorde zij nog tot de jongeren. Haar ‘spannen-
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de’ leven in de modieus-culturele scene van het moderne Zuid-Afrika, haar relaties
met beroemde schrijvers, de gespannen verhouding met haar vader - een bekende
conservatieve schrijver en politicus - en haar vroege, zelfgekozen dood trokken de
belangstelling. In Nederland en Vlaanderen kreeg haar poëzie rond de eeuwwisseling
veel meer lezers, dankzij onder anderen Gerrit Komrij en Henk van Woerden. Haar
belangrijke bundel is Rook en oker (1963), met onder meer gedichten over
moederschap en kind zijn. Jonker raakt aan veel aspecten van deze onderwerpen,
ook de lugubere. Men kan hiertoe ook ‘Die Kind’ rekenen, het gedicht dat Mandela
voorlas, te vinden voor in dit boek. Een ander voorbeeld is ‘Bitterbessie dagbreek’:
Bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
'n spieël het gebreek
tussen my en hom
Soek ek na die grootpad
om daarlangs te draf
oral draai die paadjies
van sy woorde af
Dennebos herinnering
dennebos vergeet
het ek ook verdwaal
trap ek in my leed
Papegaai-bont eggo
kierang kierang my
totdat ek bedroë
weer die koggel kry
Eggo is geen antwoord
antwoord hy alom
bitterbessie dagbreek
bitterbessie son
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Dit fragment geeft een indruk van Jonkers poëzie, die de lezer pakt met suggesties
van kinderrijm, beeldspraak en klank- en woordherhalingen. Doordat zij zoveel
mogelijk afziet van leestekens grijpt zij alle kansen op dubbelzinnigheid aan en voert
zo de spanning op.
Hoewel serieuze auteurs als S.V. Petersen (1914-1987) en P.J. Philander (1921) hem
voorgingen, geldt Adam Small (1936) toch wel als de eerste kleurlingschrijver van
het eerste plan. De positie van de kleurling in de Zuid-Afrikaanse
apartheidsmaatschappij is zijn grote onderwerp. Zijn werk valt ook op door een
uitgesproken christelijk karakter; Small roept voortdurend de blanke christelijke
kerken die de apartheid steunen ter verantwoording en confronteert de christelijke
aanhangers van de apartheid met de kloof tussen wat zij doen en wat zij zeggen. Zijn
sentimentaliteit beheerst hij in zijn beste werk door satire en ironie.
Vanaf Kitaar my kruis (1961) verruilde Small de standaardtaal voor het
Kaaps-Afrikaans, dat we ook al bij Peter Blum tegenkwamen. Dit is de streektaal
van de Kaapse ‘bruinmense’, ook hoeksteen van hun identiteit. In het Kaaps missen
we de r aan het eind van het woord nogal eens, in plaats van een verwachte oo horen
we oe, enzovoorts. Maar het opvallendst zijn toch de vele Engelse woorden en zinnen,
die het Kaaps-Afrikaans kenmerken. Het lijkt alsof de muzikaliteit van Smalls poëzie
door zijn overstap naar het Kaaps versterkt is. Ter illustratie fragmenten uit het lichte,
aanstekelijke en tegelijk zwaar-ironische ‘Die Here het gaskommel’:
'n sigaretjie en 'n kannetjie Oem Tas
en 'n lekker meid en lekker anner dinge
oe!
lat die wêreld ma' praat pêllie los en vas
[...]
soes die Engelsman sê it cuts no ice
die Here het gaskommel
en die dice het verkeerd gaval vi'ons
daai's maar al
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[...]
daar's mos kinners van Gam en daar's kinners van Kain
so dis allright pêllie dis allright
ons moenie worry nie

Smalls toneelstuk Kanna hy kô hystoe (1965), over de ondergang van een
kleurlinggezin dat na de dood van de vader van het platteland naar de stad verhuist,
is inmiddels een klassieker geworden. De hoop blijft almaar gevestigd op de terugkeer
‘huistoe’ van Kanna, een geëmigreerde pleegzoon.
Ook blanke schrijvers hebben radicaal voor vernieuwing gekozen en daardoor sterke
invloed uitgeoefend. Drie ervan horen tot de kern van de ‘Zestigers’: de romanciers
Jan Rabie, Etienne Leroux en André P. Brink. De vierde is Breyten Breytenbach,
die eigenzinnig proza schrijft (ten dele in het Engels), maar bekender is als dichter.
Ook vóór ‘Zestig’ waren de beste schrijvers van Zuid-Afrika geen uitgesproken
aanhangers van apartheidsarchitect Verwoerd. Toen de regering censuurmaatregelen
overwoog, spraken zowel Van Wyk Louw als Opperman zich daartegen uit. Maar
omdat Louw vanuit zijn opvatting van ‘loyaal verzet’ zijn loyaliteit voorop zette,
ging hij vervolgens streven naar de benoeming van kundige mensen in de censuurrad,
om erger te voorkomen.
Dat met ‘Zestig’ een ander type schrijver de Afrikaanse literatuur is
binnengekomen, blijkt alleen al doordat Leroux, Brink en Breytenbach in deze
politieke en juridische kwestie aan de andere kant stonden. Zij horen tot de
slachtoffers: hun werk werd verboden, te beginnen met Brinks Kennis van die aand
(1973). In de jaren zestig en zeventig manifesteerde het apartheidsbewind zich almaar
sterker. Afzijdigheid was voor kunstenaars al eerder vrijwel onmogelijk geworden;
in deze tijd werd het thema apartheid vrijwel onvermijdelijk. Het ging er nu om hóe
zich tegen de apartheid te verzetten. In hoeverre mocht of moest men zijn werk
aanpassen met betrekking op het beoogde doel? Moest de literatuur kiezen voor het
populaire strijdlied of moest men
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daarentegen juist vasthouden aan de eis van de eigen visie en aan hoge artistieke
normen?
Zoals gezegd heeft de oude leider Van Wyk Louw zich met zijn Vernuwing in die
prosa ingezet voor de nieuwe schrijvers, die duidelijk als literaire beweging op de
voorgrond traden. Een deel van hun vernieuwende kracht lag in dit groepsoptreden
en in hun gezamenlijk optrekken tegen het conservatisme. Ze beklemtonen opnieuw
dat het ‘hele leven’ onderwerp is van serieuze literatuur, met zijn aangename,
onaangename en ontzettende kanten; de schrijver kan zich niet beperken tot gezellige
verhaaltjes van regionaal belang.
De Zestigers stelden zich bewust open voor buitenlandse invloed. Zij reisden veel
om aan de culturele beperkingen van hun eigen land te ontsnappen. Parijs is hun
grote stad. In navolging van het Franse existentialisme, vooral van Camus, kozen zij
voor buitenstaanders en eenzamen als hoofdfiguren. Het idee van een geëngageerde
literatuur hoeven Zuid-Afrikanen niet uit Frankrijk te halen, maar de richting van
het Zestiger engagement is wel door het buitenland beïnvloed.
Toch is het onjuist om deze schrijvers tot vaderlandloze wereldburgers uit te
roepen, want hun werk blijft ondanks alle internationale trekken vast met Zuid-Afrika
verbonden. Ze proberen in de Zuid-Afrikaanse cultuur de leidende rol te vervullen
die traditioneel de schrijvers toekomt, maar zien die rol op een eigen manier. Ook
zij komen op voor het belang van de Afrikaner, maar hun opvatting over dit belang
staat haaks op de ideeën van de politieke leiders. Ze zien de Afrikaner cultuur in een
breder, Zuid-Afrikaans verband. De apartheid is volgens Brink niet de hoeksteen
van de Afrikaner cultuur maar de grootste bedreiging ervan. Na Zestig komen
literatuur en politiek tegenover elkaar te staan.
Jan Rabie (1920-2001) is de Johannes de Doper van de Zestigers; hij is in veel
opzichten te beschouwen als voorloper. Niet zozeer omdat hij (na een studie Afrikaans
en Nederlands in Stellenbosch) al eind jaren veertig naar Parijs trok, maar vooral
vanwege de vernieuwing die zijn proza zowel in literair als in ideolo-
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gisch opzicht voor de Afrikaanse literatuur betekende.
In 1956 verscheen zijn bundel korte verhalen Een-en-twintig. Een aantal ervan
valt op door expressionistische en vooral surrealistische trekken; dit suggestieve
proza breekt, radicaler dan het werk van Van Melle, met de oude idealistische
benadering; het roept de grotesken van Paul van Ostaijen in herinnering en lokt
velerlei interpretaties uit.
‘Droogte’ hoort tot de minder dubbelzinnige verhalen in de bundel. Het gaat over
een zwarte en een blanke die samen een huis bouwen, waarbij de blanke de leiding
heeft. De blanke wil in zijn huis ramen noch deuren:
‘Lank gelede in 'n ander land het my voorgeslagte mure
gebou om die see uit te hou. Dik, waterdigte mure. Daarom
het my huis ook geen deure en vensters nie.’
‘Maar hier is g'n groot water nie!’ roep die swartman
uit, ‘die sand is droog soos 'n skedelbeen!’
Jy is die see, denk die witman, sonder om verder te praat.

Als het dak erop zit, heeft de blanke zichzelf ingemetseld. De zwarte probeert hem
weer naar buiten te krijgen, maar krijgt geen antwoord.
Een kritische benadering van het rassenprobleem spreekt ook in Rabies roman
Ons, die afgod (1958). In deze roman treedt een kleurlingpersonage op in een tragische
rol, waarmee de schrijver zich afzet tegen het oude cliché van de al te vrolijke
kleurling dat tot dan toe overheerste. Een zekere Jan Herold komt na lange tijd terug
in zijn geboortestreek, waar hij slachtoffer van discriminatie wordt, daaraan kapotgaat
en tot moord op een blanke jeugdvriend komt. Ons, die afgod is een vroege
onmiskenbare aanval op de apartheid. Als gediscrimineerde Afrikaanssprekende,
gekleurde taalgenoot van de Afrikaners, staat Jan Herold in de Afrikaanse literatuur
aan het begin van een reeks van vergelijkbare figuren.
Rabie heeft overigens nog een andere traditie gevestigd: die van de geëngageerde
historische roman, waarmee de schrijver de apartheid van zijn eigen tijd aanvalt door
middel van een histo-
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risch verhaal. Zijn ‘Bolapdia’-reeks begint met het zeventiende-eeuwse verhaal
Eiland voor Afrika (1964).
Behalve strijdbaar literair voortrekker was Rabie ook vertaler en recensent. Hij
oogstte bewondering voor zijn reis- en jeugdboeken en toekomstromans.
De naam van Etienne Leroux (1922-1989) valt dikwijls als Afrikaner letterkundigen
spreken over hun grootste romanschrijver. Leroux is een schoolvoorbeeld van de
oeuvrebouwer. Hij publiceerde in de jaren 1955-1972 drie trilogieën, waarbij het
totaal op zijn beurt als een supertrilogie gezien kan worden. Van al dit werk staat
één roman duidelijk op de voorgrond, namelijk het eerste boek van de middelste
trilogie: Sewe dae by die Silbersteins (1962); met de commentaren op dit werk kan
misschien nog geen boekenkast, maar toch wel een flink plankje gevuld worden.
Volgens de absurde opzet van de roman moet een onschuldige jongen (die ter
wille van een paradijselijke suggestie Van Eeden heet) een week op het wijnlandgoed
Welgelegen verblijven, eigendom van zijn aanstaande schoonvader, om daar zijn
aanstaande vrouw Salome te leren kennen. Maar de ontmoeting met zijn bruid wordt
almaar uitgesteld.
De romanfiguren van Leroux zijn eerder typen dan psychologische portretten; zijn
boeken hebben het karakter van allegorieën. In feite betekent deze week op
Welgelegen voor de hoofdfiguur een inwijding in het leven. Door zijn ervaringen
op het symbolische landgoed en zijn ontmoetingen met andere bezoekers,
vertegenwoordigers van bepaalde maatschappelijke groeperingen, wordt hij
geconfronteerd met de chaos van de moderne tijd. In een reeks fantastische,
buitensporige taferelen suggereert de schrijver de ontoereikendheid van traditionele
‘mythes’ en levensopvattingen. Misschien probeert Leroux in zijn literatuur
(geïnspireerd door Jung) een andere, meer doorleefde visie aan te reiken, vooral
gericht op de veelzijdigheid van de mens, op de kanten die hij (weggedrukt achter
wat hij traditioneel krijgt aangeleerd) óók nog blijkt te hebben.
Leroux speelt met bijbelse, mythologische en andere verwij-
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zingen, en loopt op die manier vooruit op de latere tendens van ‘intertekstualiteit’ in
de literatuur. Geleerde commentaren zullen uit Leroux' werk nog veel wijsheid
opdiepen, maar los daarvan vertegenwoordigen deze roman en de rest van Leroux'
trilogieën voor de (Zuid-)Afrikaanse cultuur vooral ook het belang van de grote
culturele daad in het aculturele sociaal-politieke milieu van het Zuid-Afrika rond
1960. De schrijver neemt zijn verantwoordelijkheid: hij waagt zich op ongebaande
wegen terwijl in zijn land opgeblazenheid en domheid regeren.
Na zijn trilogieën schreef Leroux onder meer nog Magersfontein, O Magersfontein!
(1976), dat in de jaren 1977-1980 verboden geweest is. Hier fungeert naast de mythe
de geschiedenis als verwijzingspunt. Een filmploeg die de Slag bij Magersfontein
(tussen Boeren en Britten in 1899) wil laten naspelen, vertegenwoordigt de moderne,
bedorven kijk op het verleden. Ondanks bemoeienissen van het regionale
‘watermanagement’ maakt een grote overstroming de filmplannen onmogelijk. Op
alle niveaus schiet het organisatievermogen tekort, worden verwachtingen doorkruist
en vieren misverstand en chaos hoogtij; in de ‘oplossing’ van de roman heerst de
ironie. Magersfontein, O Magersfontein! beklemtoont de satirische kant van Leroux'
schrijverschap, die overigens ook in zijn eerdere werk volop aanwezig is. Het is een
prangende vraag hoe deze duivelskunstenaar, overtuigend criticus van het Zuid-Afrika
van zijn tijd, levenslang verwantschap kon blijven voelen met de Nasionale Party,
de partij van de apartheid.
De succesvolste Afrikaanse schrijver is André P. Brink (1935). Naarmate de
apartheidspolitiek internationaal meer omstreden werd, groeide zijn internationale
bekendheid. Niet iedereen in Zuid-Afrika verheugde zich daarover. Ook Brink hoort
zonder meer tot de literaire leidersfiguren. Hij was actief als tijdschriftredacteur, is
criticus en essayist, en vervulde een hoogleraarschap. Hoewel hij ook dichter, vertaler
en toneelschrijver is en daarnaast reis- en wijnboeken op zijn naam heeft, dankt hij
zijn roem toch vooral aan zijn romans.
Sinds de jaren zeventig schrijft Brink zijn romans in twee talen.
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Men kan niet zeggen dat hij zijn werk in het Engels vertaalt: hij wisselt al werkend
de talen af, zodat de ‘tweede versie’ nu eens de Engelse, dan weer de Afrikaanse is.
Daar komt nog bij dat die tweede versie niet eenvoudig een vertaling is, maar neigt
naar een bewerking. De tweetaligheid vergroot het raadsel van zijn productiviteit,
want in zekere zin schrijft hij elke roman twee keer. Het merendeel van zijn romans
is (door anderen) in het Nederlands vertaald, waarbij men meestal uitging van de
Engelse versie.
De betekenis van Brink voor de Zuid-Afrikaanse literatuur is velerlei. Zo is hij
‘importeur’: na een jarenlang verblijf in Frankrijk introduceerde hij buitenlandse
literaire nieuwigheden in Zuid-Afrika. Dit geldt bijvoorbeeld voor Lobola vir die
lewe (1962), waar hij werkt met een veelheid van stijlen en elkaar afwisselende
vertellers, terwijl ook de destijds welbekende denkwereld van het Franse
existentialisme aanwezig is. We vinden bij Brink het personage dat zichzelf probeert
te analyseren en vragen stelt over zijn vrijheid. Lobola vir die lewe betekende in
Zuid-Afrika formeel en inhoudelijk een vernieuwing; bovendien schreef Brink
vrijmoediger dan gebruikelijk over seksualiteit en godsdienst. Met Leroux loopt
Brink voorop in zijn spel met verwijzingen naar de bijbel, de klassieke mythologie
of ander erfgoed. Met Orgie (1965), geïnspireerd op zijn verhouding met Ingrid
Jonker, leverde Brink een ronduit experimentele roman met ongebruikelijke
typografie.
Vanaf 1970 is in zijn werk een belangrijke wending te zien: hij wilde het niet
langer laten bij literaire vernieuwing maar ging vooral streven naar verandering in
de maatschappij. Brink begon aan een lange reeks spannende romans waarmee hij
een groot publiek bereikt en zich als schrijver mengt in de actuele politieke situatie.
Zijn aanvallen op de apartheid bleven aanvallen van een schrijver, maar zijn daardoor
niet minder direct. Brinks verdiensten gaan die van de literatuur te buiten, want hij
toonde ten voordele van Zuid-Afrika en van zijn mede-Afrikaners een grote
persoonlijke moed. Hij verbond zijn schrijverschap zo nauw aan de strijd tegen
apartheid, dat critici zich anno 1994 laconiek afvroegen of er voor Brink onder
democra-
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tisch bewind nog wel iets te schrijven viel.
Zijn eerste geëngageerde roman, Kennis van die aand (1973), werd meteen
verboden. Hier leest men zogenaamd het gevangenisrelaas van een kleurling die,
onder invloed van de apartheidswetten, gedreven is tot moord op zijn blanke geliefde.
Het thema van de verboden liefde voor iemand met een andere huidskleur is
kenmerkend voor Brink. Het beheerst ook een tweetal historische romans uit deze
tijd: 'n Oomblik in die wind (over een lange tocht door de Zuid-Afrikaanse woestenij,
1975)en Houd-denbek (over een slavenopstand, 1982). Ook deze verhalen, die spelen
in respectievelijk de achttiende en negentiende eeuw, zijn strijdschriften tegen de
twintigste-eeuwse apartheid. In beide boeken wordt de liefde van een gekleurde man
en een blanke vrouw door de maatschappelijke constellatie bedorven; ze eindigen
met een sprankje hoop op toekomstige verbetering, gesymboliseerd in een kind.
Brinks aanpak is in zijn historische romans over het algemeen genuanceerder dan
in de eigentijdse, waarvan 'n Droë wit seisoen (1979, verfilmd) de bekendste is.
Brinks protest is hier niet scherper, maar wel directer doordat hij de wetsverkrachting
van politie en justitie aan de kaak stelt. Lastige zwarten komen om in een politiecel
en de hoofdfiguur, een blanke leraar die ondanks druk van zijn naasten bezwaar blijft
aantekenen, wordt doodgereden. Brink suggereert in dit boek de onvermijdelijkheid
van een dergelijke wantoestand zolang men het apartheidssysteem overeind wil
houden; tegen eerlijke rechtspraak zou het immers niet opgewassen zijn. Brinks beeld
van dit Zuid-Afrika is pikzwart. De goedwillende eenling wordt platgewalst. Zelfs
zijn eigen kinderen zijn medeplichtig. Onder meer dit boek van Brink maakt de
toenmalige politieke leiders en vele anderen die achteraf zeggen van de misstanden
bij politie en justitie niets geweten te hebben, ongeloofwaardig.
Onder Brinks latere boeken valt de novelle Die eerste lewe van Adamastor (1988)
op, over de landing van de Portugezen (en in het bijzonder van de eerste blanke
vrouw) aan de Kaap. Vertrouwd is het thema: rasverschil en liefde. Vertrouwd is
ook dat Brink zich laat inspireren door mythologie en literatuur (hier
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onder meer door het Portugese nationale epos, De Lusiaden van Camões, zie de
bespreking van de dichter Roy Campbell in hoofdstuk 4). Maar nieuw is de
uitgesproken lichtvoetige behandeling van zijn thema's.
De voorspellingen over een teruglopende creativiteit door het verdwijnen van het
apartheidsstelsel heeft Brink inmiddels overtuigend gelogenstraft. Het breed opgezette
Die kreef raak gewoond daaraan (1991) speelt nog grotendeels in apartheidstijd.
Een jonge Afrikaner, niet toevallig Landman geheten, gaat in zijn verzet tot het
uiterste en pleegt een bomaanslag op de president. Die mislukt, maar er valt een
aantal slachtoffers en bij zijn vlucht dwars door Zuid-Afrika komen bovendien twee
geliefden van hem om. Zelf ontkomt hij ternauwernood naar het buitenland. Een
bijvoegsel van honderdvijftig bladzijden bevat Landmans familiegeschiedenis,
zogenaamd door hemzelf geschreven.
Brink levert hier opnieuw een spannend verhaal met traditionele trekken. Een
keiharde politieman, Kat Bester, vervult een hoofdrol als Landmans grote tegenstander
en verpersoonlijking van de repressie. Door terugblikken in Landmans
levensgeschiedenis en via zijn belevenissen in verschillende delen van Zuid-Afrika
krijgt de lezer veel over het land te horen. Behalve Landman en Bester komt nog een
hele reeks andere figuren aan het woord: leden van Landmans verzetsorganisatie,
zijn familieleden, maar ook mensen die hij toevallig op zijn vlucht tegenkomt. Zij
horen tot uiteenlopende bevolkingsgroepen en denken ook verschillend over de
apartheid. In Besters relatie tot de rechterlijke en politieke macht suggereert Brink
opnieuw de corruptie van de overheid.
Het gaat in het boek om de vraag in hoeverre geweld geoorloofd, of zelfs geboden
is. Daarnaast staat de identiteit van de Afrikaner voorop, en de band die hij onderhoudt
met zijn land. Bij dit alles treedt Brinks existentialistische gedachte van de
keuzevrijheid weer op de voorgrond. ‘Jy het 'n keuse, jy het 'n fokken keuse,’ is de
leus. Met de armen over elkaar blijven zitten is ook een keuze; schone handen houden
is onmogelijk. Op de slotbladzijden blikt de hoofdfiguur terug - Mandela is dan
inmiddels vrij. De grote verbeteringen zouden zonder radicaal geweld-
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dadig verzet nooit bereikt zijn, meent hij.
Onder de boeken die Brink sindsdien schreef, vallen Sandkastele (1995) en
Duiwelskloof (1998) op. Sandkastele presenteert een alternatieve
(vrouwen)geschiedenis van Zuid-Afrika, via fantastische vertellingen van de ruim
honderdjarige ‘ouma Kristina’, het geslaagdste personage. Dankzij de mondelinge
overlevering door generaties vertelsters creëert zij een beeld dat superieur is aan dat
van de traditionele geschiedschrijving. De vertellende hoofdfiguur Kristien, in haar
rol van vrije vrouw nogal voorspelbaar (net als veel van de bijfiguren), krijgt na haar
terugkeer uit Engeland haar plaats in de reeks vertelsters. Brinks roman vertoont een
sterke symboliek rond de vogels, die - in verbinding met het vrouwelijke - de lezer
ideeën van spiritualiteit, vrijheid en verbeelding ingeven. Tegelijk neemt hij met zijn
roman deel aan het debat over objectiviteit en interpretatie in geschiedschrijving en
literatuur dat in de jaren negentig volop gevoerd werd.
Ook Duiwelskloof (1998) staat in dit verband. Deze grote fantastische roman vormt
Brinks verwerking van het motief van het opzettelijke isolement. Maar anders dan
bijvoorbeeld Elsa Joubert (in haar verhaal ‘Volkstaat’ in de bundel Dansmaat) en
Karel Schoeman (in Na die geliefde land) situeert Brink zijn verhaal niet in de
toekomst, maar plaatst hij zijn oer-Afrikaanse samenleving in het heden, in een land
met een zwarte president, zij het ook: apart. Een oude, mislukte journalist gaat op
zoek naar de geschiedenis van de godvergeten Duiwelskloof, waar sinds lang een
Afrikaner inteeltgemeenschap blijkt voort te leven in afzondering, onder leiding van
een eeuwenoude stamvader die bij gelegenheid zijn graf uitkomt.
Brink voert in zijn werk ook de politieman van het apartheidsbewind ten tonele,
letterlijk, in zijn stuk Die jogger (1997). Hoe moet deze figuur verder, nu de
onthullingen die Brink al veel eerder in zijn romans gedaan had, door de getuigenissen
voor de Waarheidscommissie onontkoombaar zijn geworden?
Actueler trekken van het nieuwe Zuid-Afrika schildert Brink in Donkermaan
(2000). Onbedoeld raakte hij met dit boek verzeild in een soort van wedstrijd met
J.M. Coetzee, die in Dis-
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grace (1999) overeenkomstige motieven gebruikt. In allebei de romans geraken
oudere intellectuelen verstrengeld in een verhouding met een jonge vrouw, allebei
worden ze slachtoffer van wat misschien als ‘het nieuwe geweld’ gekarakteriseerd
kan worden: geweld dat onder de nieuwe regering om zich heen grijpt zonder dat
het komt tot een effectieve bestrijding. Ook in Brinks jongste roman Voor ek vergeet
(2004) speelt de vrouw een belangrijke rol doordat de hoofdfiguur, een 78-jarige
schrijver die Chris Minnaar heet, zijn terugblik op het leven verbindt met de vrouwen
die hij gekend heeft, uiteraard te beginnen bij zijn moeder. Brinks zwanenzang, rond
1994 voortijdig aangekondigd, lijkt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
De vierde Zestiger is de al bij leven legendarische schilder en dichter Breyten
Breytenbach (1939), ‘die maer man met die groen trui’, zoals hij zich voorstelt in
zijn gedicht ‘Bedreiging van die siekes’. Hij besluit dit gedicht met: ‘Kyk, hy is
skadeloos, wees hem tog genadig’, maar het apartheidsbewind heeft Breytenbach
kennelijk juist gevaarlijk geacht en zich daarom tegenover hem keihard opgesteld.
In het begin van de jaren zestig had Breytenbach zich in Parijs gevestigd. Zijn
huwelijk met een Vietnamese bracht hem rechtstreeks in botsing met de bedenksels
van de apartheidsstaat omdat dit huwelijk immers in de categorie van rassenschande
viel. Zijn verblijf in Frankrijk kreeg hierdoor nog meer het karakter van een
ballingschap dan het al had.
Breytenbach werd als antiapartheidsstrijder wereldberoemd doordat hij in 1975
tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika met valse papieren werd betrapt en wegens banden
met ‘terrorisme’ werd veroordeeld tot negen jaar. Zeven daarvan heeft hij ook
werkelijk uitgezeten. Tijdens zijn proces werd hij gedwongen om minister-president
B.J. Vorster verontschuldigingen aan te bieden voor het gedicht ‘Brief uit die vreemde
aan slagter’ dat hij, met opdracht: ‘vir Balthasar’, had opgenomen in zijn in Nederland
verschenen bundel Skryt. Om 'n sinkende skip blou te verf (1972).
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en jy, slagter
jy wat belas is met die veiligheid van die staat
waaraan dink jy as die nag haar skelet begin toon
en die eerste babbelende skreeu uit die prisonier
gepers word
soos van geboorte
met die vloeistowwe van baring?
[...]
sê my, slagter
sodat die verloskunde wat jy in naam
van my voortbestaan moet pleeg
aan my geopenbaar mag word
in my taal

Hoewel Breytenbachs bekendheid vooral is gebaseerd op de droevige geschiedenis
van zijn gevangenschap, mag men daarom de bijzondere aard van zijn werk niet over
het hoofd zien. Dat werk hoort beslist niet tot de populaire strijdliteratuur.
Breytenbachs poëzie streeft niet naar goedkoop succes in brede kring; de
ontoereikendheid van de gewone taal is juist een van zijn motieven.
Ook bij Breytenbach vind je de typisch dichterlijke gedachte van een ‘nieuwe
taal’. Deze taal zou, langs een omweg, de communicatie op gang kunnen brengen
die in de vastgeroeste oude taal onmogelijk is geworden. De dichter ontkomt natuurlijk
niet aan gebruik van de oude woorden, maar hij raakt (bijvoorbeeld door delen van
een samenstelling letterlijker te nemen dan de gewoonte is) aan andere betekenissen;
ook oude, ‘afgesleten’ zegswijzen worden zo ‘hergebruikt’.
Breytenbach is dichter van het vrije vers. De beelden zijn voor zijn poëzie van het
eerste belang. Hij is een associatief, dus bepaald geen logisch redenerend dichter,
wat hem verbindt met het Franse surrealisme. Hier ligt ook een overeenkomst met
de Nederlandse Vijftigers, met wie hij ook het idee van de nieuwe taal, het aardse
en lichamelijke karakter van zijn poëzie en een voorkeur voor paradoxen en
ambiguïteiten gemeen heeft.
Het groteske en het afschuwelijke zijn zijn onderwerpen. De
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uitwassen van het apartheidssysteem bekleden daarin hun natuurlijke plaats. Daarnaast
dood en vergankelijkheid, ook de vraag naar de zin van het leven. Hoewel zijn poëzie
onmogelijk als vrolijk kan worden gekarakteriseerd, zou ook de omgekeerde
aanduiding (als uiterst somber) te eenzijdig zijn. Net als de Keizer der Vijftigers wil
Breytenbach ‘de ruimte van het volledig leven’ tot uitdrukking brengen; ook liefde
en vriendschap zijn onderwerpen van hem.
Ook zijn eigen liefde en vriendschap. Dit autobiografische karakter van zijn poëzie
houdt verband met het zenboeddhisme. In zijn poëzie moet het onmogelijke mogelijk
worden; nagestreefd wordt het absolute evenwicht. Dit lijkt bereikbaar langs de weg
van zijn zeer persoonlijke superieure geestigheid, waarmee hij alle verstoring op
afstand kan houden, althans af en toe.
Aan wat hierboven over oude en nieuwe taal is gezegd, moeten we nog iets
toevoegen. Breytenbach heeft een uitzonderlijke band met de Afrikaanse cultuur en
de Afrikaanse taal. Hij is er volkomen vertrouwd mee. Maar hoewel hij Afrikaans
dichter is, ervaart hij die cultuur en die taal door alles wat er gebeurd is tegelijk als
vreemd. Het totalitaire bewind heeft het Afrikaans bedorven en er een verschrikkelijk
‘Apartaans’ van gemaakt. Het cliché van de ‘haat-liefdeverhouding’ past helemaal
bij Breytenbachs relatie met zijn ‘taal en volk’.
Breytenbach woonde lang in Frankrijk, maar zijn bezoeken aan Zuid-Afrika waren
zo veelvuldig dat zijn afwezigheid pas opviel als hij opnieuw arriveerde. Een
afgezaagde notie als ‘oude taal die vernieuwd moet worden’, krijgt tegen de
achtergrond van het Afrikaans een bijzondere betekenis. In het begin van de
eenentwintigste eeuw nam hij echter afscheid van zijn taal. Geraakt door felle,
persoonlijke kritiek uit Afrikaner kring maakte hij bekend geen Afrikaanse poëzie
meer te zullen schrijven.
Naast zijn verhouding tot Zuid-Afrika valt op dat Breytenbach grote belangstelling
koestert voor het hele continent Afrika. Hij is Afrikaan en komt op voor Afrika, ook
in een lyrisch natuurgedicht.
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Vlam
die vlieg kan op die leeu se bloed nie land nie:
die vuur;
die dame se sluier ritsel en verlang:
'n vlam;
'n vuur lê dit agter en om die heelal se lippe,
'n verskriklike en verblindende vlam
en dan breek dit deur die kreupelhout
kom spleet ieder boom in skaduwee en boom
kom brand die witwurms in die oë dood:
sonopkoms oor Afrika
[...]
Afrika, so dikwels geplunder, gesuiwer, gebrand!
Afrika staan in die teken van vuur en van vlam...

Van Breytenbachs proza is vooral een drieluik bekend: 'n Seisoen in die paradys
(1976), The True Confessions ofan Albino Terrorist (1984), Terugkeer naar het
paradijs (Ned, vert. 1993). Dit drieluik hangt nauw samen met zijn tijd in
gevangenschap. Ook Breytenbachs proza vertoont een dichterlijk karakter; het
dichterschap is bovendien een van zijn vaste onderwerpen.
‘'n Seisoen in die paradys’ is de ironische aanduiding van een reis naar Zuid-Afrika,
een zoektocht naar de eigen wortels, die het kader van het boek vormt en uitloopt op
een reis naar het eigen innerlijk. Het boek verscheen eerst onder toezicht van de
autoriteiten, dus gecensureerd, terwijl de schrijver gevangenzat.
In The True Confessions is de gevangenschap zelf onderwerp, terwijl Breytenbach
in het derde boek zijn verhouding tot zijn land, en daarmee zijn verhouding tot zijn
eigen verleden opnieuw tot thema maakt. Een (kortere) Engelse versie van deze
‘Terugkeer’ is later verschenen als Return to Paradise.
In het latere Dog Heart (1998) keert Breytenbach voor de zoveelste keer terug,
maar nu naar het nieuwe Zuid-Afrika van het ANC. Opnieuw schrijft hij indringend
over zijn land en ‘zijn mensen’. Hij is zonder twijfel een van hen, maar tot op zekere
hoogte. Hij vestigt zich in Zuid-Afrika, maar dat is altijd voorlopig. Je
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kunt je afvragen of de verdwijning van de apartheid als politiek stelsel ook voor
Breytenbach een wezenlijke verandering is. Het nieuwe Zuid-Afrika vindt in hem
namelijk eerder een somber orakel dan een applaudisserende supporter. De Waarheidsen Verzoeningscommissie is voor hem een inquisitie. Aan het idee van één nieuwe
natie hecht hij weinig geloof. Met het onmiskenbare gezag van de martelaar handhaaft
hij ook onder het nieuwe bewind zijn houding, die zowel kritisch als profetisch is.
Aan de grote misstanden in Zuid-Afrika, zoals het enorme verschil tussen arm en
rijk of de grote rol van geweld en criminaliteit, gaat men veel te makkelijk voorbij.
Nieuwe corruptie is niet beter dan oude corruptie. In het nieuwe Zuid-Afrika willen
we wel allemaal lekker met elkaar in bed gaan liggen, maar niemand wil dat bed
opmaken. Hier dreigen grote gevaren zodra de blijdschap over het eind van de
apartheid is uitgewerkt, zei Breyten eerder dan anderen. Zijn kritiek krijgt in de
nieuwste literatuur bijval.
Breytenbach blijft door zijn literatuur en zijn maatschappijkritiek het toneel
beheersen. Met of zonder nieuwe gedichten blijft hij in Zuid-Afrika de
indrukwekkende omstreden figuur die hij al zo lang is. Hopelijk stapt hij af van zijn
voornemen geen Afrikaanse poëzie meer te schrijven. Die hoop vindt wel enig voedsel
in Woordwerk (1999), waarmee hij terugkeerde naar het Afrikaanse proza. Het is
een mooi boek over het schrijven, een boek van weemoed over het leven en (vooral)
de dood. Het bevat trouwens ook enkele bladzijden over Nederland. Breytenbach
schrijft fijnzinnig over de laatste levensfase van zijn vriend en uitgever Rob van
Gennep. Ook stelt hij laconiek vast: ‘Hollandse jongmeide het hoë gatte om die saals
van hulle fietse te kan bykom.’
Na Zestig treden nieuwe romanschrijvers in het strijdperk. Nauwverwant is John
Miles (1938), in 1975 een van de oprichters van de onafhankelijke uitgeverij Taurus,
gesticht voor werk dat vanwege kritiek op de apartheid in een tijd van staatscensuur
te riskant was voor commerciële uitgevers. Taurus gaf onder anderen Breytenbach,
Brink en de Engelstalige schrijfster Nadine Gordimer uit. Maar Miles botste ook zelf
met de cen-

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

87
suur: zijn roman Donderdag of Woensdag (1978) was jarenlang verboden. Van zijn
grote succes verscheen alleen de eerste druk bij Taurus; later werd normale exploitatie
mogelijk: Kroniek uit die doofpot (1991), voorzien van de ironische ondertitel:
‘polisieroman’.
Dit boek is vernietigend voor de Zuid-Afrikaanse politie omdat het overtuigend
laat zien hoe een zwarte politieman na een conflict met een blanke meerdere binnen
de organisatie vermalen wordt, en uiteindelijk zelfs vermoord. Tijdens de apartheid
mochten de onmisbare zwarte politiemensen, die in eigen kring vaak met de nek
werden aangekeken en gezien werden als verraders van de goede zaak, de struggle
van de zwarten, officieel aanspraak maken op een humane en rechtvaardige
werkgever, maar in Kroniek uit die doofpot blijkt die pretentie vals. Het hele
apartheidsbewind staat te kijk, want als de politie zich tegenover eigen mensen zo
kan misdragen als in dit boek verteld wordt, zijn politie en justitie in het algemeen
onbetrouwbaar.
Hoewel het boek, zoals gezegd, als ‘roman’ wordt aangeduid, begrijpt iedere lezer
dat Miles over een reële zaak schrijft. De ware geschiedenis is behandeld voor de
Waarheids- en Verzoeningscommissie. Antjie Krog brengt er verslag over uit in De
kleur van je hart.
In de roman krijgt Tumelo John Moleko van een meerdere zo'n harde klap tegen
zijn hoofd dat zijn trommelvlies scheurt. Dit leidt tot een reeks complicaties, tal van
medische ingrepen en uiteindelijk doofheid aan één oor. Moleko dient een klacht in
tegen zijn belager en vraagt schadevergoeding. In de rest van de geschiedenis staat
hij aanhoudend onder druk om zijn klacht in te trekken, maar hij gaat zowel aan de
dreigementen als de vriendelijke schikkingsvoorstellen voorbij. Doordat hij intussen
meer oog krijgt voor bedenkelijke activiteiten en misstanden bij de politie, worden
de principiële kanten van zijn zaak voor hem steeds belangrijker. Ena Jansen wijst
in dit verband op overeenkomst met Multatuli's zaak van Lebak. Zo roept ook het
herhaalde verwijt dat John ‘parmantig’ zou zijn, Multatuli's ‘Onuitgegeven toneelspel’
(het motto van Max Havelaar) in gedachten. Daar wordt de valselijk van moord
beschuldigde gedaagde immers veroordeeld wegens ‘eigenwaan.’
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Net als de Havelaar is Miles' boek een dubbelroman. Voor zijn compositie leunt hij
echter vooral op het meesterwerk van Multatuli-bewonderaar Louis Paul Boon: De
Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren. Het verhaal over de ondergang van de
politieman doorweeft hij immers met hoofdstukken waarin we ‘de schrijver’ het
materiaal voor zijn boek zien verzamelen en à la Boon met andere personages over
datzelfde boek horen discussiëren. Jarenlang leek het of deze Kroniek Miles' laatste
roman zou blijven. Maar in 2003 kwam hij terug met Die buiteveld, waarin hij typisch
Zuid-Afrikaanse thema's als schuld en individuele verantwoordelijkheid aanroert in
een verhaal met Portugese setting.
Om terug te komen op Multatuli, de echte ‘Zuid-Afrikaanse Max Havelaar’ was
al veel eerder door een ander geschreven, door een auteur van dezelfde generatie als
Rabie en Leroux maar toch nauwelijks als ‘Sestiger’ te beschouwen: Elsa Joubert
(1922). Zij liet meer dan welke andere schrijver een ‘rilling door het land’ gaan
(althans door de Afrikaner natie) met Die swerfjare van Poppie Nongena (1978).
Poppie is vooral de Zuid-Afrikaanse pendant van ‘Saïdjah en Adinda’. Zoals dat
verhaal het failliet van het Nederlandse kolonialisme laat zien in de geschiedenis van
een Indonesisch paar, zo toont Joubert de mislukking van het Zuid-Afrikaanse interne
kolonialisme, het apartheidssysteem, in de levensgeschiedenis van de Xhosa-vrouw
Poppie. Joubert spreekt in haar ‘vooraf’ van ‘'n ware verhaal’, waarin niets wordt
vermeld ‘wat nie deur Poppie of haar gesinslede self beleef is nie’. Naar verluidt
heeft de schrijfster lange gesprekken met ‘de echte Poppie’ gevoerd en op basis
daarvan de roman gecomponeerd.
Deze begint met een stukje over Poppies voorouders. Meteen is sprake van een
rijke ‘grootouma’ die ‘geboer het’. Behalve die boerenafkomst zijn er meer trekken
die menig Afrikaner bekend moeten voorkomen: de sterke gezinsbanden, de grote
rol die de godsdienst speelt en vooral ook het belang dat Poppie hecht aan het
Afrikaans. ‘As ek en my broers bymekaar is, praat ons Afrikaans, dis vir ons die
lekkerste, ja.’ Poppie komt ook niet uit een traditioneel Xhosa-gebied als de
Oost-Kaap, maar is afkomstig
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uit de streek die aan Namibië grenst. Hier staat het Afrikaans sterk. Er wonen veel
Nama's, nakomelingen van Hottentotten en Bosjesmannen, maar ook blanken en
zwarten van verschillende origine. Poppie trouwt met een Xhosa uit de Ciskei. Die
kent geen Afrikaans, zodat zij vanzelf beter Xhosa leert.
Door het hele boek heen zijn Poppie en de haren het slachtoffer van discriminatie.
Zij zijn geen woeste barbaren die de cultuur bedreigen, maar mensen die sterk op de
Afrikaners lijken - op hun huidskleur na. ‘Die Javaan is een mens, lezer!’ zegt
Multatuli een paar keer in Wys my de plaats waar ik gezaaid heb. Joubert bereikt
een overeenkomstig effect. Poppie vecht voor een goed leven voor haar kinderen,
maar haar inspanningen worden bedorven door de voortdurende staatsterreur. Zij
wordt eerst uit haar eigen gebied naar een ‘spesiale dorp vir die Bantoe-mense’ bij
Kaapstad gestuurd, maar zodra zij in dat township een beetje gewend is, moet zij
nog veel verder weg: naar haar zogenaamde thuisland in de Oost-Kaap, waar zij
nooit eerder geweest is. Niemand neemt voor die maatregelen verantwoordelijkheid:
‘Dis die wet.’ Later kan ze terug naar Kaapstad, als huishoudster van de vrouw van
een hoge ambtenaar: ‘As dit die witmense pas, dan tel die wet nie.’
Het boek geeft een indrukwekkende tekening van de steun die de onderdrukten,
‘die helpmekaarmense’, elkaar geven. Poppie moet haar kinderen toevertrouwen aan
de zorg van familie, verspreid over het land, om zelf in Kaapstad het nodige geld te
kunnen verdienen. Het boek eindigt met de verschrikkelijke Sowetoopstand van
1976. Haar kleinkind komt om; kinderen en andere familieleden worden opgepakt.
Poppie juicht de opstand niet toe, maar uit het boek spreekt begrip voor dit
gewelddadige verzet. Een van haar broers zegt op haar vraag of hij achter de
kinderrevolutie staat: ‘Ek is nie aan die poliesse se kant nie.’ De jongeren kunnen
niet langer aanvaarden wat de ouderen wel geaccepteerd hebben. De conclusie is er
een van hoop en vrees.
Hoewel Poppie haar hoofdwerk blijft, doen we Joubert geen recht door haar te
zien als de schrijfster van één boek. Een (historische) overval van een grote bende
zwarten op een klein groepje blanken inspireerde haar tot haar opvallende debuut,
de
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novelle Ons wag op die kaptein (1963). In het wachten op de ‘kaptein’ die over leven
of dood moet beslissen, ligt een religieuze toon. Ook Missionaris (1988) verdient de
aandacht. Het is een breed uitgewerkte, overtuigende historische roman over een
vroeg negentiende-eeuwse Nederlandse zendeling. Tegen het eind van de
apartheidstijd haalde dit boek het idee van de westers-christelijke superioriteit
onderuit. De hoofdfiguur gaat inzien dat zijn opdracht, God aan de Hottentotten te
brengen, vals is. In feite gebeurt zowat het tegenovergestelde: hijzelf ervaart God
pas voor het eerst werkelijk in zijn ontmoeting met de mensen die hij geacht wordt
te bekeren. Ook haar eerdergenoemde verhalenbundel Dansmaat (1993) blijft de
lezer lang bij. Hij opent nadrukkelijk met een verhaal van ‘die nuwe Suid-Afrika’
(‘Dogters van Afrika’) maar tekent ook de tijd die voorbij is, onder meer in een aantal
Grensoorlog-verhalen. Daartoe behoort het bizarre titelverhaal. In Die reise van
Isobelle (1995) neemt Joubert de hele twintigste eeuw in ogenschouw en verdiept
ze zich in enkele factoren die de Afrikaner identiteit hebben bepaald.
Elsa Joubert heeft ook een grote reputatie als reis-schrijfster. We noemen Gordelvan
smarag (1997), waarin zij door Indonesië reist, in het voetspoor van haar ‘meester’
C. Louis Leipoldt. Centraal staat hier de al gememoreerde schokkende geschiedenis
van de publicatie van Uit my Oosterse dagboek (1932). Het zit Joubert dwars dat
Leipoldt niet heeft willen openbaarmaken wat hij over rasvermenging geschreven
had. Zij vraagt zich af of hij door wél te publiceren de verschrikkelijke ontwikkelingen
in Zuid-Afrika had kunnen voorkomen.
Net als in de rest van de westerse literatuur zijn romans ook in de Afrikaanse literatuur
de grootste ‘wegholtreffers’. Toch kent de Afrikaanse literatuur daarnaast een
opvallend rijke traditie in het genre van het korte verhaal. Ook verhalenschrijvers
die alleen verhalen schrijven, neemt men serieus. In de tweede helft van de twintigste
eeuw traden erkende meesters op, specialisten van het genre. De grootste is misschien
Abraham H. de Vries (1937). Zijn rijke oeuvre vormt een moderne, geraffineerde
aan-
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sluiting op de oudere Afrikaner plattelandsverhalen. Het biedt een staalkaart van de
ontwikkelingen in de Afrikaanse literatuur, van de vormexperimenten van Sestig tot
het laat-twintigste-eeuwse ‘postmodernisme’. De actualiteit krijgt geleidelijk aan
een grotere plaats in zijn werk. Apartheidsmotieven treden op in een bundel als Die
uur van die idiote (1980). Naast Zuid-Afrikaanse motieven vindt men bij De Vries
ook verhalen die zijn verbonden met de Europese ‘ras’-catastrofe: de Tweede
Wereldoorlog en de shoah. De Vries bezocht herhaaldelijk Nederland. Onder zijn
schaarse uitstapjes naar andere genres treft zijn reisboek Joernaal uit'n gragtehuis
(1968), over Amsterdam.
Ook Hennie Aucamp (1934) is in de eerste plaats van belang om zijn verhalen,
waaruit In een kraal een bloemlezing vormt (1979, gewijzigde herdrukken). Hij is
ook essayist en dagboekschrijver. In een bundel ‘theoretische’ beschouwingen als
Kort voor lank (1978) treedt Aucamp naar voren als hartstochtelijk verhalensmid,
graag bereid de lezer te laten delen in zijn permanente zoektocht naar de geheimen
van het geslaagde verhaal. Hennie Aucamp is in de Afrikaner cultuur ook belangrijk
doordat hij, gestart vanuit het bekende milieu van de Zuid-Afrikaanse plaaswereld,
in zijn latere werk het Afrikaner taboe van homoseksualiteit aantast.
Als de belangrijkste verhalenschrijver van een jongere generatie wordt Koos
Prinsloo (1957-1994) beschouwd, zeker sinds zijn tweede bundel, Die hemel help
ons (1987). Over homoseksualiteit schrijft Prinsloo al in zijn vroegste werk, maar
belangrijker is dat zijn schrijverschap taboedoorbreking tout court op de voorgrond
stelt en daardoor alom verwarring veroorzaakt. Onzekerheid schept hij behalve door
zijn onderwerpen door zijn techniek, die, vooruitlopend op een postmoderne
gewoonte, juist ook de oplettende lezer in twijfel laat over wat er in de verhalen
precies aan de hand is. Ook de roemruchte tegenstelling van zijn tijd, fictie tegenover
werkelijkheid, is een centraal Prinsloo-thema. Hij kwam met kennelijk
autobiografische verhalen onder de noemer ‘fictie’ en probeerde zelfs het element
van de persoonlijke afrekening om te smeden tot ‘zuiver’ literair gereedschap. Zelden
zal een schrijver door een belangrijk deel van
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de Afrikaanse critici luider zijn toegejuicht dan Prinsloo. Maar anderen maakten hem
uit voor pornograaf.
Ondanks het schandaalsucces van Prinsloo en de liefde en de bewondering voor de
verhalenschrijvers, hielden de meeste lezers vast aan hun voorkeur voor romans. Ze
kochten bijvoorbeeld de boeken van Karel Schoeman of Etienne van Heerden.
Karel Schoeman (1939) heeft jarenlang gewerkt als bibliothecaris in Kaapstad.
Daarnaast heeft hij erg veel geschreven. Als documentalist, biograaf en
geschiedschrijver trekt hij de belangstelling, onder meer met een biografie van de
Engelstalige Zuid-Afrikaanse schrijfster: Olive Schreiner, 'n lewe in Suid Afrika,
1855-1881 (1989). Voor Nederlanders is Merksteen (1998) een van zijn opmerkelijkste
boeken. Vierhonderd bladzijden lang verdiept Schoeman zich in de verhouding
Nederland-Zuid-Afrika, zonder het moederland te sparen. Het boek heet een
‘dubbelbiografie’, een biografie namelijk van zijn twee Nederlandse grootouders.
Onmiddellijk volgde Stamland (1999), bedrieglijk gepresenteerd als een tussendoortje
maar in feite een indringend persoonlijk verslag van, zoals hij hier althans beweert,
zijn laatste bezoek aan Nederland.
Ook schreef Schoeman een aantal televisiespelen. Maar hoofdzaak zijn toch zijn
romans. Daarvoor maakt hij meer dan eens gebruik van en bouwt hij voort op zijn
eigen historisch werk, zodat dit (met enige overdrijving) als voorstudie voor de
romans beschouwd kan worden.
Schoeman ziet af van experimenten in de trant van Etienne Leroux; hij zoekt zijn
kracht in een klassiekere romanvorm. Zijn lange reeks romans heeft een bindend
thema waarop hij almaar varieert, namelijk de mens in de rol van outsider. Verwijten
van eentonigheid voorkomt Schoeman doordat hij zo'n sterk psycholoog is. Met grote
fijnzinnigheid tekent hij zijn personages in hun vaak kortstondige contact met anderen,
in hun overdenkingen en in hun besef van de naderende dood. Het in de Afrikaanse
literatuur bekende motief van het grote, lege land komt in zijn boeken over eenzelvige
mensen tot zijn recht.
Karel Schoeman wordt in Zuid-Afrika wel een Nederlandse
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auteur genoemd, omdat zijn taalgebruik sommige Afrikaners Nederlands aandoet.
Inderdaad had en heeft hij Nederlands als huistaal (zijn moeder was Nederlandse).
Ook werkte Schoeman rond 1970 een aantal jaren in Amsterdam (maar fietsen kan
hij naar eigen zeggen niet). O verigens speelt Nederland zoals we zagen ook in zijn
werk een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in Die noorderlig (dat in Amsterdam speelt,
1975) en 'n Ander land (1984). De hoofdfiguur van dit laatste boek is een Nederlander
met de sprekende naam Versluis, die (in de tweede helft van de negentiende eeuw)
naar Bloemfontein gaat in vergeefse hoop op herstel van gezondheid. Het boek geeft
een historische schets van het ‘Europese’ leven in die stad, waar de zieke Versluis
zich een plaats zoekt. Behalve om zijn verhouding tot zijn medeburgers gaat het in
dit boek ook om zijn kijk op het uitgestrekte land met zijn veelsoortige bewoners en
op zijn eigen leven en dood; de titel van de roman is uiteraard meerduidig.
Een ander onderwerp van Schoeman kan als variant op het doodsmotief gezien
worden: de dreigende ondergang van de Afrikaner cultuur. Zijn meest omstreden
boek in dit kader is: Na die geliefde land (1972, verfilmd 2000). Dit is een
toekomstroman. Een revolutie in Zuid-Afrika heeft een vreemde dictatuur aan de
macht gebracht. De Afrikaners blijken zich zoveel mogelijk in een isolement te
hebben begeven, waar zij door cultivering van het ouderwetse plaasleven een steriele
poging doen om de klok terug te zetten. Tegenover deze houding poneert het boek
voorzichtig een alternatief: een mogelijke samenwerking met de nieuwe machthebbers.
Ook in andere boeken blijkt Schoeman betrokken bij de politieke en sociale
problemen. Al in zijn vroege werk By fakkellig (1966), een historische roman over
conflicten tussen Ierse boeren en heerszuchtige Britten aan het eind van de achttiende
eeuw, speelt de Zuid-Afrikaanse geschiedenis mee op de achtergrond. In Die
hemeltuin (1979) horen we over personages die in het Engeland van 1937 van hun
rijkdom genieten, terwijl elders in Europa hoorbaar de messen geslepen worden; ook
hier klinken parallellen door met Zuid-Afrika.
Hierdie lewe (1993) biedt de lezer misschien de beste kans om
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de schrijver Schoeman te leren kennen. Zijn hoofdfiguur, zelf aan het woord, is een
van de voor Schoeman zo typerende buitenstaanders: een eenzame oude vrouw die
terugkijkt op haar leven, dat een leven van waarnemen geweest is. Zij is diep in de
negentiende eeuw op een plaas geboren, daar niet of nauwelijks weggeweest, en
wordt beschouwd als zonderling. Voor de plaas en het erbij gelegen dorp is zij alleen
‘bruikbaar’ doordat zij als een van de weinigen heeft leren schrijven. Men kan haar
dus dicteren wat op papier moet komen. Maar zij schrijft ook voor zichzelf. Zij heeft
geleerd ‘hoeveel mens kan sien en hoor as jy stilbly en jou terugtrek, as jy kyk en
luister en nie toelaat dat 'n woord of gebaar jou ontgaan nie’ en kan daarom verslag
doen van wat al die jaren in haar familiekring gebeurd is. Ze vertelt een ‘wijs’ verhaal
van iemand die haar meeste illusies al lang kwijt is, vervalt niet in overdreven
agressiviteit maar ontziet de mens(en) toch ook niet en probeert al peinzend te
ontdekken wat men verborgen had willen houden. Als de ‘schrijfster’ haar omgeving
kenschetst als: ‘'n klein wêreldjie waar almal in hul afsondering tog alles van mekaar
moes weet, daardie armsalige handjievol witmense en bruinmense op die eindelose
verlatenheid’, vraagt de lezer zich af of de schrijver hem hier suggesties over de
Afrikaanse cultuur influistert.
De schrijver als waarnemer, ‘die skeppende kunstenaar as voyeur’, dit motief van
Opperman treffen we ook aan in Schoemans historische roman Verliesfontein (1998).
Aan de vooravond van de herdenking van de Boerenoorlog suggereert Schoeman
met dit boek hoe eenzijdig er over het algemeen naar die oorlog wordt gekeken.
Achter de overbekende verhalen over heldhaftige Boeren en doortrapte Britten zouden
heel andere geschiedenissen kunnen schuilgaan, verhalen zoals Schoeman ze laat
vertellen door de figuren in zijn Verliesfontein, met Boeren in de rol van
ongedisciplineerde levensgevaarlijke onrustzaaiers. Zijn alternatief verbindt de
Boerenoorlog met de actualiteit. Hij laat zien hoe de oorlog de bevolkingsgroepen
scherper dan ooit tegen elkaar opzette, zodat men zich, toen het weer vrede was,
moest afvragen: hoe samen verder?
Die vraag is impliciet aan de orde in de autobiografie die
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Schoeman in 2002 publiceerde. Antwoord geeft Schoeman niet. Hij koos de
opvallende titel Die laaste Afrikaanse boek en maakt na Stamland over zijn zogezegd
laatste bezoek aan Nederland dus opnieuw een gebaar van afsluiten. Het gaat hem
niet in de eerste plaats om het eind van zijn schrijverschap - hij belijdt trouwens zelf
dat hij de gewoonte heeft aangenomen ‘om by mense verby te leef’; zijn autobiografie
beschrijft een hoe langer hoe meer door schrijvers en literatuur beheerst leven en is
van boektitels en leeservaringen overladen; hoe zou Schoeman zonder schrijven
verder kunnen? - maar het gaat hem vooral om het einde van een tijdperk. Dat is dan
de gouden eeuw van de apartheid, de tijd dat de blanke Zuid-Afrikanen, vervuld van
zelfoverschatting, profiteerden van groei en bloei op velerlei gebied, van de
beschikbaarheid van legers zwarte gedienstigen overal en altijd, en er meestal in
slaagden om aan de vergankelijkheid van die toestand voorbij te zien.
Die laaste Afrikaanse boek - op de eerste bladzij genuanceerd tot: ‘waarskynlik
my laaste boek’; zijn volgende zijn inmiddels verschenen - biedt de Europese lezer
een inkijkje in het Zuid-Afrika van de jaren vijftig en zestig zoals men elders moeilijk
vinden zal. Hij vindt er Schoemans beeld van de sociale ontwikkeling, in nauw
verband met wat de schrijver persoonlijk raakte. Een belangrijk motief is de
verhouding tussen blank en nietblank, de kloof tussen de bevolkingsgroepen. In zijn
bij tijden scherpe kritiek spaart de schrijver zichzelf allerminst, bijvoorbeeld in de
vaststelling dat hij op zijn veertigste ontdekte in gesprek met zwarten altijd langs ze
heen te kijken. Of als hij zich herinnert hoe het voor hem ‘as bevoorregte blanke
Suid-Afrikaan’ ondanks zijn antiapartheidsstandpunt in die tijd toch ‘verrassend
maklik’ was ‘om in die praktyk met jou gewete saam te lewe’. Milde ironie treft de
stad Amsterdam: ‘'n goeie plek om ongelukkig te wees’.
Schoeman heeft verlangd naar het nieuwe Zuid-Afrika en is overtuigd van de
noodzakelijkheid van de verandering. Maar dat maakt hem geen juichende aanhanger,
zijn standpunt is eerder dubbelzinnig. Het land is ‘nie meer myne [...] soos ek gemeen
het nie’, luidt de doordachte formulering. Toch blijft hij in Zuid-
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Afrika: in een Vrijstaats dorpje waar hij geboren is waarnaar hij en een paar jaar
geleden terugkeerde.
Een met Schoemans Verliesfontein vergelijkbaar alternatief beeld van de van oudsher
geïdealiseerde strijd van de Boeren bood de debutant Christoffel Coetzee (1945-1999)
met Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998), over een befaamde geheimzinnige
Boerengeneraal die volgens de onthullingen in deze roman met een klein commando
consequent uitvoering gaf aan een gruwelijke taak. Hij bevrijdde Boerenstrijders uit
Britse krijgsgevangenschap en gaf de bevrijde kameraden de keus: opnieuw ingezet
worden als guerrillastrijder voor de Boeren, of terug naar huis. De Boeren die voor
huis kozen, liet Mentz vervolgens vermoorden. Bij historici van de Boerenoorlog
vindt de schrijver nergens informatie over deze verborgen geschiedenis van Mentz
en zijn handlangers; hij moet voor zijn verhaal zogenaamd teruggrijpen op
egodocumenten van betrokkenen. Nog nadrukkelijker dan Brinks Sandkastele en de
verwerking van een deels op feiten gebaseerde geschiedenis in Verliesfontein plaatst
het verzonnen verhaal over Mentz vraagtekens bij de officiële geschiedschrijving.
Dat de geschiedschrijving altijd gekleurd moet zijn is overbekend, maar dit cliché
wordt levend onder de pen van Coetzee. Of geschiedenissen als die van Mentz, indien
waar, in een officiële geschiedschrijving verwerkt zouden worden, is immers
nauwelijks een vraag.
Ook in het werk van Etienne van Heerden (1954) dringt het thema van de
geschiedschrijving zich op. ‘Die kuns kan die verlede soveel beter vasvat as die
geskrifte van historici,’ betoogt een van de vele kunstenaars, ‘dokumenteerders van
verdriet en mitologie,’ in Die swye van Mario Salviati (2000). Ook hier vinden we
verhalen over de Boerenoorlog, en opnieuw zijn ze allerminst idealistisch. Een
Boeren-commando heeft kleurlingen misbruikt. Er spookt een goudschat van Paul
Kruger door de roman. We horen over afgehakte handjes van dode kinderen uit een
Brits concentratiekamp, ingezouten om bij wijze van protest te worden aangeboden
aan koningin Victoria in Londen. Van
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Heerden betrekt er trouwens meteen de Tweede Wereldoorlog bij, want de Italiaan
Salviati is als krijgsgevangene in Zuid-Afrika beland en de familie van de joodse
vrouwelijke hoofdfiguur is daarheen uitgeweken om te ontkomen aan de Duitsers.
‘Die verlede... dis jul gevangenis,’ lezen we; naast de schandalen van de twee oorlogen
is ook de Zuid-Afrikaanse geschiedenis van rassenscheiding volop aan de orde.
Van Heerden heeft op een advocatenkantoor en in de reclame gewerkt en werd
vervolgens docent aan de Universiteit van Zoeloeland. Nu is hij professor aan de
Universiteit van Kaapstad. Zijn werk is nauw betrokken bij de moeilijke situatie van
de Afrikaners. Men kan het lezen als een uitvoerige verklaring van solidariteit met
en liefde voor de Afrikaner cultuur, maar dan vergezeld van een minstens zo
gewichtige schuldigverklaring: de neiging om kwalijke kanten van het Afrikaner
verleden te verbloemen houdt Van Heerden verre van zich. Hij behoort tot de
‘kinderen van Verwoerd’, de generatie die onder het apartheidsbewind is geboren,
met apartheidsideeën is opgegroeid en nu met een dubbel schuldprobleem zit.
Vanwege de apartheid voelen deze ‘kinderen’ zich schuldig tegenover hun gekleurde
landgenoten. En hoewel ze hun kritiek op de nationalisten als volstrekt noodzakelijk
ervaren, zijn ze door die kritiek toch gevoelig voor het verwijt dat ze het eigen nest
bevuilen. De kinderen van Verwoerd zijn en blijven immers Afrikaner.
In zijn persoonlijkste roman, Kikoejoe (1996), combineert Van Heerden dit thema
met het bij Opperman en Schoeman aangewezen motief van de schrijver als
waarnemer-spion. Een schrijver gaat in dit boek terug naar zijn vroege jeugd toen
hij als kleine jongen, blind aan één oog, het leven om zich heen leerde kennen. De
rassenverhoudingen spelen hun schrijnende rol; het ‘eigen huis’ komt naar voren in
een kritische maar ook gevoelige tekening van de ouders.
Van Heerden schreef ook cabaretteksten en gedichten, maar de kern van zijn oeuvre
ligt bij zijn verhalen en romans. Hij kruipt met dit werk dicht naar de Zuid-Afrikaanse
actualiteit van de dag toe, waarbij hij de problemen van Zuid-Afrika in volle omvang
naar voren brengt. Oplossingen levert hij er overigens
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niet bij, want Van Heerden schrijft geen tendensromans. Behalve op verteltalent en
een sterke compositie drijven zijn boeken op een soms uitbundige maar nooit botte
humor die zorgt voor evenwicht tussen engagement en afstandelijkheid.
Zijn verhaal ‘My Kubaan’, titelverhaal van een bundel uit 1983, vindt zijn
aanleiding in de ‘Grensoorlog.’ De traumatiserende werking van het geweld is
gesymboliseerd in het beeld van een soldaat die ‘zijn’ Cubaanse krijgsgevangene
aan een hondenketting overal meeneemt. Ook de novelle Om te awol (absence without
official leave, dus: deserteren) uit 1984 houdt met de Grensoorlog verband. Een
gedroste soldaat, die in het boek geen naam krijgt, gaat in Kaapstad ten onder in
machteloosheid, ontheemding en een W.F. Hermans-achtig wantrouwen: ‘Niks is
waar nie’, ‘Niemand is eerlik met niemand nie.’
In zijn meesterproef Toorberg (1986) beschrijft Van Heerden een plaas die al
generaties lang wordt bewoond door een gespleten familie, met zowel een blanke
als een bruine tak. De ‘toepassing’ op de Afrikaanse taal en cultuur met zijn twee
groepen ‘bewoners’ ligt voor de hand. De blanken wonen in het hoofdgebouw, de
kleurlingen bewerken de minder vruchtbare grond en bewonen een krotje. Toch
dreigt de blanke tak uit te sterven en toont de bruine zich vruchtbaar. Het laatste kind
uit de blanke tak, een jongetje dat de familie als onvolwaardig beschouwt omdat zijn
moeder geestelijk gestoord is (en ook nog ongehuwd), komt om het leven. In de
roman doet een gerechtsambtenaar een poging om te ontdekken hoe dit precies gegaan
is en wie schuld draagt; zijn speurtocht levert wel inzicht in de verhoudingen op de
plaas, zowel in de spanning tussen de twee takken als in de generaties-oude
tegenstellingen binnen de blanke tak, maar brengt toch geen definitieve oplossing.
De familie lijkt de eenheid namelijk terug te vinden in een gezamenlijke houding
tegenover deze buitenstaander. Hij wordt beleefd en vriendelijk ontvangen, maar
krijgt als het erop aankomt voor zijn onderzoek geen medewerking.
Het omvangrijke Casspirs en Campari's (1991) geeft, in een schijnbaar jolige
opzet met knipogen naar populaire televisieseries, het contrast van het swingende
leven van Kaapse reclame-
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jongens tegenover de met casspirs (een soort pantserwagens) onderdrukte bevolking
in zwarte voorsteden en ‘plakkerskampen’. Een geniale tekstschrijver uit de
‘liegfabriek’ (de reclame) moet kleur bekennen als hij de opdracht krijgt de president
van het apartheidsbewind te helpen aan een vriendelijk imago.
In Die stoetmeester (1993), dat speelt in de onrustige en gewelddadige periode
tussen de afschaffing van de apartheid en de verkiezingen, krijgen voor het eerst bij
Van Heerden ook ‘Britse’ Zuid-Afrikanen (‘setlaars’) en zwarten een belangrijke
rol. Klapstukken zijn ditmaal het optreden van twee enorme kapitaalbronnen: een
olievondst in het (tot dan toe vrijwel olieloze) Zuid-Afrika en een nieuwgefokte,
alom begeerde wondergeit, de ‘floubok’. De hoofdfiguur en verteller is een Afrikaner
advocaat die voor arme zwarte cliënten werkt. Hij neigt naar doorbreking van de
oude scheidslijnen, maar houdt toch ook vast aan zijn jeugd en zijn verleden.
Uiteindelijk wordt hij door blanke reactionairen ontvoerd en waarschijnlijk vermoord.
Net als deze dode verteller is ook de floubok een zondebok. Geweld dreigt overal,
en de schuld, centraal in Toorberg en Casspirs en Campari's, blijkt eens te meer het
grote thema van Etienne van Heerden.
In de poëzie staan na Zestig twee dichteressen vooraan: Wilma Stockenström en
Antjie Krog. Allebei debuteerden ze in 1970.
Wilma Stockenström (1933) is een dubbeltalent: zij is ook actrice. Zij studeerde
drama in Stellenbosch, en schreef ook zelf toneelstukken. Meer lof kreeg zij echter
voor haar romans. De eerste is Uitdraai (1976), een van de plaasromans die
inhoudelijk tegen de traditie van dat genre ingaat. De nadruk valt namelijk ook hier
op een liefdesverhouding tussen mensen van verschillende huidskleur. In literair
opzicht is Uitdraai vrij traditioneel. Haar bekendste boek, Die kremetartekspedisie,
is daarentegen als literair experiment te beschouwen. Een oude vrouw, woonachtig
in een apebroodboom (‘kremetart’), kijkt terug op haar leven, waarbij onduidelijk
blijft wat zij beleefd en wat zij verzonnen heeft. Het boek valt op door zijn gestileerde
poëtische taalgebruik. Het is de roman van een dichter, eerder dan van een verteller.
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Stockenströms poëzie blijft intussen haar meest eigen werk. Ook die is uitgesproken
tegendraads, sceptisch over Zuid-Afrika, in het bijzonder het moderne Zuid-Afrika,
maar ook over de moderne samenleving in het algemeen, zo niet over ‘de mens’. De
verhouding tussen mens en dier is een van haar grote onderwerpen, bijvoorbeeld in
‘Die herskepping’ uit de bundel Spieël van water (1973).
Hierdie dier met die pragtige pels
sy naam is nag, Luiperd die Nag.
Hierdie vis met flikkerskubbe is
die lang vis Katonkel Daglig.
Albaster aan 'n sondraad, jou
naam is Aarde, bloue, waterplaneet.
Daar doem op 'n rondekopding wat heet
Mens, en hy, die Mens - stel joù voor het dit op homself geneem om dier en vis
en albaster te herskep soos hij meen
hul behoort te lyk. Tweemiljoen jaar al
werskaf hy freneties, en vergeefs, aan die al.

Uit Stockenströms poëzie spreekt verbondenheid met Afrika, zowel met Zuid-Afrika
als met het werelddeel. Het landschap krijgt een grote plaats. Dit werk brengt het
verloop van de geschiedenis naar voren, de ontwikkelingen van de VOC-tijd zo goed
als de prehistorie. Deze dichteres komt zeker niet flemerig of aanhalig over, misschien
stug, zeker krachtig. Zij maakt geen gebruik van een vaste maat maar haar poëzie
heeft wel een sterke ritmiek. Met hetzelfde recht als over Eybers kan men over
Stockenström zeggen: sentimentaliteit is afwezig, sensitiviteit klinkt door in elk
gedicht. Het verhaal gaat dat de grote dichter en leidersfiguur Opperman in 1973,
toen hij bij toeval de bij een
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kleine uitgever verschenen debuutbundel Vir die bysiende leser (1970) van de nog
onbekende Stockenström in handen kreeg, stupéfait was. Hoe kon zoiets al drie jaar
bestaan zonder dat hij, Opperman, ervan wist?
Antjie Krog (1952) richt zich zeker niet speciaal op ‘bijziende’ lezers. Haar toon
mikt op een grotere groep. Op jonge leeftijd was zij al een bekende dichteres,
wonderkind van de Afrikaanse poëzie. De gedichten die zij als rebelse scholiere
publiceerde, veroorzaakten al rumoer. Sindsdien is haar werk altijd omstreden
gebleven. De oorzaak ligt voor een deel in wat zij te zeggen heeft over twee
onderwerpen: seksualiteit en politiek, voor een ander deel in de persoon van de
dichteres. Hier spreekt een vrouw, een blanke Afrikaanssprekende met een goede
opleiding, bovendien van goede gereformeerde komaf. Bijbel en godsdienst horen
tot haar vaste referentiepunten. Maar deze vertrouwde, vertrouwenwekkende figuur
spreekt revolutionaire taal.
Al vanaf haar debuut als achttienjarige, het misschien door Vondel geïnspireerde
Dogter van Jeptha (1970), klinkt het verlangen naar een samenleving van
gelijkwaardigen. Twee groepen hebben recht op meer bewegingsvrijheid: de zwarten
en de vrouwen. Deze maatschappijkritiek, in het bijzonder (niet uitsluitend) gericht
op de samenleving van haar geliefde Zuid-Afrika, blijft in haar hele werk min of
meer gelijkluidend. Tegelijk kunnen de lezers van bundel tot bundel meeleven met
haar persoonlijke ontwikkeling. Schrijft zij eerst over het schoolleven en jeugdliefdes,
later staat het studentenleven centraal (Januariesuite, 1972), de liefde van de
volwassen vrouw voor haar man, haar positie als volwassen dochter tegenover haar
moeder, haar zwangerschap, huiselijk geluk, de verhouding tot haar kinderen, haar
overdenking als veertig- en vijftigjarige.
Als blanke Zuid-Afrikaanse voelt Krog zich (net als Stockenström) sterk verbonden
met het hele Afrikaanse werelddeel. Deze verbondenheid komt ook naar voren in de
poëzie die de positie van de vrouw aan de Zuid-Afrikaanse literatuur en de
Zuid-Afrikaanse geschiedenis koppelt, zoals de bundel Lady Anne (1989, verwijzend
naar ‘de eerste schrijfster van Zuid-
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Afrika’, Lady Anne Barnard, zie hoofdstuk 4) en de ‘uittreksels uit die dagboek’ van
Susanna Smit, een zwaarbeproefde predikantsvrouw tijdens de Grote Trek, aan wie
Krog een grote strijdbaarheid toedicht.
De verschillende landschappen van Zuid-Afrika vormen een ander motief.
Aanvankelijk treedt de Vrijstaat op de voorgrond, later de Kaap; haar bundel Kleur
kom nooit alleen nie (2000) begint met ‘ses narratiewe uit die Richtersveld’. Geen
toevallige situering! In en om dit gebied op de grens met Namibië wonen immers
veel nakomelingen van de oorspronkelijke Khoi-bevolking, die voor het eerst sinds
de zeventiende eeuw weer meetellen. Een vrouw omschrijft de verandering zo:
omdat ons nou ons eie woord is
onder die ou regerings was ons hulle woord

Lichamelijkheid is een trek van de poëzie van Krog die meer en meer op de voorgrond
lijkt te komen. Nu de onverschrokkenheid waarmee zij vroeger politieke
onwelgevalligheden naar voren bracht voor dat doel minder nodig lijkt, valt Krog
op door uitgesproken erotische poëzie waarin zij de vrouwelijke seksualiteit luid en
duidelijk tot uitdrukking brengt. Krog blijkt ook als podiumdichter een groot talent.
In zedige kledij met hooggesloten blouse met strikje, op het eerste oog een
gereformeerde predikante, is Krog voor deze ‘onfatsoenlijke’ gedichten de ideale
spreekbuis. Voor haar gedichten en haar voordrachten uit eigen werk vindt zij ook
in de Lage Landen steeds meer bijval.
Haar beroemdste gedicht staat in Gedigte 1989-1995 (1995). Het is uiterst
lichamelijk en uiterst vitaal.
ek staan op 'n moerse rots langs die see by Paternoster
die see slat slingers in die lug
liggroen skuim
onverskrokke kyk ek elke donnerse brander
in sy gut voor hy breek
die rots sidder onder my sole
my bo-beenspiere bult
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my bekken smyt die aangeleerde gelate knak uit haar uit
se moer ek is rots ek is klip ek is duin
helder sing my tiete 'n koperklepgeluid
my hande pak Moordbaai en Bekbaai
my arms skeur ekstaties bo my kop:
ek is
ek is
die here hoor my
'n vry fokken vrou

Haar strijdbaarheid en gevoeligheid komen naar voren in het boek dat zij schreef
over haar ervaringen als verslaggeefster bij de getuigenissen voor de Waarheids- en
Verzoeningscommissie, Country of My Skull (1998, Ned, vert. De kleur van je hart,
verfilmd). Hoewel geschreven in het Engels, gaat het nadrukkelijk óók over Krogs
Afrikaner identiteit en haar verhouding tot de Afrikaner misdadigers in dienst van
de apartheid. De keuze voor het Engels, volgehouden in A Change of Tongue (2003),
hangt samen met Krogs opzet te schrijven voor het hele ‘nuwe Suid-Afrika’, waar
de ‘change’, de verandering, zich na een jaar of tien duidelijk aftekent. Krog richt
zich op wie als ‘de anderen’ gelden, wil zich in hun cultuur verdiepen en zich met
hen vereenzelvigen. Meer dan veel van haar collega's houdt zij ook in de
eenentwintigste eeuw vast aan de idee van de ‘regenboognatie’. Daarin getuigen ook
de poëtische bewerkingen van vertellingen van de Bosjesmannen die zij leverde,
bijvoorbeeld in Die sterre sê ‘tsau’ (2004).
Ook het Afrikaanse proza wordt sinds de jaren tachtig meer en meer beheerst door
vrouwelijke auteurs. We denken aan de al eerder bekende Jeanne Goosen, aan Ingrid
Winterbach, Marlene van Niekerk, Marita van der Vyver en Riana Scheepers. Als
‘nieuwe mannen’ gelden Piet van Rooyen, Eben Venter en de zeventig-plusser A.H.M.
Scholtz. De jaren negentig zagen in het werk van Henk van Woerden opeens ook
weer een duidelijke terugkeer van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur. In zijn
spoor meldden zich vervolgens ook de Vlaming David van Reybrouck en de
Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah.
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Jeanne Goosen (1940) was lang voor 1990 een erkend schrijfster, maar in dat jaar
bracht zij literair Zuid-Afrika voor het eerst in beroering, en wel met de kleine roman
Ons is nie almal so nie. Dit boek beschrijft de beginjaren van de apartheid en
verscheen drie maanden na de afschaffing ervan. Het valt op dat de personages
‘armblankes’ zijn, afkomstig uit de voorsteden van Kaapstad, dus geen intellectuelen
of boeren, de groepen waaruit schrijvers hun figuren meestal betrekken. En ook dat
het hele verhaal verteld wordt door een klein meisje, Gertie. Dit perspectief werkt
goed doordat Gertie, onbedorven als zij is, niks begrijpt van de kromme redeneringen
waarmee volwassenen de apartheid willen rechtvaardigen. (Kleurlingen moeten hun
huis uit omdat zij erger zouden zijn dan zwarten, en omdat zwarten blanke kinderen
zouden vermoorden. Maar Gertie speelt bij diezelfde kleurlingen thuis, en weet goed
dat daar niemand vermoord wordt.)
Een kernscène is het gedwongen vertrek van de kleurlingfamilie uit de buurt.
Gerties moeder wil een zelfgebakken koek meegeven (eigenlijk bestemd voor haar
vader, maar half mislukt) en rent achter de auto aan, al schreeuwend: ‘Ons is nie
almal so nie.’ Wij zijn niet allemaal onmenselijke racisten, lijkt ze te willen zeggen.
Als romantitel krijgen de woorden een ironisch effect, want in feite waren veel blanke
Zuid-Afrikanen weliswaar niet per se racisten, maar wel meelopers die hun
gediscrimineerde landgenoten hoogstens steunden als het hunzelf niets kostte. Er zit
nog een andere ironische kant aan de titel: de ‘ons’ voldoen helemaal niet aan het
beeld van de koloniale blanke die op de zak van de zwarten in rijkdom leeft, maar
verkeren ook zelf op de rand van de armoede. Zij staan in veel opzichten (ook in hun
taalgebruik) dicht bij de ‘bruinmense’ die zij onder zich willen houden.
Ingrid Winterbach (1948) schreef onder het pseudoniem Lettie Viljoen romans als
Klaaglied vir Koos (1984), Karolina Ferreira (1993) en Landskap met vroue en
slang (1996), en vervolgens onder eigen naam Buller se plan (1999) en Niggie (2002).
Zij is in de Afrikaanse literatuur hét voorbeeld van de ‘critic's writer’:
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haar werk wordt uiterst lovend besproken, maar krijgt over het algemeen maar weinig
lezers (Karolina Ferreira vormt een uitzondering). Oorzaak is zonder twijfel het
gesloten karakter van een belangrijk deel van haar werk. Het klassieke schema van
de vertelling: een held wil iets bereiken maar wordt op weg naar zijn doel
gedwarsboomd, waarbij de lezer met rode oortjes meeleeft, koortsachtig bladzij na
bladzij omslaat, is bij Winterbach niet meteen herkenbaar. Haar proza richt zich
misschien in de eerste plaats tot de poëzielezer.
Niggie vormt Winterbachs eigenzinnige bijdrage aan de herdenking van de
Boerenoorlog. Net als Coetzees Mannetjies Mentz neemt de roman afstand van de
ouderwetse heroiëk van edelmoedige strijders tegen een overmachtige vijand. Aan
de kant van de Boeren heersen vooral domheid en baatzucht. Niggie reikt verder dan
de zoveelste herschrijving van een Afrikaanse nationale mythe. Uiteindelijk komt
in Winterbachs werk niets meer of minder dan ‘de mens’ centraal te staan. De mens
is op aarde en in de natuur maar een minieme factor, de menselijke activiteiten zijn
futiel. Toch is daarom een zekere heldhaftigheid - maar dan heel anders dan die van
de traditionele boerenstrijders - de mens niet te ontzeggen. Winterbach wikt en weegt,
ondergraaft gemakkelijke idealistische - vooral patriarchale - vooroordelen, zoekt
naar een nieuwe literaire uitdrukking van een eigen mensvisie. Die kan men dan
misschien feministisch noemen, zonder de implicatie van tendenskunst die dat woord
mogelijk oproept.
Marlene van Niekerk (1954) is een veelzijdige auteur. Zij trad eerst op als dichteres.
Zij studeerde intussen jarenlang filosofie, onder meer in Amsterdam, maar keerde
inmiddels als docente Afrikaans-Nederlands terug naar Stellenbosch, waar zij haar
studie ook begonnen is. Van haar vallen gedichten over Nederland op, bijvoorbeeld
‘latter day don quichot’, met regels als:
vele vele kunste
ken haar hoogheid amsterdam
my hoerige my sjarmante beminde
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en die windmeulens geborduur op haar some
bekoor my uitermate
[...]
ha! sy maak my hoof vet met drome
sy verlei my tot illusies van digterlike veroweringe
sy laat my neerlê in plantsoene
oorgroei van aardse luste

(Hier laat Van Niekerk de Spaanse ridder spreken, met dank aan Bredero.) Haar
tweede genre is dat van het verhaal. In haar bundel Die vrouw wat haar verkyker
vergeet het (1992) sluipt achter de verhalenschrijfster eerder de filosofe dan de
dichteres mee naar binnen. De speelsheid en de fantasie waarvan de verhalen in hun
satirische elementen en surrealistische taferelen blijk geven, botsen hier en daar met
de wat omslachtige formulering, ook in het titelverhaal, waarin een schrijfster zich
terugtrekt in een landelijk gebied, uit verlangen los te raken van de al te intellectuele
schrijfwereld, en zich vervolgens meer en meer vereenzelvigt met de vogels.
Marlene van Niekerk behaalde haar grootste succes met Triomf (1994), een dikke
roman over een asociaal gezin, de Benades. Het bestaat uit moeder Mol (zeventig
jaar), zoon Lambert (bijna veertig), en twee mannen van Mols leeftijd, haar halfbroer
Pop en haar broer Treppie. Een van die twee is Lamberts vader, wie van de twee
weet niemand. Mol pleegt ook incest met haar zoon, naar eigen zeggen vanwege zijn
vallende ziekte, die hem ongeschikt zou maken voor een normale relatie. Dat Lamberts
algehele instabiliteit verband houdt met inteelt, hoort in het gezin tot de verzwegen
taboes.
Na Ons is nie almal so nie is dit het tweede boek uit de recente Afrikaanse literatuur
waarin ‘armblankes’ centraal staan. Maar van de fatsoenlijke armoede die Goosen
beschrijft, is bij dit randgezin geen sprake. Verkrachting, mishandeling, alcoholisme,
racisme en vernielzucht staan op de voorgrond. De personages slaan over het algemeen
nogal platte taal uit, al gebruiken deze minderbedeelden af en toe toch ook bijbelse
beelden en verwijzen ze en passant zelfs naar Rhijnvis Feith en Martinus Nij-
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hoff. De hele situatie herinnert Nederlanders overigens aan The Family, de populaire
toneelserie van Lodewijk de Boer (1972-1973.)
Voor een goed begrip zijn de tijd en de plaats van handeling van groot belang. De
Benades stemden vroeger voor de Nationale Partij, kennen de hoogtepunten van de
Afrikaner geschiedenis en vormen een parodie op de hoeksteen van het traditionele
Afrikanerschap: het gezin. Het nieuwe Zuid-Afrika is in aantocht en daarmee
algemeen stemrecht. Onze ‘helden’ verwachten weinig goeds van een nieuwe regering.
Triomf biedt zo al heel vroeg een sombere kijk op de nieuwe ontwikkelingen, al
wordt de lezer niet geacht in deze somberheid helemaal mee te gaan.
‘Triomf’ is de historische naam van de voorstad die ten behoeve van ‘armblankes’
is opgebouwd op de plaats van de befaamde multiculturele township Sophiatown bij
Johannesburg. De afbraak van Sophiatown is, naast die van District Zes in Kaapstad,
hét voorbeeld van gewelddadig apartheidsoptreden contra cultuurvermenging.
‘Sophiatown’ staat voor alles wat iemand als Verwoerd nu juist níet wilde. Op de
plaats van de weggevaagde ‘smeltkroes’ moest een nieuwe wijk verrijzen, ‘van
nieuwe steen en blinkend hout’. Daar zouden blanke gezinnen die het moeilijk hadden,
vooruitgeholpen worden, ter meerdere eer en glorie van Zuid-Afrika, althans van het
Zuid-Afrika van de apartheid.
Van Niekerks roman plaatst dergelijke gedachten in een cynisch licht. Van de
idealen waardoor Verwoerd bezield was, is helemaal niets terechtgekomen. De
mensen die zich mede dankzij een betere huisvesting hadden moeten kunnen
ontwikkelen, blijken na een reeks van jaren niet anders te karakteriseren dan als
behorend tot een maatschappelijke onderklasse. Het uiteindelijke resultaat van
Verwoerds plannen kan de deportatie van de vroegere bewoners op geen enkele
manier rechtvaardigen.
Na tien jaar zwijgen kwam Marlene van Niekerk eind 2004 terug met Agaat, een
monumentaal werk in de traditie van de plaasroman, waarmee zij opnieuw een gooi
doet naar een toppositie in de Afrikaanse literatuur. De vertelster, de plaasbazin
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Milla de Wet (let op de naam) is stervende, vrijwel totaal verlamd, en wordt verzorgd
door haar bediende Agaat, een ‘kleurlinge’ die zij als klein kind geadopteerd heeft.
In Milla's terugblik op haar leven, tegen de achtergrond van de politieke
ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw, wordt Agaat de
hoofdfiguur. De haat-liefdeverhouding tussen beide vrouwen roept de relatie in
herinnering tussen de blanke Afrikaners en de ‘bruinmensen’, hun in de apartheidstrijd
gediscrimineerde taalgenoten.
Marita van der Vyver (1958) had al een aantal jeugdboeken op haar naam toen zij
de ‘echte’ Afrikaanse literatuur binnendenderde met Griet skryf 'n sprokie (1992).
Binnen een halfjaar haalde het zes drukken. Het beroemde begin geeft een goede
indruk. Griet, een reeks mislukte zwangerschappen achter de rug en door haar man
het huis uitgestuurd, heeft in haar wanhoop besloten tot zelfmoord. Zij kiest voor de
gasoven en wurmt haar hoofd, ogen dicht, naar binnen. Zodra ze ze open doet, schrikt
ze reusachtig van een dode kakkerlak pal op haar lip. Zij rukt haar hoofd terug, bekijkt
de situatie beter, ziet nog veel meer vuil en gaat schoonmaken. Het komische verhaal
over de kakkerlak als levensredder, versterkt door het schrijnende onderwerp van
haar diepe crisis, typeert haar aanpak.
Griet skryf 'n sprokie is een levendig, vlot en goed geschreven boek over grote
vragen van het bestaan zoals die over eenzaamheid, liefde, seksualiteit, familiebanden
en vriendschap. Op de vragen komt allicht geen antwoord. Toch is het boek Griet in
zekere zin optimistisch. De hoofdfiguur herstelt zich van de klappen die zij opliep
en vindt een nieuwe houding. Parallel hiermee loopt op de achtergrond de
Zuid-Afrikaanse actuele geschiedenis, de overgang van de apartheid in de richting
van de Mandelatijd. Belangrijke bijkomende onderwerpen zijn de Afrikaner identiteit
en de Afrikaanse taal. De vraag wordt gesteld: ‘Was daar al ooit iets soos 'n Snaakse
Afrikaanse Roman?’ Het boek solliciteert met succes naar deze kwalificatie, al is
het niet alleen maar grappig.
Zoals de titel aangeeft, spelen sprookjes en verhalen een be-
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langrijke rol. Het personage Griet, schrijfster van sprookjesboeken, krijgt van haar
klankbord, de psychiater Rhonda, het dringende advies om haar geschiedenis,
gedachten en gevoelens op te schrijven. Maar dan in de vorm van een verhaal, met
zichzelf als antiheld. Door het hele boek heen lezen we over het idee van de eigen
waarde en de eigen ‘waarheid’ van het vertellen en van de literatuur (‘“Die enigste
manier om wyser te word, is om vrae te vra,” het George gesê. “Skryf is ook 'n manier
van vrae vra,” het Griet gesê.’). Meer aandacht trok echter Van der Vyvers
onomwonden beschrijving van de seksuele verlangens van haar hoofdfiguur. Griets
tijdelijke betovering door een zeer aantrekkelijke, zij het weinig diepzinnige
sekspartner vormde voor de Nederlandse uitgever aanleiding om de vertaling te
publiceren onder de misleidende titel: Ik zoek een domme man.
Het motief van de vrouwelijke seksualiteit komt terug in Van der Vyvers tweede
boek, Die dinge van 'n kind (1994). Mart, sinds kort moeder van een zoontje, kijkt
terug op haar tijd als Afrikaner kostschoolmeisje. Jeugdliefdes voeren uiteraard de
boventoon. We vinden hier ook de bekende tegenstelling tussen streng
kostschoolbewind en de jeugdige neiging tot verzet. Dat verzet wordt gepersonifieerd
in Marts grote vriendin, die de rol speelt van de traditionele rebelse leerling. Zij moet
de kostschool verlaten omdat ze zwanger is en pleegt veel later zelfmoord.
Verrassender is de compositie. Belangrijk zijn de brieven van de vertelster (vanuit
Londen) aan iemand van zestien jaar van wie de identiteit lang onduidelijk blijft. De
eerste brief is gedateerd op 16 juni 1992, op de dag af zestien jaar na het begin van
de Soweto-opstand. Hier raken we aan het apartheidssysteem en de situatie van
Zuid-Afrika, die het hele boek door belangrijke motieven vormen. De leraren praatten
almaar over de Grote Trek en het wonder van de Afrikaanse taal, maar de jongens
moesten meteen na hun schooltijd als dienstplichtige gaan vechten en sneuvelen in
de geheime ‘Grensoorlog’ van het apartheidsbewind. Ondanks de zacht gezegd
verwarrende ontwikkeling die Mart ons schetst, eindigt ook deze roman niet in
mineur: eind 1993 keert zij met haar zoontje terug naar Zuid-Afrika, met in het
vooruitzicht de befaamde democratische verkiezingen.
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Op Marita van der Vyvers tweede roman is meer gevolgd. Toch zal zij voor de
Zuid-Afrikaanse lezers waarschijnlijk nog lang met haar beginwerk en vooral met
haar debuut Griet geassocieerd blijven. Eind 2001 kreeg zij in de pers bijzondere
aandacht voor een aangekondigde nieuwe roman. Iedereen veerde op bij de titel van
dat nieuwe boek: Griet kom weer, maar de tweede ‘Griet’ kon aan de overspannen
verwachtingen niet voldoen. In haar volgende roman, Vergenoeg (2003), over een
stervende moeder die verzorgd wordt door twee dochters, demonstreert Van der
Vyver nog eens haar grote literaire specialiteit: ‘licht’ kunnen schrijven over een
zwaar onderwerp.
Van de auteurs die in de jaren negentig aan het woord komen, is Riana Scheepers
(1957) de typische verhalenschrijfster, al schreef zij ook ander werk. Ze weet in kort
bestek een sfeer te scheppen; na een paar zinnen is de lezer in het verhaal. Heb je
het verhaal uit, dan kun je je erover verbazen hoe weinig bladzijden je gelezen hebt.
En kun je je het hoofd breken over het slot, want Scheepers heeft de literaire
hebbelijkheid de lezer ook in het besluit van haar verhalen nog op te schepen met
een raadsel.
Haar belangrijkste thema is Afrika, in het bijzonder de verhouding tussen blanke
en zwarte Afrikanen. In haar debuut Die ding in die vuur (1990) laat zij de ‘ugogo’
optreden, haar ‘meesteres’ en voorbeeld, de Zoeloe-verhalenvertelster die de
dorpskinderen 's avonds bij het vuur een verhaal vertelt. Scheepers heeft weet van
deze wereld, en kan daarom ook met begrip schrijven over personages uit andere
culturele groepen. Bijvoorbeeld zwarte studenten die nog worstelen met het snijvlak
van de cultuurgrens, die voor hen als zwarte intellectuelen soms onaangenaam maar
altijd onvermijdelijk werkterrein en leefgebied is. Tegelijk blijkt zij op de hoogte
van de traditionele Afrikaner plaaswereld, en brengt ze dikwijls bijbelse motieven
in het spel.
In een titel als Dulle Griet (1991) schemert door dat ook de positie van de vrouw
(blank en zwart) in haar werk een grote plaats inneemt. Vrouwen bevrijden zich en
behalen op mannen overwinningen van verscheiden aard - in de beste verhalen zonder
dat de mannen het in de gaten hebben. De verhalen zijn nog-
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al eens gelaagd: achter de rug van de verteller laat de auteur zich horen. Zij zorgt
ook voor spanning doordat menigmaal, vooral in haar bundel Feeks (1999), over de
‘reële’ vertelling een min of meer onwerkelijk, onheilspellend licht valt. In enkele
verhalen uit deze bundel brengt Scheepers nadrukkelijk de gewelddadige kanten naar
voren van het nieuwe Zuid-Afrika. Maar ook dit nieuwe Zuid-Afrika is haar
Zuid-Afrika.
Op een andere manier komen motieven als Afrika en de vrouw naar voren in de
‘Katriena-verhalen’ (in afzonderlijke bundels). Dit is een serie ongecompliceerde,
geestige verhalen, met aan het woord een kleurling-werkster die het huishouden op
orde houdt voor een bevoorrechte blanke mevrouw.
Een flink deel van Scheepers' werk is verschenen in Nederlandse vertaling, maar
onder verwarrende titels. Zo is er een Nederlandse uitgave Die ding in die vuur. In
dat boek staat een deel van de Afrikaanse bundel met dezelfde naam, waaraan verhalen
uit twee andere Afrikaanse bundels van Scheepers zijn toegevoegd.
Omgekeerd is het Nederlandse boek van Henk van Woerden (1947), Een mond vol
glas (1998), in het Afrikaans vertaald, en nog wel door Antjie Krog. Het succes van
Van Woerden, die als kleine jongen naar Zuid-Afrika emigreerde, op
dienstplichtleeftijd terugging naar Nederland maar sindsdien zowel psychisch als
fysiek tussen beide landen heen en weer pendelt, vestigde aan het eind van de vorige
eeuw de aandacht op de vrijwel uit het gezicht verdwenen Nederlandse literatuur
van Zuid-Afrika, waartoe ook verhalenschrijfsters als Clarissa Jacobi (1920-1998)
en Emma Huismans (1946) horen. Een mond vol glas biedt op het eerste gezicht een
alternatieve biografie van Tsafendas, die in 1966 de Zuid-Afrikaanse premier
Verwoerd vermoordde. Daarnaast is het (net als Van Woerdens debuut Moenie kyk
nie uit 1993) een overtuigend verslag van Van Woerdens zoektocht naar een eigen
houding tegenover Zuid-Afrika.
Een nog verrassender levensteken van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur
is de roman Portretten en een oude droom (2003) van Kader Abdolah (1954), de
Iraanse schrijver die sinds zijn Nederlandse debuut De adelaars (1993) in onze
literatuur
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bijna een arrivé is geworden. Abdolah weet zijn taalachterstand om te zetten in een
voorsprong doordat hij met op het eerste gezicht simpel, woordarm Nederlands, een
onopgesmukte, persoonlijke stijl bereikt. In Portretten en een oude droom trekt de
hoofdfiguur Dawoed, een naar Nederland gevluchte Iraanse journalist, langs
universiteiten in Zuid-Afrika. De kennismaking met dit bevrijde land laat hem denken
aan zijn oude Perzische strijdmakkers, gearresteerd, gevangengezet, sommigen
gedood. Een paar neemt hij als het ware mee op zijn reis; een dode vriend wordt de
verteller van de roman. De vrijheid van Zuid-Afrika staat tegenover de onvrijheid
in Iran.
Dawoed probeert zo veel mogelijk kanten van de Zuid-Afrikaanse samenleving
te leren kennen. Hij voelt zich sterk aangetrokken door de Afrikaanse taal; een gedicht
van Stockenström duikt overal in de roman op. De beroemde oude Hollandse vesting
in Kaapstad gaat hij zien als een symbool van het oude, koloniale Nederlands: de
‘Hollanders waren nu weg, maar de vesting was gebleven. De zon had vierhonderd
jaar op hun kasteel geschenen, en ook op hun taal. Het kasteel was oud geworden,
maar de taal had zich vernieuwd en de Afrikaanse ritmes overgenomen.’ In het
Afrikaans herkent hij veel van zijn eigen, quasisimpele ‘nieuwe Nederlands’, waarin
wellicht Perzische ritmes schuilgaan.
Eerder had David van Reybrouck (1971) vanuit Vlaanderen de aandacht op
Zuid-Afrika (en op zijn eigen schrijversschap) gevestigd met De plaag (2001). De
ondertitel, ‘Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika’, verwijst naar
een literairhistorische curiositeit: de beschuldiging van plagiaat (van Eugène Marais)
aan het adres van de Belgische Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. Van
Reybroucks speurtocht naar de twee schrijvers en naar de achtergronden van deze
beschuldiging gaat over in een veel verder gaande verkenning van Zuid-Afrika, van
het land en zijn geschiedenis, en draait uit op een persoonlijke confrontatie met
apartheid, haat en geweld, verwoord in een indrukwekkend boek.
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Kraaitjie Melaaitjie, wat moet ek sê,
as die dinge hier teen my hart kom lê,
hoe moet ek stertgooi, hoe moet ek draai,
as jou hare al voor my oë waai?

Piet van Rooyen (1953) was al een beetje bekend, onder meer door zijn
Kraaitjie-Melaaitjiegedicht (officieel: ‘Meisie 1’) toen hij doorbrak met een drietal
romans: Die spoorsnyer (1994), Gif (2001), maar vooral Die olifantjagters (1997).
In alledrie beschrijft Van Rooyen lange, barre tochten, ondernomen door bizarre
gezelschappen. Op deze tochten leert de reiziger niet alleen het gebied kennen waar
hij doorheen trekt, maar vooral zichzelf. De boeken vallen ook op door de manier
van uitgeven: in harde kaft maar geplastificeerd, als jeugdboeken, opgewassen tegen
bossen en woestijnen.
Hoewel geboren Zuid-Afrikaan noemt Van Rooyen zich gezworen Namibiër. In
het spaarzaam bevolkte Namibië dat in zijn werk centraal staat, ervaart hij naar eigen
zeggen hoe conflicten getemperd worden, zodat hij kan hopen op een toekomst zonder
de rassentegenstellingen die Zuidelijk Afrika tekenen. Zijn werk gaat over de
verhouding van de westers opgeleide intellectueel tot de ‘wildernis’ die hem aantrekt.
Met één been staat hij er al in. Hij is bezig zijn andere erbij te trekken - zijn tweede
been is bijna los van de grond, los van de landerijen rond de universiteit waar hij een
en ander over zijn wildernis geleerd heeft. In de natuur ervaart hij zijn leefwijze als
bevrijdend, minder verwijderd van wat naar zijn gevoel zijn oorsprong is.
Voor Van Rooyen, en voor de personages die hem vertegenwoordigen, staan
dergelijke gevoelens steevast in verband met de Bosjesmannen, die zich handhaven
in belangrijke delen van Namibië en het aangrenzende Botswana. Nu het
apartheidsbewind is verdwenen, eisen ze hier en daar oude rechten op om hun
traditionele leefwijze te kunnen voortzetten. Van Rooyen waakt voor een al te
romantische tekening van deze bevolkingsgroep. De Bosjesmannen mogen de mens
in een aantal opzichten inderdaad aan een ‘verloren zelf’ herinneren, ze staan toch
niet los van de beschaving. Voorzover ze een eenheid met de natuur vor-
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men, betekent dat dat zij zich moeten aanpassen aan de wreedheid van de natuur;
hun verhouding met de natuur is niet ideaal. Ze lijden onder armoede en ziektes, zijn
in de natuur als zodanig helemaal niet geïnteresseerd en doen in feite veelal hun best,
van hun identiteit als Bosjesman verlost te raken. Van Rooyen schrijft over moeizame
pogingen van goedwillenden (onder wie hijzelf) om de Bosjesmannen iets van hun
eigen leven te laten behouden, maar dan wel met een beetje hoognodige aanpassing
aan wat wij de moderne tijd noemen. (‘Ons is hier vir Boesman-ontwikkeling, maar
het tot nou toe niks meer ontwikkel as ons eie probleme nie.’) Daarbij komt ook naar
voren dat het streven van de goedwillenden misschien ijdel is, omdat zij meer van
de Bosjesmannen kunnen leren dan omgekeerd.
Agter 'n eland aan (1995) is een autobiografisch verslag van zijn remigratie naar
Namibië, dat ook het land van zijn jeugd is. Van zijn romans kreeg Die olifantjagters
de meeste waardering. Dit boek draait onder meer om een plan om de Bosjesmannen
werk te bezorgen door toeristische olifantenjachten voor rijke Europeanen en
Amerikanen. Verder krijgt Van Rooyens thematiek gestalte in een spannend verhaal
over de achtervolging van een legendarische, bijkans onsterfelijke olifant, diep Angola
in, door een beroepsjager voor wie het schieten van juist dat dier een zaak van leven
en dood is. Moby Dick in Afrika. De hoofdfiguur lijkt op het eerste gezicht slechts
getuige bij dit grote avontuur maar de tocht voert in feite juist hemzelf door een
persoonlijke, morele en deels ook religieuze crisis, zonder dat de roman Die
olifantjagters zijn spanning verliest.
Hét grote werkstuk van Eben Venter (1954) is zijn roman Ek stamel, ek sterwe
(1996). Het boek is in de eerste plaats een indrukwekkende tekening van de lijdensweg
van een aids-patiënt: de hoofdfiguur, Konstant, een jonge Afrikaner die na kostschool,
dienstplicht en universiteit het besluit neemt niet met zijn vader te gaan boeren op
de oude plaas, maar weg te gaan van zijn familie. Eerst trekt hij naar de grote stad,
Johannesburg. Daar krijgt hij toestemming voor emigratie naar Australië. Hij komt
in Johannesburg Jude tegen, die Australië goed kent, hem
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dus goed op weg kan helpen en zijn vriendin wordt. Zij gaan wonen in Sydney. Via
haar vindt hij werk in het vegetarische eethuis van Judes vriendin Shane; Konstant
ontpopt zich er als culinair talent. Alles lijkt uitstekend te gaan, maar in de loop van
het verhaal doemen toch ook steeds meer wolkjes op. Jude is besmet, maar daaraan
wordt voorbijgegaan. De zwamachtige uitslag die Konstant met rozencrème
behandelde, nog voordat hij Jude tegenkwam, krijgt achteraf iets onheilspellends.
De tekenen worden onrustbarender. De dokter laat bloedonderzoek doen en slaat
alarm. Allengs wordt duidelijk dat Konstant ten dode is opgeschreven. Zijn
aandoening wordt nooit met name genoemd. Van HIV, aids of VIGS wordt niet gerept,
alleen (figuurlijk) van ‘pes’. Ook over de mogelijkheid dat Konstant zijn besmetting
via Jude heeft opgelopen, wordt niet gepraat; zij komt alleen indirect ter sprake.
Shane en Jude verzorgen Konstant voorbeeldig. Het laatste, derde deel van de roman
geeft de gedachten en indrukken van de achteruitgaande patiënt: gevoelens voor zijn
geliefde, zijn vrienden, zijn verlangen naar zijn familie en naar Zuid-Afrika, zijn
angst, zijn vertwijfeling. En zijn steeds weer opverende hoop, tegen beter weten in.
Dit is het beste wat Venter geschreven heeft.
Hij had al drie jaar eerder veel naam gemaakt met Foxtrot van die vleiseters. Hij
werd geprezen als knap verteller en sterk stilist. Dit boek is inderdaad veelbelovend
maar komt niet los van een zekere tweeslachtigheid. Aan de ene kant is het een
moderne, dus kritische plaasroman. De boerenzoon Petrus Steenekamp voelt zich
niet meer thuis op de traditionele familieboerderij, waar zijn vader Hendrik de
onbetwiste baas is. Vader verwacht dat zijn zoon zal ‘saamstaan’ in deze angstige
tijd van maatschappelijke verandering, nu het geweld om zich heen grijpt en alles
wat de Afrikaners opgebouwd hebben, bedreigd wordt. Petrus is onzeker. Hij is voor
dit beroep op solidariteit niet ongevoelig maar beseft tegelijk dat de oude tijden
voorbij zijn. Hij voelt zich aangetrokken tot de zwarte arbeidersfamilie van de plaas,
in het bijzonder tot het knappe meisje Buziwe, de enige van die familie die het
opbrengt om voortgezet onderwijs te volgen. Maar Petrus realiseert zich dat hij niet
een van hen is.
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Met dit heldere verhaal combineert Venter belevenissen van Petrus' oudere broer
Johannes in Johannesburg, waar hij ‘John-John’ is gaan heten. Maar zijn activiteiten
verdienen weinig navolging: hij brengt zichzelf in problemen door op een
parkeerplaats een kortgerokte vrouw te bespringen. Met ‘John-John’ belanden we
van tijd tot tijd in een niet zo geestig schelmenverhaal, dat de roman minder
sprankeling bezorgt dan kennelijk beoogd is.
Het is duidelijk dat motieven uit Foxtrot van die vleiseters, zowel uit het geslaagde
als uit het mislukte deel, later in Ek stamel, ek sterwe terugkeren. Eén ervan is het
vleesmotief. De Afrikaner boeren dansen op hun feesten een langzame foxtrot en
eten bij alle gelegenheden vlees, vlees en nog eens vlees. Het is dus niet toevallig
dat Konstant, die afstand neemt van zijn milieu, uitblinkt in vegetarisch koken.
In beide romans zijn autobiografische motieven te herkennen. Zo is de schrijver
tegen het eind van de jaren tachtig naar Australië geëmigreerd en exploiteerde hij er
een vegetarische eetgelegenheid. In 2003 keerde hij terug naar Zuid-Afrika. In dat
jaar verscheen zijn roman Begeerte, een boek waar het melodrama nogal eens
overheerst. De titel duidt op de seksuele begeerte, de lichamelijke liefde, die het
leven van de twee hoofdfiguren bepaalt. Madelein is innig verliefd op Bill Scheiffer,
een Spitfire-piloot die de oorlog overleefd heeft. Haar liefde houdt stand ondanks
Bills trouweloosheid en wangedrag. Door zijn seksualiteit meegesleept, stort Bill
zich in opeenvolgende verhoudingen en laat hij Madelein met vijf kinderen zitten.
Het verhaal loopt Venter uit de hand als hij Madelein wraak laat nemen met een
abortuspoging als zij zwanger is van hun enige zoon. Die mislukt, maar het kind is
onvolwaardig en komt jong te overlijden.
Naast het ‘vleselijke’ motief, waardoor Begeerte doet denken aan Langs lijnen
van geleidelijkheid van Couperus, speelt ook de apartheid een grote rol. Madelein
stemt voor de Nationale Partij, zonder nadenken. Bill is daarentegen net als de meeste
oorlogsveteranen aanhanger van generaal Smuts, maar verkoopt zich later aan de
apartheid. Hij wordt rijk als ‘grootkop’ in een zwart thuisland waar hij de nieuwbakken
regeringsleiders van
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dikbetaald advies dient. Daar kan hij met een nieuwe, bruine vrouw leven zonder
last te hebben van de Zuid-Afrikaanse apartheidswetten. Maar diezelfde vrouw laat
hem maar liefst vermoorden en gaat naar de gevangenis, waarna Madelein de
opvoeding op zich neemt van hun kind, Bills tweede zoon. Zij haalt dus een bruin
kind binnen in haar eigen, blanke milieu, wat haar uiteraard in botsing brengt met
de onmenselijkste kanten van de apartheid, het systeem dat niet had kunnen bestaan
zonder de steun van vele goedwillende onnadenkenden als zijzelf.
Ondanks de kitsch legt men Begeerte niet makkelijk weg. Het geeft een brede
schildering van het Zuid-Afrika van de oorlogsjaren en van de ‘gouden tijd’ van de
apartheid (de schijnbaar onproblematische welvaart van de jaren vijftig), perioden
waarover in de hedendaagse Afrikaanse literatuur niet vaak geschreven wordt.
De Zuid-Afrikaanse literatuur vertegenwoordigt veelal meer dan uitsluitend een
literair belang. Dit geldt wel in het bijzonder voor Vatmaar, het boek waarmee
A.H.M. Scholtz (1923) in 1995 debuteerde. Zoals gezegd kende de Afrikaanse
literatuur in Adam Small, de dichter en toneelschrijver, en enige anderen al veel
langer kleurlingschrijvers. Hoewel de afschaffing van de a?artheid de gevolgen van
de eeuwenlange culturele en maatschappelijke achterstelling pas op lange termijn
kan wegnemen, keek men in het begin van de jaren negentig nadrukkelijk uit naar
versterking van deze groep. De Afrikaners, omdat zij zich in de hoek voelden gedreven
en uitzagen naar bijstand van hun taalgenoten; sommige kleurlingen, omdat een
literatuur, geschreven door ‘eigen mensen’ in de eigen taal, hun identiteit zou
versterken.
Scholtz kwam als eerste met een volwaardige roman, die kon gelden als ‘díe boek
van die bruinmense,’ niet alleen door Scholtz' auteurschap maar ook vanwege de
stof. Scholtz kondigt zijn boek aan als: ‘'n storie van die bruinmense van Suid-Afrika’
en inderdaad lijkt zijn verhaal in een aantal opzichten representatief.
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Vatmaar (pik maar, pik in) is een gehuchtje, gebouwd van geroofd bouwmateriaal.
Het gaat om achtergehouden bouwmateriaal, gesloopt uit boerderijen die op bevel
van de Britten tijdens de Boerenoorlog moesten worden afgebrand. Op deze weinig
fraaie basis ontstaat in een jaar of twintig een bloeiende samenleving van enkele
blanken en zwarten, maar vooral veel kleurlingen. Deze gemengde dorpssamenleving
wordt enigszins geïdealiseerd, maar de lezer hoort evengoed van de tegenwind
waarmee de mensen worstelen. Ten dele hangt die samen met de segregatie, de
voorloper van de apartheidspolitiek (het boek speelt beginjaren twintig), voor een
ander deel ligt de oorzaak bij nare menselijke eigenschappen die alle samenlevingen,
ook die van kleurlingen, kunnen aantasten. Vatmaar is een dorpsroman: we maken
kennis met een groot aantal dorpelingen van diverse pluimage en horen over hun
kleurrijke leven. Scholtz ontkomt aan het gevaar dat hij het zoveelste boek over
gediscrimineerde arme sympathieke mensen zou schrijven door een originele
compositie (de identiteit van de verteller verschuift enigszins) en door zijn humor.
Die humor komt vooral goed van pas als de auteur uitdrukking geeft aan zijn
verontwaardiging over rassenwaan en andere onmenselijkheid. Tenslotte stelt A.H.M.
Scholtz zich op idealistisch standpunt. Hij betoont zich aanhanger van het
regenboogidee van Tutu en Mandela en roept op tot verzoening.
Vatmaar is in de kritiek toegejuicht, herhaaldelijk herdrukt en vertaald. Het heeft
een flink aantal jongere kleurlingschrijvers geïnspireerd tot pogingen om het voorbeeld
van Scholtz te volgen. Niet zonder succes, hoewel ook wel te verdedigen valt dat de
beste variaties op Vatmaar van Scholtz zelf afkomstig zijn, bijvoorbeeld: Afdraai
(1998), met als ondertitel: ‘'n kroniek van seermaak en seerkry, van vrede en
verandering’.
In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal, zegt de dichter. De
vervrouwelijking van de Afrikaanse literatuur sluit aan bij internationale
ontwikkelingen. De Afrikaanse literatuur haalt hier een achterstand in. Natuurlijk is
de toekomst van de Afrikaanse literatuur aan de toekomst van de Afrikaanse taal
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gekoppeld. De vitaliteit van het Afrikaans als cultuurtaal en een levendige Afrikaanse
literatuur zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het eerste optreden van een
flinke groep kleurlingschrijvers, zoals aan het eind van de twintigste eeuw te
signaleren viel, springt dan ook in het oog. Afrikaners en ‘bruinmense’ delen hun
taal. De kleurlingen voelen zich geen Afrikaner en worstelen met hun identiteiten
als kleurling en als Zuid-Afrikaan. Ook voor menig Afrikaner is zijn Afrikanerschap
al lang niet meer vanzelfsprekend. En ook hij vraagt zich af in hoeverre hij zich
Zuid-Afrikaan kan voelen.
Over de nieuwste literatuur zegt men in Zuid-Afrika wel dat die ‘autonomer’ wordt,
losser komt te staan van de politieke en sociale ontwikkelingen. Deze verandering
is vanuit ons Vlaams-Nederlandse perspectief echter niet overduidelijk. De nieuwste
trends lijken juist in een andere richting te gaan. We noemen er ten slotte twee.
Het meest aangeroerde thema is het nieuwe Zuid-Afrika zelf: wat is veranderd,
wat hetzelfde gebleven? Overheersen de negatieve elementen (misdaad, geweld,
aids, corruptie) of het positieve, de gelijkwaardigheid van elke huidskleur? Dergelijke
vragen vinden ook hun weerslag in de nieuwe verhalen die dit boek afsluiten.
Daarnaast valt op dat binnen een paar jaar tijd een kleine reeks van publicaties is
gewijd aan de beginjaren van de Kaapkolonie. In al die boeken staat de eerste intense
ontmoeting van Europeanen en oorspronkelijke Zuid-Afrikanen centraal. Belangrijke
figuren zijn Krotoa (Eva), de Hottentotvrouw die als tolk optrad voor Van Riebeeck,
in zijn gezin werd opgenomen, met een Europeaan trouwde maar uiteindelijk aan
lager wal raakte, en haar dochter Pieternella. De reeks begon in 1999 met Krotoa-Eva,
een Engelse gefictionaliseerde biografie door Trudie Bloem. Pieternella gaf haar
naam aan Pieternella van die Kaap (2000) van de geliefde schrijfster Dalene Matthee.
Dan is er Armosyn van die Kaap van Karel Schoeman (2002), een historisch werk
over de geschiedenis voor en na de stichting van de kolonie, tot 1733. De meeste
weerklank kreeg echter een oudere historicus die in
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hetzelfde jaar debuteerde als romancier: Dan Sleigh, met Eilande, een turf van een
boek en in de Afrikaanse letteren de verrassing van de nieuwe eeuw. Het verhaal
over de vestiging van de blanken aan de Kaap is voor Sleigh het uitgelezen middel
om zijn visie op het menselijk lot en het menselijk leven naar voren te brengen.
Hoewel sommigen blijven ijveren voor een betere wereld, overheerst toch het beeld
van het individu als slachtoffer van enerzijds menselijke hebzucht en
onverschilligheid, anderzijds van het noodlot en de meedogenloze natuur.
Het hoeft nauwelijks betoog dat deze historische vogue rond het gedenkjaar 2002
(1602 oprichting VOC, 1652 landing van Van Riebeeck), geconcentreerd op de
verhouding tussen blank en niet-blank, alleen maar bevestigt hoe nauw de Afrikaanse
literatuur verbonden blijft bij de maatschappelijke en politieke situatie. In Zuid-Afrika
gebeurt immers weinig of niets zonder dat de tegenstelling tussen de
bevolkingsgroepen op de voorgrond komt. Je hoeft ook geen profeet te zijn om te
begrijpen dat deze toestand na eeuwen van kolonialisme, segregatie en apartheid nog
jaren moet blijven voortduren.
De literatuur is geen maatschappijleer maar bezit een eigen karakter. De schrijver
geeft uitdrukking aan wat hem persoonlijk bezighoudt, kwaad maakt, gelukkig maakt
of ontroert. De Zuid-Afrikaanse schrijver, die deel uitmaakt van Zuid-Afrika, werd
en wordt niet uitsluitend maar wel dikwijls geraakt door thema's die hem, als hij zegt
wat hij te zeggen heeft, ‘in die strydperk’ van de maatschappelijke discussie voeren.
Vóór 1994, in 2002 en daarna.
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4 Andere Zuid-Afrikaanse literatuur
Afrikaliteratuur
In het gebied dat we nu Zuid-Afrika noemen, bestond voor de komst van de
Europeanen al literatuur. Tenminste, als men afziet van de etymologie en daarom
ook kijkt naar gesproken taalbouwsels met min of meer literaire werking, de
zogenaamde orale literatuur - in de woorden van Eugène Marais de ‘letterkunde
zonder letters’. Die literatuur lijkt in elke beschaving, overal en altijd een rol te spelen,
dus zal ook het Zuidelijk-Afrika van voor de komst van de Portugezen aan het eind
van de vijftiende eeuw, een orale literatuur gekend hebben.
Het werk van de oudste verhalenvertellers, sprooksprekers en lofdichters in de
Afrikatalen is hooguit via mondelinge overlevering bewaard gebleven. Pas in de
negentiende eeuw ging men dankzij missie en zending ook in de
oorspronkelijk-Afrikaanse talen schrijven. De missionarissen konden hun werk
immers niet doen als zij de plaatselijke talen niet leerden, zich niet enigermate in de
plaatselijke culturen verdiepten, en op basis van uiteenlopende dialecten
manoeuvreerden in de richting van een breder bruikbare standaardtaal. Daaruit vloeide
ook aandacht voor de orale literatuur voort. Men begon de teksten vast te leggen op
papier, veel later ook op geluidsdragers en in beeld. Nog in de negentiende eeuw
begonnen er verzamelingen te verschijnen in boekvorm, meestal in vertaling.
Opvallend veel aandacht gaat uit naar de literatuur van de Bosjesmannen, het volk
van kleine, geelachtige mensen dat naast de verwante Hottentotten ten tijde van de
aankomst van de Nederlanders bij de Kaap woonde. Hoewel de Bosjesmannen in de
negentiende eeuw ze-
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ker niet meer tot de grootste volkeren behoorden - ze zijn lange tijd vervolgd en ver
naar het noorden verdreven - spraken zij met hun karakteristieke gedrag, traditionele
leefwijze en opvallende uiterlijk tot veler verbeelding.
De ‘verhalen’ van de orale literatuur hebben een uiteenlopend karakter. Soms
overheerst wat kennelijk fictief is, soms lijkt het in de eerste plaats te gaan om
herinneringen. Als generaties lang doorvertelde verslagen van belangrijke
gebeurtenissen fungeren de verhalen enigszins zoals onze geschiedschrijving, maar
dikwijls dragen ze ook een uitgesproken mythisch karakter. Er zijn veel volkssprookjes
en ook veel dierverhalen. Oorspronkelijk had de verteller uiteraard geen aantekeningen
en moest hij, ter plaatse min of meer improviserend, van een bestaand verhaal een
eigen versie maken. Sommige orale literatuur bleek door een eerder suggestief dan
expliciet karakter geschikt voor jungiaanse interpretatie, bijvoorbeeld van de schrijver
Laurens van der Post. De Bosjesmannen gezien door de bril van Jung, het vormt een
goed voorbeeld van de veelbesproken versmelting der culturen. Een hedendaags
voorbeeld van die vermenging is het literair werk van auteurs als Scholtz, Elias P.
Nel en Abraham H. de Vries, die oude motieven van de orale literatuur aangrijpen
om uit te drukken wat zij in geschreven literatuur willen zeggen.
Naast de vertellers zijn er de lofzangers. Zij doen denken aan de dichters en zangers
van uiteenlopende reputatie die in West-Europa aan middeleeuwse grafelijke of
koninklijke hoven optraden. In hun ook al ten dele geïmproviseerde optredens loven
zij de leider, hetzij koning of opperhoofd, maar bevorderen daarnaast de stabiliteit
van de samenleving in het algemeen: zij leveren sociale kritiek, moedigen de soldaten
aan en betreden religieus terrein doordat zij in hun voordracht proberen ziektes te
bestrijden, jachtsucces en regenval te bevorderen, en bovendien contact te leggen
met de voorouders. Traditioneel-Afrikaanse en christelijke elementen lopen hierbij
door elkaar.
Sinds de volkssprookjes, dierverhalen en lofdichten werden opgeschreven en
gebundeld, zijn de beoefenaars van deze genres niet meer uitsluitend op de mondelinge
overlevering en hun geheugen aangewezen, maar kunnen zij hun act ook baseren op
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boekenstof, zoals dominees dat doen met oude preken uit prekenbundels. In het
huidige Zuid-Afrika handhaaft de traditionele orale literatuur zich inmiddels naast
de geschreven en gedrukte letterkunde. De vertellers maken niet alleen gebruik van
de ‘Afrikatalen’. Ook Afrikaanssprekende kleurlinggemeenschappen in afgelegen
gebieden kennen tot vandaag toe hun vertellers. Het analfabetisme is tenslotte in
Zuid-Afrika in de verste verte nog niet uitgebannen, ook niet onder Afrikaanstaligen.
Maar ook in evident gealfabetiseerd milieu vervult de lofdichter zijn rol, zoals bleek
bij het optreden van Xhosa-lofzangers bij de inhuldiging van president Nelson
Mandela in 1994. Lofzangers bij een onbetwist nationale gebeurtenis! Het is een
blijk van hoe de orale literatuur profiteert van een cultuurpolitiek die
oorspronkelijk-Afrikaanse cultuuruitingen wil stimuleren. Dezelfde wind waait
inmiddels in het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Naast Europese
missionarissen en antropologen met belangstelling voor de orale literatuur neemt
inmiddels een veel bredere groep die orale literatuur onder de loep: geleerden uit
allerlei vakken, zowel van Europese als van oorspronkelijk-Afrikaanse afkomst.
Aan de oorspronkelijk-Afrikaanse cultuur en in het bijzonder de orale literatuur
hecht een deel van de Engelse en Afrikaanse schrijvers een groot belang. Om twee
beroemde voorbeelden uit de Afrikaanse literatuur in herinnering te roepen: Eugène
Marais, als dichter en prozaschrijver sinds lang erkend, en Riana Scheepers, succesvol
verhalenschrijfster sinds 1990. Als hoogtepunt van het werk van Marais gelden wel
zijn Dwaalstories, sprookjesachtige verhalen, gelardeerd met poëzie, uit de sfeer van
en handelend over Bosjesmannen. Ze zouden Marais (zoals eerder vermeld) zijn
‘voorgezegd’ door een oude Bosjesman, en vertegenwoordigen al met al duidelijk
een traditioneel-Afrikaanse kant van de Afrikaanse literatuur. Met deze suggestieve
verhalen in irrationele sfeer sluit Marais tegelijk aan bij nieuwe Europese stromingen
in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Ook bij Scheepers vervult het
traditioneel-Afrikaanse aspect een belangrijke functie. Zij presenteert zichzelf, zoals
we al aanstipten, in zekere zin als leerlinge van de Zoeloe-vertelster die zij in
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haar debuut Die ding in die vuur (1990) ten tonele voert, en probeert de traditie van
de orale vertelling te combineren met die van het moderne korte verhaal. Deze poging
wordt gespiegeld in de spanning tussen Europese en traditioneel-Afrikaanse
cultuurelementen waarvan veel van haar verhalen doortrokken zijn.
In meer algemene termen wijzen degenen die de Zuid-Afrikaanse literatuur als
eenheid zien op het belang van een ‘orale stijl’. De Zuid-Afrikaanse literatuur kent
nogal wat werk dat opvalt door kernachtige formuleringen en beeldende
uitdrukkingen, maar zuinig omgaat met subtiliteiten van de moderne verteltechniek.
In het verhaalverloop vervult associatie een belangrijke rol. Dit werk straalt plezier
in het vertellen uit en leent zich voor voorlezing. Een verband met de traditionele
orale literatuur is aannemelijk, al kan er op een eventueel oraal karakter van de hele
Zuid-Afrikaanse literatuur ook weer te veel gehamerd worden. Het is immers duidelijk
dat de Zuid-Afrikaanse literatuur ook boeken kent die nu juist helemaal niet in ‘orale
stijl’ zijn geschreven.
Al kent ook het Afrikaans zijn traditionele orale literatuur, het genre wordt toch
meestal verbonden met de Afrikatalen, waarvan er in Zuid-Afrika negen (naast het
Afrikaans en het Engels) gelden als officiële landstalen: Noord- en Zuid-Sotho,
Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Ndebele, Xhosa en Zoeloe. Zoals gezegd worden
deze talen sinds de negentiende eeuw geschreven: de orale literatuur werd vastgelegd,
de bijbel werd vertaald, daarna Bunyans The Pilgrim's Progress, vervolgens
modernere westerse literatuur. Ook Shakespeare is snel vertaald. Maar de sprekers
van het Zoeloe en van andere Afrikatalen waren niet alleen actief als vertaler; zij
gingen ook eigen literatuur schrijven. Daarmee zetten zij de belangrijke stap van de
voordracht, die in de eerste plaats een sociale activiteit is, naar het individuelere
schrijfwerk. Al in de negentiende eeuw leverden zij bijdragen aan kranten en
missiebladen. Hun activiteit is een gevolg van de sterke westerse invloed die werd
uitgeoefend via de vertalingen en het onderwijs. De christelijke achtergrond doet
zich in dit werk voelen, cultuurvermenging blijkt overal.
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Het ligt achteraf voor de hand dat deze auteurs zich eveneens waagden op het westerse
terrein van de roman; daar behaalden zij zelfs hun grootste successen. Aanvankelijk
gingen hun boeken meestal over historische figuren. Van de Zoeloekoning Shaka,
in het oog van velen een Napoleontische figuur, ging kennelijk de meeste inspirerende
kracht uit. Thomas Mofolo (1876-1948), afkomstig uit wat nu Lesotho is, opgeleid
en werkzaam in het zendingsmilieu, schreef een tweetal christelijke romans en
verwierf vervolgens internationale bekendheid met een derde boek: het omvangrijke,
in het Zuid-Sotho geschreven maar onder meer in het Frans, Duits, Engels en
Afrikaans vertaalde Chaka (1925). De publicatie is vijftien jaar tegengehouden door
de zendeling-uitgevers. Chaka is dan ook bepaald geen simpelchristelijke veroordeling
van de onbekeerde Zoeloe-koning, maar een persoonlijk werkstuk. Naast christelijke,
spelen westerse psychologische ideeën een rol. Maar Mofolo staat tegelijk binnen
de Afrikaanse tradities. Zijn vertelwijze doet denken aan de orale verteller, zijn kijk
op Shaka is die van een Afrikaan, preciezer: van een Basoetoe. Zoeloe-schrijvers
bleven inmiddels niet achter met historische romans als Insila kaShaka (Shaka's
lijfwacht, 1930) door J.L. Dube (1871-1946) en UShaka (1937) door R.R.R. Dhlomo
(1906-1971); deze laatste schreef ook nog een aantal romans over andere
Zoeloevorsten.
Naast de geschiedenis van de oorspronkelijk-Afrikaanse volkeren kwam een
hedendaags thema naar voren: de cultuurschok die de zwarte Afrikaan moest
ondergaan als hij, op zoek naar werk, van het platteland naar de grote stad verhuisde.
We vinden dit onder meer bij de genoemde Dhlomo, in zijn roman An African Tragedy
(1928), die echter in het Engels is geschreven. We treden hier op het terrein van de
eerder aangewezen ‘Jim comes to Joburg’-literatuur. Deze boeken gaan over
cultuurvermenging maar komen er bovendien zelf uit voort. De verhouding tussen
traditie en modernisering behoort in de hele Zuid-Afrikaanse literatuur tot de
overheersende thema's, zeker in de Afrikaliteratuur: Zoeloevoorbeelden zijn Indlela
yababi (De weg van de goddelozen, 1946) van Dhlomo, of Mntanani! Mntanani!
(Mijn kind! Mijn kind!, 1950) van C.L.S. Nyembezi; voor het Xhosa
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Izagweba (Wapens, 1972) van Z.S. Qangule.
Ingqumbo yeminyanya (De toorn van de voorvaders, 1940), van A.C. Jordan
(1906-1968), geschreven in het Xhosa, is aan het eind van de twintigste eeuw (via
het Afrikaans) in het Nederlands vertaald onder de titel: De wraak van het
voorgeslacht. Ook hier botsen moderne ideeën en oude opvattingen. De sympathieke
hoofdfiguur, een jong, modern opgeleid stamhoofd, gaat ten onder door deze
tegenstelling. Als christen kan hij het oude geloof niet delen, maar wat erger is:
doordat hij van de oude instellingen nauwelijks iets afweet, kan hij in de ogen van
de bevolking weinig goed doen.
In de apartheidstijd kwam de Afrikaliteratuur in een merkwaardige positie terecht.
De apartheid wilde immers: gescheiden ontwikkeling. Dit betekende dat niet alleen
de Afrikaner cultuur, maar zeker ook de kunstbeoefening van Zoeloes, Xhosa's en
andere volken ondersteuning verdiende en bevorderd moest worden. In de zogenaamde
thuislanden, waar velen tegen hun zin gehuisvest werden, ontstond werkgelegenheid
voor lofzangers. Want de leiders, soms door het apartheidsbewind geparachuteerde
zetbazen, konden een literair ruggensteuntje best gebruiken. Maar ook moderne
literatuur had een plaats in de cultuurpolitiek van Verwoerd en de zijnen. In het
gescheiden onderwijs en in de speciale, op zwarten gerichte radio-uitzendingen
(hoorspelen, maar ook literaire programma's) kreeg de eigen literatuur uitgebreide
aandacht. Natuurlijk waren hieraan belangrijke ‘maren’ verbonden: zowel het
onderwijs als de radio kon alleen die literatuur gebruiken die geschikt was voor die
media. Het onderwijs eiste jeugdliteratuur of althans literatuur die aan de lezer niet
te veel eisen stelde; zowel onderwijs als radio hadden bovendien literatuur nodig die
in politieke zin was aangepast, dus geen verzet predikte tegen de apartheid. De
schrijvers ervan waren dus vrijwel verplicht te zwijgen over de meest actuele thema's.
Zo kregen de Xhosa- en de Zoeloeliteraturen door hun afhankelijkheid van
overheidskanalen te kampen met een slechte reputatie. Evenzeer als men het Afrikaans
ging zien als de taal van de onderdrukker, ging men de ‘zwarte’ literatuur
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zien als de literatuur die zich aan de onderdrukker verkocht had. Dit onderwerp komt
aan de orde in Die stoetmeester van Etienne van Heerden, waar een Xhosa-lofdichter
die zich tijdens de apartheid als collaborateur verrijkt heeft, verantwoording moet
afleggen tegenover vrouw en kinderen, die overigens volop van zijn twijfelachtige
praktijken hebben geprofiteerd.
Dit misbruik van de volksliteratuur door het apartheidsbewind toont de scherpste
kant van een probleem dat met alle geschreven literatuur in de Afrikatalen verbonden
is. Wie kiest voor die talen, onderstreept weliswaar aan de ene kant zijn identiteit als
Zoeloe, Venda of Ndebele, maar aan de andere kant is de hele notie van geschreven
literatuur westers, en zijn de zwarte Afrikaanse schrijvers vanaf het begin (door de
missionarissen) opgeleid volgens westerse opvattingen over literatuur. Dichters die
poëzie schrijven op basis van vorm en inhoud van de orale literatuur proberen aan
dit dilemma te ontkomen. Antjie Krog geeft een staalkaart van de poëzie in de
verschillende Afrikatalen in haar bloemlezing Met woorde soos met kerse.
Andere zwarte schrijvers kozen al in het begin van de twintigste eeuw voor de
weg die ook R.R.R. Dhlomo koos: schrijven in het Engels. Weliswaar hebben maar
weinig Zuid-Afrikanen het Engels als moedertaal, maar het is wel de belangrijkste
lingua franca. Bovendienwas het Engels, zeker tot 1948 en na 1994, de voornaamste
bestuurs- en onderwijstaal, en bleef het altijd de eerste taal voor handel en nijverheid.
En zoals algemeen bekend ontwikkelde het Engels zich gedurende de twintigste
eeuw tot de belangrijkste wereldtaal.
Het is dan ook niet vreemd dat schrijvers met het Zoeloe of het Sotho - of het
Afrikaans! - als moedertaal soms overgaan op het Engels. Met het Engels bereikte
de schrijver altijd al een breder publiek, al verspeelde hij er tegelijk een deel van zijn
‘eigen’ lezers mee. In de apartheidstijd kwam hier nog een overweging bij: het Engels
was toen vrijwel het enige medium waarmee de Zuid-Afrikaanse schrijver zich aan
de openlijke en de verborgen censuur kon onttrekken, namelijk door te publiceren
in het buitenland.
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Engelse literatuur
Engelstalige Zuid-Afrikaanse schrijvers hebben er altijd voor kunnen kiezen, hun
boeken te laten verschijnen in Londen, en kunnen ook terecht in de Verenigde Staten,
terwijl publicatie in Amsterdam voor Afrikaanse schrijvers na de breuk met het
Nederlands uitzonderlijk is geworden. Ook Engelstalige critici en lezers bleven sterk
gericht op Londen en de internationale wereld van de Engelse literatuur. Daardoor
kreeg weliswaar het provincialisme minder kans, maar voor de literaire thuismarkt
was het een slechte zaak.
Dergelijke problemen traden nog lang niet op de voorgrond in de begintijd van de
Engels-Zuid-Afrikaanse literatuur, gedurende het grootste deel van de negentiende
eeuw. ‘Eigen schrijvers’ waren er nauwelijks: de eerste geschriften zijn vooral
afkomstig van ‘passanten’, mensen die maar korte tijd in de Kaapkolonie verbleven;
in mindere mate van immigranten, maar ook die dachten beslist niet in termen van
een thuismarkt.
Als eerste ‘auteur’ komt Lady Anne Barnard (1750-1825) in aanmerking. Zij
verkeerde in Engeland in de hoogste kringen, maar trok niettemin naar de Kaap, waar
zij van 1797 tot 1802 verbleef als echtgenote van de secretaris van de gouverneur.
Bij ontstentenis van de gouverneursvrouw functioneerde zij meteen als de plaatselijke
first lady. Haar verblijf leverde de Zuid-Afrikaanse literatuur een reeks pittige brieven
en dagboeken op, met scherp commentaar op de gang van zaken onder het Britse
bewind, in het bijzonder op het wanbeleid van Engelse bestuurders. Lady Anne is
geen antikolonialiste maar zij verbindt aan kolonisatie wel morele verplichtingen;
zo pleit zij bijvoorbeeld voor een eerlijker behandeling van de Hottentotten. Haar
schrijven bleef niet zonder directe invloed: een nieuwe, in 1798 benoemde gouverneur
werd mede op haar aandrang teruggeroepen.
Als de vader van de Engelse Zuid-Afrikaanse poëzie geldt een andere criticus van
het koloniale bewind: Thomas Pringle
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(1789-1834). Het valt op dat zowel Lady Anne Barnard als Pringle afkomstig is uit
Schotland, ‘kolonie’ van Engeland in Europa. Beiden hadden hart voor de
gekoloniseerden, maar Pringles positie verschilde in ander opzicht sterk van die van
Lady Anne. Zo bepaalde geldgebrek voor een groot deel zijn leven. Verder uitte hij
zijn kritiek, anders dan Lady Anne, in het openbaar, wat hem in conflict bracht met
het koloniale bestuur.
Economische noodzaak - de depressie die volgde op de overwinning op Napoleon
- bracht Pringle, net als veel van zijn lotgenoten, naar Zuid-Afrika. In 1820 kwam
hij als leider van een groep van vierentwintig settlers, onder wie zijn vrouw, zijn
67-jarige vader en andere familieleden, terecht in het zogenaamde grensgebied aan
de Oost-Kaap, ver ten oosten van Kaapstad. Hier stuurde de Britse overheid nieuwe
immigranten bij voorkeur naartoe. Zij konden daar immers een mooie buffer vormen
tussen de vanuit het westen opdringende blanke kolonisten en Xhosa's die in een
reeks ‘grensoorlogen’ naar het oosten werden teruggedrongen. Pringle leerde nu de
Xhosa's, Hottentotten en Bosjesmannen kennen die hij zou portretteren in zijn poëzie.
Door een ongeluk was Pringle als kind kreupel geworden en daardoor voor het
boerenleven minder geschikt. Hij verhuisde na een paar jaar naar Kaapstad, waar hij
bij een bibliotheek werkte, een school oprichtte en - samen met een ‘Nederlandse’
dominee - een Engels-Nederlands tijdschrift oprichtte. Dit blad werd echter zijn
zwanenzang in Zuid-Afrika. Zijn plannen voor een modern, kritisch tijdschrift bleken
in een Kaapkolonie waar geen sprake was van persvrijheid, onuitvoerbaar. Er zat
voor Pringle weinig anders op dan terug te keren naar Europa (1826); in Engeland
werd hij secretaris van een genootschap tegen de slavernij.
Pringle is in de eerste plaats bekend als dichter: zijn gedichten worden tot in onze
tijd geregeld herdrukt. Het gaat om metrische poëzie, kernachtig, gekleurd door de
staande rijmen die de Engelse (of de Afrikaanse!) dichter zoveel makkelijker kan
hanteren dan de Nederlandse. Pringle beschrijft zijn nieuwe land, de natuur, de
dierenwereld, het emigrantenleven in Afrika, maar in zijn poëzie springen toch vooral
de gedichten over de verschil-
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lende bevolkingsgroepen en hun onderlinge relaties naar voren. Het gaat hier om
poëzie met een boodschap. Pringle schrijft vanuit christelijk standpunt - naar verluidt
lag de bijbel altijd op tafel - en veroordeelt de koloniale heersers, in het bijzonder
de groep die zich bezig houdt met de slavenhandel. De zendelingen komen er bij
hem veel beter af, evenals de inheemse Afrikanen. Een interessante schildering van
de Xhosa-samenleving geeft hij in zijn gedicht ‘The Kosa’, met als begin:
The free-born Kosa still doth hold
The fields his fathers held of old

Pringle was dus geen aanhanger van de theorie dat de Zoeloes en Xhosa's pas ten
tijde van Van Riebeeck in Zuid-Afrika gearriveerd waren en daarom geen bijzondere
rechten op de grond konden doen gelden. In het woordje ‘still’ klinkt Pringles besef
door dat de blanken uiteindelijk aan de vrije Xhosa-samenleving een eind zouden
maken. Intussen bepleit hij de gelijkwaardigheid van Europeanen en Afrikanen. Ook
aan de Bosjesman wijdt hij enkele gedichten. ‘I am lord of the Desert Land’, laat hij
hem zeggen. Zijn sonnet ‘The Bushman’ begint met een idyllisch beeld van een
gezin:
The Bushman sleeps within his black-browed den,
In the lone wilderness. Around him lie
His wife and little ones unfearingly

Maar dit beeld wordt in de volgende versregel verstoord. Die luidt namelijk: ‘For
they are far away from “Christian-Men”’ en suggereert zowel de dreiging die de
Europeanen voor de Bosjesman inhouden als de schijnheiligheid van dezelfde
Europeanen die zich ondanks onchristelijk gedrag beroemen op hun geloof. In een
van zijn bekendste gedichten, ‘The Forester of the Neutral Ground’ (dit is het
omstreden gebied tussen Europeanen en Xhosa's), pleit Pringle zelfs voor de
gelijkwaardigheid van een liefdesverhouding tussen mensen van verschillende
huidskleur.
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De ‘forester’ die hij aan het woord laat, heet Arend Plessie, kennelijk een Afrikaner
van Franse afstamming. Zijn keuze voor zijn geliefde ‘brown Dinah’ betekende een
breuk met familie en vrienden; met vrouw en kinderen woont Plessie sindsdien in
afzondering. Hij leeft daar zonder vrees voor de gevaren van de natuur,
But sometimes there sinks on my spirit a dread
Of what may befal when the turf's on my head;
I fear for poor Dinah - for brown Rodomond
And dimple-faced Karel, the sons of the bond.
Then tell me, dear Stranger, from England the free
What good tidings bring'st thou for Arend Plessie?
Shall the Edict of Mercy be sent forth at last,
To break the harsh fetters of Colours and Caste?

In 1834, kort voor zijn dood, kwam Pringle met een omvangrijke publicatie, de
African Sketches. Dit werk bevat zijn ‘Poems Illustrative of South Africa’, waarvan
de meeste al eerder waren gebundeld, en vervolgens autobiografisch proza: het
‘Narrative of a Residence in South Africa’ (in1835 afzonderlijk herdrukt, in 1837
verschenen in Nederland als Schetsen en tafereelen uit Zuid-Afrika). Pringle moest
het voltooien in een race met de drukker, die hem hongerend naar kopij op de hielen
zat. Het ontbrak de auteur dus aan ‘de tijd om kort te zijn’ met als paradoxaal gevolg
dat het werk uitdijde. Onder meer doordat de verslaggever zich soms sterk
vereenzelvigt met de figuren die hij beschrijft - hij lijkt wel een romanschrijver met
zijn personages - draagt ook dit verslag, ondanks de haast, een persoonlijk karakter.
Is Pringle de vader van de Zuid-Afrikaanse Engelse poëzie, als stammoeder van de
Zuid-Afrikaanse roman geldt Olive Schreiner (1855-1920). Als dochter van een
Duitse zendeling werd zij in een Zuid-Afrikaanse zendingspost geboren; zij hoort
dus tot de eerste Engels-Zuid-Afrikaanse auteurs die geen immigrant
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zijn. Haar jeugd was moeilijk. Haar vader raakte aan lager wal; bij gebrek aan een
noemenswaardige schoolopleiding was zij in hoofdzaak autodidact. Al op haar
twaalfde moest zij het ouderlijk huis verlaten en trok zij in bij een oudere broer en
zus. Later werkte zij als gouvernante op afgezonderde boerderijen in de Karoo, in
intellectueel isolement. Hier schreef zij in vrije uren aan haar romans. Maar heel lang
hield zij het nergens uit; toen ‘iedereen’ zich naar de nieuwe diamantgraverijen van
Kimberley repte, deed zij dat ook en bleef er een klein jaar.
In 1881 ging ze naar Engeland, met vage plannen om arts te worden. Daar
publiceerde zij in 1883 haar grote succes The Story of an African Farm (Ned, vert.
Op een hoeve in Afrika, 1892; Een plaats in Afrika, 1997, verfilmd), de enige roman
die zij voltooid heeft. In 1889 keerde zij, mede als gevolg van astma, terug naar
Zuid-Afrika. Zij nam het in haar werk op voor onderliggende partijen: de
gekoloniseerde, vernederde zwarte Afrikanen, de Afrikaners die hun vrijheid verloren
onder de druk van het Britse imperialisme, de vrouwen. In 1897 liet zij de held van
haar allegorische geschrift Trooper Peter Halket of Mashonaland (Ned, vert. 1897)
een gedaanteverwisseling ondergaan van moordende rabauw tot prediker van
menslievendheid, in de hoop dat de imperialisten zijn voorbeeld zouden volgen. Zij
probeerde met haar geschriften de Boerenoorlog te voorkomen; door haar neiging
de ‘Boer’ te idealiseren raakte zij steeds meer afgezonderd in haar eigen
Engels-Zuid-Afrikaanse kring. Na de Boerenoorlog koos zij voor een ander front en
schaarde zich, met meer succes, onder de strijders voor het feminisme. In1913 ging
zij opnieuw naar Engeland, waar zij zich opnieuw isoleerde: vanuit pacifistisch
standpunt keerde zij zich tegen de Britse rol in de Eerste Wereldoorlog. Maar dit
protest van een oudere schrijfster van Duitse afkomst maakte geen indruk: haar tijd
was nu voorbij. Vergeten en eenzaam voer zij in 1920 terug naar Kaapstad, waar zij
overleed in een pension.
Begin jaren negentig had zij internationaal succes met ‘dromenboeken’ met fabels
en allegorieën. Haar Afrikaner criticus Uys Krige loopt weg met haar allerminst
dromerige Thoughts on South Africa (1923, Ned, vert. van de eerste helft, op basis
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van tijdschriftpublicaties, 1900). In 1891 toont zij zich profetes als zij glashelder
uiteenzet waarom het grote project van de gescheiden gebieden voor elk ‘ras’ (dat
driekwart eeuw later in uitvoering zou komen) gedoemd is te mislukken. Tegelijk
biedt zij enig idealistisch perspectief, wellicht bruikbaar in de eenentwintigste eeuw.
Krige citeert:
The blending has now gone too far. There is hardly a civilized roof in
South Africa that covers people of only one nation; in our households, in
our families, in our very persons we are mingled.
[...]
there is a subtle but a very real bond, which unites all South Africans, and
differentiates us from all other peoples in the world. This bond is our
mixture of races itself. It is this which divides South Africans from all
other peoples in the world, and makes us one. [...] The only form of
organization which can be healthily or naturally assumed by us is one
which takes cognizance of this universal condition.
Jaren na Schreiners dood volgden nog twee onvoltooide romans: From man to man
(1927) en Undine (1929), allebei uit de tijd van The Story of an African Farm.
Tientallen jaren heeft zij de manuscripten meegesleept.
Haar werk is onevenwichtig, draagt clichématige en melodramatische trekken, en
is niet vrij van halfzachtheid. Deze bezwaren zijn ook aan te voeren tegen de African
Farm, het boek dat haar niettemin beroemd maakte. Ten dele dankt het zijn succes
aan Schreiners beschrijving van de plaats van handeling: de Karoo, de grote,
grotendeels vlakke halfwoestijn met zijn harde klimaat, dunne bevolking en
reuzenafstanden. Dit gebied met zijn spaarzame begroeiing, arme fauna en de
opvallende wisseling van tinten rood en bruin in de bodem maakt indruk. De lezer
heeft de ‘African farm’ levenslang op zijn netvlies, zoals die ligt in het lege land, te
midden van zand, stof en rots; het ‘plaasleven’ gaat voort van dag tot dag met een
zeldzame bezoeker als spectaculaire attractie.
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Van de geïdealiseerde plaas uit de latere Afrikaanse plaasromans is bij Schreiner
geen sprake. De bazin, de Afrikaner vrouw Tant' Sannie, is zó dom dat men zich
afvraagt hoe een plaas onder haar leiding kan voortbestaan. Zij is niet meer dan een
type, net als de eerste bezoeker, een figuur met de fraaie naam Bonaparte Blenkins,
een komisch karakter: hij dringt zichzelf met veel grootspraak in bij Tant' Sannie en
leidt een lui leventje als plaasonderwijzer zonder enige bekwaamheid. Maar Schreiner
vermijdt zoetsappigheid door hem (à la Dickens) niet alleen als uitvreter en leugenaar
te presenteren, maar vooral als uitgesproken sadist. Een overtuigend motief vormt
de strijd tegen deze twee afstotelijke onderdrukkers, aangebonden door drie kinderen.
Twee daarvan zijn de ‘dragende’ karakters van de roman: Waldo, hartstochtelijk op
zoek naar de waarheid, altijd bezig met religieuze en filosofische vragen, bovendien
met een trek van de homo universalis (hij vindt een apparaatje uit om schapen te
scheren), en de hoofdfiguur, Lyndall, een meisje dat haat koestert jegens machthebbers
en ook in andere opzichten doet denken aan een geïdealiseerd zelfportret. Zij is
nerveus, trots en opstandig en heeft bovendien altijd gelijk, maar niettemin houdt
iedereen van haar het meest. Een kitscherige kant van haar persoonsbeschrijving
vormt de herhaalde vermelding van haar erg interessante ogen: ‘steel-grey by day
but black by night’. Anders dan Schreiner gaat zij in haar tienertijd nog wel een
aantal jaren naar school.
Twee geheimzinnige vreemdelingen bezoeken nog de plaas. De eerste vertelt een
symbolisch verhaal, een van de romantische tussenvoegsels in de roman. De tweede
voert Lyndall, die zwanger op de plaas is teruggekeerd, definitief weg. Haar kind is
niet levensvatbaar en na een periode van ziekte overlijdt ook Lyndall zelf, onderweg
naar een onduidelijke bestemming, in een pension. Een hele reeks zwaar romantische
elementen dus, maar Schreiner voorspelt zowel met het jonggestorven enig kind als
met Lyndalls eind wel haar eigen lot. The Story of an African Farm hoort tot de
categorie van de ‘good bad books’: ieder kan veel zwakke punten noemen, maar
velen koesteren toch ook een zwak voor dit sentimentele, strijdbare, jeugdige werk.
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Hoewel haar boek in feite lang niet de eerste Zuid-Afrikaanse roman is, fungeert het
toch als baken. De oudere worden namelijk niet meer gelezen, de African Farm blijft
in druk. Rond Cradock aan de Oost-Kaap, in de streek waar Schreiner haar romans
schreef en monumentaal begraven ligt, bestaat een kleine Schreiner-cultus. In de
Zuid-Afrikaanse literatuur van vandaag vindt men verwijzingen naar haar werk,
bijvoorbeeld bij Etienne van Heerden (Kikoejoe). Haar populariteit wordt overigens,
zeker buiten Zuid-Afrika, ruim overtroffen door die van haar Engelse tijdgenoot sir
Henry Rider Haggard (1856-1925), die uit een paar jaar durend verblijf in Afrika
de inspiratie puurde voor heldhaftige avonturenverhalen als King Salomon's mines
(1885) en She (1887). Van deze en andere boeken verschenen Nederlandse vertalingen
in tientallen edities.
Sol T. Plaatje (1876-1932), zelf Tswana maar ook polyglot, is met Mhudi: an Epic
of South African Native Life a Hundred Years Ago (1930, Ned, vert. 1998) de eerste
zwarte Zuid-Afrikaanse schrijver met een roman in het Engels. Net als veel andere
zwarte literatoren heeft Plaatje een missieachtergrond en kan hij gelden als
verpersoonlijking van cultuurvermenging. Hij had belangstelling voor westerse
literatuur (hij bewonderde zowel Shakespeare als Olive Schreiner) maar ontplooide
vanuit die interesse ‘Afrika-activiteiten’. Hij vertaalde Shakespeare in het Tswana,
verzamelde oude Tswanaverhalen en schreef boeken over zijn taal. Na een tijdje
postbode geweest te zijn, fungeerde hij als gerechtstolk en deed hij politiek en
journalistiek werk; hij bezocht zowel Engeland als de Verenigde Staten en Canada,
met de bedoeling daar bekendheid te geven aan het lot van de zwarte Zuid-Afrikanen,
maar ook omgekeerd Zuid-Afrika op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe
ontwikkelingen in de situatie van de Amerikaanse negerbevolking.
Zoals de ondertitel suggereert, is Mhudi een historische roman. Hij speelt zich af
in de jaren dertig van de negentiende eeuw en toont het personage Mhudi en haar
man als slachtoffers van de stamconflicten en de oorlogen om gebiedsuitbreiding in
die tijd. Het boek heeft een opvallende tekstgeschiedenis. Even-
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als bij Mofolo's Chaka werd de publicatie jarenlang opgehouden en de vervolledigde
uitgave (1978) wees uit dat een aantal ‘orale’ kenmerken destijds is weggewerkt.
Raakt Plaatjes roman dus aan de ‘eeuwig’ actuele kwestie van de rechten op grond,
ook de rest van zijn werk overleeft de schrijver doordat voor ‘zijn’ onderwerpen nog
lang na zijn dood belangstelling is. Directer dan in Mhudi snijdt hij de kwestie van
de grondrechten aan in zijn onderzoek naar de uitwerking van de zogenaamde
Naturellen-Grondwet uit 1913. Deze wet maakte de zwarte Zuid-Afrikaan volgens
Plaatje weliswaar niet voluit tot slaaf, maar wel tot verstoteling in eigen land. Hij
schreef hierover zijn Native life in South Africa (1916). Een andere ophefmakende
publicatie is: The Mote and the Beam [splinter en balk]: an Epic of Sex-relationship
‘Twixt White and Black in British South Africa (1921). Nog in 1973 stelde hij postuum
een gevoelige zaak aan de orde, namelijk in The Boer War Diary of Sol T. Plaatje,
later herdoopt tot The Siege of Mafeking. Plaatje heeft het beleg van Mafeking
meegemaakt en kon de reactie van een zwarte Zuid-Afrikaan op de Boerenoorlog
verwoorden. Zo droeg hij na zijn dood nog bij tot de belangrijke correctie van het
historische beeld van de Boerenoorlog die zich voltrok in het laatste kwart van de
twintigste eeuw: de vaak als internblanke ruzie tussen Engelsen en Afrikaners
beschouwde Boerenoorlog kostte in feite ook het leven aan vele duizenden zwarten.
Kort voor het decennium van de Dertigers, de vernieuwers van de Afrikaanse poëzie,
kreeg de Engelstalige Zuid-Afrikaanse literatuur in het blad Voorslag (1926) een
literair tijdschrift dat ondanks een uiterst korte levensduur opzien baarde en zijn faam
behoudt. Voorslag is het resultaat van samenwerking tussen drie bijzondere figuren.
De grote mannen waren Roy Campbell en William Plomer. Toen zij hun onderneming
ook een Afrikaner tintje wilden geven, kwamen ze terecht bij de nog jongere Laurens
van der Post. Alledrie zijn ze geboren Zuid-Afrikanen die na de Voorslag-tijd
Zuid-Afrika verlieten, voor de Britten vochten gedurende de Tweede Wereldoorlog
en het grootste deel van hun leven doorbrachten in het buitenland.
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Roy Campbell (1901-1957) is de bekendste Zuid-Afrikaanse Engelse dichter, tevens
levenslang wonderkind. In de jaren twintig is hij het type van de moderne dichter,
met de trekken van de vitalist, maar hij behoudt ze - in tegenstelling tot veel Europese
vitalisten - zijn hele leven; hij lijkt wel een poëtische broer van Hemingway. In 1924
debuteerde hij met een virtuoos lang gedicht, The Flaming Terrapin. Zijn werk muntte
uit in scherpe satires op oudere Zuid-Afrikaanse literatuur en op de Zuid-Afrikaanse
koloniale levensstijl. Ook voor deze dichter nam Olive Schreiner een bijzondere
plaats in:
Buffel's kop
(Olive Schreiner's grave)
In after times when strength or courage fail
May I recall this lonely hour: the gloom
Moving one way: all heaven in the pale
Roaring: and high above the insulated tomb
An eagle anchored on full spread of sail
That from the wings let fall a silver plume.

In zijn bekendste bundel Adamastor (1930) combineert hij de lyrische poëzie waardoor
hij bekend zou blijven met tijdgebonden, min of meer satirische verzen; Adamastor
is de mythische reus die in De Lusiaden van de zestiende-eeuwse dichter Camões
de ‘Stormkaap’ aan Afrika's zuidpunt verpersoonlijkt en ook wel geldt als symbool
van heel Afrika. In Europa werkte Campbell als beroepsschrijver. Ook deed hij van
zich horen als stierenvechter, aanhanger van generaal Franco en anticommunist; in
de oorlog meldde hij zich toch voor het Britse leger. Hij woonde lange tijd in Portugal
en kwam daar om het leven bij een autoongeluk. In een sonnet maakt hij Camões,
Portugals nationale dichter, tot voorbeeld van een bepaald type dichterschap:
Camões, alone of all the lyric race,
Born in the black aurora of disaster,
Can look a common soldier in the face:
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I find a comrade where I sought a master:
[...]
Through fire and shipwreck, pestilence and loss,
Led by the ignis fatuus of duty
To a dog's death - yet of his sorrows king He shouldered high his voluntary Cross,
Wrestled his hardships into forms of beauty,
And taught his gorgon destinies to sing.

Het oeuvre en het leven van de uiterlijk evenwichtiger William Plomer (1903-1973)
hebben veel minder de aandacht getrokken. Hoewel hij in Londen gold als
gezaghebbend Engels literator, bleven niettemin Zuid-Afrika en wat daarmee
verbonden is, de kern van zijn literaire activiteit bepalen, zoals de volgende regels
suggereren:
A game of chess
‘Neither will win,’ the watchers say
Now that the contest starts.
For Black men move without their heads,
And White without their hearts.

Er volgen nog drie kwatrijnen. Plomers ingehouden, ironische stijl kreeg waardering,
maar niet in brede kring. Tegen het eind van zijn leven, in de hoogtijdagen van het
apartheidssysteem, herdacht hij in de elegie ‘A Taste of the Fruit’ twee slachtoffers
van door dat systeem bevorderd isolement: Nat Nakasa, de verbannen journalist van
het antiapartheidsblad Drum, en Ingrid Jonker, de kritische Afrikaner dichteres.
Allebei pleegden zelfmoord. Behalve poëzie schreef Plomer romans, biografisch en
autobiografisch werk, verhalenbundels, essays en operalibretto's. Maar eerst en vooral
is hij de schrijver van het revolutionaire jeugdwerk Turbott Wolfe (gepubliceerd in
de Voorslag-tijd maar eerder geschreven). Dit is zijn bekendste boek gebleven. Een
jonge Engelsman, alter ego van de schrijver, vertelt over zijn
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kennismaking met Zuid-Afrika, met Zuid-Afrikanen van verschillende kleur en
achtergrond. Plomer gebruikt hier moderne vormelementen om uiting te geven aan
het grote vraagstuk van de jonge goedopgeleide blanke: hoe kan hij zijn min of meer
idealistische levensopvatting overeind houden in het onmogelijke milieu van een
racistisch Zuid-Afrika? Turbott Wolfe wordt beschouwd als de eerste Zuid-Afrikaanse
roman over de rassenscheiding.
Laurens van der Post (1906-1996) was Afrikaner van geboorte maar schreef bijna
altijd in zijn tweede taal, het Engels. Hij is het schoolvoorbeeld van de jezusfiguur:
iemand die drijft op zijn charisma, met trekken van de charlatan. Lange tijd was hij
de bekendste Zuid-Afrikaanse auteur, en ook buiten literaire kringen een beroemdheid.
Na de Voorslag-tijd trok hij met Plomer naar Japan, verbleef als krijgsgevangene
enkele jaren in Japanse kampen, speelde in 1945 een rol bij de machtsoverdracht
door de Japanners op het eiland Java en maakte vele reizen, waaronder een aantal
expedities in Afrika. Na de oorlog ontwikkelde hij zich tot productief en succesvol
schrijver. Hij dankte dit aan zijn vermogen om de stof van zijn spectaculaire
levensgeschiedenis - (Zuid-)Afrika, het rassenvraagstuk, zijn oorlogservaringen,
Japan enzovoorts - te belichten vanuit een antimaterialistische, innemend humane
visie, die echter niet vrij blijft van zweverigheid. Altijd onderstreept hij het belang
van het innerlijk, van de ziel (of: het hart) van de mens, en van de daarmee direct
verbonden verbeelding, die hij van doorslaggevend belang acht. ‘Het verhaal’ is voor
de geest onmisbaar, in ‘het verhaal’ vind je de waarheid. Door te ver doorgedreven
rationalisme, moderne technologische ontwikkelingen en abstracte ideologieën dreigt
de mens naar zijn mening van deze kern te vervreemden. De mens verdwaalt in
oppervlakkigheid, verliest een deel (namelijk het onderbewuste) van zijn persoon en
schiet daardoor tekort in zelfkennis. Van der Post volgt in dit verband de Zwitserse
psychiater Jung, die hij persoonlijk kende en over wie hij een boek schreef: Jung
and the Story of Our Time (1975, Ned, vert. 1978). Voor velen werd Van der Post
op den duur veel meer dan
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een schrijver: een veelgevraagd spreker, een voorganger, een wijze goeroe, van wie
men niet alleen via het geschreven woord maar ook via film en televisie wilde leren
hoe het leven in elkaar zit. In 1981 werd hij door de Britse koningin geridderd.
Sindsdien was hij sir Laurens.
Zijn debuut In a Province (1934) handelt direct over Zuid-Afrika, over de
vriendschap tussen een zwarte Zuid-Afrikaan en een Afrikaner. Het boek speelt zich
af tegen de achtergrond van conflicten tussen politie, vakbonden en communisten;
men vindt hier meteen al Van der Posts overtuiging dat slechts ‘het hart’ ertoe doet
en dat ideologische ‘-ismen’ kwaad aanrichten. Ook in de rest van zijn omvangrijke,
veelal autobiografisch gerichte werk komt zijn geboorteland vaak op de voorgrond.
Van der Post is de grote profeet van de (door hem sterk geïdealiseerde) cultuur van
de Bosjesmannen. Bij dit ‘voorhistorische’ volk meende hij menselijke mogelijkheden
terug te vinden die elders, ook in hemzelf, door de voortgaande beschaving vrijwel
verloren waren gegaan. In het bijzonder voor hun verhalen heeft hij grote
belangstelling. In The Lost World of the Kalahari (1958, Ned, vert. 1960) en The
Heart of the Hunter (1961) combineert hij spannende beschrijvingen van zijn reizen
met een pleidooi voor de zwaar bedreigde samenlevingsvormen van de Bosjesmannen,
waarvan de definitieve ondergang een onherstelbaar verlies zou betekenen voor de
menselijke geest.
Zijn laatste boek, The Admiral's Baby (1996), bevat Van der Posts herinneringen
aan ‘Java 1945’ toen hij, na jaren gevangenschap ternauwernood vrij, van de ene
dag op de andere in een uiterst verantwoordelijke positie belandde. Vanuit zijn
humane levensopvatting probeerde Van der Post zich ook in dit spannings-, zo niet
mijnenveld tussen verslagen Japanners, revolutionaire Indonesiërs en reactionaire
Nederlanders op een nette manier staande te houden, waarbij de laatste groep bepaald
geen goede indruk op hem gemaakt heeft.
Naast de internationaal georiënteerde Voorslag-drie schreef in de jaren twintig en
dertig een tweetal andere schrijvers juist een uitgesproken nationale literatuur: Pauline
Smith (1882-1959)
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en Herman Charles Bosman (1905-1951). Het kleine oeuvre van Smith bestaat uit
verhalen en een roman, The Beadle (1926); al haar werk handelt over het geïsoleerde
leven van Afrikaner boeren in de Karoo. Smith sympathiseert met hun kleine
gemeenschap, grotendeels bepaald door de traditie, met hun zucht naar
onafhankelijkheid, met hun geloof en het daarmee verbonden zondebesef. Hoewel
Bosman veel meer genres beoefende, en ook wel in het Afrikaans schreef, wordt zijn
reputatie bepaald door zijn Engelse ‘short stories’, grotendeels geschreven voor
tijdschriften in de jaren dertig, maar later verzameld in bundels als Mafeking Road
(1947). Het zijn uitgekookte verhalen, voor een groot deel gepresenteerd via zijn
volkse Afrikaner verteller Oom Schalk Lourens, een van de bekendste figuren van
de Zuid-Afrikaanse literatuur. Zonder tegen Pauline Smith te polemiseren neemt
Bosman toch wel afstand van het pastoraal-idyllische karakter van haar werk. Na
zijn dood is de belangstelling voor zijn schrijverschap alleen maar gegroeid; via oude
en nieuwe selecties behoudt Bosman zijn plaats in de Zuid-Afrikaanse boekwinkel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog debuteerde Peter Abrahams (1919), de eerste
kleurling-schrijver van de Zuid-Afrikaanse Engelse literatuur. Abrahams groeide op
in Johannesburg, ging naar zee, woonde enige tijd in Engeland maar vestigde zich
uiteindelijk op Jamaica, waar hij werkzaam was als journalist. Hij was ook de eerste
niet-blanke emigrant die buiten Zuid-Afrika aandacht kreeg voor de wantoestand
van segregatie en apartheid.
Tijdens grote mijnstakingen tegen de regering-Smuts kort na de oorlog kwam hij
met zijn roman Mine Boy (1946), zijn variatie op het ‘Jim goes to Joburg’-thema.
Ondanks een zekere clichématigheid is het succes van dit vlotgeschreven, uiterst
actuele boek begrijpelijk. De hoofdfiguur is een zekere Xuma, analfabeet, een Zoeloe
uit het uiterste noorden van Zuid-Afrika. Als groentje belandt hij in de grote stad om
in de mijnen te gaan werken. Zo moet hij zich staande houden in het harde stadsleven,
de townships met de shebeens, de illegale kroegen; de lezer
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ontdekt die wereld met hem. ‘In the city it is like this: all the time you are fighting.’
Behalve om de tegenstelling stad-platteland, waarbij het plattelandsleven geïdealiseerd
wordt, draait het in Mine Boy vooral ook om de rassentegenstellingen, die zowel het
leven in de mijn als het privé-leven doordesemen. Van zijn blanke ‘leermeester’ in
de mijn leert Xuma de humanistische idee: ‘To be a man first, think like a man first,
and then a black man.’
Abrahams gaf andermaal blijk van een bijna navrant gevoel voor actualiteit toen
hij in 1948, het jaar dat de Nationale Partij met een apartheidsprogramma aan de
macht kwam, The Path of Thunder publiceerde (Ned, vert. Onweer over Afrika,
1952), over de liefde van mensen van verschillende kleur. Onder (veel) meer volgde
nog Tell Freedom: Memories of Africa (1954, Ned. vert. Mijn volk roept om vrijheid,
1957). In dit laatste, voor een belangrijk deel autobiografische boek keert Abrahams
terug naar de armoewijken van Johannesburg die hij ook in Mine Boy beschreef.
Zonder aan Abrahams' succes af te doen, zijn invloed blijft ver achter bij die van
Cry, the Beloved Country, a Story of Comfort in Desolation van Alan Paton
(1903-1988). Dit boek, ook al uit dat bizarre jaar 1948, is waarschijnlijk nog altijd
de bekendste roman uit Zuid-Afrika (Ned, vert. Tranen over Johannesburg, 1949;
verfilmd in 1951 en 1995). Met Mine Boy zijn er nogal wat overeenkomsten. ‘Jim
goes to Joburg forever’ (Patons roman hoort tot de best geslaagde verwerkingen van
dit motief). Opnieuw spelen de tegenstelling stad-platteland en de
rassentegenstellingen een voorname rol. Beide boeken tekenen een beroerde situatie,
maar zijn niet zonder hoop. Allebei danken ze hun succes mede aan hun grote
buitenlandse uitgevers: Mine Boy verscheen in Engeland bij Faber & Faber, Cry, the
Beloved Country in de Verenigde Staten bij Jonathan Cape.
In Patons boek wordt Stephen Kumalo, een dorpsgeestelijke uit Natal, een Zoeloe,
naar Johannesburg geroepen omdat zijn zoon daar samen met andere familieleden
te gronde dreigt te gaan. De uittocht van platteland naar stad tast de sociale banden
aan, waardoor de nieuwe stadsbewoners losslaan en afzakken
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naar de misdaad. Kumalo maakt kennis met een wereld van oplichting en prostitutie
en probeert ‘de zijnen’ van de ondergang te redden, met wisselend succes. Zijn zoon
krijgt de doodstraf omdat hij bij een inbraak een zekere Arthur Jarvis heeft vermoord,
een blanke strijder voor gelijke behandeling van blank en zwart. Terug in zijn dorp
maakt Kumalo kennis met James Jarvis, Arthurs vader, die toevallig in de buurt
woont. Dit is een conservatieve Zuid-Afrikaan, die echter na de moord veel meer
begrip heeft gekregen voor wat zijn zoon bezielde en zich volop voor de streek is
gaan inzetten. Tussen de vaders Kumalo enjarvis groeit een band. De troost van de
ondertitel is christelijk getint: hoop, liefde en onderling vertrouwen kunnen een
wending ten goede tot stand brengen, al weten we niet wanneer.
Paton was aanvankelijk leraar en werd later directeur van een verbeteringsgesticht
voor zwarte jongens, waar hij progressieve opvoedingsmethoden toepaste. Onder
het bewind van de Nationale Partij kon hij dit werk niet voortzetten. In de jaren vijftig
werd hij voorzitter van de Liberale Partij, wat hij bleef tot 1968 toen de partij
ontbonden werd omdat ook niet-blanken lid waren. Paton bleef in Zuid-Afrika wonen,
hoewel hij slachtoffer was van pesterij van de kant van de regering en andere
apartheidsaanhangers. In 1953 publiceerde hij een tweede roman: Too Late the
Phalarope, over een Afrikaner politieman die ten onder gaat aan zijn liefde voor een
vrouw met een andere huidskleur. Meer verhalend werk volgde. Verder schreef hij
twee autobiografische werken: Towards the Mountain (1980) en Journey Continued
(1988).
Het eerste grote ‘officiële’ succes van de Zuid-Afrikaanse literatuur is wel de
toekenning van de Nobelprijs voor literatuur in 1991 aan Nadine Gordimer (1923).
Gordimer is een realistische schrijfster. Zij wil met haar romans en verhalen een
afspiegeling van de werkelijkheid bieden. Sinds de jaren vijftig volgt zij de actuele
ontwikkelingen in Zuid-Afrika op de voet. Daarover informeert zij haar lezers, niet
als journalist of historicus maar als romanschrijfster. Gordimers personages worden
in hun gezinsleven en in hun innerlijk geraakt door de politieke verandering -

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

144
in het bijzonder door de apartheid. Dankzij haar vermogen zich in haar verzonnen
figuren in te leven, kan de schrijfster de uitwerking van de apartheidspolitiek voor
haar lezers voelbaar maken; zij krijgen zelfs toegang tot ervaringen die de personages
zelf zich niet bewust lijken te zijn. Op deze manier zou Gordimer een betere kijk op
de waarheid kunnen geven dan een historicus of een journalist.
Een van de moeilijkheden hierbij is, zoals bij alle realisme, de nagestreefde
objectiviteit. Gordimer is zich ervan bewust dat haar eigen antiapartheidsstandpunt
haar werk kleurt en zou dit ook niet anders willen, maar probeert genuanceerd te
blijven. Haar sympathieke personages dicht zij ook zwakke of slechte kanten toe.
Een andere vraag die zij zich stelt is die naar de relevantie van haar werk en van
literatuur in het algemeen. Wat doet het ertoe wat zij schrijft? Is literatuur niet vooral
een goedkope uitweg waarmee intellectuelen zich kunnen afmaken van de plicht die
zij hebben, namelijk: in te grijpen in de ongespiegelde werkelijkheid?
Een volgend probleem betreft de samenwerking tussen blanke en zwarte bestrijders
van de apartheid, die bemoeilijkt wordt doordat de blanken in het apartheidssysteem
altijd bevoorrecht blijven en daarom volgens sommige zwarte medestrijders als het
erop aankomt ongeloofwaardig zijn. Welke plaats moet de blanke in Zuid-Afrika
innemen? Hééft hij er eigenlijk wel een plaats? In Gordimers roman Burger's
Daughter (1979, Ned, vert. 1982), een goed voorbeeld van de typische individuele
geschiedenis à la Gordimer, is Rosa Burger ondanks haar sprekende achternaam
dochter van een militante communist en antiapartheidsstrijder, die sterft in de
gevangenis. Aanvankelijk wil Rosa (vernoemd naar Rosa Luxemburg) niets meer te
maken hebben met de struggle, die haar jeugd voor een groot deel bepaald heeft. Ze
trekt naar Frankrijk, naar de Provence, en leidt daar een prettig leventje. De ommekeer
komt als ze wordt uitgescholden door een zwarte jongen, een soort adoptiehalfbroer
met wie ze als kind onder één dak heeft gewoond. Wat hij tegen haar zegt doet denken
aan pamfletten van de Black-Consciousnessbeweging van Steve Biko, die blanke
medestanders beschouwde als
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hinderpalen voor de ontwikkeling van de zwarte. Rosa besluit tot een koerswijziging:
zij kan Zuid-Afrika toch niet ontlopen en moet een eigen houding vinden tegenover
het land, zijn ellende en haar eigen verleden. Zij gaat in het ziekenhuis van Soweto
werken, te midden van de arme zwarten, en belandt zelfs in de gevangenis. Burger's
Daughter was net als Gordimers eerdere roman The Late Bourgeois World (1966,
Ned, vert. 1968) enige tijd in Zuid-Afrika verboden.
Tot haar bekendste boeken hoort behalve het als picareske aangekondigde,
misschien het best in het kader van vrouwenbevrijding te beschouwen maar in elk
geval nogal bizarre A Sport of Nature (1987, Ned, vert. 1988), ook de sterk
symbolische roman The Conservationist (1974, Ned, vert. De milieubeheerder 1987).
Dit boek zou als Engelse bijdrage aan de ‘herschrijving’ van de plaasroman kunnen
gelden. Hoofdfiguur is de industrieel en plaaseigenaar Mehring. Hij wil buiten de
politiek blijven, maar kan dat moeilijk volhouden als op zijn land een dode zwarte
man gevonden wordt. Als bij een grote storm het slordig begraven lijk weer naar de
oppervlakte komt, krijgt Mehrings zenuwcrisis de overhand en vlucht hij weg van
de boerderij. Behalve de altijd actuele grondkwestie (waarom is de plaas van Mehring
en niet van de plaasbewoners?) vinden we hier nog een reeks andere met
apartheids-Zuid-Afrika verbonden motieven.
Ook het Zuid-Afrika van na de apartheid heeft Gordimer beschreven, bijvoorbeeld
in None to Accompany Me (1994, Ned. vert. 1994). Ditmaal is de advocate Vera
Stark (let weer op de namen) de hoofdfiguur. Als antiapartheidsstrijdster kan zij in
het nieuwe Zuid-Afrika carrière maken. Zij doet belangrijk werk voor de
totstandkoming van de nieuwe grondwet. Maar zij is geenszins in een paradijs beland,
ze is ook slachtoffer van de opkomende criminaliteit. Actuele vraagstukken worden
verbeeld in de lotgevallen van enkele zwarte personages, zoals de uit ballingschap
terugkerende ANC'ers Didymus en Sally Magoma, vrienden van Vera. Terwijl
Didymus totaal tegen zijn verwachting na thuiskomst op een zijspoor wordt
gerangeerd, groeit Sally uit tot een van de opkomende sterren van het ANC.
Gordimers essays zijn gebundeld in: The Black Interpreters,
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Notes on African Writing (1973), The Essential Gesture (1988) en Living in Hope
and History (1999). In haar vroege roman A World of Strangers (1958) verwerkt zij
haar ervaringen met een kant van Zuid-Afrika die in de eerste plaats is verbonden
met het lot van de niet-blanken: het leven in achterbuurten en townships.
Naast Soweto, het internationaal beruchte township met een miljoenenbevolking
nabij Johannesburg, hebben in Zuid-Afrika sinds de jaren vijftig twee
‘achterstandswijken’ een nationale betekenis gekregen: Sophiatown (Johannesburg)
en District Zes (Kaapstad). Hier woonden uiteenlopende groepen gezamenlijk in één
buurt. Beide wijken zijn door de bulldozers van de apartheid afgebroken, tegen de
zin van de bewoners, die verwezen werden naar townships buiten de stad of zelfs
naar ‘thuislanden’, honderden kilometers verder. Op de plaats van Sophiatown,
ontruimd vanaf medio jaren vijftig, kwam een woonbuurt voor blanken met de
trefzeker gekozen naam: Triomf (vergelijk de gelijknamige roman van Marlene van
Niekerk). De apartheidsplannen voor District Zes, dat omstreeks 1970 werd
afgebroken, zijn nooit uitgevoerd; vlak bij het centrum van Kaapstad lag tientallen
jaren een open vlakte. Pas in 2000 is men begonnen met de uitvoering van nieuwe
plannen.
Sophiatown en District Zes vervullen in de Zuid-Afrikaanse cultuur een
symboolfunctie. Het waren oude, afgetrapte buurten waar het leven moeilijk was.
Maar er waren ook romantisch-exotische kanten: mensen van verschillende kleur
woonden er door elkaar, men dronk, danste, rookte, speelde jazz en reed bij
gelegenheid in feestelijk grote oude Amerikaanse auto's rond: klein Chicago, inclusief
gangsterbendes, prostitutie, illegale drankhandel, kleine en grotere misdaad. De
verhalen over de twee platgewalste buurten worden met de tijd steeds mooier.
Sophiatown is in de literatuur verbonden met het tijdschrift Drum, waarin in de jaren
vijftig een aantal jonge zwarte journalisten en schrijvers tussen alledaagse schrijverij
door de kans kreeg om kritische rapportages en verhalen te publiceren voor een
breedpubliek. Van deze groep is Can Themba (1924-1968), ook door zijn vroege
dood, het meest direct met deze tijd verbon-
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den gebleven. Maar ook pas later met ander werk bekend geworden zwarte schrijvers
stammen uit de ploeg van Drum: Ezekiel Mphahlele (1919) met zijn autobiografische
Down Second Avenue (1959), Bloke Modisane (1923-1986) met zijn autobiografie
Blame me on history (1963, Ned, vert. De wet is blank, 1965) en Lewis Nkosi (1936)
met de essaybundel Home and Exile (1965) en de roman Mating Birds (1986, Ned.
vert. 1987). Allevier zijn overigens na hun Drum-tijd uitgeweken naar het buitenland.
Van de schrijvers die de legende van het multiculturele District Zes in de literatuur
levend houden, is de ‘kleurling’ Richard Rive (1931-1989) een van de belangrijkste.
In Kaapstad hoorde hij tot een kring van moderne kunstenaars rond de blanke
Afrikaner Jan Rabie maar hij werkte ook mee aan het ‘noordelijke’ Drum. Met Nkosi
behoort hij tot de belangrijke critici; hij schreef onder meer over Olive Schreiner.
Ook Rives werk is doortrokken van de apartheid. In zijn eerste roman, Emergency
(1964, in Zuid-Afrika lange tijd verboden), doet de beruchte schietpartij in Sharpeville
(1960) de hoofdfiguur Dreyer beseffen wat er in Zuid-Afrika aan de hand is. Na
Rives dood (hij werd vermoord) verscheen nog een vervolg, Emergency Continued
(1990, Ned, vert. 1993). Zijn laconieke autobiografie Writing Black (1981), met
indrukken van bezochte luisterrijke plaatsen op verschillende continenten (Londen,
Parijs, Hawaii, Paterswolde), heeft te weinig aandacht gekregen. Veel bekender is
de realistische roman ‘Buckingham Palace’, District Six (1986, Ned, vert. 1988). De
hoofdfiguur denkt terug aan zijn kindertijd in District Zes, waar hij opgroeide in een
schamel huisje, één uit een rijtje van vijf. Galgenhumor heeft de huizen ‘Buckingham
Palace’ gedoopt; er is ook een bordeel, waar de hoeren uiteraard een goed hart hebben.
De roman, die het volksleven beschrijft, doortrokken van armoede, discriminatie
en alle ellende die daarmee samenhangt, maar ook vol onderlinge solidariteit, eindigt
met de ontruiming van de buurt. Als de bewoners van ‘Buckingham Palace’ naar het
politiebureau moeten om (ter voorbereiding van de deporta-
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tie van de niet-blanken) een verklaring af te leggen over hun ras, onthult de blanke
huisbaas - tot dan een buitenstaander of zelfs een vijand; voor velen een gekke, oude
jood - hoe hij als kind in Zuid-Afrika beland is: als slachtoffer van de jodenvervolging
in Duitsland. Daarom weigert hij iedere medewerking aan de regeringsplannen. Maar
de uitvoering van die plannen kan hij niet tegenhouden.
En ook Bessie Head (1937-1986) heeft voor Drum gewerkt; ook woonde ze korte
tijd in District Zes. Blijkbaar was zij op wel heel wrange manier vanaf haar geboorte
slachtoffer van de rasproblemen. Volgens eigen zeggen werd zij geboren in een
psychiatrische inrichting waar haar blanke moeder zou zijn opgenomen omdat zij
een kind van een zwarte man droeg. Vervolgens werd de kleine Bessie als pleegkind
aan een blank gezin gegeven dat haar na een week terugbracht omdat de baby te
zwart was. Ze werd opgenomen in een sociaal zwak kleurlinggezin, waar ze op haar
dertiende werd weggehaald om in een weeshuis geplaatst te worden.
In 1964 verliet Head Zuid-Afrika, zonder de mogelijkheid tot terugkeer. Zij ging
naar Botswana, begon daar boeken te schrijven en verwierf in 1979 de Botswaanse
nationaliteit. Evenals bij de meeste andere Zuid-Afrikaanse schrijvers, zeker de
niet-blanke, staan bij Head rassenkwesties centraal. Maar haar werk is ten dele
opvallend persoonlijk: ook het gevoelsleven van personages en/of van haarzelf zijn
er van groot belang. Haar bekendste romans zijn Maru (1971, Ned, vert. 1986) en A
Question of Power (1973, Ned, vert. 1984). In Maru dingen twee mannen zowel naar
de positie van hoofd van hun stam als naar de hand van een bepaalde vrouw.
Complicerende factor is nog dat die vrouw, doordat zij van de Bosjesmannen afstamt,
opgesloten zit in een sociale onderklasse. Aan het eind is natuurlijk de man die de
vrouw krijgt gelukkig, en de andere, die als stamhoofd de macht heeft, ongelukkig...
Een kwestie van macht is een veel persoonlijker boek. Het oogt sterk autobiografisch,
vooral in de beschrijving van de geestelijke inzinking en het herstel van de
hoofdfiguur, Elizabeth.
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Haar latere boeken: The Collector of Treasures (1977, Ned. vert. De hemel is niet
gesloten, 1980), Serowe: Village of the Rain Wind (1981) en A Bewitched Crossroad
(1984) zijn direct verbonden met de geschiedenis van Botswana, waarbij de
verhouding tussen feit en fictie sterk wisselt. Bessie Head schaart zich ermee in de
rij van schrijvers die wedijveren met de historici.
Athol Fugard (1932) is op en top toneelman. Ook zijn werk is verbonden met
Sophiatown en alles waar die naam voor staat.
Hoewel blank komt Fugard niet uit een rijk milieu. Hij maakte een wereldreis als
zeeman en was enige tijd beambte bij een speciaal gerechtshof voor zwarten. Zijn
vader was een Ierse arbeider, zijn moeder van Afrikaner komaf; zij bezat een ‘café’:
een gelegenheid die het midden houdt tussen onze snackbar en een buurtwinkel,
maar met erg lange openingstijden. Misschien danken Fugards dialogen daaraan hun
kleurrijke karakter; het is alledaags Engels, maar sterk (Zuid-)Afrikaans getint.
Doordat Fugard een gemengd publiek zocht en bij voorkeur ook met acteurs uit de
verschillende bevolkingsgroepen werkte, bleef het grote theater voor hem gesloten.
Hij werkte met kleine, veelal door hemzelf opgerichte toneelgroepen in het
margetheater, wat zijn mogelijkheid tot experimenteren verruimde.
Behalve door de taal is zijn werk ook door de situering en de handeling
Zuid-Afrikaans. Zijn stukken tonen het leven in Zuid-Afrika, vooral het leven van
de achtergestelden in hun vernederende omstandigheden, bijvoorbeeld in goedkope
pensions in townships of zelfs in plakkerskampen, de beruchte conglomeraties van
wankele zelfbouw aan de uiterste stadsrand. Maar in dit realisme klinkt invloed van
het moderne Europese theater en van de Europese literatuur door: van Brechts
vervreemdingstheater en van het absurde toneel van Beckett en Ionesco, van Camus'
opvattingen over literatuur. Fugard becommentarieert zijn eigen werk in de inleidingen
op zijn bundels, en ook in zijn Notebooks 1960-1977 (1983). Totver buiten
Zuid-Afrika werd zijn werk gespeeld.
Zijn bekendste stuk is Boesman and Lena (1969, verfilmd 1973), waar het thema
van de afbraak van plakkerskampen in
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het kader van het zogenaamde hervestigingsbeleid wordt verbonden met het (ook:
onderlinge) gevecht van de twee personages. Waar niet-blanke acteurs niet mochten
optreden, speelde Fugard zelf de rol van Boesman, met zwartgemaakt gezicht. In de
eerste opvoering van Sizwe Bansi is Dead in Kaapstad (1972) liet Fugard zijn spelers
de ruimte voor geïmproviseerde verhalen bij wijze van doorlopend commentaar op
het nieuws van de dag. Sizwe moet in dit stuk als het ware sterven om in blank gebied
te kunnen blijven: hij krijgt de pas van een dode man, voorzien van de onmisbare
arbeidsvergunning. Een duidelijke verbinding van de zich opdringende
Zuid-Afrikaanse werkelijkheid met de theatertraditie vormt The island (1973): op
Robbeneiland gaan twee gevangenen Antigone opvoeren. Verder verdient ook The
Guest vermelding, het scenario voor een film over Eugène Marais (1977). Fugard
reageerde op de veranderde omstandigheden in: Playland (1993), Valley Song (1996)
en The Captain's Tiger (1999).
J.M. Coetzee (1940) heeft van alle Zuid-Afrikaanse schrijvers de grootste reputatie
verworven. Anno 2003 trad hij als tweede Zuid-Afrikaan na Gordimer toe tot het
selecte gezelschap van de Nobel prijswinnaars voor literatuur. Daarmee verliethij
automatisch een nog selecter groepje: dat van de auteurs van wie opvalt dat ze die
prijs nog niet hebben. Eerder had Coetzee al twee keer de Bookerprijs ontvangen,
de belangrijkste Engelse prijs voor nieuwe boeken uit Groot-Brittannië en de vroegere
koloniën. Namelijk voor Life and Times of Michael K (1983, Ned. vert. 1984) en
Disgrace (1999, Ned. vert. 2000).
In vergelijking met Brink en Gordimer, die voor een breed publiek
maatschappijkritiek vertolken, krijgt men op Coetzee moeilijker vat. Hij confronteert
zijn lezer bij herhaling met een originele symboliek die om een goed overwogen
interpretatie vraagt. Twijfel heerst al over de inhoud van het verhaal: vaak blijft
onduidelijk, wat er in het verhaal ‘werkelijk’ gebeurd is en wat gedachtespinsels zijn
van de personages. De ingewikkelde compositie hangt hiermee samen. Die komt
onder meer tot stand doordat vanuit standpunten van verschillende personages
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verteld wordt, doordat die vertellende personages niet vertrouwd kunnen worden,
en doordat de lezer vergeefs zoekt naar gezaghebbende beweringen van een echte
‘auctoriale’ verteller. Het verhaalverloop overschrijdt meer dan eens de grens van
het absurde.
Ook voor maatschappijkritiek kun je bij Coetzee terecht. Hij geeft van de
menselijke samenleving een aangrijpend beeld - compromisloos, onbarmhartig en
onontkoombaar. Deze schrijver confronteert zijn lezers met de zwartste interpretaties
en vooruitzichten. Schijnbaar onaangedaan doet hij zijn hartstochtelijk relaas, rechtuit,
hard, vrij van sentimentaliteit. Coetzees boeken zijn dwingend. Dat komt door zijn
heldere, diamanten stijl en zijn doeltreffende compositie. Voor de Coetzee-fan is het
emotie, na zuivering in een volmaakte vorm gegoten.
In ‘zijn’ slechte maatschappij gaat het niet om een kwade overheersende macht
die door een betere moet worden verdreven, maar om de beroerdste kanten van de
mens, die wij liever niet bij onszelf herkennen. Maar ze lijken toch met ons en met
onze samenleving onverbrekelijk verbonden doordat de mens is zoals hij is: tot
samenleven maar moeizaam in staat. Coetzees werk is een teken aan de wand, waarbij
hij ons wijst op de toestand van de mens, ‘het menselijk tekort’, voor onszelf. Het is
bij dit alles niet toevallig dat Coetzee uit de Nederlandse literatuur juist Een nagelaten
bekentenis vertaald heeft, de beroemde roman van Marcellus Emants. En evenmin
dat vanuit zijn werk ook verbindingen lopen met schrijvers als Dostojevski, Kafka
en Samuel Beckett.
Een aantal van zijn romans speelt zich af in Zuid-Afrika. Al zijn werk reikt verder
dan Zuid-Afrika en slaat, zoals alle ‘echte’ literatuur, uiteindelijk op de wereld en
de mens. Het land Zuid-Afrika en zijn opmerkelijke geschiedenis zijn uitgangs- en
aangrijpingspunt. Dit is te illustreren aan de hand van Coetzees eerste boek, Dusklands
uit 1974 (Ned, vert. 1986). Het bestaat uit twee delen, één over de Vietnam-oorlog,
één over de kolonisatie van Zuid-Afrika, waarmee deze twee historische
gebeurtenissen op één lijn gezet worden. In beide delen spelen personages die de
naam Coetzee dragen een belangrijke rol. In het tweede doet een
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zekere Jacobus Coetzee, een achttiende-eeuwse ontdekkingsreiziger, zijn relaas, dat
niet vrij is van gruweldaden. De koppeling aan de Vietnara-oorlog suggereert dat
zulke dingen niet uitsluitend tot het verleden of tot de toestand in Zuid-Afrika behoren.
Met al zijn rijkdom en zijn superieure techniek is zelfs de leidende staat van het
Westen immers nog altijd oorlog aan het voeren. Het vermomde imperialisme van
de twintigste eeuw verschilt in wezen weinig van het oudere.
In zijn tweede boek, In the Heart of the Country (1976, verfilmd onder de titel
Dust, Ned, vert. 1985), treedt de romancier Coetzee als het ware in debat met de
volgens hem te idealistische en te nationalistische Afrikaner plaasroman van de jaren
dertig. Essays over datzelfde onderwerp staan in zijn bundel White Writing (1988).
In the Heart of the Country speelt op een volstrekt afgelegen Zuid-Afrikaanse
boerderij in onherbergzaam gebied. In de vorm van een monoloog van de ongetrouwde
boerendochter vertelt het boek over de leidende positie van de blanke Afrikaner man,
op een manier die de traditionele idealisering van het rustige landleven volstrekt in
haar tegendeel laat verkeren. De dochter voelt zich opgesloten. Haar verslag is
tegenstrijdig: niet alleen vermoordt zij haar vader, maar zij doet dit zelfs meer dan
eens. ‘Misschien’ is een van haar meestgebruikte woorden en zij zinspeelt er
herhaaldelijk op dat zij alles uit haar duim zuigt. Maar andere getuigen dan zij zijn
er niet. Ook van het samenleven van blanken en kleurlingen op de plaas krijgen we
een gruwelijk beeld - het verslag wordt beheerst door herhaalde verkrachting.
De oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse editie is in die zin tweetalig, dat de dialogen
grotendeels Afrikaans zijn. Dit veelbetekenende detail, dat de roman nog extra met
de cultuur van Afrikaners en Afrikaanstalige ‘bruinmense’ verbindt, ging in Engelse
edities verloren, maar bleef in de Nederlandse vertaling van Peter Bergsma behouden.
De Zuid-Afrikaanse kleurling keert terug in Life and Times of Michael K, dat men
zou kunnen beschouwen als toekomstvisioen met absurde trekken. Eerder al had
Coetzee zijn grote doorbraak beleefd, met een boek dat de lezer, althans bij eerste
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lezing, wat meer adem laat, ondanks de dreigende titel: Waiting for the Barbarians
(1980, Ned, vert. 1983). Deze roman speelt zich niet af in Zuid-Afrika, maar wel
riep het boek anno 1980 dat land meteen in gedachten. In het begin van de
eenentwintigste eeuw ‘past’ het bij weer een andere actualiteit. In Waiting for the
Barbarians besluiten de autoriteiten tot een preventieve oorlog. Ze willen ingrijpen
voordat hun vermeende tegenpartij (‘de barbaren’) gevaarlijk kan worden. De roman
suggereert dat er in feite van een reële dreiging geen sprake is en dat
ondervragingsexperts van de bange regering het geweld dat men zegt te willen
voorkomen, zelf oproepen. Coetzees woordvoerder is hier een oude plaatselijke
gezagsdrager die begrijpt dat zijn overheid een verkeerde richting in slaat en daarvan
zelf slachtoffer wordt.
Foe (1986, Ned, vert. 1987) is al evenmin een Zuid-Afrikaanse roman, maar ook
hier schrijft Coetzee onder meer over Zuid-Afrikaanse thema's. Het is zijn
herschrijving van Robinson Crusoe van Daniel Defoe. Met een paar radicale
veranderingen stipt hij in zijn nieuwe Robinson onevenwichtigheden in de wereld
van de oude aan, aanvechtbare ideeën die voor de lezer vanzelfsprekend waren
geworden. Zo geeft hij de centrale vertellersrol in dit traditionele mannenboek aan
een vrouw en is Robinsons slaaf Vrijdag bij hem een slachtoffer van verminking:
zijn tong is uitgesneden. Wie dit gedaan heeft blijft onduidelijk. De ondernemende
en intelligente held van het oude verhaal, Robinson zelf, de verpersoonlijking van
de West-Europese beschaving die de wereld de vooruitgang brengt, keert bij Coetzee
terug als suffige figuur. Hij presteert niets van belang.
Juist toen president De Klerk de apartheid afschafte, kwam Coetzee met een voor
zijn doen ongewoon direct-actuele, realistisch aandoende roraan: Age of Iron (1990,
Ned, vert.). Woordvoerster is ditmaal een ongeneeslijk zieke kankerpatiënte, een
lerares klassieke talen uit Kaapstad, de zeventigjarige mevrouw Curren. Zij was nooit
aanhangster van de apartheid, maar heeft als velen over haar bevoorrechte positie
niet veel gewetensproblemen gehad. Terwijl haar dood dichterbij komt, maakt zij
echter kennis met de keiharde kanten van het leven in Zuid-Afrika, met de
onverzoenlijke gedachten van jongens als de zoon van
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haar werkster, de zwarte jongens die in opstand zijn. Zij raakt verzeild in het oproerige
township Guguletu, dat in brand staat en niet meer onder controle van leger en politie
lijkt te zijn. De politie schiet er oproerige jongeren neer en dringt vervolgens zelfs
in Currens appartement door om een jongen die zich daar verscholen heeft, te doden.
Curren zelf wordt door kleine kinderen aangevallen die het voorzien hebben op haar
gouden tanden. Naarmate zij dit ‘ijzeren tijdperk’ verder betreedt, gaat zij lichamelijk
verder achteruit en raakt zij meer aangewezen op de randfiguur die zij in het begin
van het boek ontmoet, een oude alcoholistische zwerver, Vercueil. De verhouding
van Curren en Vercueil vormt een zachter contrapunt in dit harde boek.
We noemden van Coetzee behalve romans ook al de essaybundel White Writing.
Later verscheen Doubling the Point (1992), een mooi vlechtwerk van interviews met
hem en essays, waaronder dat over Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter. In
Giving Offense (1996), een bundel over censuur, schrijft hij niet alleen over Brink
en Breytenbach, maar ook over een figuur als Erasmus. In Stranger Shores (2001)
vinden we onder meer essays over Emants, Mulisch en Nooteboom.
Het harde realisme van Age of Iron vinden we terug in de roman Disgrace. De
universiteitsprofessor David Lurie vlucht naar zijn dochter Lucie, die aan de
Oost-Kaap een klein boerenbedrijf voert. Daar worden zij door twee zwarte mannen
en een jongen overvallen, mishandeld en beroofd; Lucie wordt verkracht (en blijkt
later zwanger), maar verzwijgt dit tegenover de politie. De jongen blijkt te behoren
tot de familie van de zwarte buurman die Lucie helpt bij het werk, maar vooral bezig
is met de uitbreiding en verbetering van zijn eigen onderneming.
Vader en dochter komen in hun reactie op het gebeurde tegenover elkaar te staan.
David hangt aan de westerse cultuur die de zijne is, terwijl Lucie haar toekomst in
andere richting zoekt. David wil zijn dochter uit het gevaarlijke gebied weg hebben.
Bijvoorbeeld naar Nederland; Lucie heeft een Nederlandse moeder, heeft als kind
in Nederland gewoond, maar stond er destijds al op terug te gaan naar Afrika. Ook
nu stelt zij voorop dat zij ‘thuis’ wil blijven: op haar boerderij. Maar dat kan alleen
als zij
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zich verregaand aanpast aan haar zwarte omgeving. Zij kan de jongen niet aangeven,
omdat hij als familielid bescherming krijgt van haar buurman en ook zij voor haar
veiligheid van die buurman afhankelijk is. Hij biedt aan, als plaatsvervanger voor
de misdadige verwekker van haar kind met haar te trouwen, hoewel hij al twee
vrouwen heeft. Hij zou zo haar grond in handen krijgen en haar in ruil blijvende
bescherming en veiligheid schenken. Is dit vuige berekening? Of houdt de buurman
traditionele Afrikaanse waarden hoog?
In de roman komt ook een rechtvaardigheidsgrond voor het geweld voor. Moet
het als historisch te rechtvaardigen wraak voor honderden jaren van blanke
schanddaden worden gezien? De Oost-Kaap is in de geschiedenis van Zuid-Afrika
hét gebied van de oorlogen tussen blanken en Xhosa's, en van de ondergang van het
Xhosa-rijk als zelfstandige politieke macht. Of zien we hier eenvoudigweg een
natuurwet in werking: dat wie zwak is, zoals de blanke in Zuid-Afrika, voor zijn
bescherming is aangewezen op de sterkere en bereid moet zijn zich helemaal aan te
passen?
Het blote feit van de beschrijving van geweld door zwarten tegen blanken maakte
overigens dat de schrijver getroffen werd door de ongehoorde beschuldiging van
racisme. Zijn boek is met meer recht in verband gebracht met de grondproblematiek,
in Zuidelijk Afrika een kwestie van acuut belang. Hoe krijgen zwarte staatsburgers
de beschikking over grond die door blanke kolonisten in bezit is genomen? Trouwe
lezers van Coetzee zien in verband hiermee in Disgrace motieven terugkeren uit een
veel ouder boek, namelijk In the Heart of the Country.
Inmiddels had Coetzee zich ook bewogen in de richting van een ander genre, dat
van de memoires. In Boyhood (ook wel: Boyhood: a Memoir, ondertitel Scenes from
Provincial Life, 1997, Ned, vert. 2000) lijkt het te gaan om herinneringen van Coetzee
als kleine jongen (tot een jaar of dertien). Youth (2002, Ned, vert. Portret van een
jongeman, 2002) gaat over zijn tijd als student in Zuid-Afrika en jongvolwassene in
Londen. De auteur neemt echter afstand van het genre en de hoofdfiguur (zichzelf),
door over hem te vertellen als over een ander, een ‘hij’. In
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Boyhood groeit de afstand doordat de verteller het een en ander begrijpt wat voor de
hoofdfiguur, zolang hij een kind is, raadselachtig moet blijven. Er komt zo een waas
van ironie te liggen over de tekening van de hoofdfiguur. Youth is in dit opzicht veel
scherper. ‘John’ houdt zich staande ondanks de obsessies die hem beheersen: vrouwen
en literatuur. Maar hij ziet zichzelf kansloos voortmodderen, zonder dat hij iets
bereikt, en de verteller onderneemt weinig om dit beeld bij te stellen.
Een beproefd literair middel om de ongerijmde kanten van gewoontes en gebruiken
aan te geven is om een buitenstaander ermee kennis te laten maken, iemand voor
wie ze nog niet vanzelfsprekend zijn: een vreemdeling bijvoorbeeld. Kinderen kunnen
deze rol ook goed vervullen, zoals Jeanne Goosen laat zien in Ons is nie almal so
nie. Ook Boyhood toont de soms bizarre trekken van het apartheidsbeleid via de
ervaringen van de opgroeiende jongen.
Het gaat in de eerste plaats om de tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen
zoals hij die ervaart. De tegenstelling tussen Engelsen en Afrikaners staat aanvankelijk
voorop. Zijn eigen familie noemt hij ‘Engels tot op zekere hoogte’. Hij wordt in het
Engels opgevoed, hoewel zijn vader van volledig Afrikaner familie is, en ook die
van zijn moeder niets Engels heeft. Hij beschouwt zichzelf als Engels maar koestert
tegelijk een emotionele band met een typische Afrikaner instelling als de familieplaas.
Logeren op de plaas is heerlijk, ook al zit je er bij je Afrikaner familie. Je ervaart
daar vrijheid, je ervaart er het leven. Anders dan in de stad worden de kleurlingen
er behandeld met respect. Ook het Afrikaans van de plaas spreekt hem aan.
De behandeling van de zwarte bevolking in de stad, maar vooral van de kleurlingen,
slaat hem als kind met onbegrip. Bij zichzelf ontdekt hij eigenschappen waarvan hij
weet dat men ze onwenselijk vindt, zoals zijn voorkeur voor eenzaamheid. Een
analyse van zijn eigen gevoelsleven leidt tot de foute slotsom dat hij een hart van
steen zou hebben. Ook later, als hij vierentwintig is, stelt hij bij zichzelf ‘gebrek aan
hart’ vast. In die periode, in Londen, zou hij de band met Zuid-Afrika graag verbreken,
maar dat is hem volstrekt onmogelijk. Zijn ongevoeligheid is
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schijnbaar. Die schijnbare ongevoeligheid kennen we ook uit zijn romans.
Groeide in de Afrikaanse literatuur na 1990 het aandeel van niet-blanke auteurs, in
de Engelse literatuur was die ontwikkeling al eerder op gang gekomen. Een
interessante leerlinge van Coetzee is Zoë Wicomb (1948). Zij debuteerde in 1987
met de roman (of bundel samenhangende verhalen) You Can't Get Lost in Cape Town
(Ned, vert. 1988), de geschiedenis van een opgroeiende plattelandsvrouw die zich
losmaakt van haar familie en milieu: zij gaat voor haar studie naar Kaapstad en
emigreert daarna naar Engeland. Haar verhouding tot ‘haar eigen mensen’ is
dubbelzinnig: aan de ene kant ontgroeit ze hun, aan de andere kant blijft er toch een
band bestaan. Bijzonder wordt het boek door het karakter van het milieu en de
overtuigende manier waarop Wicomb dat weet te tekenen.
Het gaat om een gemeenschap van kleurlingen waar alleen de ouders van de
hoofdfiguur Engels geleerd hebben. Vader en moeder spreken thuis zelfs helemaal
geen Afrikaans meer, ter wille van de opvoeding van hun dochter. (Volgens de
schrijfster beantwoordt deze situatie helemaal aan die in haar eigen ouderlijk huis,
een eigenaardige overeenkomst met de achtergrond van Coetzee.) Maar tegelijk
hechten de ouders, net als hun familie en kennissen, eraan hun identiteit als
‘fatsoenlijke kleurlingen’ scherp te onderscheiden van andere bevolkingsgroepen.
De volgende generatie is zich van deze tegenstrijdigheid misschien meer bewust:
‘Coloureds haven't been around for that long, [...] in our teens we wanted to be white,
now we want to be fullblooded Africans.’
De kwestie van de identiteit van kleurlingen staat ook centraal in Wicombs tweede,
pretentieuzere roman, het pas in 2000 verschenen David's Story. Het is in dit boek
dat zij zich schatplichtig betoont aan Coetzee. Net als in een aantal van zíjn boeken
is de compositie ingewikkeld en blijft het verloop van de gebeurtenissen onzeker.
Ook Wicombs verhaal heeft hier en daar absurde trekken. Tegelijk is het verleden
zowel bij Coetzee als bij Wicomb van groot belang en is het maar de vraag of de
‘waarheid’
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(de waarheid binnen de romanwereld) ooit kan worden vastgesteld.
Hoofdfiguren in David's Story zijn de tamelijk vaag gehouden vertelster en haar
zegsman, David Dirkse (een voor kleurlingen kenmerkende familienaam die ook in
de plattelandsgemeenschap uit Wicombs eerste roman voorkomt). Hij worstelt met
zijn identiteit. In de strijd tegen de apartheid heeft hij als ANC-agent gevochten voor
rassengelijkheid, maar hij is later in een kamp van het ANC beland en daar gemarteld.
Hoewel de struggle gewonnen lijkt, is het vervolg onduidelijk. David wantrouwt
zowel de oude vijand (de blanke regering die zich langzaam moet terugtrekken) als
zijn eigen beweging, die immers weinig oog heeft voor minderheden. Hij
vereenzelvigt zich met de Griekwa, een groepering die zich in de negentiende eeuw
heeft onderscheiden binnen de veel ruimere categorie van de kleurlingen. De Griekwa
zijn destijds in hun strijd voor zelfbeschikking over verschillende streken in
Zuid-Afrika verdeeld geraakt, maar hun naam leeft voort, onder meer doordat in het
nieuwe Zuid-Afrika vermeende nakomelingen een beroep doen op oude
Griekwa-rechten. David lijkt zelfs afstammeling van een van de Griekwa-leiders,
een tamelijk omstreden figuur van wie de roman een fragmentarische
levensbeschrijving bevat.
Vrouwen spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de geheimzinnige Dulcie, een
deels symbolische figuur die als sterke vrouw en ANC-kameraad op David veel indruk
maakt. Vrouwen geven mondeling informatie door en vertegenwoordigen bij uitstek
het gezond verstand. Wicomb beklemtoont de band tussen de Griekwa-vrouwen door
veel aandacht te geven aan een gemeenschappelijk fysiek kenmerk: het vetkussen
op hun achterste.
Maar het belangrijkst is Davids houding tegenover de vertelster. Van haar (als
schrijfster) verlangt hij een verhaal dat hem met zijn identiteit in het reine zal brengen.
Maar dit blijkt te veel gevraagd. De complicaties en tegenstrijdigheden die hem
dwarszitten, maken het hem onmogelijk op de vragen van de vertelster een open
antwoord te geven. Hoe had een oplossing er trouwens uit moeten zien? Had zij
moeten bewijzen dat David ‘een echte Griekwa’ is, zonder dat men weet wat die
kwalificatie precies inhoudt?
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Hier komen naast de moeilijkheden rond de natievorming in Zuid-Afrika en rond de
eventuele eigenheid van de verschillende groepen, ook de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de literatuur ter sprake. En ook de vergelijking van literatuur
en geschiedschrijving. De vertelster vult haar gebrekkige informatie aan met haar
fantasie, maar wordt dan weer geconfronteerd met bezwaren. Het is te begrijpen dat
zij aan het slot - we schrijven 1991 - spreekt over ‘this impossible story’ en de handen
van het verhaal aftrekt; David heeft kort tevoren zelfmoord gepleegd.
In de literatuur van zwarte schrijvers is de poëzie lang het centrale genre geweest;
misschien is ze dat nog altijd. De geboorteplaats van de dichter en prozaschrijver
Mongane Wally Serote (1944) is Sophiatown. Hij bracht een deel van zijn jeugd
door in Alexandra Township en in Soweto. In juni 1969 werd hij in hechtenis genomen
en na negen maanden zonder aanklacht vrijgelaten. In 1974 verliet hij, actief betrokken
bij het ANC, Zuid-Afrika. In 1990 keerde hij terug. Behalve poëzie schreef hij onder
meer de roman Gods of Our Time (1999), over de laatste jaren van de vrijheidsstrijd.
Een groot aantal personages treedt op en verdwijnt weer in het niets, zoals in die
dagen ook gebeurde: mensen komen en gaan zonder uitleg te geven of een spoor na
te laten. De onzekerheid en de verwarring in Zuid-Afrika wordt op deze manier
treffend gesuggereerd. Tegelijkertijd is de roman een uitdrukking van hoop. Te
midden van het geweld zijn de tekens van een wedergeboorte zichtbaar.
Ook de poëzie van Serote is een instrument in de strijd tegen de apartheid. Door
zijn gedichten wil hij de lezer tot deelname aan de strijd tegen de apartheid inspireren.
Het lange epische gedicht No Baby Must Weep (1975) beschrijft de ontwikkeling tot
politiek bewustzijn van een kind uit een zwarte woonbuurt. Serote weet aan het leven
in de townships, het geweld, de miserie, de onderdrukking, een bijzonder pregnante
uitdrukking te geven. Het werk van Serote is uiting van zijn betrokkenheid bij de
strijd van zijn gemeenschap. Het is een directe aanklacht tegen de apartheid en roept
op tot protest en verzet.
Serote behoort tot de al genoemde Black-Consciousness-
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beweging, waarvan onder anderen ook James Matthews, Oswald Mbuyiseni Mtshali
en Sipho SepamIa deel uitmaakten. In hun werk hameren ze op het thema van zwarte
trots, waardigheid, de verwerping van het blanke ideeëngoed en van de blanke
dominantie. Zij neigden in de loop van de jaren zeventig steeds meer in de richting
van confrontatie. De werken van deze dichters werden verboden; zelf werden zij in
hechtenis genomen of onder huisarrest geplaatst. Dikwijls verlieten ze al of niet
gedwongen hun land. James Matthews (1929) bleef. De verhalen die hij voor het
tijdschrift Drum schreef werden samengebracht in The Park and Other Stories (1974).
Zijn gedichten zijn onverholen politieke uitspraken. Ze hebben het over de
desintegratie van de mens die veroordeeld is om alleen maar zijn lijden te kunnen
overbrengen. Zijn Cry Rage! (1972), in samenwerking met Gladys Thomas, was de
eerste Engelstalige dichtbundel die gecensureerd werd.
Sipho Sepamla (1932) kreeg een onderwijzersopleiding, werkte als
personeelsbeambte en werd directeur van de Federated Union of Black Arts. In zijn
dichtbundels vermengt hij Standaardengels met township-slang en frases uit
Afrikatalen. Hij analyseert soms met ironie, dan weer met nietsontziende directheid,
het leven in de zwarte woonbuurten onder de apartheid. De roman A Ride on the
Whirlwind (1981) heeft de Soweto-onlusten van 1976 als achtergrond. Ook in zijn
bundel The Soweto I Love (1977) vindt men zijn reactie op deze gebeurtenissen,
bijvoorbeeld in het volgende fragment uit ‘At the dawn of another day’:
at the height of the day
youth rage spilled all over the place
unleashing its own energy
confounding the moment
exploding the lie
take away
your teachings
take away
your promises

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

161
take away
your hope
take away
your language
give
me
this
day
myself

De meest verkochte schrijver was Oswald Mbuyiseni Mtshali (1940). Zijn Sounds
of a Cowbide Drum haalde meer dan 10.000 exemplaren in minder dan een jaar. Met
dat boek wordt de poëzierenaissance van de jaren zeventig ingeluid. Ook hier gaat
het over het harde bestaan van de zwarten. Mtshali schrijft bedrieglijk eenvoudige
poëzie over alledaagse voorvallen, maar geladen met een bittere ironie. Terwijl in
deze bundel de hoofdtoon er een van lijdzaamheid is, is de boodschap van zijn
volgende bundel veel radicaler. Fireflames (1980) werd verbannen omwille van de
voorspelling van een nieuw tijdperk voor Zuid-Afrika.
Ook Dennis Brutus (1924) behoort tot deze kring. Wegens zijn actieve oppositie
tegen de apartheid werd hij op Robbeneiland geïnterneerd. Hij verliet Zuid-Afrika
als politiek banneling in 1966, waarna hij in Amerika een academische carrière
opbouwde. Ook leidde hij de succesvolle sportboycot van Zuid-Afrika. Terug in zijn
land bekritiseert hij het nieuwe bewind vanwege het gebrek aan goede
gemeenschapsvoorzieningen. Hij schreef twaalf dichtbundels waarin hij met
understatement de problemen rond de apartheid aankaart, op basis van zijn eigen
ervaringen.
The sounds begin again;
the siren in the night
the thunder at the door
the shriek of nerves in pain
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Then the keening crescendo
of faces split in pain
the wordless, endless wail
only the unfree know
importunate as rain
the wraiths exhale their woe
over the sirens, knuckles, boots;
my sounds begin again

Ten slotte de blanke dichter die in zekere zin zwart had willen zijn: het volstrekte
buitenbeentje Wopko Jensma (1939). Jensma had een Afrikaner moeder en een
Hollandse vader en kreeg een universitaire opleiding aan de universiteiten van Pretoria
en Potchefstroom, dus zo Afrikaans als maar kan. Zijn huwelijk met een zwarte
vrouw verplichtte hem het land te verlaten. Na omzwervingen in Mozambique,
Swaziland en Botswana keerde hij in 1971 terug. Hij wilde zich als zwarte laten
registreren en zei op vier plaatsen geboren te zijn, waaronder natuurlijk Sophiatown
en District Zes. Gediagnosticeerd als schizofreen verbleef hij langere tijd in een
aantal psychiatrische inrichtingen totdat hij op 54-jarige leeftijd verdween; niemand
weet waar hij is en of hij er nog is. Hij is naast dichter ook een getalenteerd grafisch
kunstenaar. Hij publiceerde drie dichtbundels die hij zelf illustreerde: Sing for Our
Execution (1971), Where White is the Colour, Where Black is the Number (1974, in
1975 verboden) en I Must Show You My Clippings (1977). Hij schrijft Afrikaans
(vaak Kaaps-Afrikaans) en Engels maar grijpt ook voortdurend naar woorden uit
Afrikatalen. In een samenspel van talen wil hij de pijn van Zuid-Afrika verwoorden.
Hij probeerde haast desperaat van zijn eigen huidskleur afstand te nemen, zwart te
worden en de grenzen van taal, huidskleur, cultuur te overwinnen. Hij is genoemd:
‘the first South African’. Hij moest er met zijn geestelijke gezondheid voor betalen.
Zijn aanval op de taalgrenzen maakte dat hij dichtte in een aantal Zuid-Afrikaanse
talen tegelijk:
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Al Hajj Malik al Shabazz
yebo, my seur shepp
let 'm rain forest in here
ek sê fokoll nou
amagugu: djy, ek'tdjou gevasteet
kom hienatoe, lyster fyndie singsong issie wat djy gadenk
dis goodluck vi djou
djy trust my mossie, nè
(my ousie dans majubamntanami nè, watchaai deng!)
[...]
ek kannie nounie remember
hoeie shakes my ruk
my baas, slaatom diékant toe
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II Thematische benadering
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5 De schrijver als dissident
Op de barricaden
In 1994 kwam er een einde aan het bewind van de Nationale Partij. Ze had Zuid-Afrika
vanaf 1948 onafgebrokengeregeerd en een steeds strengere wetgeving, gebaseerd op
rassendiscriminatie en -segregatie, ingevoerd. Het begrip ‘apartheid’ kreeg daardoor
over de hele wereld een uiterst negatieve klank en het Afrikaans het stigma van taal
van de onderdrukker; het werd door Breyten Breytenbach zelfs omgedoopt tot het
Apartaans. Terwijl het apartheidsbeleid van de Nationale Partij het land in een
houdgreep hield, smeulde het vuur van het verzet. Met de Soweto-onlusten van 1976,
juist tegen de invoering van het Afrikaans als verplichte onderwijstaal in de zwarte
scholen, brak een storm van protest los. De zwarte opstand was daarna niet meer in
te dammen. In de jaren tachtig werden de zwarte en bruine woonbuurten
onbestuurbaar. Door de verslechterende binnenlandse veiligheidssituatie en onder
de toenemende internationale politieke en economische druk had de Nationale Partij
geen andere keuze dan in het begin van de jaren negentig onderhandelingen met het
ANC te beginnen. Ze leidden tot de eerste democratische verkiezingen van 27 april
1994 en de installatie van een door het ANC geleide regering met Nelson Mandela
als president.
Tijdens haar bewind werd de Nationale Partij door de overgrote meerderheid van
de blanke kiezers gesteund. Binnen blanke rangen en zeker binnen de blanke
Afrikaanssprekende gemeenschap waren er erg weinig tegenstemmen. Iedereen werd
verondersteld het nationalistische gedachtegoed te onderschrij-
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ven. Tegenspraak werd niet geduld. De dissidenten werden als vijanden van het
Afrikaner volk beschouwd. Onenigheid werd als een bedreiging ervaren omdat
daardoor de overleving van het volk in het gedrang werd gebracht. Scheurmakers
werden dan ook buiten de Afrikaner gemeenschap gesloten. Rian Malan, de auteur
van de aangrijpende autobiografie My Traitor's Heart (1990) heeft het aan den lijve
ondervonden.
Rian Malan is een afstammeling van D.F. Malan, die na de verkiezingsoverwinning
van de Nationale Partij in 1948 premier van Zuid-Afrika werd. Voor Rian Malan,
geboren in 1954, zijn de dogma's van de apartheid echter totaal onaanvaardbaar. Het
wordt hem niet in dank afgenomen: ‘What gives you the right to call yourself an
Afrikaner?’ vraagt zijn vader hem, nadat hij een brief naar een krant had geschreven
waarin hij de regeringsleiders ter verantwoording riep na de dood van Ahmed Timol,
een antiapartheidsactivist, in een politiecel.
Als gevolg van zijn afwijzing van de apartheidsideologie was Rian Malan
gedwongen zijn houding tegenover de Afrikaner gemeenschap opnieuw te bepalen
en dus zijn identiteit te herdefiniëren. Het is geen eenvoudige opgave; het verleden
laat zich niet gemakkelijk opzij dringen. Helemaal eraan ontsnappen blijkt onmogelijk:
‘What would you have me say? That I think apartheid is stupid and vicious? I do.
That I'm sorry? I am, I am. That I'm not like the rest of them? If you'd met me a few
years ago, in a bar in London or New York, I would have told you that. I would have
told you that only I, of all my blind clan and tribe, had eyes that could truly see, and
that what I saw appalled me. I would have passed myself off as a political exile, an
enlightened sort who took black women into his bed and fled his country rather than
carry a gun for the abominable doctrine of white supremacy. You would probably
have believed me. I almost believed myself, you see, but in truth I was always one
of them. I am a white man born in Africa, and all the rest flows from there.’
Rian Malan heeft de door het Afrikaner establishment voorgehouden waarden en
de manier waarop deze werden omgezet in een maatschappelijk keurslijf en een
rigide politiek programma kritisch bekeken en verworpen. Hij is natuurlijk niet de
eni-
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ge. Ook onder de Afrikaanssprekenden zijn er dissidenten. Hun reacties beslaan een
wijd spectrum van opties: van loyaal verzet dat van binnenuit verandering probeert
te bewerkstelligen, via geweldloos maar luidruchtig protest of het wegtrekken uit
Zuid-Afrika tot het zich aansluiten bij de gewapende strijd.
Nergens in de Afrikaner gemeenschap was de kritiek op de apartheid zo
uitgesproken en aanhoudend als in de Afrikaanse literaire wereld. Vanaf het einde
van de jaren zestig hebben de schrijvers voortdurend de apartheid op de korrel
genomen en zowel de morele onhoudbaarheid ervan als het onrecht en het lijden dat
erdoor werd veroorzaakt, in werk na werk aangeklaagd. De schrijver werd daardoor
tot een outsider. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de problematische verhouding
van het individu tot zijn gemeenschap een veel voorkomend thema is in de Afrikaanse
literatuur. Soms staat in het literaire werk juist de evolutie van insider naar outsider
centraal. Dat is onder andere het geval in 'n Lug vol helder wolke (1967) van Karel
Schoeman en in 'n Droë wit seisoen (1979) van André Brink. In dit laatste werk is
Ben du Toit een solide Afrikaner. Hij is leraar geschiedenis en aardrijkskunde, geen
onbelangrijk detail, en diaken van zijn kerk. Als gevolg van een bijna toevallige
confrontatie met de donkere kant van de apartheid wordt zijn geweten wakker
geschud. Ben neemt zijn verantwoordelijkheid in de strijd tegen het structurele geweld
dat inherent is aan het apartheidssysteem, en dit ondanks het feit dat hij vreest ook
slachtoffer ervan te zullen worden. Zijn omgeving keert hem de rug toe. Onder
mysterieuze omstandigheden komt hij om het leven.
Dat Afrikaanse schrijvers de apartheidsideologie van de Nationale Partij ter
discussie zouden stellen was voor het establishment bijna ondenkbaar. De traditionele
Afrikaner waarden en het politieke programma dat erop gebaseerd is, werden als
haast onaantastbaar beschouwd. Politieke en kerkelijke leiders, de cultuurpausen en
de media zongen allen eenstemmig de lof van de nationalistische ideologie. De kritiek
van de schrijvers veroorzaakte een vloedgolf van negatieve reacties die door de pers
breed uitgesmeerd werden. De Afrikaanse schrijvers kwamen daardoor in het
middelpunt van de publieke belangstelling te
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staan maar werden er niet meteen populairder door. Ze werden beschuldigd van
volksvreemdheid en het aanhangen van buitenlandse goden. De wegen van schrijvers
en volk liepen steeds verder uit elkaar.
In het verleden waren de literatoren verondersteld een spreekbuis van hun volk te
zijn. Na het verlies van de Boerenoorlog aan het begin van de twintigste eeuw zat
de Afrikaner in zak en as en was de behoefte aan een inspirerende boodschap erg
groot. Voor heel wat oudere schrijvers stond dienstbaarheid aan het volk voorop.
Afrikaner politici en intellectuelen schaarden zich achter een politiek, cultureel en
sociaal programma dat een gemeenschappelijke erfenis en gedeelde waarden
beklemtoonde. De geschiedenis van zijn stam werd voor de Afrikaner een essentieel
referentiepunt ter bepaling van zijn identiteit.
Het propageren van een gemeenschappelijk erfgoed en een gedeeld waardenstelsel
leidde al vlug tot intolerantie. Een patriarchale orde, gebaseerd op een conservatief
calvinistisch en nationalistisch wereldbeeld, begon het leven binnen de Afrikaner
gemeenschap te domineren. Alle Afrikaners werden verondersteld hetzelfde
wereldbeeld aan te hangen. Saamstaan werd immers als een noodzaak ervaren, de
directe consequentie van de strijd die zij moesten leveren om te overleven in een als
zeer bedreigend ervaren omgeving. Bovendien hechtten zij aan hun aanwezigheid
in Afrika een religieuze betekenis. De naleving van de waarden van de Afrikaner
gemeenschap werd daardoor tot een heilige plicht.
Met de Beweging van Sestig moet het gemoedelijke, lokale realisme van heel wat
oudere literatuur plaats ruimen voor een existentiële problematiek. Het doorbreken
van taboes rond godsdienst en seksualiteit, de oppositie tegen de nieuwe
censuurwetgeving en vormexperimenten plaatsen de Sestiger-schrijvers in het
verdomhoekje. De goegemeente reageert immers niet positief op deze nieuwlichters,
zoals blijkt uit de controverse rond de toekenning van de Hertzogprijs aan Sewe dae
by die Silbersteins (1962) van Etienne Leroux in 1964.
Als André Brink tegen het einde van het decennium, na zijn te-
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rugkeer uit Frankrijk, een oproep lanceert tot grotere betrokkenheid bij de plaatselijke
situatie is het hek van de dam. Brink voegt de daad bij het woord. Zijn roman Kennis
van die aand (1973) is een frontale aanval op de apartheidspolitiek en -maatschappij.
De machthebbers zijn hier niet mee gediend en reageren furieus. Kennis van die aand
is de eerste Afrikaanse roman die verboden wordt. Het verzet tegen de apartheid
groeit geleidelijk uit tot een onstuitbare stroom met André Brink en Breyten
Breytenbach in de rol van voortrekkers. Beiden hebben een onmiskenbare stempel
gedrukt op het politieke debat binnen de Afrikaner gemeenschap. Ze deden dat zowel
door hun openbare verwerping van de apartheid en de apartheidsstructuren, door hun
oproepen tot betrokken schrijverschap als door hun eigen geëngageerde teksten.
Naast hen zijn er nog heel wat anderen. Op de bijeenkomsten van het Afrikaanse
Skrywersgilde, opgericht in 1975 reactie op de steeds draconischer toepassing van
de censuurwetgeving, stond telkens opnieuw de rol van de schrijver in de
apartheidsmaatschappij centraal. Deze discussies bereidden de weg voor een eerste
historische ontmoeting tussen een groep van hoofdzakelijk Afrikaanse academici,
onder wie een aantal schrijvers, en een delegatie van het ANC in Dakar in 1987.
Daarop volgde verder overleg in juli 1989 aan de Victoria-watervallen in Zimbabwe.
Deze gesprekken gaven concreet gestalte aan de vaste wil van Afrikaanse schrijvers
en academici om de totstandkoming van een niet-racistisch, democratisch Zuid-Afrika
te helpen verwezenlijken. Crossing Borders. Writers Meet the ANC (1990) bevat het
verslag van de discussies op het zogenaamde Watervalberaad.
De pleidooien van de Afrikaanse schrijvers om bruggen te bouwen naar de andere
bevolkingsgroepen ondergraven de apartheid. Het besef dat de maatstaf voor het
bepalen van de identiteit van de Afrikaner niet langer een eng volksverband kan zijn,
vindt geleidelijk meer en meer ingang. Dit betekent niet minder dan een
aardverschuiving binnen de Zuid-Afrikaanse maatschappij en leidt tot een klimaat
waarin politieke veranderingen als noodzakelijk worden beschouwd. De rest is
geschiedenis.
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Onder het juk van de apartheid
De apartheid, die alle aspecten van het leven in Zuid-Afrika bepaalde, heeft als een
black hole op de moderne Afrikaanse literatuur ingewerkt. Haast niets kon aan de
invloed ervan ontsnappen. Het is evident dat er in een maatschappelijk bestel dat zo
nadrukkelijk in alle facetten van het leven van het individu ingrijpt, weinig of geen
ruimte is voor de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Zijn
geweten verplichtte de schrijver met zijn pen te ijveren voor een democratisch,
niet-racistisch Zuid-Afrika.
De Afrikaanse literatuur en a fortiori het Afrikaanse proza hebben een uitgesproken
geëngageerd karakter. De schrijver bevindt zich in het midden van het strijdperk. De
pen is voor hem een zwaard waarmee hij de opeenvolgende Afrikaner regeringen
tot een fundamentele politieke koerswijziging wil dwingen. Dat betekent zich
blootgeven, risico nemen. André Brink formuleert in het essay ‘Skrywer en literatuur
in die strydperk’ (1985) de opdracht voor de schrijver als volgt: ‘Dit is 'n gevaarlike
ambag wat ons skrywers beoefen, in 'n gevaarlike land. Maar die woord, wat ál is
wat ons - uit eie keuse - het, mag nooit stil raak in die rumoer van die wêreld nie.’
De Afrikaanse schrijver heeft de handschoen opgenomen. Juist de maatschappelijke
betrokkenheid van de Afrikaanse literatuur is misschien wel het wezenskenmerk
ervan.
Vanaf de jaren zeventig is er bijna geen werk te vinden dat niet op een of andere
manier met de verwerking van het apartheidstrauma te maken heeft. De literatuur
over de grensoorlogen in Angola, Mozambique en vooral in het voormalige
Zuidwest-Afrika - het huidige Namibië - de aanvallen op het patriarchale stelsel door
vrouwelijke schrijvers, de homo-erotische literatuur, de politieke protestliteratuur,
de hedendaagse plaasroman die over het leven op de boerderijen handelt, de
historische en toekomstromans en werken waarin gebroken relaties, uitzichtloosheid
en isolement beschreven worden, kunnen niet losgezien worden van het verzet van
de Afrikaanstalige schrijver tegen het apartheidsregime en tegen de nationalistische
ideologie die eraan ten grondslag ligt.
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In de meer recente Afrikaanse literatuur is het zoeken naar een nieuwe identiteit een
kerngegeven. De weg die door de nationalistische gidsen werd uitgestippeld, bleek
alleen maar tot aan de rand van de afgrond te leiden. De oude zekerheden hebben
afgedaan. Vooral door het verleden aan een heronderzoek te onderwerpen wordt
gestalte gegeven aan de queeste naar nieuwe waarden. De Afrikaanse schrijvers zijn
er zich ten volle van bewust dat eerst het puin van de geschiedenis moet worden
geruimd vooraleer een nieuwe start kan worden gemaakt.
De Afrikaanse schrijver heeft door het ter discussie stellen van de overgeleverde
waarden en van de ideologie van het Afrikaner nationalisme in een grote mate
bijgedragen tot de verruiming van de Afrikaanse horizon. De defensieve positie, de
egelstelling, werd opgegeven, nieuwe bakens werden uitgezet. Daarmee heeft de
Afrikaanse literatuur een belangrijke bijdrage geleverd aan het totstandkomen van
een democratische, niet-racistische samenleving. Dat dit proces niet zonder slag of
stoot verloopt, is vanzelfsprekend. De Afrikaanse schrijvers zijn de uitdagingen niet
uit de weg gegaan. De kracht van de hedendaagse Afrikaanse literatuur ligt in het
maatschappelijk engagement en het ethisch appèl dat ervan uitgaat.
In zijn openingstoespraak tot het eerste democratisch verkozen parlement in 1994
verwees president Mandela in het bijzonder naar de Afrikaanse dichteres Ingrid
Jonker en haar gedicht ‘Die kind’. Hij beklemtoonde dat de dichteres een Afrikaner,
een Afrikaan en een burger van de wereld is door de wijze waarop ze zich in de
donkerste apartheidsdagen engageerde in de strijd tegen het beleid van de blanke
Afrikaner regering. Het is een erkenning die recht laat geschieden niet alleen aan de
bijdrage van Ingrid Jonker, maar van tal van andere Afrikaanse schrijvers tot de
ontmanteling van de apartheid.
In de volgende hoofdstukken wordt de weerstand tegen de apartheid en de manier
waarop in de Afrikaanse literatuur tegen de nationalistische ideologie ten strijde
getrokken wordt, onder de loep genomen. Achtereenvolgens komen de volgende
onderwerpen aan bod: ‘Ideologische conflicten in Afrikaner families’,
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‘De diaspora’, ‘In de ban van de geschiedenis’, ‘De Boerenoorlog in retrospectief’,
‘De Khoisan herontdekt’ en ‘Het proza van bruine schrijvers’. In ‘Van euforie tot
ontnuchtering’ wordt ingegaan op de literaire ontwikkelingen in het laatste decennium.
Het gaat hier om een kleine greep uit een veelheid van mogelijke onderwerpen.
De bedoeling is om een aantal belangrijke tendensen in de Afrikaanse literatuur te
bespreken en niet om een systematisch en volledig overzicht te bieden. De Afrikaanse
poëzie en het drama, op een aantal uitzonderingen na, komen niet aan bod. Soms
wordt ook naar een Engelstalige tekst verwezen. Centraal staat het proza, met het
accent op teksten die in het laatste kwart van de twintigste eeuw en het begin van
het nieuwe millennium verschenen zijn. De thematische benadering laat toe het
individuele werk binnen een grotere context te situeren. Hierdoor is het mogelijk om
verbanden te leggen, ontwikkelingen na te gaan en de wisselwerking tussen het
literaire werk en zijn maatschappelijke context in kaart te brengen. Het literaire werk
staat immers niet op zichzelf maar binnen een omvattender maatschappelijk en literair
kader. Kennis van dit bredere verwijzingsraamwerk is onontbeerlijk omdat het aan
het literaire werk zijn relevantie en slagkracht geeft.
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6 Ideologische conflicten in Afrikaner families
Onverdraagzaamheid en hypocrisie
Tijdens de apartheidsperiode wordt binnen de Afrikaner gemeenschap een strak
waardensysteem, gebaseerd op christelijk-nationalistische principes, gepropageerd.
Iedereen wordt verondersteld kritiekloos dit stelsel van normen en waarden te
onderschrijven. Het bijbrengen en bewaken ervan gebeurt systematisch en met volle
overtuiging, waarbij de traditionele gezagsinstanties, namelijk de kerk, de school,
de Afrikaner politieke partijen, de pers en de familie, een belangrijke doorgeef- en
controlefunctie hebben. Toch kan het aanzwellende koor van proteststemmen steeds
moeilijker tot zwijgen gebracht worden. Integendeel, ze klinken steeds luider op.
In het Afrikaanse gezin heerst er verdeeldheid. In de beschrijving van de verhouding
tussen de verschillende generaties komen grote meningsverschillen aan de oppervlakte.
Diametraal tegenovergestelde standpunten rukken aan de ziel van de Afrikaner familie
en ondergraven de fundamenten waarop de ideologie van het Afrikaner nationalisme
en de apartheid gebouwd is. Afrikaner families leven in grote onmin in volledig
verscheurde huizen.
De conflicten tussen opeenvolgende generaties behoren tot de meest in het oog
springende thema's in de meer recente Afrikaanse literatuur. Het gaat hier niet om
een stereotiep generatieconflict waarin de oudere generatie geen plaats wil ruimen
voor de jongere, maar om een strijd om de ziel van de Afrikaner. Het is immers de
uitdrukking van een identiteitscrisis waardoor de toekomst van het hele Afrikaner
volk op de helling komt te staan.
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Vandaar de hoge graad van emotionaliteit die meestal met de familieconflicten
gepaard gaat.
De waarden van de oudere generatie worden door de jongere zonder pardon
overboord gegooid. Ze hebben geen praktische bruikbaarheid meer omdat ze geen
antwoord bieden op de morele en politieke crisis waarin de Afrikaner gemeenschap
zich, vooral in het laatste kwart van de twintigste eeuw, bevindt. De besliste afwijzing
van de ideologische constructen van de oudere generatie heeft verreikende implicaties
omdat daardoor het wezen en de eigenheid van het Afrikanerdom aangetast worden.
Een van de steunpilaren van het Afrikaner nationalisme en van de apartheid is het
absolute verbod op seksueel contact of, nog erger, een liefdesband over de
rassengrenzen heen. Een gemengd huwelijk is ondenkbaar binnen Afrikaner gelederen
en ontoelaatbaar vanuit nationalistisch oogpunt omdat de zuiverheid van het blanke
ras de enige waarborg biedt voor overleving en overheersing op een vijandig continent.
Een Rubicon wordt overgestoken met de overtreding van de seksuele code van de
oudere generaties. In onder andere het verhaal ‘Slap grensdrade’ (1983) van Etienne
van Heerden, de roman Die oop deur (1996) van Corlia Fourie en het drama Laaste
middagmaal (1978) van Wilma Stockenström leidt een gemengde seksuele relatie
tot een crisis. In ‘Slap grensdrade’ heeft Boet in de ogen van de voorouders verraad
gepleegd door een kind te verwekken bij een zwarte huisbediende. ‘Die heilige taak
van voortsetting’, zoals de verteller het uitdrukt, wordt daardoor met voeten getreden.
De naam van Boet zal waarschijnlijk de laatste zijn om in de familiebijbel
ingeschreven te worden. Hij zal de familieboerderij niet erven. Boet zelf heeft de
boerderij verlaten en zich bij het leger aangesloten om in de grensoorlog te gaan
vechten. Dit is natuurlijk een uiterst ironische speling omdat de grensoorlog, die
gevoerd wordt om de militaire aanslag op de apartheid vanuit de buurlanden te
bezweren, juist moet dienen om de blanke hegemonie in zuidelijk Afrika te
verzekeren. De wereld van de vader van Boet is volledig ingestort. Hij heeft de moed
niet meer om de boerderij in stand te houden. Ze zal ten onder gaan.
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Het verhaal wordt in de eerste persoon door een bezoekend familielid verteld. Terwijl
de verteller tot op zekere hoogte het teloorgaan van de familiedynastie betreurt, voelt
hij toch ook met Boet mee: ‘Beklemmend, dink ek, en dalk juis die rede waarom
Boet uitgebreek het uit die program wat sy bloed op hom afgedwing het.’ Deze
ambivalentie prikkelt de lezers tot het bepalen van hun eigen houding.
In ‘Die laatlam’ (1983), een verhaal van George Weideman, zijn de ouders van
Mirjam respectabele en godvrezende leden van de plaatselijke gemeenschap. De
vader is de dorpsdokter en zal naar alle waarschijnlijkheid bij de volgende
verkiezingen tot burgemeester verkozen worden. Als hun ongetrouwde dochter een
kind verwacht, is abortus geen optie. De ouders besluiten echter om hun status in de
dorpsgemeenschap niet te verliezen, te doen alsof ze zelf een nakomertje verwachten.
Dit rookscherm wordt door de onontkoombare feiten weggeblazen. Wanneer Mirjam
in een verafgelegen hospitaal het leven schenkt aan een baby met een donkere
huidskleur worden de ouders slachtoffers van hun eigen list.
De minnaar van Mirjam is een kleurlingstudent, betrokken bij
antiregeringsactiviteiten. Hij wordt hiervoor in hechtenis genomen. Ondanks haar
conservatieve opvoeding sympathiseert Mirjam met zijn zaak. De kleurlingbaby is
het teken van haar afwijzing van de behoudendheid van haar ouders, die gedeeltelijk
voortspruit uit hun wens om de toekomst van hun dochter, en dus ook van de blanke
Afrikaner stam, te verzekeren. Het werkt zelfdestructief. Mirjam windt er geen
doekjes om; haar vader leeft in een gekkenparadijs: ‘Sien pappa, dis één ding om
sprokies te vertel. Dis iets gans anders om dit te leef, en te óórleef. Op 'n dag steek
die werklikheid die sprokies brand.’
Met de publicatie van de roman Kontrei (2003), geschreven door Kleinboer, een
pseudoniem met een ironische inslag, hebben de voorvaderen zich beslist in hun graf
omgedraaid. De hoofdfiguur is een Afrikaner die in Johannesburg, de Zuid-Afrikaanse
versie van Sodom, samenwoont met Lungi, een Zuluvrouw, en haar zoontje uit een
vroegere relatie. Naast een buitensporig drank- en drugsgebruik heeft hij ook een
fenomenale
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seksuele appetijt. Hij bezoekt voortdurend bordelen waar hij het gezelschap van
zwarte prostituees verkiest. De hoofdfiguur ondervindt weinig of geen problemen
door zijn onconventionele gedrag. Zijn ouders zijn nochtans oerdegelijke Afrikaners.
Het kan inderdaad verkeren.
Niet alleen gemengde maar ook homoseksuele relaties zijn taboe in de Afrikaner
gemeenschap. Soms, juist omwille van de Victoriaanse principes van hun ouders,
doen de kinderen het onmogelijke om de onverteerbare realiteit voor hen verborgen
te houden. Dit is het geval in het verhaal ‘Naskrif’ (1995) van Engemi Ferreira. De
protagonist, die homoseksueel is en aan aids lijdt, is met zijn vriend in New York
gaan wonen. Hij werkt een ingewikkeld plan uit om na zijn dood zijn ouders de
verlegenheid van de waarheid te besparen. Zijn vader, met de betekenisvolle naam
‘De Wet’, is immers: ‘[...] so verstar in die letter van die Woord dat hy almal om
hom wil verander in klein afgietsels van wat hy as reg beskou.’ Het gegeven dat de
hoofdfiguur een tegenstander is van het apartheidsregime maakt hem nog meer tot
een outcast. Politieke dissidentie en seksuele geaardheid lijken hand in hand te gaan.
Het belijden van conservatieve waarden houdt in dat een andere dan de eigen
levensvisie niet getolereerd wordt.
Verdraagzaamheid is niet een van de meest in het oog springende eigenschappen
van de Afrikaner. Van iedereen wordt verwacht het smalle, steile pad te kiezen. Zelfs
kleine overtredingen van de gedragscode worden onbarmhartig afgestraft. Het is dan
ook geen wonder dat kinderen de dood van hun ouders soms als een verlossing
ervaren. Na het overlijden van haar moeder verduidelijkt Margót in het verhaal ‘Die
werklikheid’ (1995) van Engemi Ferreira haar gevoel van opluchting en bevrijding
in een brief aan een vriendin als volgt: ‘En ek weet ek hoef nooit weer te veg vir die
mens wat ek weet ek is nie, nie eens vir die reg (?) om vrou te wees nie. Alles het 'n
plek gekry. Ook ek.’ Maar terwijl Margót er niet voor terugschrikt voor haar mening
uit te komen, weerhouden sociale conventies anderen ervan om zich eerlijk uit te
spreken.
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In de Afrikaner gemeenschap worden de hoogste morele standaarden gehandhaafd,
of althans: de schijn ervan wordt opgehouden. Dit aureool van onkreukbaarheid en
onaantastbaarheid wordt door de openbaring van het egoïsme en de hypocrisie van
de maatschappelijke en politieke rolmodellen volledig ontluisterd. De ontmaskering
van de schijnheiligheid van de oudere generaties en van hun vertegenwoordigers is
een doorlopend gegeven in het werk van André Brink. Maar ook bij andere schrijvers
speelt het een belangrijke rol. In Die reuk van appels (1993) van Mark Behr
verafgoodt Marnus zijn vader, een generaal in het Zuid-Afrikaanse leger. Deze laatste
is volbloed Afrikaner met een onwrikbaar geloof in de rechtmatigheid van de
aanspraken van zijn volk. Wanneer een Chileens generaal op bezoek is, verschijnen
er barsten in het glanzend gepoetste blazoen van het gezin. In minder dan een week
is Marnus getuige van de ontrouw van zijn moeder en van de seksuele molestering
van zijn vriend Frikkie door zijn vader. Hij heeft voorgoed zijn onschuld verloren.
Ondanks het weerzinwekkende gedrag van zijn vader probeert hij in diens gunst te
blijven. Hij sluit zich bij het leger aan en sterft op de Angolese grens.
De kracht van het boek is het resultaat van de interactie tussen de geschiedenis
van het individu, de familie en van het Afrikaner volk. De onthulling van de seksuele
escapades van de ouders brengt hun hele normensysteem in diskrediet. Alleen een
leeg omhulsel van een valse moraal blijft over. Alle geloofwaardigheid en respect
gaan verloren wanneer het duidelijk wordt dat de hoge principes van de ouders slechts
een façade zijn waarachter een schokkende immoraliteit schuilgaat. Pamela Jooste
kaart in Like water in wild places (2000) dezelfde problematiek aan. Embrace (2000),
de meest recente, in het Engels geschreven, roman van Mark Behr handelt over de
druk tot conformisme die van de omgeving uitgaat. Afwijkend gedrag moet kost wat
kost onderdrukt worden. De roman impliceert dat dit alleen maar tot morele en
politieke verkramping kan leiden.
De degeneratie van een Afrikaner gezin wordt in de magistrale roman Triomf
(1994) van Marlene van Niekerk tot een schrijnend hoogtepunt gevoerd. De familie
Benade is allesbehalve een
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toonbeeld van betamelijkheid. Triomf brengt een ongenadige afrekening met het
gezin als drager en verspreider van de traditionele Afrikaner waarden. Het ideaalbeeld
en de kale werkelijkheid lijken wel bijzonder ver uit elkaar te liggen. Dat de roman
zich tegen de achtergrond van de eerste democratische verkiezingen afspeelt,
suggereert het totale bankroet van de nationalistische ideologie.

Afwijzing en vernietiging
De wereld van de ouders is te beklemmend geworden en kan niet langer een zinvol
toekomstperspectief bieden. De verwerping ervan is rigoureus. Een aantal
romanpersonages breekt radicaal met het verleden. In Om te awol (1984) van Etienne
van Heerden deserteert de anonieme hoofdfiguur uit het leger - ook een traditionele
gezagsinstantie - om een nieuwe vrijheid te zoeken: ‘onherroepelik ver van sy
vaderland, met agter hom die brandende brûe van vlae, liedere en voorgeslagte.’
In de roman Slegs blankes/whites only (1994) van Pierre de Vos neemt Etienne
de Villiers afstand van zijn vader, een politieman die betrokken is bij clandestiene
operaties om tegenstanders van de regering uit de weg te ruimen. Een crisis ontstaat
wanneer Etienne een doos vol geheime documenten over de activiteiten van zijn
vader in handen krijgt. Hij blijft weg van zijn werk en zwerft drie dagen doelloos in
Pretoria rond, zonder zijn vrouw iets te laten weten. Tijdens zijn omzwervingen
groeit het Voortrekkermonument, waar hij steeds door aangetrokken wordt, uit tot
een allesoverheersend symbool: het vertegenwoordigt datgene wat hij aan de Afrikaner
cultuur onvoorwaardelijk verwerpt. Uiteindelijk besluit Etienne om de dossiers van
zijn vader naar de antiapartheidsorganisatie te brengen waarvoor hij als vrijwilliger
werkt. Toch voelt hij zich daarna niet opgelucht: ‘Dalk het ek myself mislei, het ek
gedink die laaste drie dae beteken die einde van my verknogtheid aan die stemme
van my verlede; die begin van 'n meer opregte lewe. Maar niks verander nie. Dis nie
moontlik om so maklik weg te glip nie. Miskien is dit 'n
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lang proses waaruit mens baie stadig iets leer.’ Nochtans is Etienne ervan overtuigd
dat hij zijn vader en daarmee de Afrikaner zaak moest verraden. Nu hij op de hoogte
is van de wandaden die zijn vader begaan heeft, staat hij voor een onafwendbare
keuze. Zonder het verleden af te zweren, hoe pijnlijk dan ook, is een nieuw begin
niet mogelijk: ‘Mens moet eers weet wat gebeur het voordat mens kan begin vergeet.’
De vader geldt niet langer als het grote voorbeeld. In de verhalen van Koos Prinsloo
is de aanval op de patriarchale orde - een archaïstische titel als ‘And our fathers that
begat us’ (1987) heeft een onmiskenbaar ironische ondertoon - niet zo frontaal als
bij Pierre de Vos. Toch gaat van de homo-erotische inslag van zijn teksten, in
samenhang met de onconventionele vertelwijze, een sterke destabiliserende werking
uit. De aanslag op de positie van de vaders is eveneens een prominent gegeven in
het werk van een aantal vrouwelijke schrijvers zoals Jeanne Goosen, Marita van der
Vyver, Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach en Wilma Stockenström.
De patriarchale orde wordt ook via haar publieke vertegenwoordigers aangevallen.
Vooral de traditionele gezagsinstanties en -figuren moeten het ontgelden: politici,
legerleiders, politiemensen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Zo wordt in
Die laaste Sondag (1983) van Elsa Joubert en Juffrou Sofia vlug vorentoe (1993)
van Berta Smit de rol van de kerk heftig bekritiseerd.
De oude orde wordt van alle kanten bestookt. De ondergang ervan zal niet lang
op zich laten wachten. In Toorberg (1986) van Etienne van Heerden is het einde van
de Moolman-dynastie een voorafschaduwing van het einde van de Afrikaner stam.
Tegelijkertijd kent de bruine tak van de familie een opbloei. De toekomst ligt in hun
handen.
Waar Toorberg symbolisch het einde van de blanke heerschappij suggereert, kan
het protest tegen of de totale verwerping van het waardensysteem van de oudere
generatie ook met drastische brutaliteit gebeuren en de vorm van een definitieve
liquidatie, of althans een poging daartoe, aannemen. De rekening voor de fouten die
in het verleden gemaakt zijn, wordt nu gepresenteerd.
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In het drama Diepe grond (1986) van Reza de Wet vermoorden de kinderen letterlijk
hun ouders. Ook de staat als ultieme vaderfiguur komt onder schot. In Die kreef raak
gewoond daaraan (1991) van André Brink wordt een aanslag voorbereid op het leven
van de president. Zowel in Harry Kalmers X-Ray Visagie en die Vingers van God
(1993), in Louis Krügers Gevaarlike land (1990) als in Lettie Viljoens Belemmering
(1990) plannen terroristen de omverwerping van de regering.
Oudermoord is echter niet altijd nodig om verandering te bewerkstelligen. Soms
slagen de kinderen erin door overreding hun ouders met de nieuwe bedeling te
verzoenen. In het verhaal ‘Dogters van Afrika’ (1993) van Elsa Joubert speelt de
dochter een cruciale rol in de ommezwaai van haar moeder. Zodra haar bezwaren
en bedenkingen tegen de zwarte beleidsmensen ongegrond blijken, is de moeder
onvoorwaardelijk bereid om het democratische, veelrassige Zuid-Afrika grootmoedig
te omhelzen: ‘Waar of hoe of wat ons voorouers ook al was, hare en myne, ons leef
nou, en net één keer. Eintlik is ons niks verskuldig aan verbygegane geslagte nie.’
Deze woorden betekenen niets minder dan een oorlogsverklaring aan het verleden
en de voorouders.
Een onverwachte ommekeer van rollen vindt plaats als de ouders ruimdenkender
zijn dan de kinderen. In Moerland (1992) van Chris Barnard kiest de vader de kant
van de democratische krachten terwijl zijn zoon lid wordt van een extreemrechtse
groepering. De zoon verwerpt elke vorm van toenadering tussen de rassen en raakt
zelfs betrokken bij een poging het land te destabiliseren om op die manier de overgang
naar een meerderheidsregering te saboteren. Barnard maakt meer dan duidelijk dat
het blinde geloof in de apartheidsideologie voortkomt uit indoctrinatie. Daardoor
heeft de Afrikaner in het verleden telkens verkeerde keuzes gemaakt.
Blanke overheersing en het patriarchale stelsel hebben uitgediend. Dit blijkt ook uit
de talloze herschrijvingen van de plaasroman, de roman over het leven op de
boerderij. H.P. van Coller verklaart de populariteit van dit genre op de eerste plaats
omdat het de gelegenheid biedt: ‘vir 'n kragtige reaksie teen 'n sentrale
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aspek van 'n literêre tradisie’ en ten tweede omdat de plaasroman door de subversie
van de code wordt tot: ‘'n opstand teen “die Vader”, teen die ban van oudtestamentiese
godsdiens, die geskiedenis, tradisie, kortom die patriargale waardestelsel, wat in
hierdie subgenre uit die verf kom as beperkend en onderdrukkend’ (1994). Foxtrot
van die vleiseters (1993) van Eben Venter en Die stoetmeester (1993) en Kikoejoe
(1996) van Etienne van Heerden zijn voorbeelden van een dergelijke subversie. Ook
het met de Booker-prijs bekroonde Disgrace (1999) van J.M. Coetzee sluit bij deze
trend aan. Deze roman handelt over de gewijzigde machtsverhoudingen en over de
vraag hoe als blanke te overleven onder zwarte machthebbers. Op haar boerderij
wordt Lucie overvallen en verkracht. Ze denkt er echter niet aan het kind dat ze
verwacht te laten aborteren. Disgrace lijkt te suggereren dat de blanke onder de
nieuwe regering bereid moet zijn om ten minste gedeeltelijk zwart te worden. Er is
geen andere keuze. De mythe van een idyllisch platteland wordt door Coetzee klinisch
doorgeprikt. Zijn vlijmscherpe analyse van de nieuwe machtsverhoudingen en van
de ontstellende gevolgen ervan voor de blanken, viel niet bij iedereen in goede aarde.
Ook een aantal familiegeschiedenissen heeft de voorbije jaren het licht gezien,
onder andere het drama Donkerland (1996) van Deon Opperman, Die kreef raak
gewoond daaraan (1991) met een appendix waarin de geschiedenis van twaalf
generaties van de Landmandynastie opgenomen is, Sandkastele (1995), waarin de
gemythologiseerde geschiedenis van negen generaties vrouwen aan bod komt, beide
van André Brink, Die reise van Isobelle (1995) van Elsa Joubert en Afdraai (1998)
van A.H.M. Scholtz. De laatste twee romans bieden een overzicht van de
Zuid-Afrikaanse geschiedenis in de twintigste eeuw, respectievelijk bekeken door
de ogen van de Afrikaners en van de kleurlingen. In beide worden de wortels van
het apartheidssysteem blootgelegd. De geschiedenis van de Afrikaner en van
rassendiscriminatie gaan hand in hand.
Zowel in Sandkastele als in Die Reise van Isobelle wordt de familiegeschiedenis
vanuit vrouwelijk perspectief benaderd. De overwinning van de vrouwelijke karakters
op het patriarchale
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stelsel loopt parallel met de desintegratie van de apartheid. Kristien Muller uit
Sandkastele heeft haar vriend in Engeland achtergelaten en besluit om zich opnieuw
en nu definitief in Zuid-Afrika te vestigen. En waar Fred, de vriend van Leo, in Die
reise van Isobelle, van plan is om te emigreren, wil Leo in Zuid-Afrika blijven. Dat
haar kind geen vader zal hebben, is voor haar geen punt. De vrouwelijke waarden
hebben het pleit gewonnen: ‘Ek sal die kind grootmaak hier in ons land. En as dit 'n
dogtertjie is, sal ek haar Isobelle noem. Voluit Isobelle. Voluit.’ Met deze naamkeuze
bevestigt Leo haar schatplichtigheid aan het verleden en haar geloof in de toekomst.

Dwingende keuzes
Met de verwerping van de zo lang aangehangen zekerheden wordt het zoeken naar
een nieuwe identiteit van essentieel belang. De vraag ‘Wie is ek?’ en zijn pendant
‘Wie is jy?’ worden expliciet geformuleerd in een heel aantal literaire werken zoals
in Missionaris (1988) en Die reise van Isobelle van Elsa Joubert, Na die geliefde
land (1972) en Om te sterwe (1976) van Karel Schoeman, 'n Oomblik in die wind
(1975) van André Brink, Moerland van Chris Barnard, Juffrou Sophia vlug vorentoe
van Berta Smit en Return to Paradise (1993) van Breyten Breytenbach. Het antwoord
dat gegeven wordt, getuigt doorgaans van sterk maatschappelijk en politiek
engagement.
Het individu moet keuzes maken. De voorschriften van de oudere generatie en de
geboden van de ouders hebben hun bruikbaarheid verloren. De afgebakende wegen
moeten verlaten, een nieuwe koers moet uitgezet worden. Slechts op deze wijze
kunnen meer hoopvolle vooruitzichten ontstaan.
In de romans van André Brink wordt het individu aangesproken op zijn
verantwoordelijkheid. Thomas Landman, het hoofdpersonage uit Die kreef raak
gewoond daaraan, ziet zichzelf als het product van zijn familiegeschiedenis. Hij doet
echter het onvoorstelbare door met zijn familie en de nationalistische ideologie te
breken. Door zich te engageren in de bevrijdingsstrijd is hij
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in de gelegenheid om daadwerkelijk de loop van de geschiedenis te beïnvloeden.
Daardoor geeft hij aan dat de Afrikaner in staat is om zich uit de dwangbuis van het
verleden te bevrijden: ‘Maar die hart van die saak is tog seker dit: dat geen mens
maar net die eenvoudige resultaat van sy geskiedenis is nie. Jy verteenwoordig ook
'n reaksie daarop, 'n opstand daarteen; namate jy dit verbreed of toets, dit probeer
aanvaar of bewys, verwerp en verskuif en verplaas jy dit ook.’ Vanuit het besef dat
de bescherming van de belangen van de eigen groep niet ten koste mag gaan van het
grotere imperatief om een rechtvaardige en democratische samenleving tot stand te
brengen, kan de geschiedenis niet langer een veilige schuilplaats bieden. Dat iedereen
over deze keuzevrijheid beschikt, wordt duidelijk gemaakt door de manier waarop
anderen op het optreden van Thomas Landman reageren. De eigenzinnige keuze die
hij gemaakt heeft, dwingt iedereen die zijn pad kruist tot het innemen van een
standpunt.
Niet iedereen is echter even daadkrachtig en gewetensvol als Thomas Landman.
Soms overheerst een gevoel van machteloosheid om iets aan de loop van de
geschiedenis te kunnen veranderen. Een personage uit het drama 'n Koffer in die kas
(1992) van Jeanne Goosen formuleert haar onvermogen als volgt en geeft daarmee
aan dat ze niet voor de apartheid verantwoordelijk gesteld wil worden: ‘Dis nie my
skuld nie. Apartheid was ook nie my skuld nie - en ook nie die Eerste en Tweede
Wêreldoorlog nie. Ek was nie daar nie. Ek was nie in die saak geken nie - en al sou
ek gemarch het, bomme gegooi het, en in die tronk gaan sit het - dit sou nie gehelp
het nie. Dit sou niks beteken het nie. Dit sou niks aan enigiets verander het nie.’ Het
onvermijdelijke resultaat van dit besef van volslagen hulpeloosheid is verbittering,
isolement, uitzichtloosheid en desperaatheid. Geen auteur heeft deze atmosfeer beter
weten te beschrijven dan Koos Prinsloo in zijn verschillende verhalenbundels.
De jongere generatie probeert zich uit de greep van het verleden te bevrijden. De
ideologie van de oudere generaties wordt, niet zonder heel wat moeite, vervangen
door een nieuwe manier van denken en leven. In plaats van, in de woorden van
Etienne van
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Heerden, ‘die kinders van Verwoerd’ te blijven, onderstrepen de jongeren hun
geworteld zijn in Afrika en hun lotsverbondenheid met hun zwarte landgenoten.
Door het nieuwe Zuid-Afrika te verwelkomen, geven zij aan de toekomst een
hoopvolle invulling. Met het uitrangeren van de ouders en hun ideologie komt er
ruimte voor nieuw leven. De vijf kinderen van pastoor Oneday Riet uit Toorberg of
de aankondiging van de geboorte van een baby in onder andere Casspirs en Campari's
(1991) van Etienne van Heerden en Die reise van Isobelle bevestigen deze positieve
toekomstverwachting.
In de hedendaagse Afrikaanse letterkunde zijn de vaders tot de verloren vaders
uitgegroeid, zoals de titel van de roman Die verlore vader (1985) van J.C. Steyn
aangeeft. De geborgenheid en de zekerheid die volk en traditie verschaffen, zijn
prijsgegeven. De vaders worden verantwoordelijk gesteld voor de ontaarding van
het politieke streven van de Afrikaner. In Die verlore vader wordt Pieter van de
Bergh, een politicus van de Nationale Partij, geconfronteerd met de volslagen
mislukking van de pogingen van de Afrikaner tot social engineering. Uiteindelijk
pleegt hij zelfmoord omdat hij voor het hof zal moeten verschijnen op aanklacht van
de overtreding van de immoraliteitswetgeving die seksuele contacten over de
kleurgrens verbiedt.
Zijn zelfmoord is op persoonlijk vlak een absolute en vernietigende
schuldbekentenis. Maar hij laat ook zijn nageslacht een zware erfenis na. Zijn gezin
is verdeeld. Twee van zijn kinderen hebben hun vader en de ideologie die hij
belichaamt, afgezworen, terwijl twee andere rechtse sympathieën koesteren. In plaats
van eensgezindheid is er onenigheid. Waar het voor de bijbelse verloren zoon nog
mogelijk was om naar huis terug te keren, zadelen de Afrikaner vaders hun kinderen
alleen maar met een bittere erfenis op.
De apartheidsideologie heeft een wig gedreven in de Afrikaner families en in de
Afrikaner gemeenschap. De strijd gaat niet langer tegen een externe bedreiging op
de grenzen of in de townships. De vijand is niet langer het ‘zwarte gevaar’ dat een
bedreiging van buitenaf vormt maar is in eigen gelederen te vinden. Het ideologische
conflict dat de jongere generatie lijnrecht te-
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genover de oudere plaatst, is een aanduiding van de moeilijke keuzes waarvoor de
Afrikaner staat. Door de aandacht toe te spitsen op de onenigheid binnen de familie,
maakt de Afrikaanse schrijver ondubbelzinnig duidelijk wat de morele en politieke
dilemma's zijn waarmee de Afrikaner geconfronteerd wordt.
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7 De diaspora
Dis nie my mense nie
Ondanks de aanhoudende aanvallen op hun stellingen geven de vaders hun macht
echter niet zonder slag of stoot prijs. Onder het bewind van de Nationale Partij kregen
de tegenstanders van de apartheid, zwart en blank, het in eigen land hard te verduren.
Intimidatie en afpersing of gewoon de afkeer van het apartheidssysteem hadden als
resultaat dat heel wat van hen, gedwongen of vrijwillig, het land verlieten. De
historische romans Kikoejoe van Etienne van Heerden en Die reuk van appels van
Mark Behr geven aan dat dit geen recent fenomeen is. Beide romans roepen de harde
apartheidsjaren op. Ze zijn respectievelijk gesitueerd in 1960 en 1974. De vertellers
hebben een tante die in Europa woont. In Die reuk van appels wordt de houding van
tante Karla lijnrecht geplaatst tegenover die van haar zuster Leonore. Deze laatste
is gehuwd met de jongste generaal uit het Zuid-Afrikaanse leger. Karla rebelleert,
ondanks haar conservatieve opvoeding, tegen de traditionele Afrikaner waarden.
Leonore daarentegen conformeert zich. Het vertrek van Karla is ingegeven door haar
vervreemding van haar familie, haar verwerping van de patriarchale dictaten en van
elke vorm van rassendiscriminatie. ‘Is selfs die idees wat ek het, dan so'n bedreiging?
My liefste Leonore, as my idees oor wat verkeerd is in ons land jou bangmaak, kan
ek nie anders as om te vrees vir die dag wat jy uitvind wat die meeste swart mense
dink,’ schrijft ze aan haar zuster vanuit het buitenland. Karla slaagt er echter niet in
om Leonore van haar standpunt te overtuigen.
Het onvoorwaardelijke geloof van de Afrikaners in hun zaak
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leidt tot een onverzettelijkheid die weinig goeds voorspelt. Bovendien voelen ze zich
voortdurend bedreigd door het ‘zwarte gevaar’. De dissidenten willen juist afstand
nemen van een exclusieve identificatie met de eigen groep omdat daardoor een
onverbiddelijke scheidslijn getrokken wordt tussen ‘ons’ en ‘hulle’, tussen blank en
zwart. Ze willen de kleurbarrière doorbreken en hun zwarte landgenoten als
medemensen benaderen, niet als een gezichtsloze onderklasse. Zo verwijt Karla haar
zus dat ze geen oog heeft voor zwarten en kleurlingen als individuen: ‘Leonore,
luister 'n slag na my! Vergeet van die Kleurlinge en die bantoes en kom ons praat 'n
slag oor die twee mense wat op jou erf werk.’
De aanmaningen van de dissidenten leiden tot niets. Hun opvattingen worden
verworpen als de opinies van communisten en liberalen, en afgedaan als volledig
vervreemd van de realiteit en van de Afrikaner geschiedenis. In Kikoejoe wordt het
volgende commentaar geleverd op Geertruida, de kosmopolitische en lesbische - ook
een kardinale zonde - tante van de verteller die in Europa verblijft: ‘Ag, kan Geert
ons nie net los nie? Wat weet sy van die hitte en stryd, van die Afrikaner wat die juk
van die Engelse moes afskud. Het sy 'n idee van Swart Afrika? Nee, sy het nie, sy
dink net aan haar restaurante en galerye in al daardie stede van haar.’ Ondanks deze
verwijten wordt Geertruida telkens weer met Kerstmis op de familieboerderij
verwelkomd en wordt haar lesbische verhouding met de plaatselijke bibliothecaresse
stilzwijgend getolereerd. Terwijl Geertruida tot de familie blijft behoren, zijn tussen
Karla en haar zus alle bruggen opgeblazen. De generaal heeft zijn vrouw verboden
nog contact met haar te hebben.
Voor Karla en Geertruida biedt Europa een mogelijkheid tot ontsnapping. Is dit echter
de gemakzuchtige oplossing omdat ze niet leidt tot het nemen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid? De apartheid verplicht iedereen tot stellingname. De keuze
tussen politiek activisme aan de ene kant en onverschilligheid aan de andere staat in
heel wat literaire werken centraal. Dit dilemma vormt de kern van onder andere het
verhaal ‘Palais
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Chaillot 1950’ (1993) van Elsa Joubert en van Karel Schoemans Die noorderlig
(1975). Trouwens, in heel het oeuvre van Karel Schoeman is het een kerngegeven.
In Die noorderlig werkt Paul als marketingconsultant in Amsterdam. Hij heeft
alle banden met Zuid-Afrika verbroken: ‘Ek het van alles ontslae geraak toe ek oorsee
kom.’ Paul is lethargisch. Zijn gebrek aan daadkracht contrasteert scherp met het
activisme van Estelle, een vriendin uit zijn studententijd op Stellenbosch. Estelle
drijft voortdurend de spot met de waarden die haar vader, een bekend politicus van
de Nationale Partij, aanhangt, namelijk de kerk, het patriarchaat en blanke
overheersing. Onvermijdelijk raakt ze bij de strijd tegen de apartheid betrokken.
Wanneer haar kleurlingvriend in de gevangenis sterft, pleegt ze zelfmoord. Het is
geen uiting van onmacht of een teken van nederlaag maar een daad van verzet
waarmee ze aan haar afkeer van de apartheid een onomkeerbare finaliteit verleent:
‘Mens hoef ook niks te bereik nie, dis nie belangrik nie. Die belangrikste is dat jy
protes aanteken.’ Paul daarentegen heeft de weg van de minste weerstand gekozen.
Hij leeft een comfortabel, materialistisch bestaan in Nederland.
Die noorderlig is erg kritisch over het optreden van de Afrikaner gezagsdragers:
‘Dis 'n vreeslike ding wanneer domheid en kleinlikheid die mag in hande kry en veg
vir selfbehoud.’ Iedereen wordt getroffen door de onrechtvaardigheid en immoraliteit
die in het land heersen. Het geeft aan de typering van Zuid-Afrika als ‘Die beloofde
land’ een bijzonder wrange connotatie.
De hoofdfiguur uit ‘Hierdie poskaarte’ (1997) van Abraham de Vries, een verhaal
dat zich in het begin van de jaren negentig afspeelt, is een Nederlandse academica
die reeds een tijdje in Zuid-Afrika werkt. Als haar contract bij de Universiteit van
Wes-Kaapland plotseling zonder reden opgezegd wordt, heeft ze geen andere keuze
dan om terug te keren naar Nederland. Haar Afrikaanse vriend, een journalist,
vergezelt haar. Ze hebben geen toekomst in Zuid-Afrika, dat ondanks de vrijlating
van Nelson Mandela naar een toestand van totale anarchie afglijdt. Beiden houden
er dezelfde politieke overtuiging op na. Maar voor mensen zoals zij is er in
Zuid-Afrika geen plaats: ‘Wat ek
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kon aanvoel, was dat daar in dié mense se denke en leefwyse vir jou en dié soos jy
nie plek is nie.’ Alle rechtgeaarde Afrikaners worden verondersteld een
gemeenschappelijk front tegen de zwarte vijand te vormen. Alle externe en interne
oppositie wordt in een campagne van geïnstitutionaliseerde intimidatie en geweld
monddood gemaakt. Opkomen tegen de blanke regering betekent dan ook
voortdurende verdachtmakingen, pesterijen, opsluiting en soms liquidatie. Het is de
prijs die men voor zijn overtuiging betaalt. Zuid-Afrika verlaten is dikwijls de enige
optie, de enige manier om zijn integriteit te behouden. Het moet niet gezien worden
als een vlucht: ‘Nie as ontvlugting nie, vir een poosje maar en dat jy weer héél kan
word.’
Hetzelfde verlangen naar heelheid gecombineerd met de vrees om in een
maalstroom van geweld meegesleurd te worden, doet de hoofdfiguur uit Emma
Huismans' verhaal ‘Wag op Sinterklaas’ (1994) besluiten om Zuid-Afrika te verlaten.
Haar verlangen naar een normaal leven en naar liefde krijgt de overhand op haar
politiek activisme: ‘Sou dit verraad wees? wonder ek hardop. Die persoonlike liefde,
die persoonlike vrees? Bo die groep, bo die saak? Seur niet! antwoord die kroegstoel
naas my met deurdrinkte nugterheid. Oor die liefde bepaal jy tog nooit self nie.’
Zuid-Afrika biedt niet de luxe van een onbekommerd, zelfgenoegzaam bestaan in
een privé-domein.
Ook persoonlijke verhoudingen ontsnappen niet aan de apartheidsterreur. Liefde
over de kleurgrens heen is verboden. Het is vanzelfsprekend dat het aangaan van een
gemengde relatie verreikende consequenties heeft. Een confrontatie met de overheden
wordt er onvermijdelijk door. Elke persoonlijke keuze wordt in een samenleving
onder het juk van de apartheid tot een politieke daad. Gemengde paren moeten het
land ontvluchten. Een normaal leven is voor hen in Zuid-Afrika onmogelijk. In onder
andere André Brinks Die muur van die pes (1984), en in E.K.M. Dido's Die storie
van Monica Feters (1996) wordt hierop ingespeeld.
Zuid-Afrika is een land met een tekort aan liefde. Tilda Kaufman, de hoofdfiguur
uit Rina Shermans roman Uitreis (1997), leeft in vrijwillige ballingschap in Parijs.
Voor de begrafenis van
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haar vader keert ze naar Zuid-Afrika terug. Dit bezoek vormt de aanleiding tot een
confrontatie met haar verleden. Tilda's jeugd werd overschaduwd door een autoritaire
en liefdeloze vader, door een moeder die totaal aan hem onderdanig was, en door
een gewelddadige broer die haar voortdurend bedreigde. Haar ouders en haar broer
Paul zijn aartsconservatief en fervente aanhangers van de Nationale Partij.
Tilda heeft zich met veel moeite uit de greep van haar familie en uit het keurslijf
van het Afrikaner nationalisme bevrijd. Ze is naar Parijs uitgeweken omdat ze van
alles genoeg had: ‘Eendag het Tilda uit haar lewe geloop. Omdat haar Pa haar nie
liefgehad het nie. Omdat Paul haar geslaan het. Omdat sy skaam was vir haar land,
haar mense en haarself. Om liefde te soek.’ Uitreis is een boeiend werk waarin de
thema's van ballingschap en de gecompliceerde relatie met het stamland - de gevoelens
van Tilda schommelen tussen liefde en haat - scherp worden belicht.

Terugkeren: een daad van engagement
Naast romanfiguren en schrijvers die vertrekken, zijn er ook die naar hun heimat
terugkeren. Jan Rabie vertrok in 1948 naar Frankrijk. Na zeven jaar heeft ‘dié
kloppende, bitter nawelstring’, zoals hij in zijn Parijse dagboek (1998) schrijft, hem
teruggetrokken naar Zuid-Afrika. Zijn verblijf in Europa had hem intussen wel doen
beseffen dat het apartheidsbestel verwerpelijk was. Zijn oppositie tegen
rassendiscriminatie loopt als een rode draad door zijn werk.
André Brink en Breyten Breytenbach volgden in zijn voetsporen. Zij gingen in de
jaren zestig naar Parijs. Voor Brink waren de Parijse studentenopstanden in 1968
een keerpunt: ze deden hem inzien dat zijn plaats in Zuid-Afrika was. Zijn gemengde
huwelijk maakte voor Breytenbach tijdens de apartheidsperiode een permanente
terugkeer onmogelijk. Vanuit ballingschap leverde hij een opmerkelijke bijdrage tot
de Afrikaanse literatuur.
Niet iedereen die terugkeert doet dat echter uit zuiver politieke motieven. Jan
Visser, de hoofdfiguur in het verhaal ‘Ontmoetin-
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ge in 'n voorvaderland’ (1976) van J.C. Steyn, brengt een winter door in Amsterdam.
Hij is een heftig tegenstander van de regering. Daarom wordt hij niet meer als ‘een
van ons’ beschouwd. Als Visser in Nederland een baan aangeboden krijgt, gaat hij
toch niet op het voorstel in. Hij voelt zich zo verbonden met zijn gemeenschap dat
hij haar lot wil delen: ‘Maar as die volk sterf, dan ek ook. Ek is deel van hom. Dis
my enigste besit, dis al wat ek oorhet om voor om te gee.’ Ondanks zijn afkeer van
de a?artheid blijft Visser een bijzonder sterke loyaliteit tegenover zijn gemeenschap
voelen.
Andere tegenstanders van het apartheidsregime identificeren zich eerder met de
slachtoffers die het regeringsbeleid maakt, ongeacht hun huidskleur of afkomst. Ze
engageren zich in de strijd voor democratie, gelijkheid en gerechtigheid. Dit geldt
voor Josef Malan uit Kennis van die aand, Andrea Malgas uit Die muur van die pes,
beide van André Brink, voor Chris Bouman uit Requiem op ys (1992) van Emma
Huismans en voor Gisela uit Afrika: 'n roman (1977) van Karel Schoeman. Gisela,
een fotografe, gaat terug omdat ze wil ‘Foto's neem. Getuig.’ Terugkeren betekent
gevaar lopen, zelfs voor het eigen leven. Maar persoonlijke offers zijn nodig om het
ideaal van een democratisch Zuid-Afrika te helpen verwezenlijken.
Met de vrijlating van Nelson Mandela, de terugkeer van het ANC als politieke partij
en de verkiezing van een zwarte meerderheidsregering in het begin van de jaren
negentig breekt een nieuw tijdperk aan. In Sandkastele van André Brink wordt
Kristien, die in Londen woont, naar het sterfbed van haar grootmoeder geroepen.
Kristien had het land verlaten uit protest tegen de apartheid. Ze werd daardoor tot
een persona non grata: ‘ek het kwansuis my rug op “ons” mense gedraai.’ Zuid-Afrika
staat aan de vooravond van de eerste algemene verkiezingen. Kristien wordt er weer
geconfronteerd met haar familie en met de Afrikaner cultuur waartegen ze in opstand
was gekomen. Door de verhalen van haar grootmoeder realiseert ze zich echter dat
ze een hechte band heeft met alle vrouwen van haar land. Ze komt tot het besef dat
Zuid-Afrika haar thuis is: ‘Ja. Ondanks alles. Ten spyte van alles. Dit is my plek
dié.’ Dit inzicht stelt haar in
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staat haar roeping te volgen, namelijk om alle vrouwen aan te sporen te vechten tegen
mannelijke dominantie en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan het
opbouwen van een nieuwe maatschappij. Kristien ontdekt zo ook haar vermogen tot
liefde: ‘Toe het dit vir my gevoel soos 'n leemte, 'n gemis, 'n gebrek: nou het ek begin
wonder of dit nie die oopgaan van 'n nuwe ruimte in my was nie, 'n vermoë en 'n
behoefte om lief te hê. Dié fatale, wonderbaarlike betrokkenheid by ander - by almal
van hulle, goed en kwaad en neutraal, die lewende en die dooie.’
De roman Pouoogmot (1997) van Rita Gilfillan handelt ook over de liefde. In een
ziekenhuiszaal vertellen verschillende vrouwen elkaar verhalen over een kledingstuk
dat voor hen een bijzondere betekenis heeft terwijl buiten de ziekenhuismuren het
land in rep en roer is door de onthullingen van de Waarheids- en
Verzoeningscommissie. Een van de patiënten is Zuster Precious Mafokeng, die een
sleutelpositie in de provinciale administratie bekleedt. Zij streeft ernaar de wonden
in het land te helen: ‘Sy bid dat daar liefde mag kom in haar hart. Liefde bowenal,
want daaruit sal vergifnis vloei. Sy smeek dit nie alleen vir haarself nie, maar vir al
die bewoners van haar wonderlike en vreeslike land.’ Zuster Precious is de
verpersoonlijking van deze liefde. Toen ze in ballingschap leefde, had ze een mantel
gemaakt van alle lapjes stof die haar familieleden haar toestuurden. Deze lapjes
hadden te maken met belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Ze droeg deze
regenboogmantel bij haar terugkeer naar Zuid-Afrika en bij de inhuldiging van Nelson
Mandela als staatspresident. Ondanks de droefheid die ze voelde voor al het nodeloze
lijden en het verlies van zo veel geliefden, ziet ze nochtans de toekomst met
vertrouwen tegemoet. De situatie in de multiraciale ziekenhuiszaal is symbolisch
voor het nieuwe Zuid-Afrika. De muren tussen de rassen moeten afgebroken en
nieuwe banden moeten gesmeed worden op basis van de aanvaarding van de ander
als mens. Dit kan eenvoudigweg door naar de verhalen van de anderen te luisteren.
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De diasporaliteratuur staat in het teken van het verzet tegen de apartheid. Tijdens de
apartheidsjaren werd wegtrekken uit Zuid-Afrika geïnterpreteerd als een daad van
protest of een gebaar van afwijzing. Wie terugkeerde, deed dat op de eerste plaats
om aan de bevrijdingsstrijd deel te nemen. Met de ontmanteling van de apartheid en
de installatie van een zwarte meerderheidsregering kunnen ook de ballingen naar
hun vaderland terug. De blanke Afrikaanssprekenden onder hen sluiten zich niet bij
hun gemeenschap aan. Voor hen heeft de identificatie met de eigen groep afgedaan.
Het bewustzijn deel uit te maken van de grotere Zuid-Afrikaanse samenleving is
overheersend naast het besef dat er nog veel werk moet worden verzet om de slogan
Simunye of We are one, die het nieuwe nationaliteits- en identiteitsgevoel in het
prille, democratische Zuid-Afrika moet vertolken, waar te maken. De
diasporaliteratuur geeft aan dat de traditionele waarden en banden geen geldigheid
meer bezitten.
Dat normen en verwachtingen erg tijdsgebonden zijn, bewijst een nieuwe diaspora:
blanken, Engelssprekenden en Afrikaners, die na 1994 in groten getale uit Zuid-Afrika
wegtrekken om hun geluk elders te beproeven. Hun beweegredenen zijn meestal
economisch van aard. Deze emigratiegolf zou tot een nieuwe vorm van
diasporaliteratuur kunnen leiden, namelijk tot werken die zich afspelen in het milieu
van uitgewekenen. De roman Trips (2003) van Manie de Waal, die Londen als decor
heeft, zou hier een voorbode van kunnen zijn.
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8 In de ban van de geschiedenis
Met de geschiedenis als baken
In een periode van verschuivende loyaliteiten en van toenemende polarisering - de
oude zekerheden en de apartheid komen zwaar onder vuur te liggen - is het
vanzelfsprekend dat de geschiedenis de Afrikaanse schrijver in de ban houdt. Een
onderzoek naar de wortels van de apartheid kan niet anders dan een dissectie van het
verleden inhouden en van de manier waarop dat verleden binnen een nationalistisch
raamwerk werd ingepast.
In deze context dient het begrip ‘geschiedenis’ niet al te eng geïnterpreteerd te
worden: het omvat niet alleen het verleden maar ook het heden en de toekomst. Het
geschiedenisproza plaatst het verhaalgebeuren binnen een feitelijk kader of speelt
op een historisch gebeuren in. Doordat dit proza verankerd ligt in een realistische
bodem heeft het uiteraard een sterke maatschappelijke en politieke impact.
De historische roman die gebaseerd is op of verwijst naar historisch feitenmateriaal
valt uiteraard binnen deze typering. Ook werken die zich in het heden afspelen passen
binnen dit bestek als zij de actualiteit binnen de romanwereld activeren. Elize Botha
omschrijft deze realiteitsgerichte werken trouwens als ‘kontemporêr-historiese
romans’ (1992). Het geschiedenisproza sluit ook de toekomstroman in als deze berust
op een projectie van het heden of van het verleden in de toekomst. Het spreekt
natuurlijk voor zich dat zowel de toekomstroman als het historische proza op de
eerste plaats bedoeld zijn als eigentijdse reflecties op de maatschappij en de wereld
waarin de schrijver leeft.

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

197

De historische roman
In de Afrikaanse literatuur neemt de historische roman een centrale plaats in. De
Afrikaner wordt voortdurend aan zijn collectief verleden herinnerd. De manipulatie
en de idealisering van het verleden moeten dienen om een samenhorigheidsgevoel
onder de Afrikaners te creëren. In dit proces van mythologisering speelt de oudere
schrijver een cruciale rol: ‘He is supposed to encourage the solidarity of his people
and to promote their group identity - as was expected of Homer or the narrators of
the Nibelungenlied, of Afrikaner pioneers, or of the writers of Soviet Russia or Red
China,’ (1983) schrijft André Brink. Dat de kwaliteit van het literaire werk door het
doelbewust nastreven van ideologische oogmerken niet altijd gediend wordt, hoeft
natuurlijk geen betoog.
Bijzonder tekenend binnen deze context is de christelijke interpretatie die aan de
geschiedenis van het Afrikaner volk gegeven wordt. Het Afrikaner volk realiseert
op Afrikaanse bodem een goddelijke opdracht. De aanwezigheid van de Afrikaner
in Afrika is dan geen speling van het lot meer maar een goddelijke wilsbeschikking.
De Afrikaner ziet zichzelf en zijn volk als instrumenten in Gods hand. Het verloop
van de geschiedenis van het Afrikaner volk volgt een kronkelweg die uitgestippeld
is in het goddelijke heilsplan. Vergelijkingen met de oudtestamentische Israëlieten
worden dan ook niet geschuwd. Voor de Afrikaner is zijn volk het uitverkoren volk
van God en Zuid-Afrika het beloofde land.
Kan het een toeval zijn dat een aantal prominente schrijvers van historische romans
zich tevens door bijbelse thema's heeft laten inspireren? Vanaf zijn eerste roman
Vergeet nie (1913), die zich in de Boerenoorlog afspeelt, stelt D.F. Malherbe zich
onomwonden achter de Afrikaner zaak. Naast vier historische romans over de
geschiedenis van het Afrikaner volk, die door Kannemeyer gekarakteriseerd worden
als een ‘epos van die Afrikaanse volkswording’ (1978), schrijft hij ook
oudtestamentische romans ‘waarin hy die heroïese karakters van die Bybel simbolies
laai om sy siening oor die nasionale roeping van 'n volk te belig-
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gaam, sonder om die geskiedenis eksplisiet op die Afrikanervolk se wording en
verwording te betrek.’
Ook C.J. Langenhoven heeft een aantal historische werken geschreven dat de
vorming van de Afrikaner natie in de hand moest werken. Daarnaast is de bijbel voor
hem een inspiratiebron. F.A. Venter ten slotte schrijft vier romans over de Grote
Trek, het Afrikaner epos bij uitstek: Geknelde land (1960), Offerland (1963),
Gelofteland (1966) en Bedoelde land (1968). In Man van Ciréne (1957) verwerkt
hij dan weer een bijbels motief.
Verder is het erg opvallend dat in het tweede kwart van de twintigste eeuw heel
wat dagboeken worden uitgegeven en dat er bijzonder veel historiografisch werk
verschijnt over de Afrikaner in Zuid-Afrika en zijn zware strijd om te overleven. De
titels spreken voor zichzelf: Dorslandtrekkers, Moedersmart en kinderleed, Mag ons
vergeet?, Onthou!, Oorlog en ballingskap, Worsteljare, In die skaduwee van die
dood, In doodsgevaar, Oorlogswolke oor die Republiek, My herinnerings aan ons
taalstryd, Volksaltare. Ook voor de literatuur worden deze werken als niet
onbelangrijk beschouwd, zoals blijkt uit hun opname in Kannemeyers standaardwerk
Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur (1978). Hoewel het letterkundige gehalte
van deze werken erg gering is, hebben ze toch een belangrijke bijdrage geleverd tot
de vestiging en de versteviging van nationalistische reflexen.
Vanaf de schrijversgeneratie van de zogenaamde ‘Dertigers’ verschijnen er veel
minder literaire werken met een historische strekking. In 1936 roept N.P. van Wyk
Louw de schrijvers trouwens op om weg te breken van het lokale realisme en de
gemoedelijke idealisering, om het totale mens-zijn te omvatten. Niet alleen deze
oproep tot verdieping, en de eis van gedegen vakmanschap die eraan gekoppeld
wordt, maar ook de toenemende maatschappelijke invloed van de Afrikaner, waardoor
hij zich minder defensief moet opstellen, hebben alleszins tot de verminderde literaire
belangstelling voor het eigen verleden bijgedragen.
De antihistorische tendens bereikt zijn hoogtepunt bij de zogenaamde Sestigers
die bij internationale stromingen aanslui-
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ting zoeken en de Zuid-Afrikaanse realiteit grotendeels onontgonnen laten. De
existentiële problematiek komt nu centraal te staan. Het literaire werk moet ‘die
onsekerhede en ontdekkingstogte van die enkeling’ verklanken, zoals Brink het
formuleert (1967). Jan Rabie is met zijn historische Bolandia-cyclus de uitzondering
die de regel bevestigt.
Aan deze periode van existentieel zelfonderzoek komt een einde wanneer André
Brink tegen het einde van de jaren zestig een oproep lanceert tot grotere schrijvers
betrokkenheid bij de Zuid-Afrikaanse realiteit:’ Waar is die eerlike ondersoek van
die Suid-Afrikaanse wêreld waarin ons leef? Ons skryf mooi allegoriese verhale oor
Sumeriese en Griekse en Joodse mites, ons projekteer ons tyd op universele simbole,
soms; en as dit goed gedoen is, kan niks afbreuk doen aan die literêre kwaliteit
daarvan nie. Maar hoeveel werklik goeie werk kan gebou word op 'n grondliggende
instelling van ontwyking - ook ontwyking van verantwoordelikhede’ (1985).
Door zijn herhaalde pleidooien voor betrokkenheid plaatst Brink de
Zuid-Afrikaanse realiteit en meteen de geschiedenis boven aan de schrijversagenda.
De historische roman maakt hierdoor een spectaculaire comeback. Deze
accentverschuiving kan natuurlijk niet los gezien worden van de groeiende
internationale aversie tegen de apartheid en de toenemende binnenlandse kritiek op
het regeringsbeleid.
Juist in de historische roman komt de ideologische tegendraadsheid van de
Afrikaanse schrijver duidelijk naar voren. De herleving van de geschiedenisroman
is een onmiskenbare aanduiding van de betrokkenheid van de Afrikaanse schrijver
bij de politieke en maatschappelijke actualiteit. In een artikel uit 1991 stelt André
Brink hierover het volgende: ‘'n Herskryf van die geskiedenis, in fiksie, word
onvermydelik. [...] Veels te veel van die historiese bewussyn in ons bestaande
literatuur kry sy beslag in 'n gewone bevestiging van gekanoniseerde (wit) geskiedenis,
sonder om ooit in ag te neem dat elke geskiedenis per definisie 'n “geskiedenis-vir”
is.’
Een aantal Afrikaanse schrijvers heeft in hun romans een dergelijke revisie, waarbij
ze niet op Brinks aansporing gewacht
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hebben, ondernomen. Reeds in de jaren zestig zet Jan Rabie zijn Bolandia-cyclus
op. Deze cyclus van vijf romans kan als een reactie op en een bijsturing van de
traditionele en officiële interpretatie van de geschiedenis beschouwd worden. De
realiteit ligt nooit ver weg. Zo wordt Ark (1977), de vierde roman uit de reeks, in het
voorwoord getypeerd als ‘fiksie, sowel as dokument uit die jaar 1966’.
Ark beschrijft het moeizame proces dat Alwyn Muller doormaakt om van zijn
geheugenverlies, opgelopen in politiehechtenis, te herstellen. Na zijn vrijlating moet
hij een speurtocht ‘Op soek na homself?’ ondernemen. Alwyns queeste is een tocht
doorheen de verdrongen geschiedenis van de Afrikaner want de toepassing van de
apartheid vereist een vorm van collectief geheugenverlies: ‘Ons het ons geskiedenis
vergeet, vergeet hoe Hollander en Hottentot in hul ontmoeting vermeng en witter en
bruiner Afrikaners geword het. Ons het ons latere vrees vir die swartman onthou, en
toe alle gekleurdes uit ons harte verstoot. [...] En: Apartheid as amnesie, 'n
wensdenkery, wegdenkery van andere.’ Volgens Rabie ligt in het opgraven van de
geschiedenis de enige mogelijkheid om een betere toekomst te verzekeren. Dit houdt
tegelijkertijd een grotere gerichtheid op Afrika in. ‘Minder Europa, meer Afrika’
klinkt het als een refrein in de roman. De Afrikaanse taal kan daarbij een belangrijke
brugfunctie vervullen. Rabie stelt dat de Afrikaner door het Afrikaans verbonden is
met het continent waarop hij leeft. Zijn taal maakt het hem mogelijk om deel van
Afrika te worden. Met dit standpunt gaat Rabie rechtstreeks in tegen de
exclusiviteitsaanspraken die van het Afrikaans uitsluitend de taal van de blanke
maken. Bij de inhuldiging van het Taalmonument in Paarl in 1975 naar aanleiding
van het eeuwfeest van de oprichting van het Genootskap vir Regte Afrikaners werden
deze exclusieve aanspraken nog zonder schroom alom verkondigd.
In navolging van Jan Rabie heeft het historisch proza, voortbordurend op dezelfde
thema's, een verdere opgang gekend. Een van de Afrikaanse schrijvers die op het
gebied van de historische roman zijn sporen meer dan verdiend heeft, is André Brink.
Naast 'n Oomblik in die wind schrijft hij Houd-den-Bek (1982)
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Inteendeel (1993)) en Anderkant die stilte (2002). Brinks wending tot de historische
roman komt na zijn oproep aan de Afrikaanse schrijvers om meer oog te hebben voor
de Zuid-Afrikaanse realiteit en na het verschijnen van zijn eerste geëngageerde roman
Kennis van die Aand in 1973. Ook Brinks historische romans zijn beslist betrokken
literatuur.
Allevier geven ze voor op historische gegevens te stoelen. Daarnaast wordt echter
nadrukkelijk beklemtoond dat deze historische gegevens vooral als inspiratiebron
dienen. Voor Brink gaat het niet om de naakte feiten maar om een interpretatie ervan,
zoals hij in het nawoord van Houd-den-Bek aangeeft: ‘desnietemin word dit hier
uitdruklik aangebied as fiksie, omdat die skrywer se opgaaf immers daarin lê dat hy
eers begin skryf wanneer hy die werklike met die verbeelding kan “vat”.’ De schrijver
peilt de menselijke ervaring achter het historische gebeuren en de kleine, dikwijls
onbeduidende voorvallen die in de officiële geschiedschrijving meestal onvermeld
blijven. Ook in 'n Oomblik in die wind is dit het uitgangspunt: ‘Maar dit gaan nie om
geskiedenis nie. Dit gaan om daardie handjievol reëls wat by die feite verbypraat.’
Elsa Joubert vertrekt in haar roman Missionaris van hetzelfde uitgangspunt als Brink:
om tot de drijfveren van het individu door te dringen is wat de geschiedenis
overgeleverd heeft ontoereikend. De vraag ‘Wie is jy?’ op de eerste bladzijde van
haar roman, vormt de aanzet tot een verkenningstocht naar de waarheid, dit wil
zeggen: naar de menselijke ervaring die achter de feiten schuilgaat. Dezelfde vraag
wordt trouwens aan het begin en op het einde van 'n Oomblik in die wind gesteld.
Al deze werken vestigen onvermijdelijk ook de aandacht op de problematiek rond
de weergave van de geschiedenis in de geschiedschrijving. Er wordt aangegeven dat
de officiële geschiedenis als een accurate weergave van de werkelijkheid
onherroepelijk tekortschiet. Het is door het proces van fictionalisering dat een meer
genuanceerde voorstelling van de werkelijkheid tot stand kan komen. In Houd-den-Bek
draagt een polyfonie van stemmen het verhaal over, waardoor aan ieder personage
‘zijn’ werkelijkheid en waarheid gegeven worden. Brink bevestigt hiermee zijn geloof
in de literatuur als een bolwerk ter verdedi-
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ging van fundamentele menselijke waarden. Terzelfder tijd ondergraaft hij ook de
officiële, gecanoniseerde geschiedschrijving. Door de underdog aan het woord te
laten wordt de verborgen kant van het verleden aan het licht gebracht.
Door een nieuw perspectief te openen, toont Brink in zijn historische romans aan
dat rassendiscriminatie uitsluitend een maatschappelijk geconditioneerd fenomeen
is. 'n Oomblik in die wind beschrijft de mogelijkheid tot toenadering tot de ‘ander’.
In een natuurlijke omgeving is dit een evidentie op zich. Het zijn de maatschappelijke
structuren en de eraan ten grondslag liggende ideologie die scheidsmuren optrekken.
In Houd-den-Bek vecht de slaaf Galant voor zijn vrijheid omdat hij slechts op die
manier voor zichzelf een menswaardig bestaan kan veroveren. Door in opstand te
komen wijst hij de bestaande maatschappelijke orde, die als volslagen kunstmatig
wordt ontmaskerd, onvoorwaardelijk af. Zoals een Galant en een Aart van der Lingen,
de twijfelende zendeling uit Missionaris, ondanks alles getrouw blijven aan hun
roeping, zo zetten Brink en Joubert door de optekening van hun levensverhaal
hetzelfde gevecht voort.
Ook Jeanne Goosen schreef twee historische roman: Ons is nie almal so nie (1990)
en O.a. Daantjie Dromer (1992). In tegenstelling tot Brink en Joubert, houdt zij het
bij een recenter verleden, namelijk de jaren vijftig en zestig, die zij met een trefzekere
pen beschrijft. In beide werken gaat het om de weergave van het dagelijkse leven in
een arbeidersgezin, telkens gezien door de ogen van een naïeve verteller. Gertie uit
Ons is nie almal so nie gaat nog niet eens naar school, Bubbles uit O.a. Daantjie
Dromer is een tiener. Beide boeken handelen over het alledaagse leven en de
verzuchtingen van kleine mensen, terwijl ook de steeds ingrijpender
institutionalisering van de apartheid ter sprake komt. De grote geschiedenis wordt
vertaald naar het leven van de man-in-de-straat. De titel Ons is nie almal so nie
verwijst trouwens rechtstreeks naar deze politieke laag, die, naast een rake schildering
van de jaren vijftig, aan het werk zijn geschiedeniskarakter verleent. Ons is nie almal
so nie hemelt niet op of praat niet goed. Goosens boek is een eerlijke, met verve
geschreven onthulling van een recent verleden. De humoristische
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inkleding zorgt bovendien voor een lichtheid van toets die de zwaarte van het bestaan
draaglijk moet maken.
O.a. Daantjie Dromer overtuigt minder dan zijn voorganger omdat de
tijdsachtergrond minder scherp getekend is. Daarenboven is de integratie van de
verschillende verhaalonderdelen niet volledig geslaagd waardoor ze een gratuit
karakter krijgen. Desondanks is het, zeker vanuit geschiedenisoogpunt, geen
onbelangrijk werk. Tom Gouws komt in een recensie met als titel ‘Daantjie is ons
geskiedenis’ tot de volgende slotsom: ‘Maar tog is dit 'n belangrike boek in Afrikaans
dié. Dit is 'n terugtasting na die vormingskragte van 'n verlede. Net so kan ons die
formasies van ons identiteit laag vir laag ondersoek. As Jeanne Goosen dit nie
neerskrywe nie, is ons sonder geskiedenis, sonder verlede’ (1993).
In een interview in mei 1991 in Rapport beklemtoont Jeanne Goosen dat het blad
van de geschiedenis inderdaad niet zonder meer kan worden omgedraaid: ‘Almal is
skielik teen apartheid - dis die jaar van die Groot Bekering, jy weet. [...] Dis 'n poging
tot versoening met die mense wat hulle al die jare uitgebuit en onderdruk het, maar
net soos met Doris, loop dit gevaar om te misluk as mense ook nie bereid is om te
sê: “Maar ons was almal so...”’ Een doortastend onderzoek van de geschiedenis blijft
dus meer dan ooit noodzakelijk.
Het historische proza heeft een uitgesproken kritische toon. De betekenis ervan ligt
precies in het belichten van de vergeten of verzwegen kant van het verleden of van
de manier waarop het leven van de gewone mens door de gang van de geschiedenis
geraakt wordt. De schrijver maakt duidelijk dat het triomfverhaal dat uit de officiële
geschiedschrijving opklinkt niet het enig mogelijke is. Hij wil de al te lang onderdrukte
tegenstem laten horen. Een van de belangrijkste middelen die hij daartoe aanwendt,
is de bevestiging, binnen een realistisch raamwerk, van de fictionaliteit van het
verhaal. Slechts door de verbeeldingssprong slaagt de schrijver erin tot de verborgen
kant van de geschiedenis door te dringen.
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Het contemporain-historische proza
Zoals zijn historische tegenhanger thematiseert het contemporain-historische proza
de geschiedenis. Zo liggen de eigentijdse geëngageerde romans van André Brink in
het rechtstreekse verlengde van zijn historische werk. In Brinks oeuvre klinkt trouwens
steeds door dat de huidige maatschappelijke situatie in wezen niet verschilt van het
verleden. Eenzelfde soort hoofdpersonages treedt doorgaans op, namelijk figuren
die, in hun opstand tegen de maatschappelijke structuren, protest aantekenen tegen
de gang van de geschiedenis. De optekening van hun verhaal houdt ook de
herschrijving van de geschiedenis in omdat dit protest altijd doodgezwegen werd.
In Brinks actualiteitsromans is de band met het verleden prominent aanwezig. In
Josef Malan uit Kennis van die aand culmineert het lijden van zijn voorgeslacht.
Ook Thomas Landman uit Die kreef raak gewoond daaraan ziet zichzelf als het
product van zijn familiegeschiedenis. Toch breekt hij radicaal met het verleden en
zijn volk door zich te mengen in de gewapende bevrijdingsstrijd. Iedereen staat voor
dezelfde keuze, Ben du Toit uit 'n Droë wit seisoen evenzeer als Martin Mynhardt
uit Gerugte van reën (1978). Dat beiden totaal verschillend reageren is juist een
illustratie van de keuzevrijheid waarover het individu beschikt.
Daarnaast is het optekenproces van cruciaal belang, juist om aan te geven hoe
inherent het verleden deel uitmaakt van het heden. De taal fungeert, zoals Thomas
Landman aanstipt, als sleutel tot betekenisgeving: ‘Net deur my eie lewe, [...] het ek
begin om stadig in my eie geskiedenis in te leef, dit te herskrywe, dit te skryf.’
Bovendien maakt optekening onthouden mogelijk, zodat uit het verleden de nodige
lering kan worden getrokken.
Hetzelfde accent op het schrijfproces, dezelfde verwerping van de
apartheidsstructuren, dezelfde koppigheid om tot het bittere einde door te gaan is
herkenbaar in Kroniek uit die doofpot (1991) van John Miles. Ook Miles wil in zijn
roman de aandacht vestigen op de slachtoffers van de wals van de geschiedenis door
hun verhaal uit de doofpot te halen. Daardoor wil hij minstens een kanttekening
plaatsen bij de officiële versie van wat er zich heeft afgespeeld.
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De roman is gesitueerd in de jaren tachtig. De achtergrond is de zwarte opstand tegen
het apartheidsregime en de gewelddadige onderdrukking ervan. De roman beoogt
‘faksie’ te zijn, gebaseerd op door de auteur verzameld feitenmateriaal. Het onrecht
en de wandaden die erin aan het licht worden gebracht, hebben echt plaatsgevonden.
Nochtans blijft de schrijver een hoofdrol voor zich opeisen, zowel door zijn keuze
van het onderwerp en het opvullen van de donkere plekken uit het leven van Tumelo
John Moleko als door zijn optreden als publiek geweten, een taak die ook de
pulpschrijver uit 'n Droë wit seisoen op zich neemt.
In Miles' roman wordt het schrijfproces een speurtocht naar de waarheid met de
schrijver in de rol van detective en openbaar aanklager. Hij wordt daartoe gedwongen
omdat de politie en het rechtsapparaat zich volledig ten dienste hebben gesteld van
de handhaving van de apartheid. Het boek is een felle aanklacht tegen de morele
ontsporing die het gevolg is van de obsessie met de apartheidsideologie. Terzelfder
tijd is het een vurige verdediging van het maatschappelijke belang van het literaire
werk. De visie van John Miles op het schrijverschap is uitgesproken idealistisch: de
schrijver heeft een politieke agenda; hij is in de maatschappij de verdediger van de
underdog. Binnen een staatsstructuur waarin zelfs de gerechtelijke macht zijn
onafhankelijkheid verloren heeft, is kunst wellicht nog het enige kanaal waardoor
de waarheid aan het licht kan komen. Voor Miles staat de maatschappelijke rol van
de literatuur buiten kijf.
De hoofdfiguur uit Kroniek uit die doofpot is een politieman, de zwarte Tumelo
John Moleko. Op grond van het hem toegespeelde dossier en de ingewonnen
informatie stelt de schrijver diens leven te boek: ‘Ek probeer nie 'n roman skryf
waarin studente die groot en helder lyne van jou geskiedenis kan volg nie. Ek skryf
oor 'n armsalige mens wat versmoor word in weerwil dalk van die majestueuse afrol
van geskiedenis.’ Moleko komt geleidelijk tot het besef dat er binnen het
apartheidsraamwerk geen gerechtigheid bestaat. De wetten en vooral de manier
waarop zij toegepast worden, stutten de apartheidsstructuren. Ze kunnen daarenboven
slechts door het uitoefenen van een terreurbewind en met de hulp van zwarte
handlangers in stand
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worden gehouden. Door de machinaties van het apartheidsregime aan het licht te
brengen, is Kroniek uit die doofpot een ongemeen directe en scherpe aanval op de
regeringspolitiek en op het racisme in blanke rangen.
Met deze klacht tegen de apartheid en het machtsapparaat dat het in stand houdt,
staan André Brink en John Miles niet geïsoleerd. Ook in Rian Malans My traitor's
heart wordt de partijdigheid van het gerecht en de dubieuze rol van de politiediensten
aangeklaagd. In Die verdwaalde land (1992) van Abraham Phillips wordt dan weer
het probleem van de onopgeloste verdwijningen te berde gebracht.
Een subgenre van het contemporain-historische proza is de zogenaamde grensliteratuur
die de bos- of grensoorlog in het voormalige Zuidwest-Afrika, en soms in Angola
en Mozambique als onderwerp heeft. Het besef in een oorlog verwikkeld te zijn leidt
vanuit blank perspectief niet tot patriottische verheerlijking van de strijd maar tot
een verbijsterende confrontatie met het eigen ik, het ter discussie stellen van de zin
van de oorlog en de ontdekking van de medemenselijkheid van de zwarte tegenstander.
De grensoorlog wordt als zinloos ervaren. Geen hoger doel wordt ermee gediend.
De hoofdfiguur uit Om te awol van Etienne van Heerden weigert zijn ‘patriottisme
te volvoer met die trek van 'n sneller’. De confrontatie met het gruwelijke
oorlogsgeweld leidt dan ook tot identiteitsverlies en soms tot totale zinsverbijstering.
'n Wêreld sonder grense (1984) van Alexander Strachan, 'n Basis oorkant die grens
(1984) van Louis Krüger en verhalen van Koos Prinsloo en Etienne van Heerden
geven aan de verontmenselijking die de grensoorlog met zich brengt dikwijls een
hallucinerende gestalte.
In Gawie Kellermans Swart sendelinge (1991) worden de gewelddadige taferelen
uit de grensoorlog betekenisvol geplaatst naast beelden uit de faliekant verkeerd
afgelopen Dorslandtrek. De grensoorlog wordt daardoor tot een onderneming die
evenzeer tot mislukking gedoemd is als de fatale trek door de woestijn. De term
Dorslandtrek verwijst naar een aantal groepen Afrikaners dat in het laatste kwart van
de negentiende eeuw om
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uiteenlopende redenen met ossenwagens vanuit Transvaal naar Angola trok. Op hun
tocht is een groot aantal onder hen aan ontbering en malaria gestorven. De parallellie
met de Dorslandtrek maakt de grensoorlog tot een zinloze militaire operatie. Nochtans
wordt op het bereiken van een vredesakkoord met onthutsing en verbijstering
gereageerd: ‘Dan was alles verniet, alles verniet.’
Niet alleen de grensoorlog, ook de binnenlandse veiligheidssituatie en het verzet
tegen de apartheid krijgen aandacht. Dit is onder andere het geval in Berigte van
weerstand (1990) van Emma Huismans en Die swerfjare van Poppie Nongena (1978)
van Elsa Joubert. Die swerfjare van Poppie Nongena is een docuroman waarin Poppie
Nongena het verhaal van haar eigen leven vertelt. Op de achterflap wordt de roman
geëtiketteerd als ‘'n belangrike stuk hedendaagse geskiedskrywing, opgeteken in 'n
pakkende en strak joernalistieke styl’. In een inleidend woord stelt de schrijfster dat
het om een verhaal gaat dat gebaseerd is op feiten: ‘Dit is 'n ware verhaal.’ Ook in
dit werk worden er grenzen overschreden. Het confronteert de Afrikaners met een
totaal onbekende wereld, namelijk met het leven en het lijden van de zwarte. Het
boek brengt een schokeffect teweeg.
Elsa Joubert beschrijft, zonder er doekjes om te winden, de harde realiteit van een
zwarte familie onder de apartheid. Het lijden van Poppie Nongena's gezin bereikt
een climax tijdens de Soweto-onlusten van 1976: ‘Die slottoneel is dan volledig
afspieëling van die aktuele Suid-Afrikaanse omstandighede [...] Sy uitlig van en
fokus op die hele politieke sisteem van tuislande, paswette, uitsettings [...] maak
hierdie roman 'n hoogtepunt in die Afrikaanse betrokke literatuur’ (Roos 1983).
Vooral door het vertelperspectief, dat uiterst doeltreffend aangewend wordt, kan de
roman uitgroeien tot een heftig protest. Waar Poppie zich lijdzaam bij haar lot
neerlegt, eisen de jongeren die in opstand komen dezelfde vrijheid als Thomas
Landman ten opzichte van de geschiedenis op. Zij aanvaarden niet langer de status-quo
maar willen met revolutionaire middelen de blanken van de macht verdrijven.
Ook Casspirs en Campari's van Etienne van Heerden is een
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hedendaags geschiedwerk van grote omvang. De roman, met als ondertitel ‘Historiese
entertainment’, schetst een beeld van de jaren tachtig, een periode waarin de ‘casspirs’
of de politieke onrust en de ‘Campari's’ of het liederlijke leven van de bedrijfsleiding
van een reclamebureau in scherp contrast met elkaar staan. Ondanks het feit dat het
reclamebedrijf een lieg- of illusiefabriek is - het verhaal is op het stramien van een
soapserie in korte afleveringen met een groot aantal plotlijnen opgebouwd - sijpelt
de realiteit er toch in door. Zo is de hoofdfiguur erg weigerachtig om aan een
reclamecampagne ter verbetering van het imago van de staatspresident mee te werken
en besluit hij, na enige aarzeling, om zijn dienstplichtoproep te negeren. Daarnaast
zijn er voortdurend verwijzingen naar de actualiteit en worden in korte tekstflitsen,
verpakt als neutrale nieuwsmededelingen, de namen van in detentie gestorven zwarten
met de officiële, en dus onware, doodsoorzaak vermeld. Casspirs en Campari's
bepleit een grotere betrokkenheid bij Afrika, waarbij het schrijfproces nadrukkelijk
als een vorm van engagement voorgesteld wordt.
In tegenstelling tot de historische roman wordt in het contemporain-historische proza
de nadruk gelegd op de feitelijkheid en de actualiteit van het gebeuren. Wat
weergegeven wordt is, hoewel het belang van het bemiddelende schrijverschap niet
ontkend wordt, een afdruk van de werkelijkheid. Het is dus faction. Deze literaire
werken zijn onweerlegbaar uitingen van engagement omdat de funeste gevolgen van
het apartheidsbeleid erin aangeklaagd worden. Waar de historische roman naar de
ideologische patronen achter de feiten zoekt, boort de contemporain-historische
roman naar de feiten achter de ideologie. Bovendien wordt de schokkende
apartheidsrealiteit binnen een groter historisch raamwerk geplaatst. Door de koppeling
aan het verleden krijgt het contemporain-historische proza een grotere reikwijdte en
resonantie. Wat zich in het heden afspeelt is het resultaat van een ontwikkeling en
moet dus steeds binnen een grotere context gesitueerd en benaderd worden.
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De toekomstroman
Dit bredere kader is bijzonder relevant in de toekomstroman die inspeelt op de reële
maatschappelijke en politieke situatie. Dit soort toekomstroman is eveneens te
beschouwen als geschiedenisproza. De toekomstromans Na die geliefde land en Om
te sterwe van Karel Schoeman nemen de identiteitsvraag als vertrekpunt. Deze dwingt
het hoofdpersonage ertoe om vanuit een kritisch zelfonderzoek zijn houding tegenover
zijn omgeving en de geschiedenis van het Afrikaner volk te bepalen. Doordat hij
deze vraag in een toekomstkader plaatst, waarin Zuid-Afrika zich telkens in crisis
bevindt, geeft Schoeman zijn probleemstelling een scherpe focus. Beide romans
prikken tegelijkertijd de mythe van het idyllische landleven door en zijn daardoor
tevens een persiflage op de traditionele plaasroman.
Na die geliefde land verscheen in 1972, toen de Nationale Partij nog een ijzeren
greep op de macht had. Het verhaal speelt zich echter af in een postrevolutionair
tijdperk en brengt een spiegelbeeld van de toenmalige situatie. George, de zoon van
een diplomatenechtpaar, die in Zwitserland opgegroeid is en er nog steeds woont,
reist na de dood van zijn moeder naar Zuid-Afrika. Het is zijn bedoeling om Rietvlei,
de familieboerderij, te verkopen. Zijn verblijf in zijn geboorteland is dus van meet
af aan tijdelijk en is vooral ingegeven door zijn nieuwsgierigheid om de wereld van
zijn ouders en vooral van zijn moeder te leren kennen. Op de boerderij van de familie
Hattingh, die zoals alle Afrikaners een armoedig en hard bestaan leidt, vindt George
een tijdelijk onderdak. Hij komt er terecht in een voor hem totaal vreemde wereld.
Vanuit hun penibele situatie wordt door de Afrikaners het verleden geïdealiseerd
en de terugkeer van een blanke regering als streefdoel vooropgezet. George kan geen
begrip voor hen en hun levenswaarden opbrengen. Hij heeft met hen alleen nog de
taal gemeen. Daardoor blijft hij een outsider. Zijn reis, als pelgrimstocht ondernomen,
raakt in zijn gemoed geen emotionele snaar. Integendeel, zijn sympathie en medeleven
gaan juist uit naar de twee kinderen van het gezin Hattingh, Carla en Paultjie, die de
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traditionele Afrikaner leefwijze verwerpen. Zij willen van de boerderij weg. Enkel
zij tweeën worden niet geïroniseerd. De auteur geeft dus aan dat hij hun afwijzing
van het politieke streven van de Afrikaner gemeenschap deelt. Het alternatief van
Carla lijkt het enige valide toekomstperspectief te bieden: ze wil zich ten volle inzetten
voor de nieuwe maatschappij.
Bovendien staat ook de taak van de schrijver ter discussie. In de figuur van Fanie
Raubenheimer krijgt een patriottisch dichter uit de oude doos gestalte. De Blut und
Boden-literatuur die Fanie Raubenheimer schrijft, laat George totaal onberoerd. Door
deze negatieve portrettering zet Schoeman zich af tegen literatuur à la Raubenheimer
en duidt hij impliciet aan wat de rol van de schrijver wel zou moeten zijn: ter discussie
stellen, kritiek formuleren en alternatieven aanreiken.
Om te sterwe is, hoewel later verschenen, wat de behandelde periode betreft de
voorloper van Na die geliefde land. Trouwens, de vraag waarmee Om te sterwe
eindigt, namelijk ‘Who are you?’, is de beginvraag van Na die geliefde land. In het
boek vinden de spanningen die de jaren vóór 1976 kenmerken een neerslag in de
vorm van een in de grensgebieden gevoerde oorlog tegen terreuraanvallen.
Het verhaal wordt voortdurend met de Boerenoorlog in verband gebracht. Hierdoor
ontstaat een parallel die aan het werk een bijzonder ironische inslag verleent. Nu is
het immers de Afrikaner die zich tegen terreuraanslagen moet beschermen. Hij sluit,
zoals vroeger de Engelsen met de Afrikaners deden, de zwarte werkers van de
boerderijen in concentratiekampen op en past de strategie van de verschroeide aarde
op zijn eigen bezittingen toe; ook nu zijn er joiners, Afrikaners die zich bij de
tegenpartij aansluiten. Ondanks de geruststellende berichtgeving van de overheid
wordt de oorlogssituatie steeds benarder en moet de Afrikaner het platteland
prijsgeven.
Schoeman geeft aan dat de oude gewaden moeten worden afgelegd en het
geromantiseerde verleden moet worden prijsgegeven opdat een nieuwe toekomst
zou kunnen ontluiken. Wat deze toekomst concreet inhoudt, maakt hij echter niet
duidelijk, noch wat voor engagement vereist is om de oude structuren te door-
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breken. Door deze vaagheid ontbreekt het Om te sterwe enigszins aan
overtuigingskracht.
In Om te sterwe en Na die geliefde land vestigt Schoeman de aandacht op de
verantwoordelijkheid van het individu om niet langer de ideologische bagage van
het verleden met zich mee te slepen. In beide romans wordt door de integratie van
het verleden in de toekomst de cirkel gesloten: toekomst en verleden zijn
onafscheidelijk verbonden. Schoemans toekomstromans houden een duidelijke
waarschuwing in: om te overleven moet de Afrikaner van de enge groepsdefinitie,
zoals in het verleden gangbaar, afstand nemen. Schoeman kiest onomwonden voor
Afrika; zijn toekomstromans zijn een pleidooi tot de Afrikaner om dezelfde keuze
te maken.
Die laaste Sondag van Elsa Joubert, op de flap als een actualiteitsroman
omschreven, heeft een soortgelijke achtergrond als Om te sterwe: een nabije toekomst
waarin de oorlog op de grens in volle hevigheid woedt. Het boek beschrijft het proces
dat leidt tot de apocalyptische confrontatie die in het slot gesuggereerd wordt. Nadat
in terreuraanslagen dertig blanke slachtoffers zijn gevallen, beschouwen de blanken,
op instigatie van dominee Falk, zich vrijgekocht van het Nieuwe Testament. Het
oog-om-oog-principe van het Oude Testament kan nu opnieuw gelden.
Die laaste Sondag pleit voor een constructieve rol van de kerk die door het
voorhouden van christelijke verdraagzaamheid en verzoening de racistische neigingen
van de mens moet intomen. Zijn deze eenmaal opgewekt dan krijgen zij een
onstuitbare dynamiek die slechts kan eindigen in een bloedbad. Zoals Schoeman
maakt ook Joubert duidelijk dat vasthouden aan de oude denkpatronen
contraproductief is. Elsa Joubert stelt vooral de houding van de kerk aan de kaak.
Door het gebruik van een bijbels verwijzingsraamwerk sluit de auteur aan bij een
belangrijke traditie in het Afrikaanse proza. Ze geeft er wel een totaal andere invulling
aan. Elsa Joubert toont immers aan dat de bijbel niet gebruikt kan worden om zonder
meer het optreden van de Afrikaners te legitimeren. Dat de opvattingen van dominee
Falk als een vorm van zinsverbijstering worden voorgesteld, ontneemt aan Die laaste
Sondag echter een deel van zijn scherpte. Hier-
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door kunnen ze immers al te gemakkelijk afgedaan worden als de waanbeelden van
een onevenwichtige.
De toekomstroman confronteert de lezer met de mogelijke gevolgen van het
apartheidsbeleid. Doordat de toekomst als het resultaat van het verleden wordt
voorgesteld, is de geschiedenis het belangrijkste referentiepunt in deze romans. In
zijn aandacht voor de geschiedenis drukt de Afrikaanse schrijver zijn betrokkenheid
uit bij de Zuid-Afrikaanse realiteit. Daarbij benadrukken zowel de historische en
contemporaine werken als de toekomstromans dat er ten opzichte van de geschiedenis
een keuzevrijheid bestaat. Alleen door de ombuiging van het apartheidsverleden,
dus door een heroriëntering ten opzichte van de geschiedenis, kan een democratisch
Zuid-Afrika gestalte krijgen. De Afrikaanse literatuur heeft door deze stellingname
beslist bijgedragen tot een maatschappelijk bewustwordingsproces waardoor een
politieke klimaatswijziging tot de mogelijkheden ging behoren.
Dankzij het democratiseringsproces en de installatie van een zwarte regering is
de ban van de geschiedenis en van het verleden gebroken. Toch heeft de schrijver
de verantwoordelijkheid genomen enerzijds ervoor te zorgen dat het verleden niet
vergeten wordt en anderzijds bij te dragen tot de heling van de wonden van het
verleden. Het drama Playland (1992) van Athol Fugard brengt juist een oproep om
over het puin van het verleden heen tot verzoening te komen en ook Abraham Phillips
roept daartoe op in Die verdwaalde land: ‘Die bruin en swart mense sal moet vergewe
om moreel reg aan hul geskiedenis te laat geskied. Dis ook nie net ter wille van die
nageslag nie, maar dis die enigste manier om wit mense te laat besef dat wat hul
voorvaders gedoen het, die verkeerdste ding was wat ooit kon gebeur het.’ De pijnlijke
periode van de apartheid ligt echter nog te vers in het Zuid-Afrikaanse geheugen om
zonder vorm van proces de bladzijde van het verleden om te slaan. De rol van het
geschiedenisproza lijkt nog niet uitgediend.
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9 De Boerenoorlog in retrospectief
De tegenwoordigheid van het verleden
Dat het verleden de aandacht van de Afrikaanse schrijver blijft opeisen, blijkt duidelijk
uit het aantal werken dat de jongste jaren over de Tweede Boerenoorlog verschenen
is. De honderdjarige herdenking van deze oorlog is daar natuurlijk een belangrijke
factor in geweest. De Boerenoorlog van 1899-1902 en de Grote Trek van 1836 zijn
ongetwijfeld de twee meest cruciale episodes uit de geschiedenis van de Afrikaner.
Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het verlies van de Boerenoorlog
werd het vrijheidsstreven van de Afrikaners, waarvan de Grote Trek de belichaming
is, gefnuikt. De Boerennaties, Transvaal en Oranje-Vrijstaat, kwamen onder Engels
gezag te staan. Aan de Afrikaner gemeenschap was een zware slag toegebracht.
Vierduizend Boeren stierven op het slagveld terwijl zevenentwintigduizend vrouwen
en kinderen als gevolg van ziekte en ontbering het leven lieten in de
concentratiekampen. Bovendien had de oorlog de Afrikaners berooid. Onder andere
als gevolg van de tactiek van de verschroeide aarde - het platbranden van de
boerderijen - waarmee de Engelsen de weerstand op het platteland wilden breken,
waren velen na de oorlog verplicht hun boerderijen op te geven en naar de stedelijke
gebieden te trekken. Daarnaast waren er natuurlijk ook zware verliezen aan Britse
zijde en onder de zwarte bevolking. In de oudere Afrikaanse literatuur wordt hier
nauwelijks of geen melding van gemaakt.
Het hoeft geen betoog dat de Afrikaners na de overgave zwaar aangeslagen waren:
hun was een groot onrecht aangedaan. Geen wonder dat bij de ondertekening van de
Vrede van Veree-
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niging op 31 mei 1902 de Afrikaners zich door hun God verraden voelden. Toch
wordt hun verbittering onmiddellijk omgebogen in een nieuwe begeestering. God
had immers een ander plan met hen: ‘Was het geloof van het volk te vergeefs geweest?
Had dat volk zich op God beroepen, en had God zich tegen hen verklaard? Laat
niemand dat zeggen! [...] Wie oogen hebben kunnen zien, dat het afrikaansche ras
in de welhitte van dezen strijd aaneen geweld is. En het afrikaansche volk zal aaneen
gehouden worden vooral door haar, die door het heetste des vuurs gegaan zijn - onze
moeders. Zij toch leden het meest. Zij toch brachten het grootste offer’ (in Jansen
en Jonckheere 1999). Een reactie kan dan ook niet uitblijven. Het verlies van de
oorlog leidt tot het besef dat het noodzakelijk is de krachten te bundelen om een
herleving van het Afrikanerdom, met alle negatieve gevolgen die dat met zich zal
brengen, mogelijk te maken.
De Afrikaners beginnen zich politiek, economisch en cultureel te organiseren - de
oprichting van de Afrikaner Broederbond in 1918 is hierbij van bijzonder belang in een poging om het Engelse juk van zich af te schudden en daardoor de geleden
vernederingen ongedaan te maken. Het Afrikaanse volk zal op termijn als een feniks
uit de oorlogsas herrijzen. De verkiezingsoverwinning van de Nationale Partij in
1948 bezegelt de opgang van de Afrikaner en zal leiden tot een halve eeuw van
Afrikaner dominantie.
Een georkestreerde propagandaveldtocht wordt opgezet om eenheid onder de
Afrikaners te smeden. Vooral de Boerenoorlog wordt gebruikt om deze
eenheidsgedachte ingang te doen vinden. De Afrikaner spin doctors zijn uiterst
efficiënt in het mobiliseren van Afrikaner nationalistische sentimenten: ‘Die
boerekrygerbeeld is aangewend om 'n geïdealiseerde nasionale identiteit, gebaseer
op godsdienstige en rassesuperioriteit, te skep’ (Du Pisani 1999). De Boerenoorlog
wordt voorgesteld als een strijd tussen goed en kwaad. Natuurlijk zijn de
Boerenkrijgers de witte ridders: ‘Die twee Boererepublieke se burgers op kommando
was patriotiese krygers, uitstekende ruiters en skuts, dapper vegters met onwrikbare
geloof in God. Hulle het teen die mag van Britse imperialisme 'n heldhaftige stryd
gevoer vir die hand-
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hawing van die nasionale onafhanklikheid van die Afrikaner’ (Du Pisani). De
Boerenvrouwen ondersteunen hun mannen door dik en dun. De Engelsen worden
veracht. Joiners en hensoppers - Afrikaners die zich bij de vijand aansloten of de
strijd opgaven - worden beschouwd als verraders en dienen uit de Afrikaner
gemeenschap gestoten te worden.
Van verzoening tussen Afrikaners en Engelsen was zeker in de eerste helft van de
twintigste eeuw, ondanks de pogingen tot politieke samenwerking, haast geen sprake.
De geschiedenis van conflicten en spanningen tussen beide blanke stammen smoorde
elke poging tot toenadering in de kiem. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken
dat tijdens de twee Wereldoorlogen een deel van de Afrikaner gemeenschap lucht
gaf aan pro-Duitse sentimenten. Zowel de Rebellie tijdens de Eerste Wereldoorlog
als de activiteiten van de Ossewa-Brandwag tijdens de Tweede liepen echter met
een sisser af.
De spanning tussen Afrikaners en Engelsen laat ook de Afrikaanse schrijver niet
onberoerd. In Die reise van Isobelle van Elsa Joubert huwt Josias van Velde, de pater
familias, met de Engelse Emma Anderson. Josias sympathiseert met de Afrikanerzaak,
zijn schoonfamilie is Engelsgezind. Deze botsende loyaliteiten zijn een voortdurende
bron van spanningen en conflicten die ook het leven van de volgende generaties
blijven verzuren.
Trouw aan het eigen volk wordt als hoogste eis gesteld. Afrikanerschap en
Engelsgezindheid zijn onverenigbaar. De eenakter Oorlog is oorlog van J.F.W.
Grosskopf uit 1927 handelt over de gewetensstrijd die hierdoor kan ontstaan. Zelfs
als twee individuen elkaar innig liefhebben, treedt het antagonisme tussen beide
volkeren als spelbreker op. Ook in het drama Donkerland van Deon Opperman en
in de roman Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998) van Christoffel Coetzee
is dezelfde problematiek aan de orde.
Voor een groot gedeelte van de twintigste eeuw fungeerden de Grote Trek en de
Boerenoorlog als vaandels voor Afrikanereenheid. Ze belichaamden zowel de
aspiraties van de Afrikaners als de krachten die hun streven opponeerden. Politici
en literatoren
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dienden een gemeenschappelijke zaak. De publicatie tussen 1934 en 1948 van een
groot aantal autobiografische geschriften over de Boerenoorlog maakte deel uit van
deze propagandaslag. Volgens Eduan Swanepoel (1996) is de strijd tussen Boeren
en Britten ‘[...] in die Suid-Afrikaanse outobiografiese geskrif lank na die Vrede van
Vereeniging voortgesit, nie alleen om by die Afrikaner die Self, afgetakel deur die
genoemde oorlogsituasie, te rekonstrueer en menswaardigheid te herbevestig nie.
Dit is ook gebruik om 'n geïsoleerde en eksklusiewe Afrikaner-Nasionalistiese
“ubuntu” te skep waardeur definitiewe ideologiese oogmerke bereik moes word.’
De emotionele uitbarsting die gepaard ging met het eeuwfeest van de Grote Trek
in 1938 had een soortgelijke uitwerking. In Die reise van Isobelle wordt hiervan een
levendig beeld geschetst. Het losgeweekte enthousiasme was een voorbode van de
verdere opmars van het Afrikaner volk.
Ook na 1948 bleef het verleden een signaalfunctie uitoefenen vooral met het doel
de Afrikaners binnen het nationalistische kamp te houden. Hoewel misschien minder
nadrukkelijk dan tevoren, figureerde de Afrikaner geschiedenis nog steeds als een
lichtend baken in het literaire werk. In zijn historische tetralogie over de Grote Trek
bouwde F.A. Venter voort op en versterkte hij tegelijkertijd de algemeen gangbare
geschiedenisvisie van de Afrikaners. Rudolf Dreyer is, als hoofdpersonage, de
verpersoonlijking van het Afrikaner volk. Onder Gods hoede streeft hij naar vrijheid.
Dit streven kan niet gefnuikt worden in een ongelijke strijd tegen de imperialistische
ambities van de onbetrouwbare Britten en de niets ontziende wreedaardigheid van
de onbeschaafde zwarte stammen. Ondanks alle offers blijft hij rotsvast in zijn ideaal
geloven, zoals de slotwoorden van Bedoelde land bevestigen: ‘[...] hy glo aan vryheid
vir sy bedoelde land; hy glo dat hy nog Rudolf Dreyer is, die man wat uit Winterberg
weggetrek het om vry te wees.’ Dat de verwezenlijking van dit absolute
vrijheidsstreven onvermijdelijk gepaard gaat met zowel de verguizing van de Engelsen
als het gewelddadig verknechten van de zwarte stammen die de expansiedrang van
de trekkers tegenstaan, lijkt Dreyer, en met hem F.A. Venter, totaal te ontgaan.
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Een aantal hedendaagse werken heeft nog dezelfde voedingsbodem. In Brandoffer
(1998) van Dolf van Niekerk, Groot duiwels dood (1998) van Eleanor Baker, en een
aantal verhalen uit Boereoorlogstories (1998), onder redactie van Jeannette Ferreira,
wordt de white man's war nog steeds uitgevochten. De boodschap is dan ook nog
altijd dezelfde: de Afrikaner republieken waren geheel ten onrechte het slachtoffer
van brutale Britse agressie. Zijn deze werken de pleitbezorgers voor meer begrip
voor de Afrikaner?
De geschiedenis is het decor waartegen het leven van de Afrikaners, zowel buiten
als in de literatuur, zich afspeelt. In de Afrikaanse literatuur heeft het verleden altijd
een prominente plaats bekleed. Er zijn bijna geen werken te vinden waarin de
geschiedenis van de Afrikaners geen rol speelt, al is het slechts door een toespeling,
een terloopse verwijzing of een attribuut: een foto, een schilderij, een aandenken,
een boek. De revisie van de geschiedenis speelt daardoor een cruciale rol in de
ontmanteling van de apartheid. In het recente Afrikaanse proza en drama wordt
voortdurend naar het verleden teruggegrepen. Vooral opvallend is de aandacht die
naar de Boerenoorlog uitgaat. Dat is op het eerste gezicht verwonderlijk omdat de
Boerenoorlog een conflict tussen Boeren en Britten is, terwijl de strijd tegen de
apartheid blank en zwart tegenover elkaar stelt. Trouwens, in de Boerenoorlog zijn
de zwarten aan beide strijdende kampen verbonden geweest en hebben ze de
gramschap van zowel Afrikaners als Britten moeten verduren. Later vormen beide
blanke groepen echter gezamenlijk een politiek front, zoals A.H.M. Scholtz aangeeft
in Vatmaar (1995), waarin heel wat aandacht naar de Boerenoorlog uitgaat: ‘Hy het
eers na die bok gewys en toe na die kwesmerk uit die Boere-oorlog op sy linkerarm:
Hy was nie my vriend nie want hy was 'n Engelsman. Maar 'n witman, het ons
dominee gesê, moet sorg vir 'n ander witman, selfs al moes ons Afrikaners so duur
betaal vir ons vaderland.’
In de loop van de twintigste eeuw verschoof geleidelijk het vijandbeeld. Waar
eerst de Engelsen de kop van Jut waren, werden later de zwarten als de grootste
bedreiging voor de Afrikaners
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gebrandmerkt. In de verklaring van het Vryheidsfront, een conservatieve Afrikaner
partij, aan de Waarheids- en Verzoenings-commissie, wordt een rechtstreeks verband
gelegd tussen het verlies van de oorlog en de latere onderdrukking van de zwarten.
De Commissie rapporteert als volgt: ‘The issues surrounding resistance to colonial
domination in South Africa were further complicated by the perception on the part
of many of the dominant political forces that the Afrikaner population, too, had been
injured by attempts at colonial subjugation by the British. This perspective was
carefully laid out in the political party submission of the Freedom Front. Describing
the effects of the discovery of South Africa's mineral wealth, General Constand
Viljoen states: “It invited the greedy attentions of colonialist powers, particularly
Great Britain who in its imperialistic drive soon had second thoughts on its
endorsement of the independence of existing Boer republics [...] The result was war
and trauma of a sort that have in a way not yet been resolved. For it conditioned the
white tribe of Africa - the Afrikaners - to consolidate in a nation around dangerous
sentiments of a collective sense of injustice, discrimination and deprivation.” In the
first Freedom Front submission, General Viljoen suggests: “We may have redirected
our quarrel with the British to our compatriots in South Africa.”’ (Truth V, 1998).
De vraag rijst onvermijdelijk waarom precies aan de Boerenoorlog in het
hedendaagse Afrikaanse proza en drama betrekkelijk veel aandacht besteed wordt
en welke invulling eraan gegeven wordt.

In de greep van het verleden
In de jaren onmiddellijk na de Boerenoorlog speelde de Afrikaanse literatuur vooral
in op het traumatiserende karakter van de nederlaag. Door de capitulatie kon het
oorlogsleed immers niet verwerkt worden. Vanuit hun trauma ontwikkelden de
Afrikaners een strategie die hun op alle vlakken van het maatschappelijke leven een
machtspositie moest bezorgen. Zodra
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deze bereikt was, werd de herinnering aan het grote onrecht aangegrepen om het
behoud van de macht met alle middelen te rechtvaardigen. De noodzaak om de
touwtjes stevig in handen te houden, ten koste van wat dan ook, werd de
opeenvolgende generaties als absolute prioriteit voorgehouden. De nederlaag in de
Boerenoorlog kreeg daardoor een belangrijke signaalfunctie: de Afrikaners konden
niet toelaten dat iets dergelijks zich zou herhalen. Het zou tot hun ondergang leiden.
Macht werd gelijkgeschakeld met overleving. Dit gold zowel voor de groep als voor
het individu.
Deze traditionele denkpatronen vormen dikwijls het uitgangspunt in de recente
Afrikaanse literatuur. In het verhaal ‘Die bruid’ (1989) van Abraham de Vries is de
conservatieve levensvisie van Van Aard een gevolg van de obsessie van zijn
voorgeslacht met het verleden en meer specifiek met het lijden van de Afrikaners
tijdens de Boerenoorlog: ‘Dit het voor sy geboorte al begin. By die foto van sy oupa
se graf (en die hemp) het hy geleer wat dit beteken om 'n Afrikaner te wees. Die
familie het al die jare die hemp gehou, die hemp wat sy oupa aangehad het toe die
Engelse koeël hom getref het. [...] Tye het verander, maar die gevóél het gebly. Om
nooit weer oorheers te word nie. Om mag te hê en die mag te behou.’ Dit
conservatisme is, samen met andere factoren, de reden voor het verraad dat Van Aard
pleegt zodra hij voelt dat zijn machtspositie bedreigd wordt. Het verhaal toont volgens
Etienne van Heerden aan ‘hoedat magsvergrype deur sekere sienings van die
werklikheid ingegee kan word. As sodanig is dit 'n teks wat fel kritiek opper teen
die kultuurpolitieke weefwerk wat agter Van Aard sit’ (1997).
In het drama Die jogger (1997) van André Brink is Kilian, een gewezen kolonel
van de veiligheidspolitie, in een gesloten psychiatrische instelling opgenomen. Hij
lijdt aan achtervolgingswaan: hij meent dat de zwarte slachtoffers van zijn
martelpraktijken hem naar het leven staan. Hij probeert zijn vroegere gedrag te
rationaliseren door naar de geschiedenis te verwijzen. In de Boerenoorlog werd de
familieboerderij verwoest. Zijn grootvader moest een nieuw leven opbouwen; hij
zag zich verplicht in de mijnen te gaan werken en naar de stad te verhuizen. Kilian
kan
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zich niet veroorloven het verleden te begraven. Zijn dochter waarschuwt hij als volgt:
‘Dis die een ding wat jy sal moet leer, Ilse: dis nooit verby nie. As ons dit die dag
vergeet, kan hulle ons maar onder die langboompies loop inspit.’ Hij is bereid tot de
dood te vechten om te behouden wat hijzelf over jaren en de Afrikaners gedurende
eeuwen opgebouwd hebben. De Afrikaners hebben het land veroverd en ontgonnen
en daarom kunnen zij er bezitrecht op laten gelden. Een nostalgisch bezoek samen
met zijn grootvader aan diens vroegere boerderij is Kilian steeds bijgebleven: zij
werden toen door de nieuwe eigenaars als bedelaars behandeld. Die vernedering wil
hij niet nog eens ondergaan.
Tegenover de belijdenis van Kilian plaatst de zwarte verpleegster die hem verzorgt
háár levensverhaal. Kilians gevoel van wrok is niet uniek. De Afrikaners hebben de
zwarten hetzelfde onrecht aangedaan. Door de trauma's uit zijn eigen verleden heeft
Kilian geen oog voor het onrecht dat anderen door het toedoen van de Afrikaners
geleden hebben. Het gewelddadige optreden tegen de andere bevolkingsgroepen
heeft uitsluitend tot doel hun machtspositie te behouden en hun overleving te
verzekeren. Met Kilian wordt de hele geschiedenis van de Afrikaners als een vorm
van paranoia afgedaan. Bovendien hebben de Afrikaners door aan hun geschiedenis
de status van een fetisj te verlenen zichzelf tot een willoos instrument ervan gemaakt.
Na de eerste democratische verkiezingen van april 1994 zegt Kilian: ‘Die
geskiedenis het my verraai.’ De rollen zijn nu omgekeerd. Zijn dochter Ilse heeft
met hem gebroken. Zij zweert de waarden van haar vader radicaal af: ‘Alles wat Pa
ooit liefgehad het - Pa se God, Pa se volk, die grond, alles - ek spoeg daarop.’ Voor
haar hebben de oude sentimenten en de voorspelbare oplossingen definitief afgedaan.
Uiteindelijk lijkt ook Kilian tot het besef te komen dat hij verkeerd was: ‘Ek het 'n
fokop gemaak. God, ek is jammer. Kan iemand my hoor? Maak dit nog verskil?
Maar vir wat dit werd is: dis ek wat gedoen het wat ek gedoen het, en ek is jammer.
Dit was nie alles met slegte bedoelings gewees nie.’ Is deze halfslachtige
schuldbekentenis echter voldoende om verzoening mogelijk te maken?
Met Die jogger duidt Brink aan dat de trauma's die de Afrika-
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ners uit het verleden meeslepen, geleid hebben tot de ontsporingen in het heden.
Dezelfde materie vormt het onderwerp van een aantal andere werken waarin door
de oudere generatie het verleden van de Afrikaners als argument gebruikt wordt om
de huidige machtspositie met alle middelen te handhaven. De Afrikaners zitten
gevangen in het keurslijf van hun gemythologiseerde geschiedenis. De jongeren
geloven, zoals Etienne de Villiers, het hoofdpersonage uit Slegs blankes/whites only,
eerst nog onvoorwaardelijk in de ideologische voorschriften en idealen van de oudere
generatie: ‘Rudolf Dreyer se storie laat my huil. Ek vee die trane af en dink, nooit
weer dié ongeregtigheid nie. Soos my pa sal ek aanhou veg. Eendag sal ek hom nog
wys uit watter hout ek gesny is.’ Naderhand blijkt echter de morele onhoudbaarheid
van dit wereldbeeld zo onbetwist duidelijk en is de hypocrisie van het apartheidsbestel
zo doorzichtig dat de jongeren in opstand komen. Dit gegeven loopt, zoals in een
eerder hoofdstuk aangegeven, als een rode draad door de hedendaagse Afrikaanse
literatuur.
Met de opstand van de zwarte bevolkingsgroepen tegen de genadeloze
onderdrukking door de Afrikaners herhaalt de geschiedenis zich alleen maar. Xamca,
de zwarte tegenspeler van Izak Koch uit Lem (1993) van P.J. Haasbroek, motiveert
geweld tegen de blanken in de volgende woorden: ‘Al die jare van onderdrukking
waarin julle ons weerloosheid uitgebuit het, gee aan ons die reg om julle in gelyke
munt terug te betaal. Moenie nou kla nie.’

De mythe doorgeprikt
Afstand nemen van het verleden is het resultaat van kritische bezinning op de manier
waarop de Afrikaners zijn omgegaan met hun geschiedenis. Het groeiend besef dat
de Afrikaners de geschiedenis en met name de Boerenoorlog gemanipuleerd hebben
uitsluitend met het oog op het verwerven, verstevigen en instandhouden van hun
machtspositie lokt heel wat literaire reacties uit.
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Een sleuteltekst in dit verband is ongetwijfeld Magersfontein, o Magersfontein!
(1976) van Etienne Leroux. In deze roman beschrijft de auteur een poging van een
filmcrew om de historische slag bij Magersfontein, waar een klein contingent Boeren
een overgrote meerderheid Engelsen in de pan hakte, te reconstrueren. De poging
om het verleden te laten herleven loopt uit op een bespottelijke mislukking. De
romanpersonages blijken op een vruchteloze zoektocht naar de historische waarheid
te zijn. Leroux demonstreert hiermee dat de poging tot het herscheppen van de
geschiedenis is als dansen op het slappe koord: een gevaarlijke en onzinnige
bedoening.
Leroux heeft het vooral gemunt op de manier waarop met het verleden wordt
omgegaan. Het verleden zelf, in dit geval de slag van Magersfontein, laat hij
betrekkelijk onaangetast. In tegenstelling tot de benadering van Leroux wordt in het
hedendaagse Afrikaanse proza en drama juist het verleden zelf ontheiligd doordat
de schrijver de verborgen, donkere kant ervan belicht. De illusie dat de Boeren een
heroïsche vrijheidsstrijd vochten en het recht steeds aan hun kant hadden, wordt in
het hedendaagse Afrikaanse proza en drama totaal ontkracht.
In het toneelstuk Nag, generaal (1993) van Reza de Wet wordt een zwaargewonde
Boerengeneraal - zijn verwonding is op zich al een teken aan de wand - door zijn
vrouw Magda in een schuur verzorgd; hun boerderij is door de Engelsen platgebrand.
Magda vertelt de generaal, om hem zijn laatste illusies niet te ontnemen en zijn lijden
niet nodeloos te verzwaren, dat hun zoon een heldendood gestorven is. De generaal
komt er uiteindelijk achter dat zijn zoon niet aan een vijandelijke kogel maar aan
een borstaandoening bezweken is. Zijn eer als soldaat wordt hem op die manier
ontnomen. In de ogen van zijn vrouw is de generaal verantwoordelijk voor de dood
van hun kind. Zij is verbitterd. De oorlog heeft het gezin verscheurd. Wellicht houdt
de ontwikkeling van het dramatische conflict - van de ontkenning tot de ontdekking
van de waarheid - ook een verwijzing in naar het heronderzoek van het verleden in
de hedendaagse Afrikaanse literatuur en de gevolgen ervan voor de Afrikaner
gemeenschap.
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Niet alleen over de heldhaftigheid van zijn zoon maar ook over de vechtlust van zijn
commando en over de oorlogssituatie maakt de generaal zich illusies. Terwijl hijzelf
onvoorwaardelijk in een goede afloop van de oorlog blijft geloven, zijn de
Boerenstrijders volledig gedemoraliseerd omdat ze beseffen dat ze zich in een
uitzichtloze positie bevinden. Alle heroïsche allure wordt aan de Boerenoorlog
ontnomen; de generaal zelf gedraagt zich trouwens als een klein kind.
Het accent van Nag, generaal ligt op het leed veroorzaakt door het pathetische
heldenideaal van de generaal en zijn weigering om de werkelijkheid onder ogen te
zien. De oorlog waarin de Boeren een hopeloze strijd tegen een almachtige vijand
voeren, produceert uiteindelijk aan de Boerenkant alleen maar antihelden en verliezers.
Ook het drama Donkerland van Deon Opperman belicht de interne verdeeldheid
binnen de Afrikaner gemeenschap met zijn joiners, hensoppers en bittereinders. Van
een geïdealiseerd geschiedenisbeeld blijft weinig of niets over.
Dezelfde teneur is terug te vinden in het verhaal ‘Die Boere van Sondagsrivier’
met als ondertitel ‘'n Boereoorlogstorie wat vir oulaas vertel moet word’ van Pieter
Wagener uit de bundel Boereboeddhiste (1997). Het verhaal handelt over vermeend
verraad binnen de eigen familie tijdens de Boerenoorlog en de vergelding die daarop
zonder vorm van proces door de vader van de verteller voltrokken wordt. Ook nu
gaat het om het ontrafelen van het verleden, het ontdekken van de waarheid en het
blootleggen van de interne familieverdeeldheid.
De titel van het boek dat de verteller uit de nalatenschap van zijn tante ontvangt,
namelijk Een eeuw van onrecht, krijgt wel een bijzonder ironische connotatie. Een
eeuw van onrecht (1899) werd door F.W. Reitz vlak voor het uitbreken van de
Boerenoorlog in Nederland gepubliceerd als aanklacht tegen de aanhoudende pogingen
van de Britten om de Boeren aan hun gezag te onderwerpen. Het is echter duidelijk
dat in Wageners verhaal niet meer verwezen wordt naar het onrecht dat de Afrikaners
in de negentiende eeuw is aangedaan maar wel naar de misstanden binnen de rangen
van de Afrikaners zelf. Ze worden trouwens in Wageners verhaal als bijzonder
barbaars en zelfs als bloeddor-
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stig voorgesteld. Ook in Die onderskepper of die dorp wat op 'n posseël pas (1997)
van George Weideman staat het begrip ‘een eeuw van onrecht’ centraal. Het vormt
de aanzet tot het romangebeuren en wordt toepasbaar gemaakt, zoals in ‘Die Boere
van Sondagsrivier’, op het optreden van de Afrikaners tijdens de apartheidsperiode.
Een totale afrekening met het oorlogsverleden brengt Op soek na generaal
Mannetjies Mentz van Christoffel Coetzee. De roman kleurt een fictieve witte
bladzijde uit de geschiedenis van de Boerenoorlog in. Een amateur-historicus heeft
de taak op zich genomen het oorlogsverleden van generaal Mannetjies Mentz te
reconstrueren. De roman is het verslag van dit onderzoek en bestaat uit een
redactionele inleiding, gevolgd door drie getuigenverslagen. Gezamenlijk vormen
ze een chronologisch overzicht van de oorlogsdaden van Mannetjies Mentz en van
de strijders die onder zijn bevel staan. De roman openbaart de totale ontaarding van
het wraakcommando dat met uiterste wreedheid zowel Engelse soldaten als hun
Boerenkrijgsgevangenen die de wapens willen neerleggen, afmaakt.
Van een idealistische, gerechtvaardigde oorlog is nergens sprake. Alleen de
tomeloze gruweldaden van een totaal bandeloze generaal worden tot in de
schokkendste details beschreven. Het fanatisme van de Boeren rekt de oorlog nodeloos
en maakt sommige betrokkenen, zoals de matriarch van de familie Naudé, blind voor
de wandaden in eigen rangen. Het gevolg is een onherstelbare breuk binnen het gezin.
Coetzee maakt zowat alle heilige huisjes in verband met de Boerenoorlog met de
grond gelijk. Bovendienvalt de nadruk op de interne verdeeldheid binnen de familie
Naudé zodat de strijd niet zozeer tegen de Engelsen uitgevochten wordt maar eerder
tussen de Afrikaners onderling. De witte vlek is tot een van de zwartste bladzijden
uit de geschiedenis van het Afrikanerdom geworden.
Afgezien van de inleiding waarin hij stelt dat de officiële geschiedschrijving totaal
onbetrouwbaar is, levert de redacteurhistoricus geen verder commentaar. Wellicht
is de belangrijkste impliciete aantijging, naast de veroordeling van het uiterst wrede
en zinloze geweld dat de Boeren gebruiken, dat het comman-
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do na de oorlog door de hoogste instanties in bescherming werd genomen en nooit
is berecht. Hierdoor is het boek indirect een pleidooi om ook de misdrijven die tijdens
de apartheidsjaren gepleegd zijn niet in de doofpot te stoppen. De Boerenoorlog
krijgt zodoende als hedendaagse romanstof een uitermate grote betekenis.
Van bijzonder belang is ook het spel tussen fictie en werkelijkheid. Op soek na
generaal Mannetjies Mentz pretendeert een zoektocht naar de geschiedkundige
waarheid te zijn. Het speuren naar gegevens over generaal Mannetjies Mentz is echter
slechts schijngeschiedenis want generaal Mannetjies Mentz heeft nooit bestaan. Alles
in de roman is verzonnen door de auteur. Waar de roman dus als historisch relaas
volkomen onbetrouwbaar is, werkt hij als verzinsel bijzonder vernietigend. Coetzee
onthult een waarheid achter de feiten en maakt daardoor elke feitelijke, historische
beschrijving van de Boerenoorlog verdacht.
Een soortgelijke demythologisering van de geschiedenis als in Op soek na generaal
Mannetjies Mentz onderneemt Karel Schoeman in de roman Verliesfontein (1998).
De thematische overeenkomsten tussen beide romans zijn trouwens opvallend. Ook
bij Schoeman worden de Boeren negatief voorgesteld. Op Fouriesfontein, een dorpje
in de Kaap dat ze tijdelijk bezetten, verliezen ze alle gevoel voor wet en
rechtvaardigheid. Van hun machtspositie maken ze gewetenloos misbruik door zich
van hun tegenstanders te ontdoen. Dat hun voornaamste slachtoffer Adam Balie is,
een kleurling die tot de echte held van de roman uitgroeit, duidt ondubbelzinnig op
de racistische inslag van hun optreden. Schoeman poneert trouwens dat de
Boerenoorlog op de rassenverhoudingen in Zuid-Afrika een rampzalige uitwerking
had. Verliesfontein brengt, zoals Op soek na generaal Mannetjies Mentz, een
onthutsend correctief op de populaire voorstelling van de Boerenoorlog doordat het
werk de donkere kant van het optreden van de Boeren in het volle daglicht brengt.
Voor de weduwe van de dorpsdokter groeien de Boeren uit tot de incarnatie van het
absolute kwaad: ‘Dit is wat ek met “boosheid” bedoel of met “duisternis” wanneer
ek hierdie groot en ge-
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laaide woorde gebruik: mag wat op onverantwoordelike wyse uitgeoefen word,
misbruik word met die doel om te vernietig of te verwoes.’ Hoewel de weduwe zich
verzet, slaagt ze er niet in de Boeren van hun brutale optreden te weerhouden. Ze
raken daardoor onvermijdelijk het laatste greintje moraliteit en eerbaarheid kwijt.
Het is bovendien opvallend dat in Verliesfontein de ideologische verantwoording
voor de oorlog niet meer op de voorgrond staat. Er wordt niet langer gewezen op het
overkoepelende raamwerk waarbinnen de Boerenrepublieken zich moeten verdedigen
tegen een ongeprovoceerde aanval door een overweldigend sterkere Britse
troepenmacht met alleen maar imperialistische ambities. Zonder dit bredere kader
worden de oorlogsgebeurtenissen tot geïsoleerde incidenten of gevechten. Hierdoor
valt de focus op de morele verantwoordelijkheid van het individu en van de groep
waartoe hij behoort.
Soms gebeurt echter juist het tegenovergestelde: dan wordt de oorlog namelijk
binnen een context gesitueerd die de plaatselijke en Zuid-Afrikaanse situatie ver
overstijgt. M.C. Botha stelt in het verhaal ‘Die heliografis’ (in Ferreira 1998) dat de
Boerenoorlog slechts één voorbeeld is van een universeel patroon van geweld en
lijden. De Boeren kunnen niet beweren meer geleden te hebben dan andere volkeren.
Bovendien vechten ze geen godsdienstige oorlog meer uit. God staat niet langer
alleen maar aan hun kant.
Ook in de historische roman Niggie (2002) van Ingrid Winterbach wordt de
Boerenoorlog door de mangel gehaald. Niggie is geen verhaal over oorlogshelden.
De oorlog wordt juist van alle heroïek ontdaan. Ook nu wordt trouwens nergens
aangeduid dat de Boeren een gerechtvaardigde strijd tegen een oppermachtige vijand
voeren. Ben en Reitz, de twee hoofdpersonages, zijn erg opgelucht om van het
slagveld te kunnen wegkomen. Ze beschouwen de Boeren als dom en kleingeestig
- de naïviteit van de Boeren komt vooral tot uiting in de reacties op de
natuurwetenschappelijke uiteenzettingen die ze geven - en de Boerencommandanten
als onbekwame bevelvoerders die alleen hun eigenbelang nastreven. Verder vechten
heeft geen enkele zin en leidt
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alleen tot nog meer zinloos bloedvergieten. De vrede kan voor Ben en Reitz dan ook
niet snel genoeg komen.
Als wetenschappers hebben Ben en Reitz een bijzondere belangstelling voor de
natuur: Ben voor de planten- en dierenwereld, Reitz voor de geologie. Ook op
commando proberen ze nog zoveel mogelijk de natuur te bestuderen. Ze maken in
hun journalen uitvoerig aantekeningen over hun bevindingen. Deze wetenschappelijke
activiteiten stellen hen in staat de oorlog te doorstaan.
Niggie neemt de Boerenoorlog als vertrekpunt maar is uiteindelijk een roman over
de condition humaine: de beperktheid en de broosheid van het bestaan, de
onkenbaarheid van de medemens, de behoefte aan liefde en vriendschap, het desperate
streven naar geluk in het aanschijn van de dood, het gedreven zoeken naar zingeving.
De oorlog fungeert als smeltkroes. Tegenover het scharrelende en krioelende
natuurleven en de ontzagwekkende ontstaansgeschiedenis van de aarde krijgt het
menselijke bedrijf een futiel, bespottelijk maar ook een heldhaftig karakter.
Ontluistering en ontzag liggen rechtstreeks in elkaars verlengde. Niggie hangt een
zuurzoet beeld op van het doen en laten van de mens.
Als de Boerenoorlog zijn onaantastbaarheid verliest, kan dat niet zonder gevolgen
blijven voor de diverse betrokken partijen. In het kader van de grondige herschrijving
van de Boerenoorlog wordt aan de traditionele rolverdeling een totaal andere invulling
gegeven. Zo worden joiners en hensoppers met meer sympathie benaderd. Ze zijn
niet langer verwerpelijke manteldraaiers maar mannen die uit radeloosheid handelen
om hun families ondraaglijke ellende te besparen. Zelfs de Boeren die hun
volksgenoten ervan proberen te overtuigen de wapens neer te leggen - vroeger de
ultieme daad van verraad - krijgen nu het voordeel van de twijfel. In de verhalen
‘Die boodskapper’ van Leon Hattingh (1999) en ‘Jy sê teken, Botman?’ van Henriette
Grové (in Ferreira 1998) handelen de hoofdfiguren uit eerbare motieven. Ze zijn er
absoluut van overtuigd dat het voortzetten van de oorlog geen enkel doel dient. Hun
terechtstelling demonstreert het verblindende fanatisme aan Boerenkant.
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Niet alleen de hensoppers en joiners, ook de Boeren in de frontlinies zijn de oorlog
beu. De Boeren zijn niet langer een gemotiveerde krijgsmacht, maar worden alleen
door fanatieke leiders en een even fanatiek thuisfront op het krijgsveld gehouden,
zoals in het verhaal ‘Jy sal jou gat sien’ (in Ferreira 1998) van Hans du Plessis wordt
aangegeven: ‘Arme Bêrend. Na die robertsproklamasie het hy gedros, gemeen dit
sal beter wees as hy die wapen neerlê. Die oorlog was tog verby. Sy pa, 'n
beroepsoldaat in die artillerie, het hom met die sambok by die huis gaan haal en met
geweld teruggedwing kommando toe.’ Vastberadenheid en moed hebben plaats
gemaakt voor vertwijfeling en lafhartigheid. De onwil om tot het bittere einde door
te vechten doet de Boeren hun aura van onverzettelijkheid verliezen.
Terzelfder tijd worden de Engelsen niet langer als baarlijke duivels voorgesteld.
Ze ervaren vrees, pijn, vreugde en geluk zoals in ‘Joy cometh’ (in Ferreira 1998) van
Dot Serfontein, een verhaal over liefde en dood en vooral over de gruwel van de
oorlog gesitueerd in het kamp van de vijand. Engelse soldaten zijn, zoals de Boeren,
radertjes in een krijgsmachine waarover ze geen controle hebben. Ze zijn dan ook
niet erg gretig om de bevelen uit te voeren om boerderijen te vernietigen en vrouwen
en kinderen op transport naar de concentratiekampen te plaatsen. Het verhaal ‘“De
emigratie”, 30 Mei 1901’ (in Ferreira 1998) van Biebie de Villiers handelt over een
dergelijke situatie.
Soms wordt de oorlog door Engelse ogen bekeken, dus vanuit het standpunt van
de aartsvijand. In Verliesfontein van Karel Schoeman willen de Engelse vrouwen
die hun oorlogservaringen meedelen eigenlijk liever niet aan de oorlog herinnerd
worden; ze hebben de incidenten uit hun geheugen proberen te bannen. De oorlog
heeft hen met een blijvend trauma opgezadeld dat vooral te wijten is aan het arrogante
en brutale optreden van de Boerenstrijders.
Tot voor kort werd overigens weinig aandacht besteed aan het lijden van de zwarten
tijdens de Boerenoorlog, hoewel ze verbonden waren aan beide strijdende kampen.
In de traditionele visie op de Boerenoorlog zijn er goede zwarten, degenen die de
Boeren helpen, en slechte, zij die aan de kant van de Engelsen staan.
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Het feit dat de Engelsen hun vuile werk door de zwarten laten uitvoeren, is voor de
Afrikaners olie op het vuur. Het is de ergste vernedering die ze kunnen ondergaan:
‘As die offisiere so dink en handel, wat moet 'n mens verwag van die gewone Tommie,
en wat van die bruines en swartes waarvan die Engelse laers gewemel het?’ (Van
Niekerk 1998). De slechtste zwarten zijn de knechten van de Boeren die zich tegen
hun meesters keren, zoals Lemuel in Bakers Groot duiwels dood en Geelbooi in Van
Niekerks verhaal ‘Twee keer terug’ uit Brandoffer. In het drama Donkerland van
Deon Opperman doet het omgekeerde zich voor. De Afrikaner Boer breekt zijn
belofte om een stuk land aan zijn zwarte knecht te geven als beloning voor diens
hulp tijdens de Boerenoorlog. In twee romans van A.H.M. Scholtz, Vatmaar en
Afdraai (1998), wordt de Boerenoorlog benaderd vanuit het gezichtspunt van de
kleurlinggemeenschap. Het laat zich raden dat de blanken er maar bekaaid vanaf
komen.
Ook de rol van de vrouw bekijkt men anders. Een van de meest controversiële
aspecten van de oorlog is de Engelse strategie van de verschroeide aarde. De
beschrijving van het lijden van vrouwen en kinderen in de concentratiekampen is
een terugkerend gegeven in de Afrikaanse Boerenoorlogliteratuur. Ondanks hun
penibele situatie blijven de vrouwen achter hun mannen staan en zijn ze dikwijls nog
fanatieker dan zij. Zo reageren in Groot duiwels dood de vrouwen in het kamp onthutst
en bitter op het bericht dat een vredesakkoord gesloten is. Ze beschouwen het als
verraad aan de Afrikaner zaak waarvoor ze zoveel geleden hebben.
Nu wordt de donkere kant van deze vastberadenheid belicht. De vrouwen zijn
blind voor de realiteit. Ze worden tot de matriarchen van de familie die door hun
onverzettelijkheid verantwoordelijk zijn voor heel wat lijden. Dit is onder andere het
geval in Op soek na generaal Mannetjies Mentz van Christoffel Coetzee. Soms wordt
echter ook een tegengesteld standpunt ingenomen: de vrouwen beseffen de zinloosheid
van het lijden en willen de oorlog doen ophouden, zoals in de verhalen ‘Die Bad’
van Erika Murray-Theron en ‘Oorlog is oorlog is oorlog’ van Margaret Bakkes (beide
in Ferreira 1998).
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Het is betekenisvol dat heel wat teksten vanuit een hedendaags perspectief terugkijken
op de Boerenoorlog, waardoor een herinterpretatie ervan mogelijk wordt. Het proces
van de geleidelijke ontdekking van de waarheid krijgt op deze manier een bijzonder
thematisch belang. Vanuit nationalistisch perspectief gaat het verleden vloeiend over
in het heden: het verlies van de oorlog vormt de impuls tot de heropstanding van de
Afrikaner. Dit continuüm wordt nu doorbroken. Het in het bloed gedrenkte hemd
heeft zijn emotionele appèl verloren. In ‘Ons mond’ van P.G. du Plessis wordt
aangegeven dat de Boerenoorlog al te lang een ‘grievous wound’ is geweest (in
Ferreira 1998). De heranalyse van het verleden gaat inspireren tot een humane visie
op vroeger en nu. De basis voor het Afrikaner nationalisme wordt op deze manier
volledig onderuit gehaald.

Een burgeroorlog
In de recente Afrikaanse literatuur is de kritiek op het verleden en de valse voorstelling
die ervan gegeven werd doortastend en genadeloos. De schrijvers en hun personages
laten zich niet meer op sleeptouw nemen door de opgeklopte emoties rond de
geschiedenis van de Afrikaner stam en meer in het bijzonder rond de Boerenoorlog.
Ze beseffen dat de sentimenten die aan het verleden vastgekoekt raakten al te lang
het wereldbeeld van de Afrikaners hebben bepaald. De overgeleverde waarden bieden
geen antwoord op de uitdagingen van het heden. Van verzoening of het sereen
afsluiten van een hoofdstuk kan dan ook geen sprake zijn. Er wordt tabula rasa
gemaakt.
De emoties rond de Boerenoorlog zijn niet afgezwakt of uitgewist. De jongere
generatie heeft onomwonden het ideologische ideeëngoed dat aan de Boerenoorlog
kleeft, verworpen, tot grote frustratie van de oudere generatie die zich daardoor
volledig miskend voelt. De moeder van Tilda, het hoofdpersonage uit Uitreis van
Rina Sherman, geeft blijk van haar ongenoegen over deze gang van zaken in de
volgende bittere bewoordingen: ‘Niemand praat ooit van al die Boere wat soos rotte
op 'n streep ge-
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vrek het in die konsentrasiekampe nie. Nee wat, ons is mos nou die skuim van die
aarde, ons wat daai tyd die helde van die wêreld was. Drie jaar lank het ons die Britse
Ryk aan die draf gehou. Nou moet ons uitgeroei word.’
De Boerenoorlog loopt als een breuklijn door de hedendaagse Afrikaanse literatuur.
Bij de jongere generatie schrijvers en hun personages geldt hun afvalligheid van de
traditionele voorstelling van de Boerenoorlog als het belangrijkste signaal van hun
afwijzing van de ideologie van Afrikaner nationalisme. De Boerenoorlog is niet
langer een strijd tussen Afrikaners en Engelsen en wordt niet langer aangewend om
de Afrikaners ervoor te waarschuwen de gelederen te sluiten tegen het vermeende
zwarte gevaar. Integendeel, de houding die in het hedendaagse proza tegenover de
Boerenoorlog ingenomen wordt, plaatst Afrikaners tegen Afrikaners, vaders en
moeders tegen zonen en dochters. De Boerenoorlog is, in plaats van te verenigen,
tot een splijtzwam van het Afrikaner volk geworden.
Door hun verzet tegen en hun afwijzing van het traditionele Afrikaner denken zijn
de schrijvers ervan overtuigd het recht aan hun kant te hebben. Openen zij daardoor
de mogelijkheid tot een nieuwe interpretatie van de Boerenoorlog zoals in
Belemmering (1990) van Lettie Viljoen misschien wel wordt gesuggereerd? Een
groep opstandelingen plant in deze roman de omverwerping van de regering. Om de
tijd te doden vertellen ze elkaar verhalen over de Boerenstrijders in de Boerenoorlog.
Ze spiegelen zich aan hun heldhaftig optreden. Het is natuurlijk uitermate ironisch
dat ze nu waarschijnlijk hun eigen volksgenoten bevechten.
Zoals in de Boerenoorlog of in de Rebellie van 1914 leveren hun inspanningen
echter niets op. Hierdoor wordt het optreden van de nieuwe vrijheidsvechters helemaal
gerelativeerd. Hun passiviteit staat in schril contrast met de daadkracht van de
Boerenstrijders die in hun verhalen opgeroepen wordt. Belemmering brengt daardoor
een indringende deconstructie van macht en machtsverhoudingen.
Ook in Kikoejoe van Etienne van Heerden wordt aan het verleden een nieuwe
interpretatie gegeven, al is het dan binnen een

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

232
kwajongensachtige context. De verteller beschrijft een episode uit zijn jeugd waarin
hij tegen brutaal rassengeweld ten strijde trekt als volgt: ‘Ons wag tot die gees in die
bene is. Soos my dapper voorouers, die Rebelle, wat die knie nie voor die Britse Ryk
wou buig nie, en die trekkers, wat die rug op die Hollandse bewind aan die Kaap
gedraai het, lei ek die aanslag met 'n volstruisveer in my hoed.’ De vrijheidsstrijd
van de Afrikaners wordt hier niet langer gezien als een strijd om zelfbehoud maar
omgebogen tot een strijd om vrijheid als een algemeen menselijke waarde en een
fundamenteel recht.
Dit gevecht sluit daarenboven ook aan bij een lange traditie binnen de Afrikaner
geschiedenis en bij de wezensaard van de Afrikaner zelf: ‘Die Afrikaner wat sg. teen
“sy mense” draai, vereenselwig hom wel spontaan en natuurlik met 'n swart slagoffer
van apartheid, omdat hy hulle eendersheid erken: dieselfde stambestaan, dieselfde
nomadiese kleinboerbestaan, dieselfde onmiddellike verknogtheid aan 'n aarde,
dieselfde bedreiging deur 'n heerser wat die werklikhede van dié bestaan nie begryp
nie of wíl begryp nie. Maar hierdie solidariteit gaan verder: dit is ook, en juis, 'n
aangryp van wat die dissident in sy eie Afrikanerskap eien: daardie versmaaide, beste
helfte wat die establishment probeer onderdruk. Vandag se dissident kom in opstand
in die naam van die beste moontlikhede binne-in die Afrikaner self’ (Brink 1985).
Met het oog op het bereiken van verzoening tussen de rassen wordt in Belemmering
en Kikoejoe de apartheid bestreden. Alleen door de volstrekte afwijzing van de
ideologie van de voorouders kunnen harmonieuze rassenverhoudingen tot stand
komen. Dit impliceert de verwerping van het nationalistische perspectief op het
verleden. Schrijven over de Boerenoorlog leidt niet tot verzoening tussen Afrikaners
en Britten of tot een groter begrip van de onvermijdelijkheid van het ontstaan van
nationalistische reflexen na de Britse overwinning. Integendeel, de Boerenoorlog
wordt volledig ontluisterd en de eruit voortspruitende ideologie totaal verguisd. De
therapie ligt in de dissectie van de nationalistische interpretatie van het verleden en
van de ontmaskering er-
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van als ideologie. De genezing ligt in de zuivering. Nieuwe waarden moeten de oude
vervangen.
In de hedendaagse Afrikaanse literatuur heeft de Boerenoorlog een cruciale
betekenis als gevolg van de plaats die eraan toegekend werd binnen het ideologische
raamwerk van het Afrikaner nationalisme. Met het opblazen van de eenzijdige
voorstelling van het verleden en het aantonen van de manipulatie ervan met zuiver
ideologische oogmerken, verliest de Boerenoorlog elke bruikbaarheid als
propagandamiddel voor de Afrikaner zaak. Van een conflict tussen twee blanke
stammen wordt de Boerenoorlog de inzet van de strijd tegen de exclusief blanke
aanspraken op en de blanke overheersing van Zuid-Afrika. Op deze wijze wordt de
weg naar een nieuwe, van de erflast van het verleden gezuiverde toekomst geëffend.
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10 De Khoisan herontdekt
Er komen andere tijden
Zowel de Grote Trek als de Boerenoorlog vinden hun oorsprong in de tegengestelde
belangen van de Britten en de Afrikaners. De kolonisatie van zuidelijk Afrika als
zodanig en de ermee gepaard gaande onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking
werd als een vanzelfsprekend en voldongen feit aangenomen. De Europese kolonisator
beschouwde zichzelf als een superieur wezen dat alle rechten op het door hem
veroverde gebied kon laten gelden. De beperkte aanwezigheid van de zwarten in de
traditionele Afrikaanse literatuur is tekenend voor hun maatschappelijke positie. Ze
zijn meestal randfiguren in het leven van de blanken. Dat is nu niet langer het geval.
De herinterpretatie van de vroegste episodes uit de Europese kolonisatie van zuidelijk
Afrika, in de vorm van een herschrijving van de manier waarop de eerste ontmoetingen
tussen blanken en zwarten verliepen, geeft een goed beeld van de ideologische
verschuivingen die zich binnen de Afrikaner gemeenschap hebben voorgedaan.
In een bespreking van het luisterspel Dias (1952) wijst Abraham de Vries erop
dat het voor een hedendaags auteur ondenkbaar is om een stuk over de Portugese
zeevaarder te schrijven vanuit het perspectief dat N.P. van Wyk Louw hanteerde.
Van Wyk Louw heeft geen oog voor het rassenconflict en het geweld dat gepaard
ging met de ontdekkingsreis van Dias langs de kusten van Afrika. Hij stelt Dias voor
als een zeevaarder die eerst en vooral uit is op persoonlijke eer en glorie.
Het luisterspel focust op het gegeven dat Dias zijn doel niet bereikt. Zijn
toenemende desperaatheid noodzaakt hem tot een
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reis van hoogmoed naar nederigheid. Dias is een drama over blanken geschreven
binnen een Europese literaire traditie voor een westers medium. Afrika en de
Afrikanen worden gekarakteriseerd door afwezigheid.
Dit is slechts één voorbeeld van de effectieve uitsluiting van de Afrikanen uit de
Afrikaanse literatuur. Vanaf de eerste letterkundige werken in het Afrikaans zijn de
zwarten systematisch gemarginaliseerd en wanneer ze toch op het toneel mochten
verschijnen, werden ze op een stereotiepe manier uitgebeeld, voornamelijk als
onverantwoordelijke flierefluiters die volledig afhankelijk zijn van de wijsheid en
de welwillendheid van hun blanke meesters. Jakes Gerwel in Literatuur en apartheid:
konsepsies van ‘gekleurdes’ in die Afrikaanse roman tot 1948 (1983)en Vernon
February in Mind your colour. The ‘Coloured’ Stereotype in South African Literature
(1991) behandelen deze materie. Een dergelijke benadering is trouwens karakteristiek
voor de meeste koloniale literatuur.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de eerste reisdocumenten een zuiver
kolonialistische en dus een eurocentrische inslag hebben. Zuidelijk Afrika en de
inheemse bevolking worden uitsluitend door Europese ogen bekeken. De Khoi en
de San, of de Hottentotten en de Bosjesmannen, zijn de eerste inheemse bewoners
met wie de blanke kolonisatoren in aanraking komen. Ze worden gewoonlijk in erg
negatieve termen beschreven. In zijn essay ‘Idleness in South Africa’ (1988) geeft
J.M. Coetzee aan dat deze negatieve voorstellingen het verschil met de blanken willen
benadrukken. De Europeanen met hun sterke werkethiek en hun westerse arrogantie
kunnen niet anders dan een negatief oordeel uitspreken over wat ze als de barbaarse
leefwijze van de inboorling beschouwden. Om op de ladder van de beschaving te
kunnen klimmen moeten de zwarten hun luiheid afleggen. Deze argumentatie
verschaft een morele en christelijk geïnspireerde onderbouw voor de opname van de
inheemse bevolking in het economische systeem van de blanke. Als ze niet werken
kunnen de zwarten hun levenslot niet verbeteren. Slechts door de blanke meesters
te dienen kan de inboorling beschaafd worden.
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De tijden zijn grondig veranderd. In een aantal literaire teksten dat de laatste decennia
verschenen is, wordt de eerste fase van de kolonisatie en de verhouding tussen
Europeanen en Afrikanen volledig herschreven. Door de mythen en dogma's die ten
grondslag liggen aan het kolonialisme te verwerpen, hameren ze ook de laatste nagel
aan de doodskist van de apartheid.
Terwijl N.P. van Wyk Louw dé dominante literaire persoonlijkheid van de generatie
van de Dertigers is, bevindt Jan Rabie zich in de voorhoede van de iconoclastische
Sestiger-beweging. In zijn Bolandia-reeks onderzoekt Rabie de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis. Zijn aanpak is radicaal verschillend van die van F.A. Venter in diens
tetralogie over de Grote Trek, terwijl beide cycli toch ongeveer gelijktijdig
gepubliceerd zijn.
Nochtans neemt Rabie in een zeker opzicht niet eens een extreem standpunt in.
Terwijl hij een nieuw perspectief op het verleden geeft door de vooroordelen van de
kolonisatoren bloot te leggen, stelt hij hun aankomst en de daaropvolgende
ontwikkelingen als onvermijdelijk voor. Rabie verklaart waarom de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis zich op een bepaalde manier ontwikkeld heeft na de komst van Jan van
Riebeeck in 1652, maar hij stelt geen vragen bij de legitimiteit van de blanke
aanwezigheid in zuidelijk Afrika. Hij geeft ook niet aan dat de geschiedenis er
helemaal anders had kunnen uitzien. De koloniale onderneming als zodanig wordt
niet ter discussie gesteld.
Vooral de manier waarop Rabies hoofdfiguren optreden, getuigt van hun
onvermogen om de koloniale situatie grondig te analyseren. Omdat ze de implicaties
van hun beslissingen en hun optreden niet lijken te beseffen, blijven ze blind voor
de morele dilemma's die hun daden met zich brengen. Voor Thomas Muller, uit
Eiland voor Afrika (1964), symboliseert het zwarte continent vrijheid. Hij is gekant
tegen slavernij en heeft medelijden met de onderdrukten. Maar in zijn obsessieve
drang zijn droom waar te maken om eens de eigenaar van een boerderij te zijn, kan
hij slechts de ogen sluiten voor ongerechtigheid.
Eiland voor Afrika legt de wortels van de apartheid bloot en beschrijft hoe
Zuid-Afrika zich zal ontwikkelen: de vrijheid van
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de blanken wordt verworven ten koste van die van de zwarten. De onderwerping en
de discriminatie van de andere rassen, die expliciet door een politieke banneling uit
Java worden aangekondigd, worden gemakshalve genegeerd in het halsstarrig najagen
van een op zich lovenswaardig doel. De mentaliteit van de kolonisatoren en meer
specifiek hun totale gevoelloosheid voor het onrecht dat de anderen aangedaan wordt,
eerder dan het kolonialisme zelf, zijn de mikpunten van Rabies kritiek.
Die groot anders-maak (1964), het tweede deel van de Bolandia-cyclus, is negentig
jaar na de komst van Jan van Riebeeck gesitueerd. De eerste boeren trekken het
binnenland in. Door hun aanwezigheid vormen ze een bedreiging voor de traditionele
leefwijze van de Hottentotten. Verblind door de materialistische verlokkingen die
de blanke beschaving biedt, geven de meeste leden van de clan van hoofdman Oasib,
onder wie zijn zoon Damoeb, hun traditionele gewoonten op. Zonder enige wroeging
worden ze de handlangers van de blanke trekboeren en worden ze geïnitieerd in de
cultuur van de blanke.
Bij dit proces van cultuurverlies worden geen vraagtekens gezet. Damoeb verkoopt
letterlijk zijn Hottentot-identiteit voor een paard en een geweer. Hij is zich niet bewust
van de tragische gevolgen van dit verraad voor zijn eigen cultuur. Integendeel, hij
beschouwt Tom Muller, een blanke boer, als zijn vriend. Hij bezegelt onbewust zijn
lot door hem als ‘baas’ aan te spreken. Omdat de gebeurtenissen door de ogen van
Damoeb geïnterpreteerd worden, is er geen correctie van dit politiek incorrecte
standpunt. De hedendaagse lezer heeft geen andere mogelijkheid dan om Damoebs
vrijwillige onderwerping aan de blanke gezagsfiguur en zijn gretigheid om een
Europese levensstijl te imiteren te aanvaarden. Hierdoor versterkt de roman een
eurocentrische kijk op Afrika en zijn inwoners.
Het verhaal dat in Waar jy sterwe (1966) verteld wordt, heeft plaats rond 1800.
De hoofdfiguur is Douw Prins, een vrije bastaard. Nadat hij tijdens zijn jeugd tal van
vernederingen van zijn blanke meester moest ondergaan, heeft hij slechts één doel:
aan een leven van slaafse gehoorzaamheid te ontsnappen en zijn eigen baas te zijn.
Nadat hij zijn vrijheid verworven heeft, wordt
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hij boer in een afgelegen grensgebied. Maar steeds weer raakt hij betrokken bij de
hevige en ongenadige strijd tussen de blanke boeren en afvallige Hottentotten en
zwarten. Douw wordt door beide kanten als een verrader beschouwd. Zijn verhaal
is een kroniek van een aangekondigde dood.
Racistisch gedrag is het centrale thema in deze roman. Als gevolg van de problemen
in de grensstreek wantrouwen de blanke boeren zelfs hun eigen arbeiders, die nochtans
loyaal zijn. De voortdurende aanvallen op hun boerderijen maken hen volkomen
redeloos. Herhaaldelijk is Douw Prins het slachtoffer van verfoeilijk racistisch gedrag
terwijl hij toch de cultuur, de waarden en de christelijke godsdienst van de blanke
kolonisten overgenomen heeft. Hij is, afgezien van zijn huidskleur, identiek aan hen.
Uiteindelijk sluit hij zich bij hen aan in hun strijd tegen hun zwarte vijanden.
Een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen goede en slechte blanken of
zwarten. De goede blanken koesteren geen rassenvooroordelen, de slechte zwarten
zijn immorele heidenen. Deze laatsten worden voorgesteld als sadistische moordenaars
en hebzuchtige rovers. Ze zijn barbaren die meedogenloos uitgeroeid moeten worden.
Terwijl de leiders van de zwarte gangs hun rebellie wijten aan de racistische houding
van de blanken, wordt het medeleven dat de lezer voor hen zou willen voelen in de
kiem gesmoord door de afstotelijke wreedheden die ze begaan.
In de loop van zijn omzwervingen kruist Douw Prins een aantal keer het pad van
de Zweedse ontdekkingsreiziger Bengt Lindstrom. Lindstrom is een natuurkundige
met een bijzondere belangstelling voor de flora van zuidelijk Afrika. Zijn reizen naar
het binnenland symboliseren de voordelen die Europa aan Afrika brengt: het baken
van de Europese beschaving spreidt orde en verlichting over een continent waar
alleen maar wanorde en duisternis heersen. De geldigheid van deze zienswijze en
dus ook van de koloniale onderneming wordt nooit ter discussie gesteld.
Waar jy sterwe focust uitsluitend op de redenen voor de racistische houding van
de blanken. Er wordt bovendien voor ver-

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

239
zachtende omstandigheden gepleit. Hoewel de uitsluiting van Douw Prins uit de
blanke gemeenschap ten sterkste veroordeeld wordt, suggereert Rabies roman, vooral
door de zwarten te demoniseren, een vast geloof in de superioriteit van de Europese
beschaving. In zijn dagboek voorspelt Lindstrom dat als rassenvooroordelen de
bovenhand hebben, onvoorstelbaar lijden zal volgen. Hoofdzakelijk als gevolg van
een te beperkt vertelperspectief is de boodschap van de roman erg ambivalent.
Hierdoor wordt alle scherpte ontnomen aan de kritiek op het kolonialisme en op het
racistische gedrag van de blanken.
En oseaan, gepubliceerd in 1985, is gesitueerd rond 1824 in de melaatsenkolonie
‘Hemel en aarde’, niet ver van de Kaap. De roman slaagt als een psychologische
analyse van de strijd van een individu met een terminale ziekte maar mislukt als een
commentaar op de invloed van racisme op de geschiedenis van Zuid-Afrika. Dit is
vooral te wijten aan het feit dat het hoofdpersonage volkomen blind is voor het
racistische gedrag van zijn lotgenoten.
Jan Rabies Bolandia-cyclus brengt geen revolutionair nieuwe visie op de
beginperiode van de blanke kolonisatie van Zuid-Afrika. Er zijn nog te veel restanten
van een eurocentrische houding in terug te vinden. Rabie verdient nochtans applaus
omdat hij de eerste Afrikaanse auteur is die de herinterpretatie van de geschiedenis
van de Afrikaner op de literaire agenda geplaatst heeft door de aandacht te vestigen
op het grote aandeel van racistisch denken en handelen in de beginfase van de
kolonisatie van Zuid-Afrika. Rabies historische romans hebben de weg bereid voor
de veel radicalere herschrijvingen van de geschiedenis van de vroegste
kolonisatieperiode door andere auteurs.

De eerste ontmoetingen
De Nederlanders waren niet de eerste Europeanen met wie de inheemse bevolking
van Zuid-Afrika in contact kwam. Vóór hen hadden de Portugese zeevaarders
Bartholomeu Dias en Vasco da Gama de kusten van Afrika verkend en de zeeroute
naar het oos-
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ten geopend. De novelle Die eerste lewe van Adamastor (1988) van André Brink is
geïnspireerd door de prekoloniale ontmoetingen tussen Afrikanen en Europeanen.
Brinks hoofdpersonage is T'kama, de eerste incarnatie van Adamastor, de titaan
die door Zeus veranderd werd in de rotsen van het Kaapse schiereiland, volgens de
dramatische beschrijving van Luís de Camões in zijn Os Lusíadas (1572). T'kama
is het hoofd van een Hottentottenstam. Op een dag landt een groep blanke zeevaarders,
die verder anoniem blijft, niet ver van zijn kampplaats. Vanaf het ogenblik dat de
twee groepen elkaar ontmoeten, beginnen de misleiding en het corrumperen van de
Hottentotten. De blanken gebruiken de Hottentotvrouwen om hun seksuele lusten te
bevredigen; de mannen vallen ten prooi aan de alcohol die hun vrijelijk ter beschikking
wordt gesteld. Wanneer een blanke vrouw per ongeluk door T'kama ontvoerd wordt,
leidt dat tot een gevecht. De zeevaarders worden op de vlucht gedreven en even later
vertrekt het schip zonder de vrouw. Met deze overwinning zetten de Hottentotten,
zij het slechts tijdelijk, de traditionele koloniale machtsverhoudingen op hun kop.
T'kama is zo gebiologeerd door de blanke vrouw, die hij Khois of ‘vrouw’ noemt,
dat hij haar voor zichzelf wil. De Hottentotten vertrekken dan op een lange tocht
door het binnenland. De trektocht brengt hun niets dan ongeluk en ellende. Wanneer
ze uiteindelijk opnieuw bij hun vertrekpunt aanlanden wordt Khois tegen haar wil
door blanke matrozen meegevoerd en aan boord van een schip gebracht. Als T'kama
in een poging haar terug te krijgen onderhandelingen met de zeevaarders aanknoopt,
wordt hij bedrogen, aangevallen, half dood geslagen en aan een rots vastgebonden.
Hij kan zich met zijn dood verzoenen omdat hij zijn kind bij de Hottentottenstam en
dus in veilige handen weet.
Die eerste lewe van Adamastor is een verhaal over identiteit, assimilatie,
acculturatie en de wrijvingspunten tussen verschillende culturen. Terwijl het contact
met de blanke beschaving hun niets dan ellende brengt, kunnen de Hottentotten de
verleidingen ervan toch niet weerstaan. Khois op haar beurt past zich na de eerste
schok vlug aan de leefgewoonten van de Hottentot-
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ten aan. T'kama en Khois leren elkaars taal en ontwikkelen geleidelijk een wederzijds
begrip dat tot liefde uitgroeit.
Khois identificeert zich zozeer met de Hottentotten dat ze zich verantwoordelijk
voelt voor alle ongeluk dat hun overkomt. Ze loopt zelfs weg om de Hottentotten
verder onheil te besparen. Wanneer T'kama haar na een lange zoektocht vindt, legt
ze hem uit waarom ze zich zo wanhopig voelt: ‘Ek kon tog nie meer nie. Niks wat
ek doen is reg nie. Ek verstaan niks van jou of jou mense in hierdie godverdomde
land nie. Waar kan ek heen? My eie mense is weg. Dis alles heeltemal onmoontlik.
Ek glo niks meer nie. Wat soek ek hier?’ Met deze woorden drukt Khois haar
desillusie uit over haar aanwezigheid en rol in Afrika. In een bredere context kan
deze uitspraak geïnterpreteerd worden als een sterke afwijzing van het kolonialisme
als zodanig.
Brinks tekst ondergraaft inderdaad volledig het eurocentrische paradigma dat aan
de basis ligt van het epos van Camões. Dat is volgens de Moderne Encyclopedie der
Wereldliteratuur: ‘het epos van de moderne mens, die erin slaagt nieuwe werelden
open te leggen dankzij zijn methodische geest, zijn moed en zijn vertrouwen in
zichzelf, een vertrouwen dat gevoed wordt door zijn geloof in een historische zending’
(1964). Van deze boodschap neemt Brink uitdrukkelijk afstand door aan de
slachtoffers van de Europese kolonisatiedrift een stem te geven.
In Die eerste lewe van Adamastor is Brinks kritiek op het kolonialisme nog
getemperd. De auteur erkent de aanwezigheid en de invloed van de Europese cultuur
in zuidelijk Afrika en suggereert dat de toekomst ligt in het samengaan van Europa
en Afrika. T'kama sterft en Khois is terug naar Europa. Maar hun kind blijft in Afrika.
Door het mengen van Europese en Afrikaanse mythes en verhaaltechnieken wordt
dezelfde boodschap gebracht. De radicaal verschillende voorstellingen van de mythe
van Adamastor door Brink en Camões zijn uitdrukking van de tegengestelde
ideologische posities die ze innemen. Camões' optimistische voorspelling dat de
kennis en de macht van het westen de hele wereld zullen domineren is slechts
gedeeltelijk uitgekomen. Brinks melting-pot-visie moet haar geldigheid echter nog
bewijzen.
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Naar het binnenland
Elsa Jouberts Missionaris is gesitueerd aan het begin van de negentiende eeuw. Reeds
de titel plaatst de roman binnen een koloniaal paradigma. Aart van der Lingen, een
lekenprediker, verlaat Nederland voor de Kaap, gedreven door het ideaal om de
oorspronkelijke bevolking voor het christelijk geloof te winnen. Op het eerste gezicht
lijken zijn missioneringsactiviteiten niet succesvol. Zijn reizen naar het binnenland
draaien op niets uit en zelfs in de Kaap is zijn werk onder de Hottentotten grotendeels
vruchteloos. Geen wonder dat Aart voortdurend door onzekerheid gekweld wordt.
Zijn kritische zelfreflectie contrasteert scherp met het onwrikbare geloof en het
onaantastbare zelfvertrouwen dat zijn medemissionarissen uitstralen.
Aart is het volstrekte tegendeel van de heroïsche, gedreven missionaris. Hij is een
middelmatig predikant en heeft een fysieke handicap. Hij laat zich niet in met de
plaatselijke religieuze controverses. Zijn reizen naar het binnenland brengen hem
dicht bij de totale nederlaag. De episode waarin hij wegvlucht van een zwart meisje
dat, aangetast door pokken, door haar stam bij een mierenhoop is vastgebonden, is
het frappantste voorbeeld van zijn zwakheid. De moeilijkheden die Aart moet
overwinnen, waarbij zijn overleving dikwijls afhangt van de hulp van de zwarte
bevolking, maken hem bewust van zijn kwetsbaarheid en nietigheid. Hij zal altijd
een vreemdeling in een vreemd land blijven.
Aart drukt geen stempel op de geschiedenis. Hij heeft zijn doel niet bereikt. Zijn
mislukking, ondanks al zijn ijver, verplicht hem tot bezinning over de rol van de
missionaris. Het is precies door de erkenning van zijn falen dat hij zich ervan bewust
wordt slechts een zwak instrument in de handen van God te zijn. Dit besef laat hem
toe innerlijke vrede te vinden. Aarts ervaringen brengen hem tot een nieuw inzicht
in de aard van God en van Diens aanwezigheid in de wereld. God heeft hem niet
nodig om de Afrikanen tot het christendom te bekeren, Hij was altijd al in Afrika.
Dit inzicht ondermijnt volledig de mythe van de westerse superioriteit: ‘Sou dít dan
wees waarvoor hy na die verre suid-
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punt van Afrika moes kom? Sou dit uiteindelik aan sy werk betekenis gee? 'n
Aanraking met die onsienlike deur middel van die nederigste van geskape wesens?
Nee, nie die nederigste nie. Hy het gekniel langs die Hottentotvrou se bed, hy was
die nederige. Sy die begenadigde.’ Als gevolg van zijn illuminatie wordt Aart dienaar
van de inheemse bevolking. Wanneer een pokkenepidemie uitbreekt in het
Hottentot-regiment waarvan hij de aalmoezenier is, blijft hij, om met inzet van zijn
eigen leven voor de zieken te zorgen. Aart keert uiteindelijk naar Nederland terug
en sterft daar in het huis van zijn vader. De cirkelgang van zijn leven accentueert
enerzijds de futiliteit van zijn missioneringsactiviteiten, maar belicht anderzijds ook
zijn radicaal veranderde visie op de essentie van het leven en op de aard van Gods
aanwezigheid op aarde.
Elsa Jouberts heronderzoek naar en herinterpretatie van de rol van Aart van der
Lingen, een historisch figuur, duidt, zoals ook André Brinks Die eerste lewe van
Adamastor, op een nieuwe kijk op de geschiedenis. Jouberts en Brinks belangstelling
voor marginale figuren is een teken van een veranderde houding: de traditionele
machtscentra, de Staat en de Kerk, worden naar de periferie verdrongen. Niet de
machthebbers hebben het bij het rechte eind, maar wel de nauwelijks opgemerkte
figuranten die de loop van de geschiedenis niet hebben kunnen beïnvloeden maar er
integendeel steeds de eerste slachtoffers van geweest zijn.
Elsa Joubert stelt geen vragen bij de aanwezigheid van de blanke in zuidelijk
Afrika. Voor haar is dat een voldongen feit. Noch beschouwt ze de religieuze
overtuiging van de zwarte als gelijkwaardig aan het christendom. Ze deelt met Aart
van der Lingen de overtuiging dat de verspreiding van de bijbelse boodschap
noodzakelijk en heilzaam is. Joubert stelt nochtans een totaal andere maatschappelijke
orde voor, namelijk een bestel dat gebaseerd is op integratie en niet op discriminatie.
De roman Verkenning (1996) van Karel Schoeman is, zoals Missionaris, gesitueerd
in het begin van de negentiende eeuw. Beide romans hebben de kolonisatie van het
binnenland en de inspanningen om de Bosjesmannen en de Hottentotten tot het
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christendom te bekeren tot onderwerp. Sommige personages zijn zelfs identiek.
Nochtans zijn beide romans totaal verschillend in toonaard en thema. Terwijl Aart
van der Lingen tot het inzicht komt dat God door de Hottentotten spreekt en dat zij
daardoor zijn gelijken zijn, wordt door het anonieme hoofdpersonage in Verkenning
geen dieper inzicht bereikt. Zijn reis naar het binnenland leidt enkel tot zijn dood.
De herhaalde verzekering die hem gegeven wordt dat ‘[...] al wat God van ons verlang,
is bereidwilligheid, en dan sal Hy ons self voortlei langs weë wat ons nie verstaan
nie, na die duistere doel wat Hy vir ons bepaal het’, lijkt bevestigd en geïroniseerd
te worden door het volledig ontbreken van dit hogere doel of een dieper inzicht op
het einde van de roman. De dood van de hoofdfiguur door de pijl van een Bosjesman,
die eruitziet als een wrekende engel, vormt de ultieme bevestiging van zijn totale
vervreemding en van zijn volkomen passiviteit.
De anonieme hoofdfiguur is slechts toevallig in de Kaap beland. Toen hij op weg
naar Oost-Indië ziek werd, was hij gedwongen in Kaapstad aan wal te gaan om er
van zijn ziekte te herstellen. Daar vraagt de gouverneur hem poolshoogte te gaan
nemen van de situatie in het binnenland. Op dit verzoek gaat hij onmiddellijk in.
Aan de Kaap en in het binnenland vindt hij een maatschappij die slechts
oppervlakkige overeenkomsten met Nederland vertoont. Van beschaving en cultuur
is er nauwelijks sprake. Schoeman schetst een weinig vleiend beeld van de
samenleving aan de Kaap. Vooral de brutale en dikwijls onmenselijke manier waarop
de slaven en de inheemse bevolking worden behandeld, is stuitend. De slaven hebben
geen rechten en worden door hun eigenaars uitgebuit en mishandeld. Hetzelfde lot
moeten de Hottentotten ondergaan. Ze worden onderworpen en verplicht op de
boerderijen te werken. Slechts in het verre binnenland bieden groepjes Bosjesmannen
nog weerstand tegen de indringing van de blanke boeren in hun land. Ze worden
genadeloos opgejaagd en gedood of tot slaaf gemaakt. In de stemmen van de slaven,
van de Hottentotten en van de Bosjesmannen, die door de hele roman echoën, klinkt
hun trieste lot.
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De blanke kolonisten zijn erg religieus, wat de manier waarop ze met de
oorspronkelijke bevolking omgaan nog schrijnender maakt. Ze zijn ook gekant tegen
de bekeringsveldtocht die de missionarissen ondernemen. Maar ook deze
goedbedoelde inwijding in het christendom heeft alleen maar als resultaat dat de
zwarten volledig deel gaan uitmaken van het koloniale raderwerk. Hun bekering
bezegelt hun onderwerping: ‘aan mense wat met geweld gekneg of in knegskap
gebore is [...] is die visioen van komende heerlikheid verkondig en verklaar, en op
die beloofde vergoeding van wit kleding en palmtakke moet hulle so goed moontlik
teer, in die geloof aan lewende fonteine van water moes hulle bestaande beproewings
so goed moontlik probeer verduur.’
Schoeman legt de fundamenten bloot waarop de koloniale onderneming gebouwd
is: onwetendheid, hebzucht, wreedheid, racisme, religieus fanatisme en desperaatheid.
Het koloniale avontuur gaat alleen maar om overleving en buit. Terwijl Elsa Joubert
menselijke waardigheid verleent aan de inheemse bevolking, ontneemt Karel
Schoeman ze aan de blanke kolonisten.

Schuld en boete
Het leven van Estienne Barbier is het onderwerp van twee prozawerken: Wydsbeen
(1992) van Zirk van den Berg en Inteendeel van André Brink. Estienne Barbier was
een Franse fortuinzoeker die in 1734 aan de Kaap arriveerde als soldaat in dienst van
de Oost-Indische Compagnie. Hij kwam in botsing met de lokale overheden, werd
vogelvrij verklaard en in 1739 terechtgesteld.
De twee auteurs benaderen hun onderwerp vanuit een totaal andere invalshoek.
Voor Van den Berg is Barbier een idealist, zij het niet zonder gebreken. Hij droomt
van een betere wereld. Vooral het machtsmisbruik en de corruptie van de lokale
autoriteiten doen hem steigeren. Rassenconflicten zijn niet aan de orde. Barbiers
strijd voor rechtvaardigheid speelt zich uitsluitend af binnen de blanke gemeenschap.
Wydsbeen staat daarom in hetzelfde kader als Dias van Van Wyk Louw.
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Brinks roman schetst een totaal ander plaatje. Inteendeel traceert de geschiedenis
van het kolonialisme in zuidelijk Afrika. De drie binnenlandse reizen die Barbier
maakt, stemmen overeen met de drie belangrijkste fasen uit de koloniale geschiedenis
van Zuid-Afrika. Barbiers eerste reis symboliseert de vestiging van de kolonie. De
tweede wordt gekoppeld aan de geleidelijke kolonisatie van het binnenland en de
wrede onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking door boeren die een
onafhankelijke positie nastreven. De derde is een pelgrimstocht, een reis van
boetedoening. Barbier realiseert zich dat er in het verleden verschrikkelijke
onrechtvaardigheden zijn begaan. Opnieuw steekt hij de grens van de Kaapkolonie
over op zoek naar groepen Hottentotten. Wanneer hij ze vindt, smeekt hij hun om
vergiffenis voor al wat de blanke hun aangedaan heeft: ‘Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa.’ Als deel van het boetedoeningproces wordt hij door de Hottentotten
zwaar gestraft.
Inteendeel luidt de doodsklok over het kolonialisme. Het feit dat de roman is
opgezet als een bekentenis in de dodencel aan de slavin Rosette, die door Barbier
zwaar mishandeld werd en het lot van Afrika incarneert, geeft extra gewicht aan zijn
schuldgevoelens en aan zijn verlangen om een verkeerde situatie recht te zetten.
Ook het schrijfproces zelf wordt van zijn imperialistische aura ontdaan. Het wordt
nu gebruikt om uiting te geven aan nederigheid en lijden in plaats van aan arrogantie
en macht. Het picareske, fantasierijke, en zelfs tegenstrijdige karakter van Barbiers
verhaal is een probaat middel waarvan de schrijver gebruikmaakt om de traditionele
kolonialistische schrijfcultuur te ondermijnen. Barbier creëert een wereld waarin
waarheid en illusie niet langer van elkaar te onderscheiden zijn. Maar waarom zou
zijn verzonnen verhaal minder waarheid bevatten dan de gemanipuleerde, zogenaamd
feitelijke weergave van de geschiedenis die het resultaat is van een bewuste
verdraaiing van de waarheid? Inteendeel legt er de nadruk op dat de interpretatie van
de werkelijkheid door de romanschrijver veel accurater en geloofwaardiger is dan
die door de geschiedschrijver.
Kan een blanke schrijver verder gaan in het aanbieden van ver-
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ontschuldigingen voor de onrechtvaardigheden die in het verleden door de blanke
kolonisator begaan werden? Barbier praat inderdaad niet alleen in zijn eigen naam
maar neemt de collectieve schuld van de blanke stam voor het kolonialisme op zijn
schouders. De aansporing boven de deur van het hospitaal in Kaapstad die Barbiers
aanvankelijke begeerte uitdrukt, ‘Om iets van die vreemde te ontdek, om die wildernis
te tem, om naam te gee aan wat nog naamloos was, om orde en betekenis af te stempel
op hierdie marge van die beskaafde wereld’, wordt in de loop van de roman
omgekeerd tot een bitter verwijt en een zware beschuldiging.
De historische romans die over de eerste ontmoetingen met de oorspronkelijke
bevolking handelen, tonen een duidelijke trend. Terwijl Jan Rabie de racistische
logica die inherent is aan het kolonisatieproces onder de loep neemt en Karel
Schoeman de koloniale onderneming zelf aan de kaak stelt, schetsen André Brink
en Elsa Joubert een alternatief voor het geweld en de onderdrukkingwaarmee de
blanke vestiging in Zuid-Afrika gepaard ging.
De ideologische inhoud van de eigentijdse historische romans verschilt hemelsbreed
met die van de eerste kolonialistische geschriften. Het meesterverhaal van de
geschiedenis is als leugenachtig ontmaskerd. De hoofdpersonages in de nieuwe
verhalen zijn dan ook geen veroverende avonturiers meer maar reizigers die, door
het contact met de inheemse bevolking en hun ervaring van het Afrikaanse landschap,
de beperkingen van de Europese beschaving ontdekken. In de hierboven besproken
werken wordt de vroege geschiedenis van de Kaap herschreven. Ze openbaren een
kant van de geschiedenis die binnen het koloniale denkkader geen plaats had.
Het is evident dat waar de geschiedenis wel kan worden herschreven, ze toch niet
kan worden veranderd. Schuld kan men bekennen maar een onrecht kan men niet
meer ongedaan maken. De hedendaagse historische romans zijn een poging om via
de omweg van het verleden het debat over de toekomst van Zuid-Afrika aan te gaan.
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11 Het proza van bruine schrijvers
Een sociale agenda
Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen tijdens het laatste decennium van de
twintigste eeuw is de plotse aanwezigheid op de Afrikaanse literaire scene van een
groep kleurlingliteratoren die proza schrijft. ‘Die opeense verskyning van die een
pragtige Afrikaanse prosawerk na die ander uit die vroeër gemarginaliseerde
gemeenskappe is die literêre wonder van die jare negentig,’ schrijft Wium van Zyl
(1997) niet zonder enige overdrijving. Waar kleurlingdichters, onder wie S.V.
Petersen, P.J. Philander, Adam Small, Peter Snyders, Patrick Petersen, Marius Titus,
Vincent Oliphant en een buitenbeentje als Clinton V. du Plessis een niet onbelangrijk
aandeel in de Afrikaanse poëzie opeisen en waar een drama als Kanna hy kô hystoe
uit 1965 van Adam Small een van de scharnierwerken uit de Afrikaanse
dramaliteratuur is, laten tot 1990 kleurlingprozaïsten grotendeels verstek gaan.
De publicatie van Die verdwaalde land van Abraham Phillips in 1992 leidt de
prozaopbloei in. Andere schrijvers volgen in zijn voetsporen. Elias P. Nel, Karel
Benjamin, S.P. Benjamin, Clive Smith, E.K.M. Dido, Kirby van der Merwe, Joseph
Marble en A.H.M. Scholtz debuteren in de jaren negentig met verhalenbundels,
romans of autobiografische getuigenissen.
Deze onverwachte vloed van prozapublicaties heeft ongetwijfeld te maken met
een nieuw politiek en socio-cultureel klimaat waarin enerzijds het Afrikaans zijn
stigma als taal van de onderdrukker kwijtraakt en anderzijds de kleurlingschrijvers
zich de vrijheid kunnen veroorloven om ondubbelzinnig tegen de apart-
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heid stelling te nemen zonder hun manuscripten gewraakt te zien. Abraham Phillips
geeft trouwens in de inleiding van Die verdwaalde land aan dat zijn docunovelle,
die een stukje doodgezwegen geschiedenis van de apartheid uit de doofpot haalt,
nooit vóór 11 februari 1990, de dag van de vrijlating van Nelson Mandela, zou kunnen
zijn gepubliceerd.
In het nieuwe Zuid-Afrika ontstaan er nieuwe publicatiemogelijkheden. Vooral
uitgeverij Kwela, die in 1994 van start gaat, speelt hier een voortrekkersrol. Het is
de bedoeling van deze uitgeverij om aan opkomende zwarte en bruine schrijvers
kansen te bieden die ze in het verleden bij de gevestigde uitgeverijen nauwelijks of
niet gekregen hebben. Kwela wil een onontgonnen creatieve ader aanboren en een
nieuw publiek bereiken.
Verder speelt mee dat, met de overgang naar een meerderheidsregering in 1994,
de Nasionale Pers, de machtigste Afrikaanstalige mediaspeler, waarvan ook Kwela
deel is gaan uitmaken, door zwarte en bruine schrijvers niet langer als een bastion
van Afrikaner nationalisme wordt beschouwd.
Ten slotte wordt ook het gebruik van het Kaaps - de variant van het Afrikaans die
de omgangstaal van de kleurlingen in de Kaapprovincie is - als literaire taal niet
langer als een struikelblok ervaren. Dat was vroeger wel anders, zoals in het
voorwoord van Swart Afrikaanse skrywers (1985) wordt aangegeven: ‘Sommige
skrywers meen ook dat uitgewers en kritici nie hulle “vreemde” verwysingswêreld
en idioom begryp nie. Die feit dat heelwat werke nie vir publikasie aanvaar word
nie, word veral hieraan gewyt.’
Abraham Phillips debuteerde in 1992. met Die verdwaalde land. Dit kleine boekje
deed heel wat stof opwaaien. Die verdwaalde land is een autobiografisch werk,
waarin Ronny een feitelijk relaas brengt van de inspanningen van zijn familie om te
weten te komen wat er gebeurde met zijn broer Selula. Deze verdween zonder een
spoor na te laten. Terwijl het uitdrukkelijke doel van het boek is om de waarheid te
ontdekken, gaat het om veel meer dan Selula's verdwijning alleen. Die verdwaalde
land beschrijft de impact van de apartheid op de kleurlinggemeenschap: de
machteloosheid en vernedering die gevoeld worden
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door de man in de straat, zijn lijden en vrees, maar ook zijn moed en
doorzettingsvermogen wanneer hij geconfronteerd wordt met de brutaliteit en de
straffeloosheid waarmee de politie te werk gaat. De kracht van Phillips' getuigenis
ligt vooral in de ontwapenende eenvoud ervan.
In zijn tweede boek, Erfenis van die noodlot (1993), verdwijnt de apartheid naar
de achtergrond. Saartjie Steenberg woont met haar grootouders in de
kleurlinggemeenschap van Biesiesvlei. Wanneer Karel en Omers, twee zorgeloze
zielen, in een hok in hun achterplaats komen wonen, is Saartjie erg opgewonden.
Met Karel en Omers in de buurt is er altijd wel iets te beleven. Op een dag keert het
geluk zich tegen hen. Ze brengen, onopzettelijk, de plaatselijke joodse handelaar om.
Ze worden schuldig bevonden aan moord en ter dood veroordeeld. Voor Saartjie is
dit een geweldige schok. Na de dood van haar grootouders verhuist ze naar Kaapstad
om er een nieuw leven te beginnen. Erfenis van die noodlot handelt over het goede,
het slechte en het lelijke in een kleine gemeenschap. Het boek kan echter niet helemaal
overtuigen: de karakteruitbeelding is niet indringend genoeg en de verhaallijn valt
wat te mager uit.
Die Messiasbende (1997) is Abraham Phillips' derde prozawerkje. Dit verhaal
over een groepje dakloze zwervers, die aan brandspiritus verslaafd zijn, is een pleidooi
voor begrip en medeleven. Deze verschoppelingen zijn ook mensen. Te veel aandacht
voor het anekdotische en het melodramatische laat echter te weinig ruimte voor de
ontginning van de tragische kant van deze verschrompelde levens.
De apartheid en maatschappelijke problemen zijn ook belangrijke thema's in het
werk van E.K.M. Dido. Rugdraai en stilbly (1997) is de opvolger van Die storie van
Monica Peters. Deze laatste roman vertelt van een liefdesverhouding over de
kleurgrens heen. De twee geliefden, de blanke Eric Richmond en de zwarte Monica
Peters, zijn antiapartheidsactivisten. Door hun huwelijk zijn ze verplicht Zuid-Afrika
te ontvluchten. Ze bouwen een nieuw leven op in Engeland. Na de opheffing van het
verbod op het ANC keren ze terug. Erics blijvende politieke betrokkenheid kost hem
het leven. Toch eindigt de roman met een
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positieve noot, namelijk de verkiezingsoverwinning van het ANC en de triomfantelijke
ontvangst van Nelson Mandela in Kaapstad. De strijd was niet tevergeefs: ‘Almal
wat hulle lewe vir hierdie land neergelê het, is vandag gelukkig.’ Zuid-Afrika is een
land dat Gods oogmerken vervult door te bewijzen: ‘[...] hoe mense van verskillende
rassegroepe, kulture, gewoontes en geloofsoortuigings saam in liefde en vrede kan
leef.’ Die storie van Monica Feters is een oproep tot de gelijkwaardige behandeling
van de rassen en een ode aan de liefde. Door de kracht van de liefde kunnen de
scheidingsmuren tussen de rassen afgebroken worden.
Rassenvooroordelen in de kleurlinggemeenschap vormen het onderwerp van de
derde roman van E.K.M. Dido, 'n Stringetjie blou krale (2000). Als ze voortdurend
door nachtmerries geplaagd wordt, is Nancy Hendriks verplicht de confrontatie met
haar verleden aan te gaan. Ze heeft haar zwarte afkomst verloochend en zich volledig
in de kleurlinggemeenschap geïntegreerd. Slechts door te erkennen dat haar wortels
in de zwarte gemeenschap liggen, kan Nancy innerlijke vrede vinden, ondanks de
huwelijksproblemen die daar het gevolg van zijn.
De roman houdt een scherpe veroordeling in van de racistische houding van de
kleurlingen tegenover de zwarten. Met de komst van een zwarte meerderheidsregering
is hierin geen verandering gekomen. Dido onderneemt echter geen enkele poging
om naar de oorzaken van dit racisme te peilen. De lezer moet het uitsluitend stellen
met het levensverhaal van Nancy. Door dit gebrek aan diepgang krijgt 'n Stringetjie
blou krale de allure van een soapserie.
In 2003 verschijnt Dido's vierde roman: Die onsigbares. Centraal staan de vrouwen
van een aantal politiemannen. Ze hebben het erg moeilijk omdat het beroep dat hun
echtgenoten uitoefenen in het nieuwe Zuid-Afrika uiterst gevaarlijk geworden is.
Ondanks de actualiteit van het onderwerp kan deze roman niet helemaal overtuigen.
Abraham Phillips en E.K.M. Dido vertellen verhalen zonder franjes. Hun boeken
zijn beslist geen voer voor filosofen of filologen. Dat ze ondanks de eenvoud van
stijl en inhoud hun lezers
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kunnen bekoren en boeien, ligt aan de passie en de gedrevenheid waarmee ze hun
verhalen brengen.
Clive Smiths Bly te kenne, Braam (1997) en S.P. Benjamins Die reuk van steenkool
(1997) halen een veel hoger literair niveau. Opnieuw draait alles om familieproblemen.
Beide verhalen worden overgedragen door kind-vertellers die hun eerste seksuele
ervaringen moeten verwerken. Ze gaan door een initiatieproces maar de wereld van
de volwassenen waartoe ze toegang verkrijgen heeft niets paradijselijks. Wanneer
de helden uit hun kinderjaren van hun voetstuk vallen, blijven alleen scepticisme en
wantrouwen over. In Die reuk van steenkool, waarin realistische scènes naadloos in
surrealistische overgaan, geldt dit wantrouwen ook voor de toekomstige zwarte
regering: “‘Mandela,” lag my ma. “Die swart god in die krip?” “Júlle god in die krip,
ja,” sê my pa. “Júlle god in die krip. Maar vir wie gaan hy kom vrymaak?” My pa
suig weer hard en diep aan sy pyp. “Deur wie is hy gestuur? Aan wie is die boodskap
in sy hand gerig? Is dit geskryf in 'n taal wat ook ons verstaan?”’
Dat de mens meer dan ooit beschermengelen nodig heeft, blijkt heel duidelijk uit
Benjamins bundel Die lewe is 'n halwe roman (1999), een verzameling verhalen die
door talloze kruisverwijzingen een hecht geheel vormt. De engelen die totaal nodeloos
in de proloog opgevoerd worden, zijn echter niet opgewassen tegen hun taak. De
meeste verhalen spelen zich af in de krottenbuurt Happy Valley. Alle hoofdpersonages
zijn door het leven verminkt. Hun omstandigheden zijn erbarmelijk en het leven dat
ze leiden is uitermate precair. Voor hen bestaat er geen veiligheid of geborgenheid,
meestal als gevolg van de dreiging die van hun naaste omgeving uitgaat. De volslagen
troosteloosheid van een verkommerd bestaan wordt door de verzuchting naar of de
herinnering aan iets beters nog dikker in de verf gezet. Het paradijs bestaat echter
niet en het leven is een hel. Benjamin beeldt zijn personages, de zwakkeren in de
maatschappij, met grote deernis uit. Hij schetst met soms verbijsterende directheid
de onverbiddelijkheid van hun barre leefwereld.
Dat het leven in de krottenbuurten en townships inderdaad allesbehalve fraai is,
blijkt ook uit het autobiografische werk Ek,
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Joseph Daniel Marble (1999) van Joseph Marble. De auteur groeide in de jaren
zeventig in de kleurlingtownships van Johannesburg op. Hier geldt alleen de wet van
de sterkste. Bendes terroriseren de woonbuurten; het sociale en het familiale weefsel
is er volledig ontrafeld. Geweld is alledaags, en seks, zelfs op zeer jeugdige leeftijd,
een vanzelfsprekendheid. Het leven is er tot zijn primitiefste vorm herleid. In een
dergelijke omgeving móet het individu ontsporen.
Ek, Joseph Daniel Marble schetst een ontluisterend beeld van het leven in de
kleurlingwoonbuurten. Meer nog dan de schokkende incidenten wijst de naïviteit
van de verteller, die zich nauwelijks bewust lijkt van de onaanvaardbaarheid van zijn
vroegere gedrag, op volslagen bandeloosheid. Het pleidooi voor meer aandacht voor
de kinderen die afhankelijk zijn van welzijnszorg, en het besef dat het leven toch
meer te bieden moet hebben, zijn de enige schrale tekens van hoop in een werk dat
ongezouten de nachtzijde van het leven in de townships onthult.
Het is niet abnormaal dat men uit een dergelijke omgeving wil ontsnappen.
Daarover gaat Klapperhaar slaap nie stil nie (1999), de debuutroman van Kirby van
der Merwe. Klapperhaar wordt gebruikt om matrassen op te vullen. Het is allesbehalve
een luxeartikel. De titel verwijst dan ook naar de miserabele levensomstandigheden
in de kleurlingwijken van Zuid-Afrika.
Kinta Januarie heeft zich opgewerkt tot een succesvolle advocate. Ze woont in
een modieus ingericht huis in Kaapstad; met haar familie heeft ze haast geen contact
meer. Haar verleden heeft ze van zich afgeschud. Als haar vader, die ze nooit heeft
gekend, in coma in het hospitaal wordt opgenomen, leidt dit onvermijdelijk tot een
confrontatie met haar achtergrond. Met Hans, een blanke jeugdvriend van haar vader,
knoopt ze vriendschapsbanden aan. Met Gustav, een dokter, die op haar verliefd
raakt en op de begrafenis van haar vader zwaar wordt toegetakeld door een
kleurlingbende, lijkt een mooie toekomst in het vooruitzicht. De clichés worden
lustig rondgestrooid.
Centraal staat de identiteitsproblematiek. Kinta heeft haar keuzes gemaakt. Ze wil
niet aan haar afkomst herinnerd worden. Haar carrière gaat voor haar boven alles.
Van het heroverwegen
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van haar opties is echter geen sprake, waardoor de tegenstelling tussen heden en
verleden, tussen Kaapstad en de kleurlingbuurten onvoldoende wordt uitgewerkt.
De roman komt daardoor niet tot leven. Kinta is even vaal en steriel als het huis
waarin ze woont. Nochtans stelt deze roman, door de focus op de
identiteitsproblematiek van de kleurling tegen de achtergrond van het
transformatieproces in Zuid-Afrika, een actueel probleem aan de orde.
Waar Kinta haar wortels uitrukt, celebreert Elias P. Nel met warmte en een tikkeltje
weemoed het leven in de kleurlinggemeenschap. Iets goeds uit Verneukpan? (1998)
en Mafoiing en annerlike gelofietjies (2001) zijn in de categorie streekliteratuur onder
te brengen. De schrijver verplaatst de lezer naar een ongecompliceerde
plattelandswereld met zijn wel en wee, zijn bijgeloof, schijnheiligheid, vetes en
racisme. Elias Nel weet de mensen uit deze gemeenschap raak te tekenen. De taal
van de vertellingen is niet het Standaardafrikaans maar een variant zoals die gesproken
wordt in de kleurlinggemeenschap, waardoor ze aan authenticiteit winnen. Soms zijn
de verhalen te anekdotisch van aard om te kunnen beklijven.
Een nostalgische ondertoon is ook kenmerkend voor Staan uit die water uit!: 'n
Kaapse jeugd (1996) en Pastoor Scholls trek sy toga uit en ander stories (1999) van
Karel Benjamin. De vertellirigen zijn dikwijls op autobiografische anekdotes
gebaseerd. Herkenbaarheid staat voorop: ‘Benjamin se vertellinge eggo die ervaringe
van derduisende swart stedelinge: nie net in die verlede nie, selfs vandag nog,’ schrijft
Hein Willemse (1997) over Karel Benjamins eersteling. Door zijn humor maakt
Karel Benjamin zijn verhalen bijzonder licht verteerbaar.
De hierboven besproken kleurlingschrijvers, afgezien van Elias Nel en Karel
Benjamin, beschrijven in hun werk het rauwe leven in de bruine gemeenschap. De
volwassenen zijn nauwelijks in staat de slagen van het noodlot af te weren. Zelfs
kinderen zijn genadeloos overgeleverd aan de grillen van het leven. Het individu
slaagt er niet in zijn zwakheden te overwinnen en zijn situatie te verbeteren. Aan de
apartheid wordt voor deze gang van zaken
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niet alle schuld gegeven, ondanks het feit dat de erbarmelijke toestand in de
kleurlingbuurten er grotendeels aan toe te schrijven is. De meeste werken brengen
dan ook eerder een sociale dan een politieke boodschap.

De geschiedenis van rassendiscriminatie
De geschiedenis van de rassendiscriminatie en de invloed ervan op de
kleurlinggemeenschap vormt het onderwerp van de literaire werken van A.H.M.
Scholtz, ongetwijfeld een van de belangrijkste bruine schrijvers. Scholtz is een
geboren verteller. Reeds zijn eerste werk, Vatmaar, maakte opgang. Deze roman
werd door de literaire kritiek erg goed onthaald en terecht met een aantal prestigieuze
literaire prijzen bekroond.
Vatmaar is het verhaal van de inwoners van een klein dorpje met dezelfde naam.
Het is een gemengd gebied, op enkele kilometers afstand van het blanke dorp Du
Toitspan in de buurt van Kimberley, waarmee het een ongemakkelijke verhouding
heeft.
Vatmaar geeft vooral aan de oudere inwoners van het dorp de gelegenheid om
hun levensverhaal op te dissen. Het resultaat is een bont weefsel, fel gekleurd door
de persoonlijkheid en de ervaringen van de verschillende vertellers. Een
caleidoscopisch beeld wordt opgeroepen van het leven met zijn ups en downs, zijn
goede en minder fraaie kanten.
Vooral door hun christelijke geloof, waarin ze een rotsvast vertrouwen stellen,
slagen de inwoners van Vatmaar erin de grootste tegenslagen te verwerken. Hun
geloof geeft kracht en hoop. De moeilijke periodes worden beschouwd als een
karaktertest door God, waarop gewoonlijk een beloning in de vorm van voorspoed
en liefde volgt. De meeste verhalen kennen een gelukkige afloop. Vatmaar lijkt wel
gemodelleerd op het sprookje van Assepoester. Soms lijkt het allemaal een beetje te
mooi om waar te zijn.
De roman speelt zich hoofdzakelijk in het eerste kwart van de twintigste eeuw af.
Het was toen voor de verschillende rassen nog mogelijk om in gemengde buurten te
wonen en gemengde huwelijken aan te gaan. Nochtans tonen de meeste blanken, en
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zeker de inwoners van Du Toitspan, door neer te kijken op de kleurlingen openlijk
hun racisme. De meest aangrijpende episodes uit de roman hebben te maken met
discriminatie en uitsluiting. Toch wordt racisme niet enkel in zwart-wittermen
beschreven. Ook binnen de gemengde gemeenschap van Vatmaar is niet iedereen
gelijk. Ook daar bepaalt de huidskleur de status van het individu: des te witter de
huidskleur, des te hoger het aanzien in het dorp.
Vatmaar wijst erop dat er goede en slechte mensen zijn, zoals ook individuen een
goede en een slechte kant hebben. Natuurlijk hebben de niet-racistische inwoners
van Vatmaar een integriteit en een edelheid die de blanke inwoners van Du Toitspan
te schande maakt. Waar Vatmaar een historische roman is - het werk beeldt een
Zuid-Afrika uit zoals het was voor de apartheid geïntroduceerd werd - heeft het boek
ook een utopische kwaliteit: het toont, vooral in de beginfase van de vestiging, hoe
Zuid-Afrika had kunnen zijn zonder racisme. Het verleden fungeert daardoor als een
spiegel waarin een glimp van de toekomst kan worden opgevangen.
Vatmaar is ongetwijfeld een belangrijke roman. Toch is het werk niet zonder
onvolkomenheden. Het gebrek aan literair vakmanschap heeft een zekere charme
maar doet soms toch wat al te naïef aan. Bovendien lijkt de schrijver af en toe zijn
greep op de verhaalstructuur te verliezen. Desondanks vertelt Vatmaar een boeiend
verhaal over mensen van vlees en bloed voor wie de lezer erg veel sympathie voelt.
Langsaan die vuur (1996) is het tweede prozawerk van Scholtz. Het bevat vijf
biografieën. De eerste, van de slaaf Kasper Crudop, is gesitueerd aan het begin van
de achttiende eeuw. De laatste biografie gaat over Kwela Modise en eindigt in 1982;
de strijd tegen de apartheid staat erin centraal. De hoofdpersonages zijn zwarten of
kleurlingen. Het leven van de protagonisten schetst de geschiedenis van de
rassenverhoudingen in Zuid-Afrika.
Langsaan die vuur brengt geen verhalen om behaaglijk bij het haardvuur te lezen.
Het boek schetst een pijnlijk portret van mensen die het slachtoffer zijn van
discriminatie en apartheid.
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Een scherpe tegenstelling wordt opgeroepen tussen de onmenselijkheid en het egoïsme
van de blanken enerzijds en het altruïsme van de onderdrukten anderzijds.
Opnieuw is het christelijk geloof een bron van vertroosting. Racisme en uiterste
armoede veroorzaken extreme miserie. Het leven is een strijd om te overleven. Het
gelukkige einde van de meeste verhalen verleent ze een sprookjesachtige kwaliteit.
Het vooruitzicht op een betere toekomst maakt al het lijden draaglijk: ‘Die wittes
wil vir Afrika besit en regeer. Maar die wiel sal draai, dan besit Afrika die witmense.
Die witmens sal nie - soos hy sê - sy wit bloed hou nie. Sy taal, ja, Afrikaans. Dit is
ook onse taal en ook naby onse harte.’ Het boek is zowel een aanklacht als een
uitdrukking van hoop.
Afdraai, het derde boek van A.H.M. Scholtz, begint met de Boerenoorlog. Deze
familiekroniek, die het grootste deel van de twintigste eeuw omspant, richt zich op
de situatie van een kleurlingfamilie. De marginalisering van de kleurlingen begint
reeds in de Engelse concentratiekampen waar Hester, een kleurlingvrouw, het lijden
van de Afrikaner vrouwen deelt en, ironisch genoeg, helpt verzachten. Na de oorlog
neemt het kleurbewustzijn gaandeweg toe om geleidelijk in een steeds strengere
apartheidswetgeving geïnstitutionaliseerd te worden.
Scholtz vervlecht de draden van de Zuid-Afrikaanse en de Afrikaner geschiedenis
met de lotgevallen van een kleurlingfamilie. De kroniek is een verhaal van geluk en
ongeluk, liefde en bedrog, moedeloosheid en vertrouwen. De edelmoedigheid en het
doorzettingsvermogen van de kleurlingprotagonisten, gestoeld op een niet-aflatend
geloof, stuiten telkens weer op een muur van groeiend vooroordeel. De kleurlingen
worden genadeloos uit de blanke maatschappij gerangeerd. Toch blijft de hoop op
een betere toekomst bestaan. Verzoening is mogelijk als de blanke tot inkeer komt.
Afdraai verliest echter aan overtuigingskracht doordat de verhaallijn van het eerste
gedeelte naderhand niet strak genoeg aangehouden wordt en het slot melodramatisch
en ongeloofwaardig is.
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Scholtz is een rasverteller die de orale vertelvorm als basisvorm voor zijn teksten
aanwendt. Dat zijn werken niet perfect gestructureerd zijn en wel eens diepgang
missen, moet de lezer op de koop toe nemen. Daartegenover staat de intensiteit van
de inleving. Scholtz schrijft niet over, maar vanuit de situatie van de fel geplaagde
kleurlinggemeenschap. De onafgerondheid die eigen is aan de orale verteltrant, draagt
in belangrijke mate bij tot een sterk gevoel van authenticiteit. Juist als Scholtz aan
zijn werk een meer literaire structuur wil geven, is het eindresultaat minder
bevredigend. In Afdraai loopt precies om deze reden nogal wat verkeerd. Vatmaar
daarentegen is veel geslaagder doordat de orale vertelvorm uiterst effectief wordt
aangewend en de nuanceringen een al te sterke eenzijdigheid tegengaan.
Terwijl in het werk van Scholtz heel wat thematische parallellen te vinden zijn
met het werk van andere kleurlingschrijvers is zijn benadering veel omvattender.
Door de optekening van de geschiedenis van de kleurlinggemeenschap vanaf het
begin van de twintigste eeuw tot aan het einde van de apartheidsperiode brengt hij
een nog niet beschreven verleden in de openbaarheid. Hierdoor vult zijn werk een
belangrijke leemte in de Afrikaanse literatuur en in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis.
Door daarenboven de klemtoon te leggen op persoonlijke verhoudingen geeft hij op
beklemmende wijze aan hoe rassendiscriminatie en -segregatie het leven van het
individu beïnvloeden.
De personages die Scholtz ten tonele voert, grijpen de lezer aan. Zij staan mijlenver
van de stereotiepe ‘jolly hotnot’-voorstelling - de portrettering van de kleurling als
een domme maar gelukkige en vrolijke ziel - uit de oudere Afrikaanse literatuur. De
rollen zijn volledig omgedraaid. De blanken worden als gevolg van hun blinde racisme
waardoor zij in de zwarten en de kleurlingen slechts gezichtloze wezens zien, tot
stereotypen. De kleurlingen en de zwarten daarentegen krijgen door de tragiek van
hun levensgeschiedenissen een individuele gestalte. De lezers kunnen niet afzijdig
blijven. Zij worden meegezogen in de verhaalwereld en ondergedompeld in het leven
van de personages. Zij ondergaan hun lot en delen hun leed, wanhoop en
verontwaardiging maar ook hun geloof, hoop en liefde. Uit deze be-
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trokkenheid groeit empathie en begrip.
De werken van Scholtz maken van rassendiscriminatie en -segregatie oefeningen
in het absurde. Ze zijn een viering en een aanklacht omdat ze zowel de gekwetste
menselijkheid van de underdog blootleggen als diens koppige weerbaarheid tonen.
Maar boven alles zijn ze geloofsgetuigenissen. Voor Scholtz is de menselijke
geschiedenis een heilsgeschiedenis. Alles wat er met de mens en in de wereld gebeurt,
maakt deel uit van Gods ondoorgrondelijke raadsplan. Uiteindelijk keert alles zich
dan ook ten goede: het individu vindt geluk en Zuid-Afrika wordt bevrijd van het
juk van de apartheid.
De kleurlingschrijvers die in de jaren negentig debuteerden hebben hun stempel op
het Afrikaanse proza weten te drukken. Dat hun werken qua stijl en inhoud aanzienlijk
afwijken van de literaire producten van de blanke Afrikaanse schrijvers is niet
verbazingwekkend. Het proza van A.H.M. Scholtz en van de andere
kleurlingschrijvers betekent een belangrijke verruiming en verrijking voor de
Afrikaanse literatuur, die nu meer dan ooit de kleurensamenstelling van de
regenboognatie reflecteert. De oude parameters hebben voorgoed hun bruikbaarheid
verloren. Volgens Jakes Gerwel is Vatmaar ‘'n hoopvolle teken dat Afrikaans nou,
vrygemaak van die juk van apartheidspolitiek, sal gedy met die deelname van sy
volle spraakgemeenskap’ (1995). De andere werken van A.H.M. Scholtz en de recente
publicaties van andere bruine prozaïsten en dichters bewijzen dat dit inderdaad het
geval is.
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12 Van euforie tot ontnuchtering
Het einde van de bevrijdingsstrijd
In het laatste kwart van de twintigste eeuw kreeg de roep om politieke verandering
een onstuitbaar momentum. De democratische verkiezingen van 27 april 1994 waren
een keerpunt in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Van een land met een volstrekte
scheiding tussen de rassen werd Zuid-Afrika in een handomdraai tot een niet-racistisch
paradijs, een regenboognatie waarin de verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam
naast elkaar zouden leven. Voor de blanken bracht dit democratisch Utopia
onvermijdelijk het verlies van hun privileges met zich mee. Als gevolg van de
schokkende openbaringen van de uiterste gewelddadigheid waarmee het
apartheidsregime zich tegen haar tegenstanders had opgesteld, hadden ze bovendien
ook het morele gezag verloren dat ze altijd voor zich hadden opgeëist. In Country
of My Skull (1998) brengt Antjie Krog een schrijnend relaas van de hoorzittingen
van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die over het hele land werden gehouden.
De verkiezingen van 1994 betekenden het einde van een lange nachtmerrie.
Zuid-Afrika gleed niet weg in een burgeroorlog. De sombere voorspellingen waren
niet uitgekomen. Integendeel, de verkiezingen zelf werden ervaren als een feestelijke
gebeurtenis. De Zuid-Afrikaanse schrijvers waren euforisch. S.A. 27 April 1994
(1994) is een verzameling van de reacties van een aantal zwarte en blanke schrijvers
op de verkiezingsdag. André Brink beschrijft de atmosfeer bij de stembusgang als
volgt: ‘We have all become members of one great extended family. Black, brown,
white: in the course of this one day a quiet miracle has been
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taking place. A mere week ago some people have begun to barricade themselves in
their homes, expecting a wave of violence to swamp them today. What is happening
here is the opposite. We are discovering, through the basic sharing of this experience,
that we are all South Africans. It is as simple and as momentous as that. Most of us
will return to our separate existences tomorrow. In the commotion of the coming
days, months, years, much of this day may fade. But one thing we cannot, ever,
forget: the knowledge of having been here together; the awareness of a life, a country,
a humanity we share. By achieving what has seemed impossible we have caught a
glimpse of the possible.’ Een echte multiraciale en multiculturele samenleving leek
in de maak.
In de Afrikaanse literatuur werd de nieuwe politieke orde hartelijk verwelkomd,
zoals in de roman Casspirs en Campari's van Etienne van Heerden, waarin het
hoofdpersonage een tunnel graaft naar het nieuwe Zuid-Afrika. Hij geeft zijn
pasgeboren baby de Afrikaanse naam Nomso Naomi of: ‘die môre wat aanbreek’.
Ook Belle uit Die reise van Isobelle van Elsa Joubert ervaart in de slotbladzijden
een epifanie: alle verschillen tussen de rassen verdwijnen. Het land is niet langer
verdeeld in een ‘ons’ en een ‘hulle’; alle Zuid-Afrikaners worden tot ‘My mense’.
Het is een erg aanlokkelijke visie op het nieuwe Zuid-Afrika die rond 1994 door
velen gedeeld werd. De donkere periode van rassensegregatie en -discriminatie lijkt
voorgoed voorbij.
De euforie van de verkiezingen duurde echter niet lang. In 1995 verscheen 27
April een jaar later/One Year Later. Terwijl in S.A. 2yApril 1994 de vreugde en de
hoge verwachtingen elke uiting van scepticisme of elke voorzichtige aanmaning tot
behoedzaamheid totaal ongepast maakten, overheerst nu een nieuw realisme. Het
eerste enthousiasme heeft veld moeten ruimen voor ontnuchtering en soms zelfs
regelrechte ontgoocheling. Er is een groeiend besef dat de geschiedenis zich herhaalt.
De tergend langzame wederopbouw, de weerbarstige armoede, de toenemende
criminaliteit en het aanzwellend geweld, de corruptie, de wankele economische
situatie en de positieve discriminatie die door heel wat blanken als een omgekeerde
vorm van racisme beschouwd wordt, dragen ertoe bij dat het vroegere op-
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timisme opeens heel erg naïef lijkt. In zijn bijdrage schrijft Abraham de Vries het
volgende: ‘Nou huiwer ek soms en wonder: het die patrone van magsmisbruik, van
korrupsie, van dom oneerlikheid, van politieke opportunisme, van geweld, van gewone
mense se leed en lyding dan werklik so dieselfde gebly? Leef ek my lewe twee maal
oor?’
Tijdens de apartheidsperiode kozen de Afrikaanse schrijvers ondubbelzinnig de
kant van de underdog. De schrijvers traden op als openbare aanklagers die het kwaad
en het onrecht bestreden waar ze het ook vonden. Beschouwen ze, in het nieuwe
Zuid-Afrika, het nog altijd als hun taak om, weliswaar binnen een totaal andere
context, dezelfde rol op zich te nemen? Hoe wordt de malaise in de Zuid-Afrikaanse
maatschappij gereflecteerd in het hedendaagse Afrikaans proza en hoe interpreteren
de Afrikaanse schrijvers in de woorden van André Brink: ‘[...] the state of our
humanity, at this crucial juncture where a variety of cultures and languages and
talents are groping towards intimations of a larger South African identity’ (1994)?

Nieuwe parameters
De overgang naar een democratisch bestel houdt in dat de oude parameters plots
geen bruikbaarheid meer hebben. De blanken bevinden zich in terra incognita. Ze
reageren op verschillende manieren. Sommigen verwelkomen de nieuwe orde, anderen
stellen zich afwachtend op. De meeste blanken aanvaarden de nieuwe regering als
een fait accompli, maar zonder enthousiasme omdat ze niet weten wat de toekomst
voor hen inhoudt. In ‘Walhalla’ (1997), een verhaal van Jaco Fouché, is een groep
blanke reservisten opgeroepen voor een laatste kamp. Het leger gaat door een
ingrijpend transformatieproces. Militaire basissen worden gesloten en zwarten van
de bevrijdingsbewegingen zijn in het leger opgenomen. De blanke reservisten hebben
alle houvast verloren. Hun machogedrag dient slechts als een rookscherm waarachter
ze hun onzekerheid, ongemak en onvrede pogen te verbergen. Hun uniform en hun
blanke huid gaven hun
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steeds een geprivilegieerde positie. Die tijd is voorgoed voorbij. Nu moeten ze zelfs
zwarte officieren salueren. De toekomst ziet er mistroostig uit: ‘Hy tik met sy
vingerpunte teen sy bors. “Jy stap daar uit en jy weet jy is 'n Afrikaner, maak nie
saak wat die wêreld sê nie.” “Those days are gone,” sê Lawrence. “From now on it's
us who say ja baas, ja baas.” Hy lag, maar dit het niks met humor te doen nie, besef
Reitz in 'n onaangename oomblik.’
Andere blanken zijn ronduit afwijzend. Ze zijn onvoorwaardelijk gekant tegen het
nieuwe bewind. Het verhaal ‘Tandeka’ (2000) van Eben Venter (opgenomen in deel
drie) gaat over Tandeka Radebe en haar familie, die al veertig jaar op de boerderij
Beskuitfontein hebben gewerkt. Wanneer de oude boer en zijn vrouw besluiten om
hun boerderij te verkopen, krijgen de zwarte arbeiders niet waarop ze recht hebben.
Tandeka spreekt de boerin hierover aan, maar ze krijgt het bitse antwoord dat ze zich
maar tot de nieuwe regering moet wenden omdat die nu voor de landarbeiders moet
zorgen: ‘Hierdie land behoort nou aan julle en julle kan daarmee maak wat julle wil,
want ek sal gelukkig nie meer hier wees om dit te aanskou nie. Maar wat ek en die
Baas hier op Beskuitfontein gebou het, is nie julle s'n nie. Jy moet dit baie mooi
begryp.’ Oude gewoonten en een paternalistische houding verdwijnen blijkbaar niet
zomaar.
Andere blanken gedragen zich nog extremer. In het verhaal ‘Die laaste winter’
(1998) van Izak de Vries is een ultrarechtse religieuze sekte die gelooft dat de
Afrikaners het door God uitverkoren volk zijn, ervan overtuigd dat de machtsovername
door de zwarte meerderheid de vrije hand geeft aan de antichrist en het communisme.
Oom Hans, hun spirituele leider, houdt zijn volgelingen voor dat ze in de komende
lente hun Heer zullen ontmoeten. De auteur laat daarbij in het ongewisse of Oom
Hans van zijn volgelingen verwacht dat ze collectief zelfmoord plegen of dat er een
Armageddon zal plaatsvinden. In de ogen van deze religieuze fanatiekelingen zijn
de zwarten duivels in persoon en is een zwarte regering gelijk te stellen met
godslastering. Voor hen kondigt de komst van de lente een apocalyptische
wedergeboorte aan.
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Andere Afrikaners klampen zich even fanatiek vast aan hun heroïsche verleden. De
overeenkomsten tussen het verleden en het heden zijn volgens hen inderdaad
verbijsterend. Zoals in de Boerenoorlog worden de Afrikaners opnieuw bedreigd
door een overweldigende overmacht. In het verhaal ‘Boeta, wat nou?’ van Christiaan
Bakkes (in Ferreira 2001) wonen twee broers en hun vader een herdenkingsceremonie
bij ter nagedachtenis van een voorouder die in de Boerenoorlog gestorven is. De
broers zijn gekleed als confederale rebellen uit de Amerikaanse burgeroorlog. Ook
deze hadden, zoals de Afrikaners, de moed om de zaak waarin ze rotsvast geloofden
tot het uiterste te verdedigen. De zuidelijke machten en de Afrikaners verloren de
oorlog maar werden niet verslagen. Frank en Jesse James, de helden van de twee
broers, worden vergeleken met de bittereinders, Boeren die zich niet aan Engeland
wilden overgeven: ‘Maar op hulle manier was hul bittereinders, dapper genoeg om
hulle te verset teen 'n nuwe bedeling wat hulle en hul mense onregverdig behandel.’
Desondanks weten de twee broers, die beschreven worden als romantische avonturiers
met een afkeer van zinloos geweld, niet hoe te reageren op de golf van gewelddadige
criminaliteit die Zuid-Afrika teistert: ‘Boeta, wat sou Frank en Jesse gedoen het?’
Het antwoord op de vraag is duidelijk maar evenzeer de ultieme consequentie ervan.
Zijn beide broers bereid om hun heldenverering zo ver door te trekken? De schrijver
blijft de lezer het antwoord schuldig.
Als gevolg van positieve discriminatie zijn de kansen van de blanken op de
arbeidsmarkt erg gekrompen; ze weten nauwelijks hoe ze de eindjes aan elkaar
moeten knopen. Het is helemaal niet verwonderlijk dat zo veel mislukkelingen en
psychiatrische gevallen het Afrikaanse prozatoneel bevolken. Gevoelens van frustratie,
isolatie en wanhoop zijn schering en inslag. In de romans Erdvarkfontein (1998) en
Stinkafrikaners (2000) geeft Tom Dreyer een tragikomische invulling aan de
existentiële crisis waarin de Afrikaner zich bevindt. Erdvarkfontein is een dorpje in
het midden van het woestijnachtige noordwesten van het land. Wie er verzeild raakt,
heeft weinig of niets meer te verliezen. Toch blijven de personages, tegen alle hoop
in, geloven in
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een betere toekomst. De plannen die ze smeden, lopen echter steeds verkeerd af ofwel
door hun eigen domheid ofwel door tegenslag. Uiteindelijk lijkt geweld nog de enige
mogelijkheid om hun dromen te realiseren. De cultuur van criminaliteit en
wetteloosheid roept een wereld op waarin alle waarden verdwenen zijn. Tom Dreyers
personages gedragen zich als levensgrote stripfiguren. Ze gaan hun eigen dolle weg
totdat hun wereld in een orgie van geweld ten onder gaat.
Niet alleen de romans van Tom Dreyer maar ook de verhalenbundels Paartie by
Jake's (1997) van Jaco Fouché, Verdwaal (1997) van Herman Wasserman en Sweisbril
(1999) van Jaco Botha worden onveilig gemaakt door outsiders en underdogs. De
personages zitten gevangen in een troosteloos heden; ze hebben een verleden waaraan
ze niet herinnerd willen worden en geen toekomst om naar uit te kijken. Ze zijn op
drift geslagen. Alles wat overblijft, is een gapende leegte. Deze verhalenbundels
schetsen de doelloosheid en de verveling van mensen die leven zonder hoop en
vooruitzichten.
In de verhalenbundel Die aptyt van Anna Blow (2000) van Emile Joubert is de
onmogelijkheid om een zinvolle relatie aan te gaan het centrale gegeven. De illusie
van geluk en liefde wordt steeds weer verstoord. Dat deze verhalen zich afspelen
tegen de achtergrond van het nieuwe Zuid-Afrika is niet zonder betekenis. De
Afrikaner is aan zijn lot overgelaten. Er zijn geen waarden meer waaraan hij zich
kan vastklampen; er is geen ideologie waarop hij kan terugvallen.

Andere heersers
Dat de zwarten de macht in handen hebben, betekent echter niet dat alles in
Zuid-Afrika anders is. Dezelfde patronen van geweld en uitbuiting bestaan nog steeds,
zoals de verhalen ‘Sipho se skoen’ van Murray la Vita en ‘Extension lead’ van Charles
Fryer (beide in Ferreira 2001) duidelijk maken. En waar de kleurlinggemeenschap
erop had gerekend dat met het aantreden van de nieuwe regering ook haar situatie
grondig zou wijzigen, is ze be-
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drogen uitgekomen. Onder het blanke bewind werden de kleurlingen beschouwd als
te donker om wit te zijn. Nu zijn ze te wit om voor zwart te kunnen doorgaan. In de
verhalen ‘Doktor Olraait’ van Peter Snyders en ‘Introspeksie’ van Anthony Wilson
(beide in Ferreira 2001) wordt de blijvende discriminatie van de kleurlingen aan de
kaak gesteld.
De blanken wonen in een ander land. Terwijl ze in de apartheidsdagen straffeloos
hun gang konden gaan, zijn ze nu niet langer boven de wet verheven. Ze moeten
rekenschap afleggen voor hun onverantwoordelijk en brutaal gedrag, zoals in het
verhaal ‘Langnaweek op Rietkuil’ (1998) van P.J. Bosman. In ‘Die verlede lê nog
voor’ (1998) van Izak de Vries, heeft Jan Coetzee zijn leven volledig onder controle.
Hij is gelukkig getrouwd en zijn toekomst ziet er goed uit. Alles zou volgens plan
en naar wens verlopen, als hij maar niet zo bang was te worden opgeroepen om voor
de Waarheids- en Verzoeningscommissie getuigenis af te leggen over wandaden die
hij tijdens zijn laatste dienstperiode begaan heeft. Zijn misstappen, waarvan zijn
vrouw geen weet heeft, hangen als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.
In ‘Ons moetvir jou 'n bees slag’ (1998), een anderverhaal van Izak de Vries, wordt
ook Johannes geplaagd door nachtmerries over de gewelddaden die hij tijdens zijn
legerdienst begaan heeft. Uiteindelijk besluit hij zich aan een Zoeloezuiveringsritueel
te onderwerpen. Hij bekent zijn schuld en wordt door de zwarte gemeenschap
vergeven: ‘Dit is so maklik. Phosa ngemva, sit dit agter jou neer. Dit is verby. Die
heling kan begin.’ Johannes vindt zijn gemoedsrust terug.
Vergevingsgezindheid moet komen van de vroegere slachtoffers van de apartheid:
de zwarten en de kleurlingen. Abraham Phillips, E.K.M. Dido and A.H.M. Scholtz
zijn kleurlingschrijvers die in de jaren negentig op het voorplan getreden zijn. Het
pleidooi voor vergevingsgezindheid van Dido in Die storie van Monica Peters:
‘Onthou, geen haat of wraak nie, laat regverdigheid seëvier’ wordt geëchood door
A.H.M. Scholtz in het voorwoord van Langsaan die vuur en door Abraham Phillips
in Die verdwaalde land.

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

267
Vergeven is natuurlijk niet zo eenvoudig als het klinkt. In het verhaal
‘Wintervoorraad’ (1997) van Abraham de Vries, is Abigail, een kleurlinge, manager
van een supermarkt. Op een dag ziet ze in de zaak waar ze werkt, Cluver Kleynhans,
de directeur die haar wegzond van de blanke school waar ze leerlinge was. Dit voorval
ruïneerde haar jeugd. Ze overweegt om de confrontatie aan te gaan maar besluit om
het niet te doen wanneer ze hem tegen een andere klant hoort zeggen hoe blij hij is
dat de school nu een kleurling als hoofdleerling heeft, waaraan hij toevoegt dat hij
steeds geprobeerd heeft om het apartheidssysteem van binnenuit te veranderen. De
verwoede poging van de directeur om zichzelf te rechtvaardigen is voor Abigail
voldoende compensatie voor haar vernedering: ‘Van al die heldhaftigheid sal hy nog
baie moet vertel. Hy het nog ver om te kruip.’ Bovendien herinnert ze zich de
waarschuwende woorden van Zuster Denise: ‘Don't be like them, kid, don't become
addicted to the past.’
De maatschappelijke en politieke veranderingen zijn niet altijd even zichtbaar
maar ze zijn nochtans erg ingrijpend, zoals het verhaal ‘Wesenlike werklikheid’ van
Rachelle Greeff (2001) aanduidt (zie deel drie). Het verhaal ‘Regstellende aksie’
(1997) van Herman Wasserman schetst een ironische ommekeer van rollen wanneer
een zwarte huisbediende haar blanke werkgever betaalt voor een seksuele escapade.
Slechts heel zelden slagen de blanken erin de overhand te krijgen. In het verhaal
‘My naam is Anna’ van Anna Kemp (in Ferreira 2001) gebruikt Anna Labuschagne
het pseudoniem Anna Mofokeng in een verhalenwedstrijd georganiseerd door de
lokale supermarkt. Ze wint de eerste prijs. Wanneer ze bij de prijsuitreiking opdaagt,
zijn de organisatoren verbijsterd omdat ze natuurlijk een zwarte vrouw verwacht
hadden. Na enig aarzelen krijgt ze toch haar prijs. Voor één keer zijn de rollen
omgekeerd en worden de nieuwe machthebbers met hun eigen wapens verslagen.
Het is wel ironisch dat Anna's levensverhaal in wezen niet verschilt van dat van een
zwarte vrouw.
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Veranderde zeden
Niet altijd zijn de gevolgen van het transformatieproces even onschuldig of hilarisch.
Er is ook een veel donkerder kant. In het verhaal ‘Boek’ van Riana Scheepers uit de
bundel Feeks (1999) is een blanke docente Afrikaans erg verontwaardigd omdat een
zwarte studente een boek dat ze voor haar had meegebracht in de vuilnisbak gooit.
De docente had het boek pas na lang zoelcen gevonden in een tweedehandsboekwinkel
in Kaapstad. Het is het drama Kanna hy kô hystoe van Adam Small. Het boek werd
naar de boekhandel gebracht door een blanke vrouw die op het punt staat het land te
verlaten na een traumatische nacht waarin ze aangerand en verkracht werd. De docente
haalt het boek uit de vuilnisbak maar legt het er dan terug in.
Vanuit het standpunt van de docente treedt de zwarte studente volledig irrationeel
op. Het verhaal geeft er wel een verklaring voor. In een flashback wordt een
klassituatie op een zwarte school beschreven waarin een domme leerling weggestuurd
wordt omdat hij zijn huiswerk niet gemaakt heeft. Om zijn woede te bekoelen scheurt
de leerkracht het boek van de leerling stuk met de woorden: ‘As iemand gedink het
dat hy hierdie boeke kan oorneem, wil ek waarsku: lees die boeke van hierdie
stommerik en sy dom siel trek in jóú in!’ Deze waarschuwing verklaart het gedrag
van de studente, maar de docente heeft er geen weet van. Tussen beiden bestaat een
onoverbrugbaar misverstand.
Bovendien wordt het gedrag van de zwarte studente en van de zwarte leerkracht
gesteld tegenover de liefde voor boeken van de docente, de aangerande vrouw en de
boekhandelaar. Van de zwarte studenten wordt verder ook nog gezegd dat ze liever
geld aan kleding en juwelen besteden dan aan boeken. ‘Boek’ geeft dan ook aan dat
er een gapende kloof bestaat tussen de opvattingen van blanken en zwarten. De
blanken moeten zich aanpassen aan de veranderde politieke en maatschappelijke
omstandigheden. Maar het is duidelijk dat de veranderingen die zich voltrekken, niet
altijd verbeteringen zijn.
Het nieuwe Zuid-Afrika lijkt het einde te betekenen van de Europese tradities en
waarden. En dit ondanks het feit dat er

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

269
voortdurend op de blanken een beroep gedaan wordt om werk te verschaffen en om
financiële en materiële ondersteuning te verlenen aan berooide zwarten. De verhalen
‘Extension lead’ van Charles Fryer en ‘'n Dag in die wingerd’ van Helen de Kock
(beide in Ferreira 2001) handelen over dit onderwerp. Het verhaal ‘Die aandsakkie’
van Elsa Joubert (in Ferreira 2001) duidt aan dat de Europese leefwijze voorgoed
afgedaan heeft, want zelfs het bijwonen van een klassiek concert is niet meer zonder
gevaren. Bovendien maakt de confrontatie met de zwarte straatkinderen, die de
concertgangers tijdens de pauze beroven, het onmogelijk om nog rustig van westerse
klassieke muziek te genieten.
Toch staat er meer op het spel dan de luxe om onbekommerd over de
cultuurproducten van de westerse beschaving te kunnen beschikken, de morele druk
om een helpende hand te reiken of zelfs de noodzaak om andere normen te
aanvaarden. De zwarte machthebbers worden ook beschuldigd van het gebruik van
intimidatie en geweld om hun wil af te dwingen. De roman Disgrace door J.M.
Coetzee bracht in Zuid-Afrika een hele discussie op gang wegens de schokkende
voorstelling van de meedogenloosheid van de zwarten tegenover de blanken.
Een gelijkaardige situatie wordt beschreven in het verhaal ‘Kompos’ van Henning
Pieterse (ook opgenomen in deel drie). Samen met een handlanger breekt de tuinman
op een nacht in het huis van zijn werkgever in. Deze laatste wordt doodgeslagen en
zijn vrouw Mariana verkracht. Mariana raakt in verwachting en doodt vermoedelijk
de baby bij de geboorte. Ze begraaft het lijkje in de tuin. Wanneer de tuinman - nog
steeds dezelfde want de daders werden niet gegrepen - het lijkje ontdekt, graaft hij
het dieper de grond in, waar het compost zal worden. Het verhaal suggereert dat
Zuid-Afrika een kweekgrond van geweld en dood is en wellicht altijd zal blijven.
Het feit dat de vriendelijke behandeling van de zwarte tuinman door het blanke
echtpaar terugbetaald wordt met verkrachting en moord doet de vraag rijzen of de
rassen ooit vreedzaam naast elkaar zullen kunnen leven.
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Het is in deze omstandigheden niet verwonderlijk dat de blanken zich bedreigd
voelen. De toenemende criminaliteit werpt een donkere schaduw over hun leven.
Huizen worden leeggeroofd, onschuldigen aangevallen, verwond en soms gedood,
vrouwen verkracht, auto's brutaal gestolen. De vrees voor de eigen veiligheid is haast
tastbaar. Bovendien is het geweld onvoorspelbaar, onnodig en boosaardig. De blanken
zijn verplicht zich in hun huizen te barricaderen. En zelfs daar zijn ze niet meer veilig.
Niemand kan nog vertrouwd worden. Gevaar dreigt overal. Het is aanleiding tot een
permanente toestand van alertheid en angst. De verhalen ‘Vals alarms’ van Corlia
Fourie en ‘Sjuut’ van Erika Murray-Theron (beide in Ferreira 2001) gaan over dit
onderwerp. Ook in een aantal andere recente teksten is de criminaliteitsgolf een
terugkerend thema, bijvoorbeeld in Rachelle Greeffs verhalenbundel Merke van die
nag (2001). Trouwens, in teksten waar het geweld niet centraal staat, speelt het
dikwijls op de achtergrond mee.
Terwijl in de apartheidsperiode de zwarten gewoonlijk als de slachtoffers van
blank racisme werden voorgesteld, heeft zich nu een volledige ommekeer voorgedaan.
De blanken worden niet langer afgeschilderd als rabiate racisten, maar als welwillende
idealisten, zoals het echtpaar in ‘Rooi kombersie’ (2001) van Rachelle Greeff, of als
werkgevers die bezorgd zijn om hun zwarte werknemers. Bovendien zijn de
slachtoffers van zwart geweld dikwijls weerloze kinderen of vrouwen, zoals de dokter
in ‘Wit’ van Amerie van Straaten (in Ferreira 2001), die bovendien werkzaam is in
een hospitaal in een zwarte woonbuurt.
In hun wanhoop, die nog gevoed wordt doordat de politie niet bij machte is om
het geweld in te dammen, worden de blanken er soms toe gebracht om het recht in
eigen hand te nemen. In het verhaal ‘Manus was 'n sagte man’ van Margaret Bakkes
(in Ferreira 2001) schiet Manus, een boer, de zwarte moordenaar van zijn zoon dood.
Als hij dit tijdens het apartheidsbewind had gedaan, zou hij als rabiaat racist
gebrandmerkt zijn. Nu wordt de wraak van Manus voorgesteld als een daad van
gerechtigheid voor de zinloze moord op zijn zoon.
Het alomtegenwoordige geweld verplicht de blanken om hun
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relatie met hun land te heronderzoeken. Sommigen besluiten te vertrekken, anderen
daarentegen bevestigen hun verbondenheid met Zuid-Afrika. Dit is het geval in de
verhalen ‘Respyt’ van M.C. Botha en ‘Ek en die nuwe Suid-Afrika’ van Cecile
Cilliers (beide in Ferreira 2001) en in de roman Donkermaan (2000) van André
Brink. Via zijn platonische liefde voor de jonge Tessa, die in zijn huis logeert, raakt
Ruben, een wereldvreemde gepensioneerde bibliothecaris, meer ingesteld op de
buitenwereld. Ook het huisspook, Antje van Bengale, en zijn zwarte huishoudster,
Margrieta, steken daarbij een handje toe. Na een aanval op Ruben en Tessa tijdens
een wandeling realiseert Ruben zich dat hij de kreten om hulp van zijn landgenoten
al te lang genegeerd heeft. Donkermaan brengt een boodschap van geloof en hoop,
in tegenstelling tot Disgrace vanJ.M. Coetzee. Op deze manier wordt, paradoxaal
genoeg, het geweld tot een katalysator voor verandering. Het is slechts door de
positieve maatschappelijke betrokkenheid van iedereen dat een verbetering kan
worden bewerkstelligd. De blanken kunnen hun morele verplichtingen ten opzichte
van de Zuid-Afrikaanse gemeenschap niet ontlopen.
De donkere wolk van het geweld heeft dus toch een zilveren randje. Terzelfder
tijd brengt het lichamelijke en geestelijke leed de rassen dichter bij elkaar, zoals in
‘Nag van twee vroue’ (1998) van P.J. Bosman. In ‘Maar daar is’ (1999), een verhaal
van Riana Scheepers, is een bejaard echtpaar het slachtoffer van een brute aanranding
in hun eigen huis. Diep geschokt sluit de vrouw zich van de buitenwereld af. Wanneer
hun oude huishoudster haar bezoekt om haar medeleven te betuigen, beurt ze toch
wat op: ‘Daar is nie troos in hierdie land nie, weet die vrou, maar daar is.’ In beide
verhalen overstijgt de band van een gedeeld menselijk lot de barrières tussen de
rassen.
Zo wordt het mogelijk om de verschillen tussen de bevolkingsgroepen te
overstijgen. Inderdaad, zodra de rassenvooroordelen verdwenen zijn, kan de ander
als een gelijke benaderd worden. Dit is het geval in het humoristische verhaal ‘Meneer
Visagie kom tot 'n besluit’ door Izak de Vries (in Ferreira 2001).
Ook Antjie Krog ijvert in haar Afrikaanse en Engelse werken voor de
totstandkoming van een regenboogparadijs. Dit kan
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slechts door het aanvaarden van de ‘ander’ als mens. In boeken als Relaas van 'n
moord (1995) en A Change of Tongue (2003) probeert ze de voorwaarden te scheppen
die het mogelijk maken om Zuid-Afrika en het individu weer heel te maken. Ze is
er vast van overtuigd dat transformatie haalbaar is en dat een nieuwe maatschappij
tot stand kan komen waarin iedereen met hetzelfde respect behandeld wordt, zoals
ze in Country of My Skull aangeeft: ‘God. Does He hear us? Does He know what
our hearts are yearning for? That we all just want to be human - some with more
colour, some with less, but all with air and sun. And I wade into song - in a language
that is not mine, in a tongue I do not know. It is fragrant inside the song, and among
the keynotes of sorrow and suffering there are soft silences where we who belong to
this landscape, all of us, can come to rest. Sometimes the times we live in overflow
with light.’ Misschien is er, ondanks alle problemen, toch nog reden voor optimisme.
Het beeld dat het hedendaagse Afrikaanse proza van de Zuid-Afrikaanse maatschappij
oproept, is beslist niet rooskleurig. De Afrikaanse schrijver windt er geen doekjes
om: Zuid-Afrika is nog steeds geen multicultureel en veelrassig paradijs. De
problemen waarmee Zuid-Afrika te kampen heeft, laten weinig of geen ruimte voor
uitingen van naïef optimisme. Integendeel, de eerste golven van enthousiasme zijn
weggeëbd en vervangen door een vloedgolf van desillusies. De heldere kleuren van
de regenboognatie hebben veel van hun luister ingeboet. De Afrikaanse literatuur
brengt een accurate seismografische registratie van de schokgolven die de
Zuid-Afrikaanse maatschappij treffen. De betrokkenheid van de Afrikaanse schrijver
bij zijn land blijft echter even sterk als in het verleden. Dit engagement leidt tot
literaire werken die niet altijd perfect geschreven zijn maar wel steeds weten te
boeien. Soms zijn ze provocerend, soms ergerniswekkend maar nooit laten ze de
lezer onberoerd of onbetrokken.
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III Nieuwe verhalen
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Dawid
Abraham H. de Vries
As ons die kerk buite wou begin verf, sê die jong pastoor, het oom Dawid gevra ons
moet hom laat weet. Hy wou opstaan uit sy siekbed uit, want daardie letters teen die
voorgewel wat so verbleik het in die son, Ein Feste Burg ist Unser Gott, wou hy so
graag self oorskilder.
‘Hy was 'n man wat graag gehelp het waar hy kon, al kon hy in sy laaste jaar ook
net sy gereedskap vir ons leen.’ Die pastoor is besig om 'n lewe op te som, hy praat
met lang stiltes waarin hy uitkyk buitetoe na die bome en die dakke en die oggendson
teen die huise en die winkels se wit mure.
So eenvoudig is 'n einde. In 'n kerk waar hulle volgende week met die eerste laag
glans op die rou kerkbanke sal begin verf. Nou is die hout nog wit en droog, afgewas
met bytsoda voor die diens.
Voor die kansel op twee eenvoudige stoele blink die swart kis in die sonlig wat
van buite af deur die sydeur in die donker, koel kerk inval.
‘Ma Maria het gevra ek moet net sê pa Dawid het gisternag afgesterwe en die
begrafnis is Vrydag hier op die dorp.’ Dit was die eerste boodskap. Later het sy
buurman, die bouer en lekeprediker, ook gebel. ‘Ek hoop werklik dat u u weg oopsien
om teenwoordig te wees met die uitvaart.’ Waardig. (‘Uitvaart’, Dawid; en jy's die
een wat so gelag het oor oompie Hendrik se sêding toe die begrafnisboekies so duur
geword het: ‘Rol my net stywerig toe as dit koud is en grou vir my in hier agter die
heining; ek wil nie truggejaag word vir skuld nie!’)

*

rou: ruwe - sêding: grap - begrafnisboekies: spaarboekje voor begrafeniskosten - grou vir
my in: maak een gat voor me
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Ek het die datum ingetik in my onvoltooide verslag oor 'n ondersoek na die
veranderende rol van kleiner kulture in globalisering, en toe die komper afgeskakel.
Wanneer ek dit volgende maand staan en lewer en later terwyl ek dit gereed maak
vir publikasie, sal die datum my herinner aan die boodskappe, aan hom, aan ons, en
oor die rye onbekendes, agter die woorde op papier sal geliefde gesigte, tonele,
patrone inskuif. Dis my manier van dagboek hou.
1944 was 'n droogtejaar in die Klein-Karoo. Dawid se ouers (skaapskeerders?
seisoenwerkers?) het hom ‘weggegee’ uit noodsaak omdat hulle so arm was. Die
man met die toglorrie, my pa, móés tog beter vir hom kon sorg. Hulle het nou en dan
kom kyk of dit met hom goed gaan op Winkelplaas, te voet, met die donkiekarretjie,
een maal met 'n geleentheid. Dan was hy dae daarna nors. Toe het hulle net weggebly.
Die dag toe die Nazi's Pole ingeval het, het Pa van die dorp af gekom met ‘Polekas’
('n groot teekis), balle, twee karretjies en 'n Meccano-stel.
Ons togte oor berge en kontinente het begin, die name van die plekke het ons saans
oor die draadloos gehoor: Tobroek, Timboektoe, Berlyn, Bloemfontein, Kakamas
en Dresden. Duskant die wildevyeboom, deur die leiwatersloot, anderkant om die
plakkiebos, tussen die watertenks deur, al langs die skaapkraaltjie en die plas bloed
van die slagplek.
Die pastoor vou sy hande op die Bybel. Hy leun vorentoe. ‘Tante Makkie, seuns
- en ons dink ook aan Frekie wat hom vooruit is - julle sal hom mis as vader, maar
ook ons as gemeente...’ Buite in die straat toet 'n motor ongeduldig. Die
begrafnisgangers kyk na mekaar. Wie is so sonder eerbied? Hulle kan mos die lykwa
sien staan...
‘Ek het maar hier gebly toe jy annerland toe weg is. En kyk waar's jy nou...’ Ons
tyd van vervreemding, van ek hier en jy daar, van neerkyk en vertrap en uitskop het
tussen ons gekom, ons het dit toegelaat. Hy het op die dorp die Kooperasie se
vragmotor bestuur. Ek het hom op sy ou plaasnaam genoem en gevra:

*

komper: computer - staan en lewer: sta voor te dragen - toglorrie: vrachtwagen van een
rondreizend verkoper - draadloos: radio
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‘Petyn, verwyt jy my nou daaroor?’ Hy't na my gekyk asof ek te lank weg was
om te verstaan.
‘Waarvoor sal ek jou dan nou verwyt, Kleinbaas?’ Ons het nooit regtig grootgeword
nie, ons was altyd aan die stoei. Maar ons was nooit geniepsig nie.
‘Moet ek nou vir jou Outa noem?’ het ek teruggekap.
‘Julle sê mos wat julle wil.’
‘Petyn,’ het ek gepleit: ‘Moenie...’
Toe het hy skielik aan die lag geraak en my tergend aan die baadjiemou gepluk.
‘Jy't g'n niks verander nie, jy vat als binnetoe. Wanneer gaan jy weer terug? Ek wil
alte graag nog uitkom Winkelplaas toe...’
‘Nou kom! Wat staan en neuk jy dan!’
As die wind hard gewaai het op die plaas, het ons ook altyd net gesigte getrek en
mekaar gekoggel. Woorde waai in storms weg.
‘En hoewel ons nou nie altyd met oom Dawid se opinies saamgestem het nie, moet
ons vanoggend ook sê dankie vir sy lewe en wat hy daarmee bereik het. Luister nou
maar na ons orrel. Die herstelkoste was duur, want ons moes iemand van George af
laat kom soos u weet. As oom Dawid hom nie alsetware byna verneder het en gebedel
het vir die geld by die mense hier op die dorp en op die plase nie, sou ons vanoggend
nog nie met begeleiding van ons orrel kon sing tot eer van die Heer nie.’
My ou speelmaat van toenterjare het koes-koes by die deur uitgekom. Hy noem my
‘baas Apie’. Ek het lus en donner hom. Hy bedel. Ek het lus en vlug. Ons praat. Maar
buite op straat, want in die kafee voel albei van ons ongemaklik. Toe hy klein was,
het ek op die plaas onder die wildevyeboom sy kos uit sy bord uit gesteel. Oplaas
gee ek maar. Wat kan ek anders doen? Net voor-

*

Kleinbaas: aanspreekvorm gebruikt voor de zoon van de blanke boer - Outa: beleefde
aanspreekvorm voor een bejaarde niet-blanke - als: alles - Wat staan en neuk jy dan: wat sta
je nog te zeuren - gekoggel: geplaagd - koes-koes: al bukkend - lus en donder hom: zin om
hem een flinke mep te verkopen - lus en vlug: zin om weg te lopen - kafee:
koffietent/kruidenierswinkel
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*dat ek uitgekom het ouhuis toe het ek hom by die poskantoor weer teëgekom. Uitasem.

Hy het uitgehardloop Nissenville toe, na sy huis toe, en hy het iets vir Anneke
saamgebring: meubeltjies wat hy uit 'n konfytblik sny en self stoffeer. ‘Gee vir haar.
Sy moet speel. Oitgaan gou verby,’ sê hy en 'n soort haastige nugterheid baklei in
hom teen oordrewe emosionaliteit.
...By die huis was my vrou besig om vir omtrent tien vrouens te verduidelik wat
Jan makeer. Hulle drink tee en hulle huil, want almal is moeders en almal besef: die
lewe is die dwarrel onder 'n vlaag wind, en die wind gaan lê en wat bly oor, wat bly
oor?
Toe die pastoor my vra om 'n paar woorde te sê, het ek, omdat my gemoed my in
die steek wou laat, begin vertel van ons jeug. 'n Paar van die jong kerkraadslede het
afgekyk grond toe. Ek het geweet wat hulle dink. Die boere se plaasromantiek, mooi
stories wat hul onmenslikheid moet goedpraat. Die ‘ek en my bruin vriend’-stories
wat onreg en leuens bedek. Die verheerliking van 'n slawetyd, het een van my studente
dit eenmaal genoem. ‘Dawid het op sy sterfbed nog van die Oubaas en die Oumies
gepraat,’ het sy vrou voor die diens vir my gesê. Wat hét ek ooit gedoen om hom te
help?
Ek het na die blink kis voor my gekyk. Die gemeente was wasig. Ver daar agter
was die geluide van die dorp. Met wie moet ek praat oor ons, Dawid? Vir wie moet
ek dit vertel soos dit was? Wanneer verloën 'n mens iets waardevols deur daaroor
stil te bly?
Voordat hulle teruggery het hotel toe, het hy die motor buitekant die dorp in die veld
gaan trek, langs die pad. Hy het gesit en uitkyk na die swart veld en die groot
wintersterre. Later, baie later het hy vir Heleen gesê: ‘Ons het in dieselfde huis
grootgeword.’
En hy het vir die eerste maal besef hóé hy na Piet verlang.
Hy het altyd stories vertel, Petyn, onthou jy? Pa, Ouvadie, Oubaas, Ouman. Ons had
genoeg name vir mekaar. Hy't stories

*

ouhuis: ouderhuis
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*vertel en met die brandglas gespeel, asof die twee by mekaar hoort. Ek het aan hom

gedink toe ek daar in die kerk begin:
‘Teen skemertyd in die winter as die diere op kraal is en die son waterig weggesak
het agter Touwsberg, raak die rantjies weerskante van die vallei, die stasie se
sinkgebou, die blink watertenke langs die spoor, die bome en die populierbos net
groot bondels skaduwee. Skemer maak die werf op Winkelplaas groot en stil en
onherbergsaam. Die bietjie maanlig is koud en leeg. Dan, in die kort rukkie voor
iemand uit die huis roep: kom in, kinders, kom maak julle warm by die ou Dover in dié kort rukkie, kyk jy op van die verre vlaktes en die kronkelpaaie waarop jy die
hele dag gereis het, die slote en die brûe wat jy gebou het, jy kyk op en jy kyk vas
in die werf se leegte. Dis dan wat kinders na mekaar soek, dis dan wat hulle alleen
is in die skaduwees en bang. Dis op so 'n werf wat ek en Dawid seuntjies was, dis
in sulke skemers wat die een áltyd geantwoord het as die ander roep. Ons is mekaar
se troos, dit was ons aan die leer. Ons was mense aan die word. Bedags het ons maar
net gespeel en baklei.’
Daar was niks meer te sê nie. Ek het in die motor geklim en ons het stadig in die
stoet gery begraafplaas toe aan die oostekant van die dorp. Om die graf het ons in 'n
kring gestaan asof ons vir oulaas iets kosbaars wou beskerm. Sy kis het al hoe kleiner
geword terwyl dit onder ons oë uit in die stil skaduwees van die graf wegsak.
Daardie nag het ek vir die eerste maal van Dawid gedroom. En van Pa wat by die
lig van die geel Millerlamp uit die Bybel voorlees, dan sy oë sluit en bid: Die dag
het gekwyn, O Heer, en om ons is nou duisternis. Wek ons in die dag van môre met
u Liefde. Laat u Lig oor ons skyn. En, Heer, wees ons genadig.
Die eerste aanhaling, hier gekursiveer, kom uit ‘Raam’ in Die uur van die
idiote en die tweede uit ‘Vang vir Johnnie’ in Bliksoldate bloei nie.
Uit Tot verhaal kom, Kaapstad: Human & Rousseau, 2003.

*

rantjies: heuvelkam
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Abraham H. de Vries (1937) is de prominentste Afrikaanse schrijver van
verhalen. Hij heeft een zeventiental bundels gepubliceerd en zijn werk
werd herhaaldelijk bekroond. Abraham de Vries is een meesterschrijver
in miniatuur. Zie ook hoofdstuk 3.
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Wesenlike werklikheid
Rachelle Greeff
‘Ma, jy raak funny van so alleen wees met jou honde,’ korswel die kinders. ‘Jy sit
hier vas in 'n virtual reality van jou eie. Hoekom kom Oujaar Ma nie saam met ons
nie?’
Maar Anna, wat al diep in die sewentig is, skud haar kop: ‘Nee wat, gaan doen
julle maar julle ding en kom vertel my.’
Maar hulle het seker gelyk, dink sy. Mens raak mettertyd eienaardig so eenkant,
met meestal net diere vir geselskap. Tog probeer sy dit nie eens vir haar kinders
verduidelik nie; hulle is nog te jonk, en ook meer op ander mense aangewys as sy.
Immers praat haar honde nie haar ore van haar kop af nie, en ook nie snert nie.
Hiervan had sy genoeg. Nee, nie haar kinders s'n nie, haar tydgenote. Baie van hulle,
het sy lankal tot haar teleurstelling ontdek, praat onophoudelik kaf in beuselagtige
besonderhede. Sy't nooit kon dink bunions kan vier uitgegroeide vroumense deur
twee koppies tee elk boei nie. Of hulle bemoei hulle met iemand anders, iemand wat
nie eens teenwoordig is nie, se skoonseun ‘in die Transvaal’ wat sy werk verloor het.
Nie een van die geselsers het dié kind nog ooit ontmoet nie, en sal ook nooit.
Anna se kinders is sorgsaam. Hul ma is vir hulle apart van alle ander mense in hul
wêreld. Hulle vra uit, en doen moeite om haar te bederf met geskenke anders as
sepies en sakdoekies; hulle probeer peil wat sy werklik behoef. Sy sien dit raak en
waardeer dit.
Maar hulle is verkeerd as hulle sê sy raak snaaks. Want al krimp haar treë, asof
haar nommer-drie-skoene op 'n dag haar eie stappies gaan insluk, en al wiebel sy
soms soos 'n trapsuut-

*

korswel: schertsen - praat snert, praat kaf: onzin praten - bunions: eeltknobbels - snaaks:
eigenaardig
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*jies, mis daardie ogies tussen sagte skubbe niks. Sy wei steeds daagliks onvermoeid

deur haar twee koerante en die stapels boeke, wat lyk of dit diepgewortel staan op
vrugbare aarde, want hoe anders groei dit dan, soos die stam van 'n lewende boom,
al hoër?
Laatmiddag van die laaste dag van daardie jaar, negen-tien-nege-en-negentig, lig
Anna se Citroën Pallas haar geruisloos en rustig op en ry sy na haar naaste Pick 'n
Pay. Hier is die gange tussen die rakke redelik verlate. Die vonkelwynpryse is drasties
gesny. Drasties en desperaat, want van die millennium-stormloop het toe net mooi
niks gekom nie, nes sy gereken het. Net so is die Y2K-virus seker ook koek
hiernamaals. Om te dink party mense is so verveeld, hulle moet hul eie Armageddon
opdroom. Sy glimlag met haarself op pad terug van die winkel, met haar twee sakke
goed in die middel van die Pallas se wye bagasiebak. Een sak vir die honde, Leeu
en Bella, en die ander een vir wanneer die kleinkinders die volgende dag kom.
Nie lank nadat sy by die huis terug is nie, bel 'n vriendin, Thea, weduwee soos sy
self (een wat haar nie ophou met snert nie): Kom drink 'n drankie, vir wat sit jy daar
so alleen?
‘Ek sit nie, dankie, ek lê lekker lankuit op die bed met 'n nuwe boek,’ antwoord
Anna wat pas in haar onderrok op haar bed gaan lê het. Die hitte van die dag het haar
uitgeput, én daar's die nuwe leesding. Sy hou van alleen, maar ter wille van Thea sê
sy: Goed dan, maar net vir 'n in en uit.
Anna sluit haar by Thea en haar mense onder die wingerdprieel aan. Twee van
Thea se kinders is daar, kinders wat voor Anna grootgeword het. Die dogter is 'n
aktuaris in Londen en raak al self grys. Die seun is 'n plaaslike musikant wat weet
hy gaan sy werk verloor omdat sy orkes gaan ontbind. Hy gaan later uit, vertel hy,
na 'n millenniumpartytjie waarvoor hy 'n veregedoente, so klink dit, op sy kop gaan
dra. Maar nou kuier hy eers by sy ma oor wie hy erg is.

*

trapsuutjies: kameleon-vonkelwyn-: mousserende wijnen-nes: zoals - koek hiernamaals: loos
alarm - veregedoente: vreemd hoofddeksel met veren - oor wie hy erg is: op wie hij bijzonder
gesteld is
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Hy is net weg toe 'n helikopter naby Thea se huis sy stert soos 'n weerhaan draai
terwyl hy opstyg, en dan noord dreun. ‘Dis die President,’ sê een van die ander
kuiergaste, glo 'n ministersraadgewer, ‘op pad Robbeneiland toe.’ Anna en Thea se
buurt is 'n klipgooi van die Groote Schuur-landgoed.
Thea se dogter buk haastig onder die wingerdvlegsels uit en korrel met haar
videokamera na die helikopter om later in Londen te wys daar gaan die President en
sy vrou, Zanele, na die partytjie op Robbeneiland.
‘Nie dat ons meer van hulle sien as julle nie,’ sê Thea vir haar dogter.
Met die omdraai sê-vra die dogter dat Kobus, haar broer, goed lyk.
Ja, antwoord Thea, die gordelroos is veel beter. Hy koppel hom nou minder aan
sy pynmasjien. Dit verdryf in 'n mate die pyn uit die senuweewortels, maar sal niks
doen aan die viruslading wat net nie wil daal nie. Hy praat oor sy siekte met sy ma
en suster, maar nie voor ander mense nie, nie eens Anna nie. Sy mediese fonds, sê
Thea, dra maar eina-eina by. ‘As hy nou 'n vierdubbele hartomleiding moet kry van
te veel tjops en bier en rondlê voor die televisie, dán betaal hulle.’
Die kuiergas wat die helikopter uitgewys het, lyk of hy ingestel is op luister eerder
as op praat - dít doen hy min en versigtig. Hy het die mooiste maar droewigste grys
oë, let Anna op. Die gesprek onder die wingerdprieel neem die jaar in oënskou.
Mense begin hul beste boeke van die jaar opnoem. Die man met die grys oë sê niks,
hoewel Anna seker is hy lees baie. Toe almal klaar is, herroep hy, byna afgetrokke,
'n onlangse gekibbel in 'n kabinetskomitee. Die presiese komitee kan hy nie onthou
nie, maar wat hy nie sal vergeet nie, is die komitee se aanbeveling aan die kabinet
om J.M. Coetzee nie met sy onlangse Britse boekprys geluk te wens nie. ‘Hulle het
gevoel die boek stuur 'n slegte beeld van die land na buite.’

*

eina-eina: bijna niets - tjops: koteletten herroep: memoreert
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‘Dít,’ sê Anna, en die yl grys haartjies van Thea se wenkbroue sluit daarby aan,
‘is 'n skande.’
Die volgende oggend, die eerste dag van die jaar twee-duisend (dis nou as jy
volgens die Christelike kalender tel, het Anna haar kleinkinders herinner), het niks
verander nie, anders as wat sensasioneel uit sekere oorde voorspel is. Hoe anders
sou ek dan vir my tee kon gemaak het? dink Anna, en wonder wat die paniekeriges
nou met honderde blikkies Weense worsies en stapels brandhout en gevulde gashouers
maak.
Die honde draai om haar bene. Staptyd, sê hulle. Die jong teef, Bella, beur hygend
teen die ketting om haar nek. Die hardhorende oue, Leeu, het artritis en velkanker
en sy oë is afgesluit agter vliese wat swart is in die skemer, maar petrolblou glim in
lig. Maar hy snuffel steeds sy stories by elke polletjie en paal uit, en lig 'n stram been
om ook sy bydrae te laat.
Dis net hul asems, haar en haar honde s'n. Hul bloed stu van kamer tot kamer.
Soos die pompe, maar net stiller, van die swembaddens agter die mure en heinings
waarlangs sy met hulle beweeg. Van ander geluide is die strate ontdaan. Die hele lot
babelas van 'n oormaat drank en kos en koop. Die kinders waarskynlik nukkerig uit
hul roetines. Sy stap rustig - met Bella se opgewonde asemhaling al effense steurnis
- deur die groot antiklimaks soos deur mis.
Hier ís dit nou, mymer sy, en niks het verander nie.
Die honde lei haar na die kanaal, die Swartrivier, lank reeds ingebeton. Dit was
die droogste Desember in twee-en-veertig jaar, het sy net nou die dag in 'n koerant
gelees, en op die sementbodem lê die lekseltjie doodstil. Sy begin uitwerk hoe oud
sy twee-en-veertig jaar gelede was, maar besef dis 'n som sonder nut en los dit. Toe
die bergies laas hier op die grasoewer lê en slaap het, het hulle hul gemors net so
gelos. Dit het intussen tot onder in die kanaal afgewaai. Anna is teë vir hulle, vir die
leeglêers wat die strate bemors.

*

die hele lot babelas: iedereen met een kater - bergies: daklozen die op of bij Tafelberg de
nacht doorbrengen - lê en slaap: lagen te slapen - teë: niet genegen
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Dis toe dat sy dit sien: op die dor, geel grassies langs die kanaal staan 'n boottreiler
sonder 'n boot. Bo-op die treiler - verbeel sy haar of is dit langer en dunner as
gewoonlik? - is 'n doodskis. 'n Skrams lagie wit verf is haastig oor die goedkoop
hout aangebring. Dis 'n eienaardige maer kis, asof uitgerek tussen kop en voete. Die
jong hond ignoreer die treiler, probeer verbybeur vorentoe. Maar nie Leeu nie. Hy
snuffel om die doodswa se wiele, gevaarlik glad vir die pad. Sy stert kwispel en hy
sein deur die vliese na Anna asof hy wil sê: ‘Sien jy nou, iets het tóg verander.’
Sestien dae later wil die kwik bo uit die barometer bars. Op Tafelberg, en verder
suid al met die bergketting langs, warrel vlamme al hoe wilder, hoër as branders,
hoër as bome. Hulle dans af op die kamme van die ongebrande struike en bome, klief
dit oop soos 'n stormwind. Vreet alles wat voorkom met 'n onheilspellende dreuning.
Twintig verdiepings hoog, het brandslaners met bloedbelope oë later vertel. Hulle
het roostuine en agapantlanings sien brand, stoele en silwermessegoed in
swembaddens sien dryf. Vroue histeries hoor skreeu en smeek oor selfone na
Stuttaford Van Lines se koel kantore. Hulle het gesien hoe mense op hul dakke staan,
tuinslang in die hand, en die vlamme soos 'n stormsee ry. Hoe 'n ou vrou se perswit
kop skroei omdat sy omgedraai het, terug in haar brandende huis in om net één
portret, dié van koningin Victoria in 'n goue kartelraam, te red.
Dae lank sit die vrou langs haar koningin. Sy bad nie. Sy trek die reuk van roet en
rook en gebrande hare om haar soos 'n kombers. Sy weet nie eens dat dié hel nou
oor die Kaapse Vlakte gespring het na die Hottentots-Hollandberge nie. Die
opleiwingerd teen die hange wat nie skroei of brand nie, hang verlep. Deur die
rookmis staan die son botstil en oranje soos in 'n kinderprent. Stoetperde op stal trap
en runnik onrustig. Hulle word in perdesleepwaens in veiligheid gebring. Hierna
volg die Weskus waar die skilpaaie wat nie in hul eie sop gaar kook nie, deur

*

branders: golven van de branding- brandslaners: brandbestrijders - agapantlanings: lanen
met keizerskroon - Stuttaford Van Lines: een verhuismaatschappij
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die teerpad, haar pootjies

verkool.
Soos 'n maanlandskap, het mense agterna beskryf. Anna weet weinig van die maan;
sy weet net haar keel brand. Buite in die tuin dwarrel, asof uit die niet, 'n blaartjie.
Sy steek haar hand daarna uit en met die ligte landing op haar palm verkrummel dit.
Sy gaan in en maak die vensters toe. Agter die ruite sif as soos kapok.
In dié dae is Thea se seun voortdurend in haar gedagtes. Hy en ook hulle, vir haar
sonder naam en gesig, wat 'n storie wil doodswyg.
My hond was reg, besef sy met 'n onwelkome en ongewone onrustigheid, en sit
vir haar teewater op, iets het tóg verander.
Uit Merke van die nag, Kaapstad: Tafelberg, 2001
Rachelle Greeff (1957) hoorttot de opkomende schrijfsters van de jaren
negentig. Met haar romans, verhalen en kinderboeken oogstte zij veel
waardering. De roman Al die windrigtings van my wêreld (1996) werd
vertaald in het Nederlands en het Duits. De onderwerpen die zij behandelt
zijn erg uiteenlopend. Het leven laat vooral op de vrouw sporen na.
Gelukkig houden zuur en zoet elkaar min of meer in evenwicht. Greeff
schetst intieme portretten van vrouwen. Haar werk ontroert zonder
sentimenteel te zijn. Ook de politieke en maatschappelijke veranderingen
in Zuid-Afrika en de gevolgen voor het individu krijgen ruime aandacht.

*

kapok: sneeuw
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Jalontie se strafreën
Elias P. Nel
'n Reënbooggoggatjie of rooibaadjie wat ná die somerreëns sy verskyning maak, is
nie giftig of gevaarlik nie. Hulle kan jou nie dood- of siek maak nie, maar die
piepklein, rooi, fluweelagtige goggatjies, kleiner as 'n pinkienael, moes die kinders
van Swartkop uitlos, nie aanraak en veral nie seer- of doodmaak nie. ‘Hoekommie,
Mamma?’ wou hulle by meer as een geleentheid weet.
‘Dissie liebe Here se goggatjies wat kom kyk of ons genôg reent gehadit,’ was
haar antwoord elke keer.
‘Ma’ Mamma, alle goggatjies en diertjies is tog liewe Jesus s'n. Hoekom ka ons
slange en anner goed soos skerpioene en muise doodmaak, maar ons ka nie eers
aannie reentgoggatjies vattie?’
‘Julle moetie met slim taletjies by my kom staan en vir my kros krêssies vra nie.
Ek sê mos nou vir julle, daai reentgoggatjies is yt en yt deurie liebe Here gestuur om
te kom kyk of dit genôg gereentit. Da'em sien julle mos hulle kom net ná die reent
en so twee, drie dae daarna is hulle weer weg. Dan's hulle trug na die liebe Here toe
om vir hom te sê ons het genôg reent gehad of om te sê die liebe Here moet nog reent
stuur.’ Meer as dit het hulle nie uit haar gekry nie.
Dit was oupa Booi wat tussen sy storievertellery met 'n ander verduideliking gekom
het. ‘Voortyd se oumense het mos innie veld gebly en kônsie gelees of geskryf hettie,
soos baie van ons oumense van vandag ôkkie ka lees of skryf'ie. Ewentwil, die

*

reënbooggoggatjie: regenboogkever - rooibaadjie: roodjasje - uitlos: met rust laten - taletjies:
verhaaltjes - vir my kros krêssies vra: mij aan een kruisverhoor onderwerpen - yt en yt: uit
en uit, helemaal - kônsie: konden niet- ôkkie... 'ie: ook niet
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hettie. Hulle het hulle se eie God gehad, !Xthui-Goab was sy naam. !Xthui-Goab
issie God van als ennie Maker van als. En !Xthui-Goab was baie lief vir sy tjeeners
en het op allerande maniere vir hulle versôre. Nou moet julle weet, voortyd se mense
het van hulle se vee gelewe, so die veld moes deurie jaar goed geweesit. Nou elke
keer assit reent, da het !Xthui-Goab boodskappers gestuur om seker te maak lattie
reent wat hy gestuur het, genôg vir sy tjeeners en hulle se vee is. In onse Bywel van
vidag lees julle wat ka lees mos van Josef wat deur sy pa gestuur is om sy broers
innie veld te loop soek. Nou net soos die Josef vannie Bywel deur sy pa mooi
aangetrek is, so trek !Xthui-Goab ôk sy boodskappers mooi aan. Da'em sien julle
mos allie reentgoggatjies het sukke blink rooibaadjies aan. Dis om te wys lat hulle
da'em 'n bietjie hoër is as allie anner diere wat ons elke dag sien.’
‘Ma' Oupa, hoekom sê onse mammas lat ons'ie aan hulle moet raak of hulle
doodmaak'ie?’
Oupa Booi kyk die kinders so een vir een deur sy skrefiesoë aan, terwyl hy met
sy mes 'n stuk pruimtwak afsny. Hy sit die afgesnyde stukkie in sy mond, kou dit
goed. ‘Ai, julle jong tjeeners van vidag vistaan ôkkie. 'n Boodskapper moet mos
truggaan en ga report wat hy gesienit. Assie reentgoggatjies nou seerkry of
doodgemaak word, ka hulle mossie ga sê of ons genôg reent gehad hettie. Da weet
onse !Xthui-Goab mossie of hy nog moet reent stuur offie reent moet laat ophou'ie.
Pertykeers hoor julle mos die wêreld het daar of daar verspoel, da moet julle weet,
iewerster het iemand !Xthui-Goab se boodskappertjies doodgemaak en hulle kônsie
ga report'ie.
‘En later het !Xthui-Goab 'n anner boodskapper, 'n mens ma ôkkie heeltemal 'n
mens'ie, gestuur om na sy tjeeners hier oppie aarde te kom kyk. Net soosie mense
vidag ongehoorsamig is en al wat 'n slegte ding is aanvang, so het die voortyd se ou
mense ôk maar gemaak. Toe stuur !Xthui-Goab sy boodskapper,

*

issie: is de - van als: van alles - ennie: en de - tjeeners: kinderen - geweesit: geweest zijn twak: tabak - mossie: immers niet
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so onner sy tjeeners losgelaat het, te kom beskerm. So 'n mens moet liewerster die
reentgoggatjies net so laat staan, want jy mors'ie met !Xthui-Goab nie. Hy straf 'n
mens baie hard as jy nie vir hom wil lyster'ie, so da'em moet julle die reëntgoggatjies
ytlos. Hoor julle vir my?’
So het hulle dit aanvaar. Elke keer wanneer die reëngoggatjies ná die reën verskyn
het, het die kinders wye draaie om die diertjies geloop. Net so af en toe kon iemand
nie die versoeking weerstaan nie, dan tel hy die pragtige, piepklein goggatjie op en
streel liggies met die vinger oor die fluweellyfie. Daarna word dit weer net so versigtig
neergesit.
Een slag nadat dit gereën het, het die kinders gespeel op die dele waar die oppervlak
hard was, maar met genoeg modder. Terwyl hulle so speel, kom Jalontie daar aan.
Hy het 'n groot koppiespeld met so 'n geel kop by hom, waarmee hy die meisies prik.
Toe hy daarvan verveeld word, begin hy na reëngoggatjies soek.
‘Wat wil jy mettie goed maak? Jy weet mos ons moet hulle ytlos!’ probeer Piet
Permidie keer.
‘Ek gaat hulle ammal vidag met my koppiespeld vreksteek!’ Die groter kinders
probeer hom vang, maar hy hardloop vinnig weg. Voordat hulle hom kon vang,
verdwyn hy tussen die huise. Die kinders het heeltemal van hom vergeet en gly-gly
in die modder voortbaljaar.
Maar skielik roep Sanna Hoi uit: ‘Kyk wat hettie blêrrie mannetjie aangevang!’
Jalontie staan windmaker en hou die koppiespeld met die geel kop omhoog met
'n hele klomp dooie reëngoggatjies daarop ingeryg.
‘Ek het julle mos gesê ek gaat hulle vrekmaak. Julle is net soosie klom? oumense
met hulle se ou vetlampiegelofies. Assie

*

mors'ie met... nie: behandel je niet als een kwajongen - slag: keer - vreksteek: doodsteken het voortbaljaar: speelden uitbundig verder - windmaker: grootdoenerig - vetlampie:
ouderwetse lamp die met vet brand
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hoër en roep vermakerig: ‘Kyk hoe sit hulle hier en ek mikeer nog niksie.’
Die kinders hardloop almal weg en maak dat hulle by hul huise kom. Niemand sê
iets aan die grootmense nie.
Die volgende oggend pak die weer dreigender saam as die ligte reentjie van die
vorige dag. Dik, donkerblou onweerswolke tot oorlopens toe vol hang laag oor
Verneukpan. Die weerligstrale wat kort-kort neerflits, word gevolg deur die diep
gerammel van donder. In al die huise word alle spieëls met doeke toegegooi en die
draadlose se buitelugdrade losgemaak en onder die grond begrawe om die weerlig
af te lei. Eers plof die eerste druppels neer, daarna reën dit duisende sinkemmers
water. Die hele voormiddag stortreën dit sonder ophou. Orals begin stroompies water
vinnig groter en groter word. Later vloei tientalle riviertjies tussen die huise deur.
Van die roukleisteenhuise gee in onder die massas water. Om die groter wordende
riviere van die huise weg te hou, word sandsakke inderhaas rondom die huise wat
nog staan, opgestapel. In die gietende reën word sand in goiing-sakke geskep om
teen die mure op te stapel. Die reën begin stadig deur die rietdakke drup. Emmers,
skottels en panne staan oral in die huise rond om die lekkende water op te vang. Die
water stroom later teen die mure af en kalwe die kleimure uit.
Jalontie-hulle se huis loop erg deur onder die stortreën. In die een muur is 'n sloot
regdeur gespoel. Die rietdak kreun swaar onder die water wat nie vinnig genoeg
afspoel nie. Dit lyk of die dak elke oomblik inmekaar gaan sak, die balke begin kraak
en meegee. Jalontie hoor hoe sy pa en broers rondhardloop om stutpale onder die
balke in te druk. ‘Assie reent nog moet langer aanhou, da sit ons vidag sonner 'n
huis,’ kla sy ma.
In sy halfdonker kamer sit Jalontie met toe oë na die reën en luister. Elke keer as
die weer blits en die donder rammel, krimp hy ineen. Die weerlig verlig die vertrek
met elke blits. Jalontie wens die reën wil ophou, maar hy het nie die moed om sy oë
oop

*

draadlose: radio - goiingsakke- jutezakken - Jalontie-hulle: Jalontie en de andere
gezinsleden-weer: bliksem
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nie. Dan hoor hy 'n geweldige slag buite en hoe sy ma-hulle
skree. Hy hardloop na die venster en kyk na buite. Die groot peperboom wat vlak
voor hul huis staan, is middeldeur geslaan.
‘O, my liebe Jeretjie! Wat het ek gedoen?’ skree hy en hardloop na buite.
In die gietende reën staan baie mense wat kom kyk wat gebeur het. ‘Dis da'em
baie snaaks,’ hoor hy sy pa aan een van die grootmense sê, ‘dit wil kompleet lyk
offie weer iets vir ons wil sê.’
Jalontie stap stadig na sy pa toe. In sy hand is die koppiespeld met die dooie
reeëngoggatjies. ‘Pa, is... issit so lat 'n mens'ie die rooibaadjies moet doodmaak'ie?’
vra hy bewend. Almal kyk verslae na die koppiespeld wat hy omhoog hou.
‘My tjeent, my tjeent, wat het jy gestane maak?’
‘Ek... ek het maar net gespeel, Pa, ek willie moeilikgeit gemaak hettie,’ huil
Jalontie. ‘Pa, Pa kan my maar doodslat assie reent net sal ophou.’
‘Nee, mannetjie, vir jou gat ekkie slattie, al issit wat jy kortkom. Jy vat nou daai
rooibaadjies en jy ga sit vir hulle een vir een mooi stadig innie water oppie pan.’
‘Oppie pan, Pa? So ver, Pa?’
Sy pa praat sag en stadig: ‘Luister hierso, mannetjie, jy praat'ie nog een keer teë
nie. Jy maak soos ek sê en loop sit daai boodskappertjies van !Xthui-Goab innie pan
en nêrens anners neer'ie. Verstaan jy vir my? Dis net Godsgluk lattie boom'ie oppie
huis geval hettie, anners was ons ammal nou dood. En vir wat? Net oorlat jy nie ore
aan jou harspan hettie!’
Jalontie voel hoe iemand hom aan die arm nader trek. Hy kyk om en sien dis oupa
Booi. ‘Jy moet nou vidag vir Oupa mooi lyster, my tjeent. Jy moet maak soos jou
tatta vir jou gesê het. Innie pan en nêrens anners ga haal jy daai rooibaadjies een vir
een van daai koppiespeld af en sit vir hulle stadig innie waters oppie pan neer. Nie
vinnig'ie en jy moet hulle ôkkie stane neergooi nie. As jy dit doen, sal !Xthui-Goab
eers kwaad wees en dan verspoel ons

*

Kortkom: nodig hebben - harspan: hersenpan - tatta: vader
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almal vidag. As jy die rooibaadjies neersit soos wat Oupa nou vir jou sê jy moet hulle
neersit, da sal die's wat ná vidag se reent kom, sien lattie eerste boodskappers dood
is. Dan kan hulle vir !Xthui-Goab ga sê sy boodskappers is dood en gaat'ie weer
trugkommie. Innie pan is waar'ie rooibaadjies die meeste is, so hulle sal sommer
daatlik sien wat vannie eerste rooibaadjies gewordit.’
Oupa Booi stoot hom vorentoe dat hy moet begin loop. Jalontie loer nog oor sy
skouer of sy pa of iemand nie dalk agterna kom nie. Maar niemand kom agter hom
aan nie. Die reën val hard teen sy gesig vas. Hy probeer dit wegvee, maar dit help
nie. Hy voel nie eens die trane wat oor sy nat gesig rol nie. Hy is baie bang. Wie sê
nie die weerlig slaan hom dood voor hy op die pan is nie? Hy begin hardloop, maar
stop weer dadelik. Hy kan nie deur die reënvlae sien nie. Heeltyd bid hy hardop:
‘Asseblief, Jere, of as Jere se naam !Xthui-Goab is, moet Jere ôk maar lyster. Ek is
jammer lat ek so ongehoorsamig vir Pa was en lat ek ôk so baie ongehoorsamig vir
Jere was. Ek sallie weer'ie. Spaar my net vidag, Jere. Asseblief, Jere.’
Sy gebed laat nie die donder en blitse bedaar nie. Elke keer as die weerlig hier
vlak langs hom slaan, gaan staan hy stil en wag om dood te gaan. Ná wat vir hom
soos 'n paar dae voel, kom hy moeg by die pan aan. Hy staan kniediep in die water.
Met bewende hande haal hy die reëngoggatjies af en sit hulle een vir een in die water
neer. Toe hy orent kom, slaan die weerlig om hom. Jalontie skrik so groot dat hy
agteroor in die water val. Hy bewe so dat hy byna nie die reëngoggatjies kan raakvat
nie. Die gerammel is oorverdowend. Dit voel asof die hemel skeur. Toe hy die laaste
goggatjie in die water los, draai hy om en begin huis toe hardloop.
Hy hardloop so hard dat hy nie eens agterkom die reën begin bedaar nie. Die blitse
en gerammel raak al minder. Dis eers toe die son flou deur die wolke begin skyn dat
hy sien die weer is besig om op te klaar.
Uit Mafoiing en annerlike gelofietjies, Kaapstad: Tafelberg, 2001
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Elias P. Nel nam met zijn debuut Iets goeds uit Verneukpan? (1998) meteen
een leidende plaats in temidden van de nieuwe kleurlingschrijvers. Hij
werd geboren op Verneukpan in het Kenhardt-district. Nel schrijft met
sympathie en deernis over de plattelandse kleurlinggemeenschap die hij
van binnenuit kent. Hij weet zijn personages raak te typeren. Zijn verhalen
zijn meestal rond anekdotes opgebouwd en met een humoristische saus
overgoten. Ze baden in een sfeer van nostalgisch verlangen naar een wereld
die zijn eenvoud en ongereptheid nog niet verloren heeft. De schrijver
gebruikt de omgangstaal van deze gemeenschap. ‘Jalontie se strafreën’
gaat terug op de mythen van de Bosjesmannen of San, de oorspronkelijk
bewoners van deze streek
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Kompos
H.J. Pieterse
Teen die tyd dat hulle stad toe trek, het Gawie en Mariana reeds aanvaar dat een, of
beide van hulle, onvrugbaar is.
Ná vyftien jaar se getroude lewe, hormoonbehandelings en verskeie boererate, het
hulle moed opgegee om hulle kant van die stamboom te kan voortsit. 'n Miskraam
vroeg in hulle huwelik het die hoop op 'n moontlike erfgenaam lewendig gehou maar
dit was die laaste teken. Met verloop van jare het dit hulle al hoe minder gepla; die
plaaslewe het immers meer as genoeg van hulle tyd in beslag geneem.
Toe die plaasaanvalle ook in hulle distrik begin toeneem, was Mariana heimlik
dankbaar dat hulle nie kinders het om ook te moet beskerm bo en behalwe die huis
en implemente nie.
Die soveelste onopgeloste aanval, dié keer op 'n buurplaas, was die laaste strooi.
Die buurman is vermoor en sy sewentigjarige vrou aangerand en verkrag.
Gawie het sy graadsertifikate opgediep en begin werk soek in die stad. Ná maande
se onsuksesvolle aansoeke was hy gelukkig om 'n pos te kry by 'n
versekeringsmaatskappy. Hulle het hul trek gepak, vir 'n laaste keer oor die stukkie
grond geloop en van die werkers afskeid geneem.
Ja, julle bliksems, het Gawie gedink terwyl hy en Mariana die werkers se hande
skud, nou moet julle maar oorvat en opdonder. Hy kon die uitdrukking op die meeste
van die werkers se gesigte nie peil nie.

*

boererate: kruidenmengsels - plaaslewe: leven op de boerderij - implemente: werktuigen graadsertifikate: diploma's - hul trek gepak: alles ingepakt voor de verhuizing - oorvat en
opdonder: de zaak overnemen en in elkaar laten zakken
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Van tyd tot tyd sou hulle vir 'n naweek teruggaan platteland toe, maar dinge was
nie meer dieselfde nie. Rondom al die dorpies op pad na hulle voormalige tuisdorp
het die plakkerskampe onbeheers gestoel. Die landskap het al hoe kaler begin lyk.
‘Oorbeweiding, brand... wat weet die lot wat boerdery...’ sou Gawie mompel.
Mariana het opgewek na die veldbrande weerskant die pad gekyk. ‘Komaan, hulle
brandmos alles afvoor die somer kom. Dis deel van hulle kultuur; om die natuur te
help, nie waar nie?’
‘Al kultuur wat hulle nou ken, is vernietiging,’ het Gawie stuurs geantwoord.’
Wat verwag jy van mense wat steeds lewende honde saam met hul dooies begrawe?
Moenie vir my probeer vertel die brande is beplan nie. Hulle het min of meer alles
gekry wat hulle wou gehad het, nou moet hulle maar self opsnork.’
Hulle voorstedelike huis het 'n hoë muur om die erf, sekuriteitsligte en 'n
afstandbeheerde hek. Soggens sien Mariana vir Gawie by die hek af en trek haar dan
terug in die huis.
Sy pak alles in die huis reg, kyk TV en lees. Stadigaan tree die verveling in. Die
bure het nog nie moeite gedoen om te kom kennis maak nie en sy voel kriewelings
in haar opstoot.
Eers ná 'n paar weke begin sy haar aandag op die tuin vestig. Die vorige eienaar
het nie juis groen vingers gehad nie en daar is baie werk voordat hulle tuin sal kan
kompeteer met die res van die buurt se netjiese grasperke en gesnoeide heinings en
bome. Die bome pla haar die meeste; daar is min inheemse plantegroei.
Toe die soveelste swart man een oggend die hekklokkie lui, besluit Mariana om
met hom te gaan praat. Van agter die staalhek vra sy die jongerige man wat hy wil
hê.
‘Ek is Abraham Mahlangu, mevrou,’ stel die man hom voor. ‘Ek sien u tuin is
deurmekaar. Ek werk goed, ek sal hom mooi regkry, betyds vir die lente.’
Mariana is verbaas oor die man se beleefde aanspreekvorm.

*

plakkerskampe: gebieden aan de rand van een stad of dorp waar men op eigen houtje
primitieve huisjes gebouwd heeft - gestoel: gegroeid - opsnork: zich zien te redden hekklokkie: bel bij het hek
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‘Ja... wel... jy sal eers met meneer Fourie moet praat,’ begin sy.
‘Ek sal môre vroeg weer kom, mevrou. Wat is u naam?’
‘Mariana... mevrou Fourie. Het jy enige verwysings?’
Die man haal 'n paar stukke papier uit sy baadjiesak en gee dit vir haar aan. Sy
lees die getuigskrifte van 'n paar werkgewers. ‘Kom weer môre.’
Die aand vertel sy vir Gawie van die ontmoeting en stel voor dat hulle 'n tuinhulp
in diens neem. Gawie sug terwyl hy na haar luister. ‘Ek het regtig gedink ons sal op
ons eie hier kan regkom... ek wil nie mense hierheen lok nie.’
‘Kyk hoe lyk die tuin. Ek kan nie alles self uitkap nie.’
Gawie dink 'n rukkie lank, en sê dan: ‘OK, ek sal môre met die knaap praat. Hoop
nie dis nog 'n chancer nie. Ek sien hulle elke dag hier langs die strate afloop vir
kwaadgeld.’
‘Hy het 'n oop gesig. Besluit jy self.’
Die volgende môre sit Abraham Mahlangu in die oprit en wag. Gawie en Mariana
groet hom en Gawie kyk ook na sy verwysings.
‘Hmm. Lyk of jy jou werk ken,’ sê Gawie.
‘Meneer kan gerus gaan kyk na die ander tuine waar ek gewerk het,’ antwoord
Abraham.
Hulle gesels 'n rukkie en Gawie stel Abraham aan as tuinman.
Die eerste dag hou Mariana hom dop terwyl hy die gras sny en die plante wat deur
die ryp gebrand is, uithaal. Hy werk vinnig en netjies. Wanneer sy vir hom brood en
tee bring, bedank hy haar, eet en drink vinnig en werk verder. Hy kom groet Mariana
aan die einde van die dag en belowe om die Saterdag weer te kom.
Soos sy vrou, is Gawie beïndruk met Abraham se resultate. ‘Die man ken sy storie;
kyk hoe mooi lyk die beddings reeds, reg vir die lenteplantasie,’ sê hy toe hulle deur
die tuin stap. ‘Volgende keer moet hy hier klaar maak, dan kan hy die dooie plante
en gras inspit vir kompos.’
Die Saterdag is Abraham vroeg op sy pos. Hy maak die snoei-

*

verwysings: referenties - die strate afloop vir kwaadgeld: niets te doen hebben - gesels: praten
- hou dop: in de gaten houden, kijken naar
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*werk klaar en grawe 'n komposgat in die agterste hoek van die tuin. Gawie pak die

motorhuis reg en Mariana gaan kyk hoe Abraham laag vir laag fynstamp in die gat.
‘Ek hou van die reuk,’ sê sy.
Abraham kyk vinnig na haar en glimlag. ‘Mens moet kompos hê, dis altyd goed,’
sê hy. ‘Mevrou sal sien hoe dit later in die beddings werk. Ons plant die saad net
goed en op die regte tyd, die natuur sorg verder vir alles.’
Mariana frons. ‘Ek ken darem kompos. Ons het lank met die grond gewerk,’
antwoord sy.
‘Waar het mevrou-hulle gewoon?’
‘In Mpumalanga, naby Machadodorp. Weet jy waar dit is?’
‘Ek kom ook van Mpumalanga af, van Groblersdal. Ek ken die wêreld daar goed.
Machadodorp ook. Dit was mooi daar toe ek jonk was, voordat ons verskuif is. Nou
is daar te min aan die gang.’
‘Waar het jy so goed Afrikaans leer praat, Abraham?’
‘Op skool, mevrou. Ek het nog altyd vir Afrikaners ook gewerk. Hulle is ten minste
reguit mense.’ Hy glimlag weer.
‘Dan sien ons jou volgende week?’
‘Tot volgende week, mevrou.’
Deur die weke sien Mariana en Gawie hoe die tuin omvorm word tot 'n pragstuk.
Die rose, dahlias, lelies, impatiens en bougainvillea kom goed aan. Die voëls keer
terug en Mariana verlustig haar daarin om in die middae deur die erf te loop en die
geure in te snuif. Nog net die bome wat pla, dink sy. Sy gesels af en toe met Abraham,
vra hom uit oor sy gesin wat nog op die platteland woon.
Aan die einde van elke maand betaal Gawie Abraham sy loon en sit 'n paar rand
by om sy waardering te betoon. ‘Ek moet sê, die knaap is beter as wat ek gedink het,’
sê hy aan Mariana. ‘Ek vertrou nog nie een van hulle nie, maar 'n mens veralgemeen
maklik in hierdie land.’

*

voordat ons verskuif is: voordat we verplicht werden elders te gaan wonen
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‘Hy het regtig groen vingers,’ sê sy.
Mariana besoek 'n spesialis en hy verseker haar dat sy wel een of ander tyd kan
swanger word. Hy skryf 'n verdere hormoonbehandeling voor. Sy wonder dikwels
daaroor terwyl sy die beddings en grasperk natlei. Dinge moet maar hulle gang gaan,
ons doen wat ons kan, dink sy.
Desembermaand vra Abraham 'n paar dae verlof. Mariana gee hom komberse, ou
klere, eetgoed en koeldrank om vir sy vrou en kinders saam te neem.
‘Baie dankie, mevrou; julle is goeie mense.’
‘Noem my asseblief Mariana, Abraham,’ vra sy en voel hoe sy bloos.
Hy kyk eers weg, sê dan: ‘Goed, Mariana, dankie. Ek sien julle weer.’
Op Kersdag daag Abraham en sy gesin by die huis op. Gawie gesels met die kinders
op Sotho en Mariana deel lekkernye uit die kombuis uit.
‘Julie moet mooi loop,’ groet Gawie hulle. ‘Volgende jaar doen ons die bome.’
In Januariemaand vra Mariana vir Abraham om al die uitheemse bome op die erf te
begin uitkap. ‘Hulle moet álmal uit, ook die witstinkhout,’ sê sy.
‘Ja, die skaduwee is nie goed vir die blomme nie, Mariana, maar die witstinkhout
is darem maar mooi...’
‘Alles moet uit. As ons skoongemaak het, kan ons besluit wat om nuut te plant.’
Sy kyk hoe Abraham boom vir boom afsaag en die stompe met organiese gif
behandel. Waar sy kan, sit sy hand by wanneer hy die takke opsaag en blare in die
komposgat inwerk.
Gawie word al hoe meer rondgestuur vir sy werk. Wanneer hy naweke terug is,
lê hulle lank en gesels oor die politiek. ‘Ek dink al hoe meer dis 'n bedekte seën dat
ons nie 'n kind het nie,’ dink hy een aand hardop. ‘Voortslepende geweld,
voortslepende geweld... dis al deuntjie wat almal deesdae ken.’

*

natlei: bewateren - komberse: dekens - lê hulle... en gesels: liggen ze te praten

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

299
*

‘Dit pla my nie eintlik meer nie,’ antwoord sy. ‘Die tuin hou my goed besig. Ek
en Abraham het groot planne; jy gaan die plek nie herken oor 'n jaar of so nie.’
‘Jy voel OK met Abraham so gereeld in die erf?’
‘Ja, hy is baie ordentlik.’
Hulle hernu Abraham se kontrak en hy kom drie keer per week werk. Mariana
verwonder haar steeds aan sy sekure vat, byna 'n streelbeweging oor die plante, oor
hoe hy, wanneer hy dink sy nie kyk nie, met die plante praat. Hy het mooi arms, dink
sy. Saam plant hulle 'n keiappel teen die agterste heining. Hier kom niks of niemand
deur nie, dink sy wanneer sy die digte bos deur die weke sien opskiet.
Gawie skrik wakker toe die flitslig op hom skyn. Hy sit verward regop en sien
twee mans met klapmusse op voor hulle bed staan. Hy wil aan Mariana vat, maar
die een man beduie dat hy moet lê.
‘Lat ons jou hande sien, lat ons hulle sien!’ sê die man. Gawie lê terug en laat sy
hande op die duvet rus. Mariana het ook wakker geword en kyk met groot oë na hom.
‘Jou gun,’ vra die man.
‘Ek het nie 'n wapen nie...’ begin hy. Dan tree die tweede man vorentoe en slaan
hom met 'n knuppel teen die slaap.
Hy roei deur donker water boontoe, probeer lug kry. Hy probeer skree maar daar
is iets in sy mond gedruk. Sy hande is stewig agter sy rug vasgebind en hy voel die
koue van die gangvloer. Die sitkamerlig is aan. Hy probeer hom loswoel maar kan
net teen die mure vasskop. Iemand praat êrens met Mariana. Die alarmknoppie is te
hoog teen die muur, hy kan dit nie bykom nie.
Gawie skuif in die gang af, hoor hoe die stem harder word. Hy kan nie die woorde
uitmaak nie; die stem is vriendelik bevelend.
Hy skop homself vorentoe en loer om die hoek van die sitkamer.
‘A, die baas van die plaas!’ sê die een man. ‘Ons het vir jou gewag. Ons maak
vannag paartie hier!’
Die sitkamer is 'n gemors van papiere, leë bierbottels en blik-

*

vat: greep - flitslig: zaklantaarn - klapmusse: balaclava's - lat: laat - die baas van die plaas:
de heer des huizes
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sy leunstoel, haar mond en oë toegebind met handdoeke, haar
arms vasgebind aan die leunings.
Hy probeer 'n klank uitkry, maar hoor homself net steun.
Die een man tree nader en sleep hom tot in die middel van die kamer. ‘Jy lieg toe
nie,’ sê hy. ‘Ons kry nie jou gun nie.’ Hy lag. ‘Jy het wragtag nie een nie!’
Gawie pleit met sy oë. ‘Moenie worry nie, watch net, baas,’ sê die man weer, trap
op Gawie se rug en skop hom totdat hy op sy sy lê.
Gawie sien hoe die ander man, wat nog nie 'n woord gesê het nie, die tou om
Mariana se arms met 'n kombuismes lossny en haar regop druk. Sy is doodstil. Dan
draai die man haar om, laat haar teen die stoel staan en skeur haar nagrok met een
beweging oop. Sy val skuins teen die stoel, maar die man druk haar weer regop.
Daar is 'n skielike stilte toe al drie mans na Mariana se wit boude kyk. Die prater
giggel en sê iets aan die ander man in 'n taal wat Gawie nie verstaan nie.
Die stil man gaan staan agter Mariana, trek sy broek af en voel oor haar lyf. Sy
steun benoud en spartel. Die man streel oor haar hare, haar nek, lig die nagrok op en
voel tussen haar bene. Toe sy begin wriemel, klap hy haar teen die kop, hou dan haar
nek vas. Hy voel verder en sprei haar bene oop.
Toe die man hom in haar indwing, hoor Gawie net 'n gesuis in sy kop. Die prater
giggel weer en moedig die ander man aan.
Hy beweeg vinniger en vinniger in haar, pluk haar regop toe sy sywaarts kantel.
‘Kyk mooi, my baas, kyk mooi!’ lag die man langs Gawie en skop hom in die
ribbes.
Die man druk Mariana se kop in die kussing in en versnel sy pas.
Gawie voel die man se skoen op sy sy en probeer wegkyk, maar kan nie.
Die man by Mariana se asem hyg. Toe sy rug krom trek, lag die man bokant hom
weer hard.

*

wragtag: inderdaad - versnel sypas: verhoogt zijn ritme
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Hoor hy ‘Mariana’ terwyl die man vorentoe ruk en sy vrou om die lyf vasklou?
‘Lê mooi so,’ hoor hy die man bokant hom sê. Dan tref die knuppel hom weer
teen die kop.
Abraham werk die laaste gras en blare van die dag in die komposgat in. Die kompos
doen sy werk in die beddings, dink hy. Die dinge werk altyd so.
Dinge is goed, al trek Mariana binnekort. Ná Gawie se dood het sy haar heeltemal
in die huis teruggetrek. Wanneer Abraham aanmeld vir werk, is die nuwe bome reeds
uitgesit om geplant te word: sipresse en eike.
Die polisie het deur die maande 'n paar keer gekom en gegaan, vir hom allerhande
vrae gevra. Maar sy tuin lyk onverbeterlik.
Hy trek die reuk van die kompos diep in sy longe in en spit verder. Die graaf stamp
teen iets. Hy gaan kry die tuinvurk en lig 'n paar lae gras op.
Die vel kleef nog ligweg om die beentjies van die klein geraamte, die reuk is sterk.
Abraham skrik en sit die vurk neer. Hy kyk lank na die vermolmde liggaampie,
raak weer daaraan met die vurk.
Dan stamp hy dit dieper in die gat in. Wat nou in die grond is, moet in die grond
bly.
Die vleis word gou deel van alles, dink hy.
Hy stamp die bene fyn, saam met die plantreste en gras, al dieper en dieper in die
grond van sy land in.
(Variasie op 'n ou tema)
Uit Ferreira, Jeanette (red.), Kruis en dwars. 37 nuwe stories oor
Suid-Afrika, Kaapstad: JL Van Schaik, 2001
Henning Pieterse werd geboren in 1960 in het Nederlandse Wageningen,
maar is opgegroeid in Zuid-Afrika. Een paar jaar geleden brak hij als
dichter plotseling door met zijn tweede bundel, Die burg van hertog
Bloubaard (2000), en veroverde hij de belangrijkste prijs van de Afri-
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kaanse literatuur. In 1998 had Pieterse al de verhalenbundel Omdat ons
alles is gepubliceerd. De schrijver deinst in deze verhalen voor niets terug.
Dit is literatuur als een rauwe hartenkreet, balancerend op de rand van het
exhibitionistische, schokkend en aangrijpend. Het verhaal ‘Kompos’ is
gesitueerd tegen de achtergrond van de machtswisseling in Zuid-Afrika.
De gevolgen van de bewindsovername door een zwarte regering reiken
verder dan het teloorgaan van de blanke privileges of van de westerse
cultuur. Het geweld wordt voorgesteld als een organisch bestanddeel van
de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. ‘Kompos’ treedt rechtstreeks in dialoog
met Disgrace van Coetzee en Donkermaan van Brink.

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

303
*

Tandeka
Eben Venter
Veertig jaar het Tandeka Radebe en haar mense op die plaas gebly. Haar kieste is
vet, wie sal haar jare kan bymekaartel? Voor haar oë het die Oubaas en die Oumies
grys geword. Stadig ook. Maar nou is daar 'n ander ding. Die Oubaas wil
Beskuitfontein verkoop.
Dis nie 'n ding wat vir hulle werksmense vertel is nie, hoekom sal die Oubaas?
Maar hulle het dit geweet. Groot karre het voor die hek na die jaart gestop. Wit mans
en wit vroue met mooi klere het uitgeklim. Partykeer het hulle 'n taal gepraat wat nie
Afrikaans of Engels was nie. Vuyo, die man wat veertig jaar al na die skaap kyk, het
die hek vir een van die karre gaan oopmaak.
‘Kom die Baas koop?’ vra hy sommer. Toe knik die een agter die stuurwiel sy
kop. Vuyo het daai aand kom sê die man was sommer nog jonk, maar sy kop silwer.
Van die jongetjies kon dit nie verstaan nie. En sy vrou ook, sê Vepi, sy was goud.
Uit die sak op haar skoot kom vyf rand na Vuyo toe.
Van toe af het hulle geweet dat hulle reg was. Hulle bly al té lank op die plaas dat
dinge vir hulle kan wegkruip. Die wit mense kon mos nog nooit iets wegsteek nie.
Die Oumies kom staan by Tandeka. Sy sit op die kombuistrap agter die groot huis,
enemmelskotteltjie met krummelpap op haar skoot. Tandeka kyk op na die Oumies
se oë. Die Oumies se oë is soos water wat die son vang.

*

plaas: boerderij - haar kieste is vet: ze is weldoorvoed, ze heeft het goed - Oubaas en Oumies:
aanspreekvormen van de blanke boer en zijn vrouw gebruikt door de zwarte arbeiders - jaart:
erf- enemmel: van email - krummelpap: pap van maïsmeel
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‘Tandeka, die Baas en ek het vir Beskuitfontein in die mark gesit. Ons moet
verkoop. Daar is niemand wat kan kom oorvat nie. Die Baas en ek word nie jonger
nie. En daar's die helle wat so moor en doodslaan. Ons gaan baie huil as ons van
hierdie plaas moet weggaan. Van julle af.’
Tandeka luister, maar sy weet klaar. Wat haar omkrap, is dat die Oubaas en die
Oumies hulle almal gaan vergeet hierso op Beskuitfontein.
Vuyo het gesê nee, so maklik is dit nie. Maar hy weet nie hoekom hy só sê nie.
Hy sê ook nie waarheen hulle moet gaan as hulle hier loop nie. Hulle swart mense
kan mos nou maak soos hulle wil. Bly waar hulle wil. Maar ander plekke het nie
werk nie. Die werk is op.
Vuyo is die man wat voor die Radebes hierso was, hy het al klaar op Beskuitfontein
na die skaap gekyk toe Tandeka daar aankom. Sy was nog intombi. Vuyo lyk jonger
as Tandeka, maar dit is nie so nie. Vuyo is die man wat voel hy's nooit beloon vir sy
werk met die skaap nie. Sy goeie hand met die lammerooie, met die klas van die
stoetramme, is nooit raakgesien nie. As sy weer kyk, is Vuyo kwaad.
‘Wanneer, Miesies?’ vra Tandeka en kyk op na die wit vrou. Sy sal nie haar pap
vanoggend klaar eet nie.
‘Ek kan nie sê nie, Tandeka, so iets kan mos vreeslik lank vat.’ Die boerboel kom
aangedraf, sit 'n voorpoot op die trap, loer na die pap en melk in die skotteltjie, op
na sy miesies. Sy sit haar hand op die groot kop.
‘Die Mies en die Baas moet ons nie weggooi nie.’
‘Jy weet mos ons sal julle nooit weggooi nie, Tandeka. Jy en Notemps is soos my
susters.’ Notemps maak die huis skoon, partykeer ook die blombeddings, boude in
die lug.
Tandeka glimlag, grawe 'n bolletjie mieliemeel uit haar kiestand. Dié ding van die
susters, dink sy. Voor haar gryp 'n warrelwind papiertjies en stokkies, spring links
na die watertenk toe, dan oorkant na die hekkie wat mens by die jaart uitvat. Dis lek-

*

die helle: de duivels - omkrap: ontstelt, ergert - intombi: meisje - boerboel: buldog
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*ker in 'n sonkolletjie, maar in die skuur waar sy gaan hout haal vir die Aga en in

die rantjies waar sy gaan houtmaak vir haar huis, kan Augustusmaand haar uittrek
en alleen los.
Dié ding van die susters. Nie dat die Oubaas en die Oumies hulle ooit soos honde
behandel het nie. Die geld was maar altyd skraps, maar die meel en tee en suiker,
die rantsoene, dié het altyd gekom. En elke maand 'n skaap vir almal daar teen die
rantjie. Kyk, daar is plase waar dit slegter gaan. Daar is plase waar die vensters van
die witmenshuis flenters gegooi is. Daar is plase waar die werk vir altyd opgedroog
het. Sy kan huil, sy wat Tandeka is.
Vóór 1994 het die Mies al met die ding van die susters gekom. Maar eers daarna,
toe Mandela op hulle swart-en-wit televisie voor die groot geboue koning geword
het, eers toe het die Oumies sommer vir haar en Notemps om die skouers gevat
wanneer sy van die see af kom. Sy ís lief vir die Oumies.
‘Die Mies sal my nie wegsmyt nie,’ sê sy weer.
‘Tandeka, hoe's jou hart dan vandag? Ek en die Oubaas het mos vir julle daai
huisies gekoop in die dorp. Julle name is almal op die lys vir 'n huis. Ek en die Baas
sal julle mos nooit weggooi nie. Gooi jy jou kinders weg, Tandeka?’
Maar dis die meel en die suiker en die ou-ooivleis. Waar gaan dit vandaan kom
as hulle eers in die dorp loop bly? En die hout?
‘Ons het so baie, baie jare op Beskuitfontein gebly, Mies. Ons het al julle kinders
voor ons gesien. Jou bybie, Kosie, hy het kom sê: Tandeka, ek kom boer by
Beskuitfontein. Ek kom sorg vir julle almal. Moenie worrie nie.’
Die wit vrou maak haar mond met haar hand toe en kyk skeef in die verte. ‘Jy
moenie so praat nie, Tandeka.’
‘Ai tog, Mies, ai toggie. Julle Kosie was 'n goeie kind. Nooit 'n skerp woord na
ons kant toe nie. Ons het almal gewens hy moet hier kom bly. Vuyo ook.’
Tandeka dink aan haar eie pa en ma, stokoud nou, wat agter-

*

Aga: bepaald soort fornuis - rantjies: heuvels - uittrek en alleen los: koud en miserabel zijn
- skraps: schaars - flenters: stuk - moenie worry nie: je moet niet bezorgd zijn
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*gebly het op die plaas van die Saaltjiebaas. Nie op die plaas so by die jaart nie, maar

op 'n veepos. Ver weg van vars water. Hulle het siek geword. Sy het langs die Oumies
ingery dorp toe. Met die Raad gaan praat. Daar sit nou swart mense agter tafels. Hulle
kan haar taal verstaan. Sy weet hulle kan meer help as die mense wat altyd agter die
tafels gesit het.
Sy vra vir 'n woonplek vir haar ou pa en haar ou ma. Ná maande kry sy 'n antwoord.
Daar is 'n huis naby die Rooistoor. Hulle kan daar 'n kamer kry. Oumies gaan op 'n
dag na die huis, sy hoor eers later daarvan. Die Oumies vat 'n ou jas en truie. Sy vat
brood, melk, vleisbene vir haar ou pa en ma. Die Oumies se hart, ai.
Die vrou wil terugloop die huis in, haar naaldwerk in die sonkamer gaan vat.
Tandeka kan dit sien. Sy wil haar daar by haar op die trap hou. Daar is nog iets.
‘Hoe sal ons in die dorp bly, Mies? Daar's nie genoeg werk vir ons plaasmense
ook nie. Die dorpsmense het klaar al die werk gevat.’ Die township het vreeslik
gespring, gespring. Die nuwe huise kruip al teen die berg op. Waar kom al die mense
vandaan wat hier by die dorp kom bly het? Sy ontstel haarself, sit die pap neer. Die
boerboel kan maar vreet. Sy is ontsteld. ‘Hoe sal ons nou maak, Mies?’
‘Tandeka, maar wat vra jy vandag alles vir my? Elke mens maak mos maar sy eie
lewe. Julle sal regkom, jy sal sien.’
‘Hoe kan ons regkom, Mies? Daar's mos nie spene wat saans melk kan gee vir ons
mense nie.’
‘Jy sal vir Mandela moet loop vra, Tandeka,’ maar voel skielik skaam dat sy dit
gesê het. En tog. Sy het haar idees oor die nuwe regering.
‘Mandela wíl vir ons gee, Mies. Maar daar is niks nie. Ons gaan swaarkry in die
dorp. Daar is nie hout nie.’
Die vrou van die plaas dink nou aan die plaas wat duskant die dorp lê. Sy naam
was Helvetia. 'n Switser het in die dertigerjare

*

veepos: plaats, zonder voorzieningen, waar het vee opgepast wordt - Raad: lokale bestuur gespring: gegroeid - duskant: aan deze kant van
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'n saal byna, het
spekvet engeltjies tussen wolke baljaar. Die ou Switser het bloekoms en denne
aangeplant, later het hulle hoër as die huis getroon, in die somer lieflike kolle teen
die wit gewels gegooi. O, sy was lief vir daardie huis. As sy haar voet op Helvetia
se werf neergesit het, het sy opgetoë gevoel. Selfs al het die moeilikheid toe reeds
begin. Vat daai Pôkkos, het die ou Switser sy rifrûe opgeja. Dit was die
Poqo-beweging. Hulle wou die ganse melkvoorraad van elke dorp vergiftig. Maar
daardie plaas, daardie Helvetia. Dat so 'n plaaswoning in hulle distrik gebou kon
word, was 'n gawe. Dit was die hand van die Here oor die ou man.
Maar die laaste jaar of wat - ag, dit het gebeur voor jy jou oë kon uitvee - het die
township tot teen Helvetia aangekruip. Vandag staan nog net een gewel. Die bome,
almal, elke liewe een van die pragspesies, is tot op die grond afgesaag. Vuurmaakhout.
Hulle sal nog alles gedaan maak. Die hele land. Sy steek haar sakdoek terug en met
geweld pluk sy die hond aan sy halsband nader om teen haar heup te kom staan.
‘In die winter kry die mense die swaarste,’ sê Tandeka. ‘Hulle weet nie meer waar
om hout te kry nie. Die besembos op die dorp se berg is lankal klaar.’
‘Mandela het dan gesê almal gaan elektrisiteit hê. Julle huisies wat ek en die Baas
vir julle gekoop het, gaan elektrisiteit hê, en 'n spoeltoilet. Dis hoe ek dit verstaan
het.’ Haar woorde weerklink skerp. Die mense moet ook maar soms hoor wat hulle
nie wil nie.
Tandeka druk op haar knie en beur orent. Sy bly egter op die grond onder die trap
staan en loer na die Mies. Vonk in die blou oë. Daar is nie 'n ding by haar mies wat
sy nog nie gesien het nie. Sy is nooit niks gespaar nie.

*

het... baljaar: speelden uitbundig - bloekoms: eucalyptusbomen - werf: erf- rifrû: Rhodesische
draadhaarhonden - Poqo-beweging: militaire vleugel van het Pan Africanist Congress gedaan maak: vernietigen, opgebruiken - beur orent: moeizaam recht komen
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‘Beskuitfontein sal mooi verkoop, Mies. Die Baas het altyd goed na sy veld gekyk.
Julle sal mooi loop, Mies.’ Aan tafel, nes sy die volgelaaide skinkbord inbring, het
sy die Oubaas en die Oumies al sien tande maak. Sy het gesê, nee, sy weet wat is
daai ding wat hulle baklei. Hulle praat praat praat. Te vinnig. Sy het die kinders almal
sien huil, almal saam as hulle pa en ma tande maak. Niks is haar gespaar nie. Veertig
jaar.
‘Ons hoop so, Tandeka. Ons het hard gewerk. Hier was niks, nie 'n enkele boom
of boorgat of draad toe ons hier kom bly het nie. Jy was 'n jong vrou.’ Byna sê sy
iets oor haar borste daai tyd, want sy wil die gesprek wegstuur, ligter maak.
‘Kleinbaas Cliffie en die kleinmies Christa sal lekker kry as Beskuitfontein eers
weg is.’ Dis haar laaste steek. Sy weet die wit vrou besef nou dat sy van die geld
praat wat die verkopery gaan bring. Beskuitfontein wat sy en die Oumies ken, word
nou 'n ander ding. Geld. Maar jy kan nie op geld bly soos op 'n plaas met 'n werf nie.
En die geld gaan anderkant toe, na die twee kinders wat agtergebly het. Dis die naaste
wat Tandeka daaraan kan kom om te sê: ons het veertig jaar hier gewerk, die oes van
hierdie Beskuitfontein is ons s'n ook.
‘Jy praat mos nou van dinge waarvan jy niks weet nie, Tandeka. Dit het ook niks
met jou uit te waai nie. Dis nie jou besigheid nie.’
Vonke. Dis Vuyo se dinge dié, dit vermoed sy en haar man al lank. Sy hans streke
sypel deur na die ander. Voor haar was Tandeka nog nooit so astrant nie. Sy was
altyd die slimste hier in haar huis, dié Tandeka. Die resep van haar lamsmarinade,
van pannekoek, papierdun en deurweek, moes sy net een keer gewys het. Maar nou
gaan sy werklik te ver. Sy weet nie wat Jurgie, die Duitsertjie wat van Beskuitfontein
'n wildplaas wil maak nadat die koop afgehandel is, met Tandeka-hulle gaan maak
nie. Sy gee ook eintlik nie om nie. Die meeste sal seker na hulle huisies op die dorp
moet trek. Haar hart gaan uit na hulle, maar Tandeka moet darem nie op háár tone
kom trap nie.

*

mooi loop: het goed hebben - nes: juist wanneer - tande maak: ruzie maken - hans streke:
opstandigheid - astrant: vrijpostig - wildplaas: boerderij met wilde dieren
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‘Jy moet opskud met die kos, Tandeka. Teen sesuur is die mans hier, ons sal nie
kan wag nie. Die patats...’
‘Watter mans, Mies?’
‘Kyk, Tandeka, jy't nou alles vir my gesê wat jy op jou hart gehad het. Ek kan
baie dinge vir jou ook sê, maar ek sal my bek hou. Hierdie land behoort nou aan julle
en julle kan daarmee maak wat julle wil, want ek sal gelukkig nie meer hier wees
om dit te aanskou nie. Maar wat ek en die Baas hier op Beskuitfontein gebou het, is
nie julle s'n nie. Jy moet dit baie mooi begryp. Ek het al dikwels vir jou gesê jy en
Notemps, julle is soos my eie susters vir my. En ek het respek vir jou. Die baas ook.
Hy groet jou met die hand. Maar só, soos jy nou gepraat het, praat jy nie weer met
my nie. Allamagtig.’ Sy swaai om en stap met die hond binnetoe.
Die verwarmer is aan, die sonkamer oorverhit. Sy gaan sit, trek haar breiwerk
nader, net nader, want sy laat die geblomde breisak net so by haar voete staan. Sy
kyk oor die geel grasperk na buite, vou haar hande, byt haar onderlip.
Die Here het Kosie weggevat voordat sy hande hard geword het. Sy sal swaar hier
weggaan. Haar hele lewe lê hier. Watter wilger op hierdie werf het sy nie met emmers
water aan die lewe gehou in hoeveel droogtes nie? Sy't haar al probeer voorberei op
die dag waarop hulle die laaste keer hier sal wegry, maar niks help nie. Haar hand
en hart raak aan die bewe. Dis soos om weer 'n kind af te gee.
Dit was laatmiddag toe sy die heel eerste keer hier op Beskuitfontein uit 'n motor
geklim het. Stowwerig. Die fondasies van hulle huis was reeds gegrawe. Karel het
nie op hom laat wag nie. Sy durf het haar aangetrek. Later het dit obsessioneel geword.
En wou sy weghol.
Haar man hou die deur van die Chev vir haar oop en hulle loop oor die rooi grond
na wat hulle huis sou word. Sy arm om haar lyf. Die son wil net-net sak, voëls in die
verte, want daar was g'n boom op die werf nie. Toe, 'n stofstreep deur die veld na
hulle toe. 'n GMC-bakkie jaag tot byna bo-op hulle en slaan brieke aan

*

patats: zoete aardappelen - swaar: met verdriet - bakkie: kleine auto met laadbak - brieke:
remmen
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uit, slaan die deur toe.
‘Karel,’ praat hy uitasem met haar man, ‘ek soek 'n los vreksel wat hier na jou
gehol het.’ Spoeg. Sweet. ‘Dié kaffer skiet ek nog vanaand vrek.’
Dit was gewoon om in daardie jare, en selfs lank daarna, nog só na Tandeka en
haar mense te verwys. Maar die manier waarop die ongeskeerde mannetjie dit gedoen
het, die punte van sy ore bloedrooi, het haar omgekrap en afgestoot. Eers drie maande
later is daar tyd gemaak om haar aan Saaltjie voor te stel. Sy kon sy plat voorkop nie
voor haar oë verdra nie.
Jare der jare moes sy baklei voordat die mans hier geleer het om haar te respekteer.
En nou nog, ag, wat help dit tog om oor so 'n hopelose saak te tob. Toe skielik, Kosie,
haar jongste, morsdood in 'n motorongeluk. Hy't nie bestuur nie. Sy's nie een vir
selfbejammering nie, maar die geel grasperk anderkant die sonkamer se vensters
swem voor haar oë.
Dan kom sy regop, betrap haarself met byna dieselfde ding, weer, in haar gedagte:
Kosie se pofferhandjies op sy driewiel se stuur hier op die einste grasperk. Dit sal
nie deug nie, sy mag haar nie in pyn toedraai nie. Sy sai 'n rukkie gaan lê. Om Kosie
nie te vergeet nie, maar weggebêre te hou. Sy moet haarself daarby neerlê.
Tandeka sny 'n groot stuk botter af, dit is sag van staan in die kombuis, en sit die
reuseklont op die patats. Sy draai 'n botteltjie oop en haar hand sukkel om die
kaneelstokkie raak te vat. Sy wou nie die Mies kwaad maak nie. Sy wou net sê hoe
sy is, want sy weet hulle mag maar. Tog weet sy nie hoe hulle nou ánders moet wees
in hierdie land vandat een van haar eie mense koning geword het nie. Annerdag in
die dorp sit sy 'n bietjie voor die Engelsman se winkel, haar goed diep onder die
groen bank ingedruk teen die rondlopers. Sy vertel van haar Oumies en haar Oubaas
se ding met die plaas. Toe slaan die een langsaan met 'n vinger by haar kop: is jy
geza om nou nog Baas en Miesies te sê?

*

'n los vreksel: een alleenlopende zwarte schelm - pofferhandjies: opgezwollen handjes - die
einste grasperk: op precies dit grasperk - geza: gek
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Maar Tandeka weet hoe lyk 'n ooi as hy giftulp gevreet het, hoe hy beginne draai,
hom disnis loop in die draad, mal tot in sy groen binnegoed toe. Sy's nie daai ooi nie.
Die mense van die dorp is anders, hulle verstaan niks, hulle kan maar praat soos hulle
wil.
Sy buk swaar om die Aga oop te maak, die pan met die boud loodswaar. Op
Beskuitfontein is die Oubaas se lammers soos ooie. Sy draai die boud om, steun en
drup bruin vetwater oor sy wang. Klein Cliffie en Christa kry al Beskuitfontein se
geld, maar hulle het nooit 'n vinger op hierdie plaas verroer nie, net karretjies gespeel,
en poppe.
As sy vanaand alleen sit met haar beker koffie, drie lepels suiker, sal sy vir haarself
sê dis reg so. Reg so.
Uit Twaalf, Kaapstad: Queillerie, 2000.
Eben Venter (1954) is een kind van de Karoo, een onherbergzame streek
in het Kaapse binnenland. Vooral met de romans Foxtrot van die vleiseters
(1993) en Ek stamel ek sterwe (1996) heeft hij zijn literaire reputatie
gevestigd. Zie ook hoofdstuk 3.

*

giftulp: bepaalde giftige bloem (geen tulp) - disnis: te barsten
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In die paradys
Herman Wasserman
Hy kan nie onthou dat die winters so koud en nat was toe hy voorheen, in 'n ander
lewe, hier gebly het nie. Die kaggel brand hoog net 'n paar tree van hul tafel, maar
dis steeds te koud om sy baadjie uit te trek. Is dit net vanjaar dat die sneeu so dik lê
op die pieke, of onthou hy maar net nie goed nie? In twee-en-twintig jaar het baie
dinge in die wêreld al verander, die weer kon seker ook. Hy glimlag skielik toe hy
'n advertensie onthou wat hy 'n paar jaar gelede in Londen gesien het: ‘If the effects
of global warming are everywhere, why is my flat so fucking cold?’ Buite roer geen
mens nie, net nou en dan swiep 'n motor verby, stertligte smeer rooi teen die nat
restaurantruit. Eintlik moes hulle by die huis gebly het, dink hy. Hulle het pas die
naweek 'n nuwe olieverwarmer aangeskaf, hy het 'n nuwe boek waarvan die storie
hom pas begin beetkry het, daar is nog meer as 'n driekwart van die bottel tienjaaroud
oor. Dis iets wat hy gou aangeleer het hier op die platteland, sulke introverte aande
van musiek luister op die rusbank, te voel hoe hy stadig aangeklam word en die
kamermure om hom stadig begin smelt. Om dan sy kop agteroor te laat sak, die
oopgeblaaide boek oor sy gesig te sit en die papierreuk in te asem. Daar is iets in
oorsese slapbandboeke wat hom veral aanstaan, iets veraf en effens bitter in die reuk.
Om so aan die slaap te raak, sy kop in 'n ander wêreld, dis 'n reis wat hy graag
onderneem.
Maar dit was deel van die voorwaardes, dis een van die tien punte in hul
‘genesingsplan’, soos voorgeskryf deur die goeie dr. H.G. Feenstra, D. Litt. et Phil.
(Psig), SA, oftewel hul nuwe

*

aangeklam: dronken

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

313
*vriend Hans, soos hy hulle reeds in hulle eerste sessie aangemoedig het om hom te

noem. Hulle moet meer uitgaan. Hulle moet probeer vriende maak. Hulle moet
stokperdjies kry wat hulle uit die huis uit sal neem. Hy moet leer om homself terug
te dwing in die wêreld, leer om hom minder te onttrek, leer om te kommunikeer. Sy
moet haar vrese konfronteer, leer om tussen ander mense te kan beweeg, leer om te
ontspan. Hulle probeer nou al maande lank.
‘Wat lag jy?’ vra Hannelie toe sy hom sien glimlag.
You had to be there, dink hy, maar wend 'n poging aan. ‘Ag, ek dink sommer aan
die koue, en iets wat...,’ begin hy, maar stop toe die kelnerin nader kom en die
spyskaarte neersit. Sy het 'n ring deur haar naeltjie, presies op Kobus se ooghoogte,
en hy moet homself dwing om nie daarna te staar nie. Hy kan sweer sy het dit nog
nie laas keer ingehad nie.
Ná sy hulle gelos het om oor hul bestelling te besluit, gesels hulle nog hiernatoe
en daarnatoe oor wat om te eet. Dankie tog vir die uitgebreide spyskaart, dink hy.
Daar is tientalle goeie restaurante op die dorp, maar hulle kom elke keer terug
hiernatoe. Is dit die vyfde of die sesde keer? In die dorpskoerantjie lees hulle gereeld
van nuwe eetplekke wat oopmaak, sien die sosiale foto's van paartjies met wynglase
in die hand en styf geposeerde glimlagte, en telkens neem hulle hul voor om 'n nuwe
plek te probeer. Maar voor hulle weet, is hulle maar weer op dieselfde plek. Hulle
bestel darem elke keer iets anders - hierdie keer besluit hulle op pastas. Die praat
droog op pas nadat hul keuses in die kelnerin se boekie opgeskryf is. Hannelie begin
patroontjies op die tafeldoek natrek, vroetel aan die tandestokkies in die houertjie in
die middel van die tafel. Hy kyk die kelnerin agterna. In die hoek by die visbak
fluister 'n jong student in sy metgesel se nek, sy lag hardop en uitbundig.
'n Rustiger lewe sou die antwoord wees, het hulle maande gelede besluit, vars lug
was beter terapie as enigiets wat Hans hulle sou kon gee. Stap vir stap het hulle die
stadslewe soos 'n vel van hulle

*

naeltjie: navel
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reklamebord by die ingang van die nuwe ontwikkeling gelok. ‘Gmf,’ het Kobus
gesnork, ‘tipies. Almal in die omgewing is so Afrikaans soos braaivleis en bidure,
maar as daar grênd gewees moet word, moet daar mos in Engels gepraat word. Óf
Engels, óf die plek moet 'n pretensieuse Nederlandserige naam hê.’
Die ontwikkelaars se vlae het gewapper by die fonteintjie by die ingang, die bouers
se lorries het gesteun deur die strate. Een vir een het die vier by viers daardie
Sondagmiddag deur die veiligheidshekke getrek, op 'n streep het die gesinnetjies
rondom die toonhuise gedrentel. Iets in die eenvoud van dit alles het hulle dadelik
aangetrek, asof 'n tannie met 'n skinkbord koffie en beskuit hulle êrens op 'n stoep
staan en inwag.
Die trek uit die stad was nie die terapeut se voorstel nie, maar hul eie besluit. Hulle
kon nie in dieselfde huis bly nie - Hannelie het aanhou nagmerries kry, steeds gesigte
gesien in die gang. Kobus het swaarder begin drink, sy humeur al meer begin verloor
vir kleinighede. Saans kon hy nie tot rus kom nie, obsessief deur die huis bly loop,
oor en oor seker gemaak al die deure is gesluit. Party aande het hy so daarteen
opgesien om huis toe te gaan dat hy om en om die blok gery het, al stadiger en
stadiger, tot hy genoeg moed bymekaar geskraap het om by die oprit in te ry. Dit het
nie gehelp dat ander mense hulle bly vertel het dat dit soveel erger kon gewees het,
dat hulle gelukkig was dat hulle nie geskiet of verkrag is nie. Die stad het hulle begin
vasdruk, by elke robot was daar 'n kaper, elke vreemde gesig op die sypaadjie was
'n moontlike inbreker. Elke geluid in die nag het 'n herhaling van die vorige keer
aangekondig, elke skaduwee wat beweeg het was een van húlle wat op borgtog
uitgelaat is.
Hulle het reeds 'n maand of wat gesoek toe die agent hulle van die nuwe
ontwikkeling vertel. Net 'n paar strate, op 'n stuk

*

nuwe ontwikkeling: bouwproject - grênd gewees moet word: indruk gemaakt moet worden
- toonhuise: huizen die men kan bezichtigen - tannie: oudere vrouw - stoep: terras - oor en
oor: telkens weer - robot: stoplicht - agent: makelaar
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gaan kyk en gesien hoe daar weerskante van die enkele rytjies huise 'n oop stuk veld
strek, rye bome wat eers 'n peerboord was, 'n paar hektaar wingerd. Op die oog af
vreedsaam, maar die buurt is omring met 'n ses voet hoë muur, daar is slagbome by
die ingang waar besoekers moet inteken, sekerheidswagte patrolleer die strate. ‘Dis
soos The Truman Show,’ het Kobus geskerts, maar hulle het dieselfde Sondagmiddag
nog 'n aanbod gemaak.
Hulle het 'n hond gekoop en begin stap. Aanvanklik het dit vir hulle effens vreemd
gevoel om so opgepas te word, maar hulle het gou meer ontspanne begin voel. Hy
het 'n praktyk op die dorp oopgemaak, sy het van die huis af gewerk en nou en dan
kliënte oor middagete in 'n restaurant ontmoet. Vyfuur saans het hulle egter
teruggetrek agter die mure, binnekant toe begin lewe. As hulle 'n ander lewenstyl
gesoek het, het hulle dit gekry. Hulle het die sosiale lewe in die stad nietemin aan
die begin erg gemis - die skemerkelkies in modieuse kroeë, die uitsnuffel van nuwe
restaurante, die kunsflieks. Aanvanklik het van hul stadsvriende nog een of twee
keer deurgery om te kom kuier, maar later ook begin wegbly. Dié wat opgedaag het,
het sonder uitsondering 'n opmerking gemaak oor hul omheinde gemeenskappie (‘'n
banggat-park’ het een dit genoem; 'n ander - 'n dosent aan die universiteit - het 'n
debat ontketen oor hoe dié soort buurt die eksklusiwiteit van markkragte simboliseer,
'n finale erkenning dat die gaping tussen ryk en arm nie meer oorbrug kan word nie).
Dit was 'n verskynsel wat hulle voorheen nog net in Gauteng aangetref het en nie
hier in die idilliese, vreedsame Bolandse Eden nie. ‘Die plek krioel van die gangsters,
man,’ is Kobus se standaardantwoord daarop, ‘jy moet sien hoe alles in die dorp nou
omhein is, elektriese drade oral, selfs die koshuise het veiligheidsdeure. Dis nie meer
soos in ons dae nie.’
Dit was nie lank nie, of hulle het gewoond geraak daaraan, be-

*

peerboord: boomgaard met perenbomen - skemerkelkies: drankje in de vooravond - flieks:
films - banggat: angsthaas - Bolandse/ die Boland: streek rond Stellenbosch
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*gin ontspan in die wete dat hulle hier seker so veilig is as wat hulle enige plek in

die land kan hoop om te wees, weggesak in 'n lou poel gerustheid. Saans het hulle
verby die veiligheidswagte geloop en gegroet, of uit 'n motorvenster gewuif. ‘Julle
moet kom kuier!’ het Hannelie vir hul dogter in Londen 'n e-pos geskryf, ‘jy sal nie
glo hoe voorstedelik ek en Pa geword het nie! Viva suburbia!’
Hul lewe het 'n geroetineerdheid gekry wat dit nooit in die stad gehad het nie, en
die reëlmaat van klein doenighede het hulle gesus. Twee keer per week speel hy
muurbal teen iemand wat deur sy sekretaresse aan hom voorgestel is, 'n skoolhoof
op die dorp, en twee keer per week verloor hy. Twee keer per week maak hy kos gewoonlik 'n pot Maleise kerrie of braaihoender - drie keer per week is dit haar beurt,
meesal aansienlik meer kreatief, uit 'n kookboek van Donna Hay of 'n Internetresep.
Hy werk selde meer later as vyfuur en het begin uitsien na vroegaande, wanneer hy
met die hond kan gaan stap en sien hoe die son sak agter die heuwels onder die tjalies
rooi-en-bruin wingerdlappe. Die laatherfs is sy gunstelingtyd van die jaar, veral hier,
waar die lug bros is en bome en wingerde louwarm kleure begin kry. Hy stap graag
tot bo-op een van die kleinerige heuwels in die stuk veld, van waar hy kan uitkyk
oor landerye, damme en plaashuise. Halfpad teen die heuwel op staan 'n lukwartboom.
As hy op 'n helder dag korrel tussen die grootste mik van dié boom deur, kan hy in
'n reguit lyn sien verby die dakke van die huise. Doer in die verte, anderkant die
lappe bruin en groen, die spikkels huise en die eerste gloeisels van straatligte wat
aangeskakel word, kan hy Tafelberg dofweg teen die skemer horison geteken sien
staan. Ver, maar nie onbereikbaar nie. As hy 'n rukkie so staan en kyk het, hom
verbeel hy kan in die rye liggies 'n patroon uitmaak waarin hy voorstede, paaie en
bakens kan herken, het hy effens kriewelrig begin voel. Iets het êrens gekrap,

*

e-pos: e-mail - muurbal: squash - kerrie: curry - tjalies: omslagdoek - bros: broos - damme:
waterreservoirs - lukwartboom: Japanse mispel - korrel: mikt - mik: hoek van stam en tak doer in die verte: heel in de verte
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*maar hy het nie te lank gewonder daaroor nie. Sy verbeelding het hy eerder oor die

boom laat gaan. Wie sou nou 'n lukwartboom juis hiér kom staan en plant het? So
onvanpas, die groot boom met sy boskasie blare tussen die geometriese rye wingerd?
Tot sy verbasing loop hy twee van sy universiteitsvriende raak in die dorp, en
herken hulle sonder veel moeite. Een van hulle is 'n ouditeur by 'n plaaslike firma,
bly al meer as sewe jaar daar. Die ander een het onlangs ná sy egskeiding getrek uit
Gauteng, vir hom 'n kleinhoewe gekoop waar hy op klein skaal met kruie boer en
uit 'n ou werkershuisie 'n klein belastingkonsultasie-besigheid bedryf. Hy verbeel
hom hulle herken in mekaar se oë iets, dalk 'n soort gelatenheid, iets amper soos
moegheid. Hulle ontmoet mekaar nou en dan vir 'n drankie ná werk, 'n keer of wat
selfs vir 'n braai. Oor die ou dae praat hulle heel vrolik, oor die jare sedertdien het
hulle nie veel te sê nie.
Die kelnerin glimlag vriendelik toe sy die kos neersit.
‘Oom en tannie moet net roep as daar nog iets is,’ nooi sy voor sy wegstap.
‘Wanneer laas het 'n kelnerin jou tannie genoem?’ vra hy.
‘Ons is tussen ons eie kerk se mense,’ grinnik Hannelie, ‘welkom.’
Hy stoot die irritasie met die kelnerin eenkant toe, en besluit om die aanmerking
eerder as 'n aanknopingspunt te gebruik. Nie nou al die aand verniel nie. Terwyl
hulle eet vertel hy haar van die ou man wat hy vroeër die aand tydens sy stappie deur
die buurt op en af in die straat sien loop het met 'n Bybel in die hand, mompelend
by homself.
‘Vreemd!’ roep sy. ‘Ek het hom nog nie gesien nie. Wonder of dit 'n nuwe intrekker
is?’
‘Ek dink hy is familie van die Therons by nommer agt,’ sê hy, ‘ek het hom daar
sien ingaan.’
Hy vertel haar nie van die halwe karkas 'n paar huise ondertoe nie. Hulle eet
immers, en die vorige keer toe 'n hond voor hul huis doodgery is, kon sy nie slaap
nadat sy self die bloed met 'n

*

besigheid: kantoor, zaak - amper: bijna
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*tuinslang van die teer probeer afspuit het nie. Die nuutste skermutseling tussen hul

bure sou ook nie nuus wees nie - hy het niks om by te voeg by die nou reeds bekende
en reëlmatige aandelikse litanie van gille en huilbuie nie. Behalwe miskien dat hy
vanaand in die verbygaan die man se stem deur die venster iets hoor sê het soos ‘ek
belowe... ek belowe’.
‘O ja, amper vergeet ek!’ roep Hannelie skielik, en moet keer dat die wyn nie by
haar mondhoek uitspat oor haar hemp nie. ‘Ek het vanmiddag toe ek by die huis kom
gou om die blok gaan stap met Brakanjan, die son het so 'n rukkie geskyn, toe dag
ek ek moet hom bietjie oefening gee. Elk geval, ek was net by die einde van die
teerpad, daar by die begin van die veldjie, toe keer daardie vrou met die kierie my.
Jy weet mos, daai maer antie wat daar oorkant langs daardie mense met die poedels
bly. Sy keer my toe voor. Sê ek moenie deur die veld stap nie, sy het 'n moerse slang
daar gesien die vorige dag. 'n Kapel of 'n ding. Nogal grillerig, nè? Om te dink hulle
is so naby, hulle kan eintlik by die huise inkruip. Brrrrr...’
‘Ag, ek glo darem nie. Slange in die middel van die winter? Ek dink sy sien gesigte.
Praat van bure, het jy al iets gehoor oor daardie Smith-vrou?’ vra hy. Daar het die
vorige aand 'n ambulans voor haar huis gestop, en Kobus en Hannelie het druk
bespiegel oor wat haar kon makeer. Hulle het probeer loer of die ligte vanaand
gebrand het, maar alles het normaal gelyk.
‘Nog niks,’ antwoord Hannelie deur 'n mond gnocchi, ‘maar ek wonder tog oor
haar. Sy het nie vir my goed gelyk toe ek haar laas gesien het nie, baie bleek en
bewerig.’
‘Tja-a, wie weet nou ook wat agter ander mense se voordeure aangaan, nè?’ is
Kobus se bydrae, voor hy wegsak in een van sy troebel buie. Die gesprek stol, tot
Hannelie skielik haar lepel laat kletter op die bord.
‘En nou?’ vra Kobus as hy haar groot oë sien.
‘Ek het nie die voordeur gesluit nie.’
‘Hoe weet jy?’
‘Ek het dit net skielik onthou.’

*

aandelikse: avondlijke (van elke avond) - kierie: wandelstok - moerse: ontzettend grote kapel: cobra
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‘Jy verbeel jou seker, man. Moet nou nie daaroor bekommerd wees nie.’
‘Nee, ek is seker. Jy het agterom gestap garage toe, ek het gedink ek sou voor
uitgaan en die deur sluit, maar toe sit ek vir die hond buite kos neer en volg jou deur
die garage. Die voordeur is oop.’
‘Ag, as dit is, so what? Jy weet self hoe veilig dit is. Niemand gaan daar naby kom
nie.’
‘Jy weet nooit nie.’
‘Dis die ding. Ek weet. Ek weet presies hoe alles gaan wees, vanaand, môre,
oormôre, die dag daarna.’
‘Wat bedoel jy?’
‘Sommer niks.’
‘Wel ek hoop maar alles is oukei. Shit, ek kan dit nie glo nie. Ek moes ingedagte
gewees het.’
‘Moenie worrie daaroor nie. Los dit nou. Geniet die kos. Hoe's jou gnocchi?’
‘Shit, shit. Ek dink darem ek het die deur toegetrek.’
‘Los dit. Alles sal presies wees soos wat dit was toe ons weg is. Ek belowe jou.’
‘Het oom-hulle darem alles geniet?’ vra die blondine met die strykplankmagie
wanneer Kobus die kredietkaartstrokie teken. Hy voel weer die warmte opstoot in
sy nek. Praat hulle wragtig nog op hierdie dorp van oom en tannie?
‘Dankie, alles was reg,’ antwoord Hannelie as Kobus sukkel om iets uit te kry.
‘Het ons klaar betaal? Kom Kobus, ons moet by die huis kom.’
‘Sien julle dan seker weer oor 'n paar weke?’ groet die kelnerin, en Kobus neem
hom net daar voor om volgende keer beslis 'n ander plek uit te probeer.
Toe hulle naby die huis kom, raak dit stil in die motor. ‘Alles lyk reg,’ verklaar Kobus
as hulle in die oprit stop, maar hy kan sien Hannelie lyk bekommerd. ‘Jy sal sien,
als sal wees net soos ons dit gelos het.’ Hy stap voor haar uit, voel-voel aan die
deurknop en stoot die deur oop.
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‘Sien jy? Ek het mos gesê. Hier hoef jy oor niks te wonder nie, alles is op hul
plek,’ sê Kobus as hy die lig aanskakel. Die sitkamer lyk inderdaad presies soos hulle
dit gelos het - elke stoel op sy plek, die CD-rakke onverstoord, die hopie boeke netjies
gepak op die koffietafel, nie 'n haar uit sy plek nie.
‘Dankie tog,’ sug Hannelie.
‘Net soos dit was.’
‘Jy klink amper teleurgesteld. Nag, ek gaan slaap. Hoe laat gaan jy môre werk?’
‘Watse dag is dit môre?’
‘Uhhm, Woensdag - nee vandag was Woensdag, die vullis is weggevat, Donderdag.
Dis Donderdag môre.’
‘Gewone tyd, ek het afsprake.’
‘Goed, lekker slaap.’
Sy rek om hom te kan bykom vir 'n piksoen op die wang.
As hy sy wang vir haar hou, kyk Kobus oor haar skouer na die sitkamer agter haar,
die portaal, die uitsig deur die ruit. Alles presies soos dit was, gister, eergister en die
dag vantevore. Hier, laat hy die gedagte insink, is hulle veilig.
Kobus hoor haar vroetel in die badkamer, maar hy stap studeerkamer toe. Onder
in sy laai, weggesteek in 'n filmhouertjie, het hy nog 'n klein bietjie dagga wat hy
saamgebring het uit die Kaap. Hoe lank hy dit al saampiekel, of waar hy dit gekry
het, kan hy nie eers meer mooi onthou nie. Dit moet dalk al verslaan het, dink hy, as
dagga hoegenaamd kan verslaan. Langsaan, ingeskuif onder 'n AA-slapbandboekie,
Budget Self-Catering Week-end Getaways in Southern Africa, lê die pakkie Rizlas
en 'n halwe sigaret. Hy slaan die boekie - destyds gekoop met die voorneme om
gereeld uit die stadsgewoel te ontsnap, maar bitter lanklaas gebruik - oop, min of
meer in die helfte. Hy vryf die stukkies stingel en pitte uit en sorteer dit eenkant toe
en rol dit eers sorgvuldig in 'n stuk papier toe voordat hy dit in die snippermandjie
gooi. Hy rol die halwe sigaret tussen sy vingers sodat die tabak uitval, en laat dit
saam met die oorblywende fyn groen korrels dagga inglip in die vou tussen die
bladsye afgestaan aan

*

piksoen: vluchtige zoen - dagga: cannabis - saampiekel: bij zich heeft

Eep Francken en Luc Renders, Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde

321
*Riversdal en Riviersonderend. Dan lig hy die boek op en laat die mengsel afgly tot

in die Rizla. As hy die gomstrokie natlek, glimlag hy effens, ingenome dat hy dit
nog nie afgeleer het om 'n netjiese joint te rol nie. Die jare se moer. En die bure s'n
ook.
Sy lê al in die bed, die boek half onder die duvet ingeskuif. Sy kyk nie op as hy inkom
nie. As hy langs haar op die bed neersak, sug sy effens geïrriteerd. Hy weet dis hierdie
irritasie wat hy uitgelok het as 'n soort regverdiging, en hy neem homself 'n klein
bietjie kwalik daarvoor. Nietemin gaan hy voort: ‘Die reën het opgehou, ek gaan 'n
entjie met die hond stap.’
Sy kom effens orent. ‘Wat?’
‘Ek is lus vir 'n bietjie vars lug. Ek gaan 'n ent stap. Ek's netnou terug.’
‘Jy kan my nie alleen los nie. Ek wil nie alleen hier bly nie. Dis in die middel van
die nag, en dit is boonop yskoud ook. Vir wat moet jy nou buitentoe foeter?’
‘Goed, ek sal die hond hier by jou los. Ek sal nie lank wees nie. Slaap nou.’
‘Kobus...’
Hy druk 'n agterkant van 'n vinger teen haar wang en staan op.
Hy moet sorg dat hy ver genoeg is sodat niemand die rook kan ruik nie, vermaan hy
homself. Kan jy jou die skandaal indink? Die buurt is al doodstil, nes elke ander aand
ná tien, maar hy maak seker. Eers as hy 'n goeie ent weg van die huise is, leun hy
teen 'n boom en haal die joint uit sy sak uit. Die onwettigheid van dit alles laat sy
maag reeds opgewonde draai voordat hy nog die vuurhoutjie getrek het. Hoe voel
dit nou weer? Hy vat net drie diep trekke, dan nip hy dit versigtig teen die stam. Eers
kyk hoe dit my slaan, vermaan hy homself, dis nie vir oorboord gaan nie. Maar as
die eerste golwe van onder sy knieë af begin opstoot, laat vaar hy die versigtigheid.
Hy steek weer aan en rook totdat dit sy vinger brand. Nou is dit 'n kwessie van 'n
minuut of

*
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voor dit hom soos 'n muil gaan skop. Dit was 'n tydjie, hy is uit
oefening uit. Hy stap vinnig om bo-op die kruin van die heuwel te kom, en kort-kort
gly sy voete oor die nat kleigrond. Aan die oorkant van die boord kan hy die buitelyne
van die huise teen die naglug uitmaak, en net in een of twee van hulle brand daar
nog 'n kamerlig. Dis donker om hom, een of twee keer stamp hy sy voet teen iets,
maar hy voel dit skaars. As hy op 'n kol tot by sy enkels wegsak in 'n plas modder,
vloek hy nie eers nie, mik net vir die heuwel. Hy maak dit betyds. As hy gaan sit op
die nat grond voel hy die vlae in hom opstoot, die bloed ruis in sy kop, sy maag
kriewel effens van die gebruiklike paniekerigheid, maar hy haal diep asem en ontspan.
Hy sal nie lank hier sit nie, belowe hy homself, hy wil nie hê Hannelie moet
bekommerd raak nie. Hy sal netnou weer terugkeer na sy plek langs haar in die bed,
hy sal haar vashou en agter haar rug aan die slaap raak. Netnou, netnou, hy belowe.
Soos die trip hom vat, sak hy agteroor en laat sy kop slap raak. Maar hy maak nie sy
oë toe nie. Hy kyk verby die dakke van die huise, deur die mik van die lukwartboom.
Die reënwolke het effens oopgetrek, en sy sig is verbasend helder. Soos 'n verspieder
na 'n vreemde land staar hy na die horison, waar hy onderkant die hangende wolke
die stadsliggies kan sien swem in die vogtige swart asem van die nag.
Uit: Aan die ander kant van die stad, Kaapstad: Human & Rousseau, 2003
Aan die ander kant van die stad is de tweede verhalenbundel van Herman
Wasserman (1969). Hij observeert het leven in de stadsjungle, een milieu
waar menselijke contacten nooit duurzaam zijn. Wassermans verhalen
worden gekenmerkt door humor en mededogen. De schrijver registreert
wat het betekent als blanke te leven en te overleven in het nieuwe
Zuid-Afrika, maar blijft daarbij uiteindelijk optimist. Zuid-Afrika is,
ondanks alles, nog steeds de Kaap van Goede Hoop.

*
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Bedoelde land 198, 216
Geknelde land 198
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Gelofteland 198
Man van Ciréne 198
Offerland 198
Verwey, Albert 50
Verwoerd, Hendrik 36, 62, 73, 97, 107, 111, 126
Victoria 96
Viljoen, Lettie (pseudoniem Ingrid Winterbach) 104, 181-182, 231
Belemmering 182, 231-232
Villiers, Biebie de 228
Vita, Murray la 265
Vondel, Joost van den 67, 101
Vorster, B.J. 82
Vos, Pierre de 180-181, 221
Slegs blankes/Whites Only 180, 221
Vries, Abraham H. de 90-91, 112, 190, 219, 234, 262, 267, 275, 280
Joernaal uit 'n gragtehuis 91
Die uur van die idiote 91
Vries, Izak de 263, 266, 271
Vyver, Marita van der 103, 108-110, 181
Die dinge van 'n kind 109
Griet kom weer 110
Griet skryf 'n sprokie 108-110
Vergenoeg 110

Waal, Manie de 195
Trips 195
Wagener, Piet 223
Boereboeddhiste 223
Wasserman, Herman 265, 267, 312, 322
Aan die ander kant van die stad 322
Verdwaal 265
Weideman, George 177, 224
Die onderskepper of die dorp wat op 'n posseël pas 224
Wet, Reza de 22, 182
Diepe grond 182
Nag, generaal 222-223
Wicomb, Zoë 157-159
David's Story 157-158
You Can't Get Lost in Cape Town 157
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Willem V 22
Willemse, Hein 254
Wilson, Anthony 266
Winterbach, Ingrid (pseudoniem Lettie Viljoen) 103-104, 226
Buller se plan 104
Karolina Ferreira 104-105
Klaaglied vir Koos 104
Landskap met vroue en slang 104
Niggie 104-105, 226-227
Woerden, Henk van 17, 71, 103, 111
Een mond vol glas 111
Moenie kyk nie 111

Zyl, Wium van 248
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