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aan Antjie Krog1

2°-5-i996
Lieve Antjie,

Een haastig briefje, want ik ben een week weg geweest naar de Jura 
in Frankrijk om er met mijn vriend Benno Barnard te gaan schrijven 
(Benno’s vader heeft daar een huisje, in een dorpje met tweehonderd 
inwoners, zonder kroegen, dus je moet er wel schrijven. Of in de 
prachtige tuin zitten en luisteren hoe alles groeit-maar het regende de 
hele week.) En morgen vertrek ik alweer, een beetje tegen mijn zin 
voor vier dagen naar Slovenië, waar een of andere prof Neerlandistiek 
met zijn studenten gedichten van mij vertaald heeft in het Sloveens 
[...]

Betreffende ‘die Question en Answer-ding’:2 ik ben zelf ook dertien 
jaar journalist geweest, dus kan ik netzogoed zelf de vragen formuleren 
waarop je zou moeten antwoorden.3

Je moet om te beginnen antwoorden op alle vragen die je zelfstelt:
1. In welk opzicht verschilt de waarheidscommissie van gelijkaardige 

tribunalen in Zuid-Amerika en van Neurenberg?
2. Hoe ziet de amnestie-wet er precies uit? In Vlaanderen is amnes

tie nog altijd een politiek hangijzer. Hier gaat het over de nogal hard
handige aanpak na de tweede wereldoorlog van collaborateurs. De on
middellijke rechtspraak was nogal wraakzuchtig, er zijn toen een aantal 
doodstraffen uitgesproken en zeer vele gevangenisstraffen. De Vlaamse 
excuses om te collaboreren waren vergelijkbaar met die van de Boeren, 
geloof ik. De Boeren wilden niet met de Engelsen samen vechten, dat 
het toevallig tegen Hitler ging was bijzaak. Bij ons hoopten een aantal 
idealistische maar warhoofdige Vlamingen dat hun Vlaamse cultuur 
meer kansen zou krijgen onder Duitsland (allebei Germaanse volkeren) 
dan in een overwegend Franstalig België. Ik ben volstrekt tegen amnes
tie bij ons, maar de eis is dus dat de schade die de collaborateurs vijftig 
jaar geleden zouden ondervonden hebben, vooralsnog financieel zou 
vergoed worden. Gelukkig zijn ze intussen bijna allemaal dood. In elk 
geval is het woord ‘amnestie’ bij ons een geladen woord, en zou het 
interessant zijn als je kon uitleggen welke verschillende betekenis het 
heeft in Zuid-Afrika nu.

3. Wie moet amnestie kunnen krijgen? Je vertelde dat amnestie kon
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verkregen worden om ideologische redenen, en dat sommige Boeren 
daar nu gebruik van maakten door hun misdaden ook ideologisch in te 
Jdeuren; ‘wij hadden niks tegen de zwarten, wij vochten tegen het com- 
ixiunisme’. Lukt dat?

4. Je vertelde ook dat nogal wat zwarten voor onthullingen bij de 
waarheidscommissie opnieuw de doodstraf opeisten-terwijl de nieuwe 
wetgeving die net had afgeschaft. Leg eens uit hoe cruciaal de afschaf
fing van de doodstraf voor Zuid-Afrika geweest is.

5. Je schrijft: ‘dit was ’n allervreeslike maand, erg, maar ook iets wat 
alles vir altyd en altyd verander het’: leg dat eens uit. Wij leven hier in 
een onverschillig land waar niemand zich nog voor politiek interes
seert, want die is toch corrupt, en waar iedereen de rampen uit het 
televisienieuws over zich heen laat waaien, en intussen extreem rechts 
stemt.

Een van de redenen waarom ik graag naar Zuid-Afrika kom, is het 
gevoel dat alles daar in beweging is, de politiek, maar ook de moraal. 
Ik denk dat de waarheidscommissie een nieuw soort oorlogsmoraal 
probeert uit te vinden. Die is heel anders dan een vrede-moraal. Een 
vrede-moraal is de moraal van de heersende klasse. Probeert Zuid- 
Afrika een onvrede-moraal uit te vinden, of ga ik nu te ver? Hoe ver 
gaat de vergevingsgezindheid tegenover blanke misdrijven? (Bij ons, na 
de oorlog, was er geen sprake van zo’n vergevingsgezindheid, dat is net 
waarom er nu nog altijd geëist wordt dat de scheve rechtsspraak van 
toen zou rechtgetrokken worden.)

6. Je bent dichteres. Je was ook adjunct-hoofdredactrice van dsa: 
een blad dat graag een chique literair tijdschrift had willen zijn, zo heb 
ik het wel eens genoemd, maar dat daar niet de tijd voor had, en dan 
maar, uit noodzaak, uit urgentie, progressieve politieke standpunten 
tegen elkaar liet opbotsen, in het Engels of het Afrikaans, dat deed er 
al lang niet meer toe. Het was een soort gevecht tussen literatuur en 
politiek, je zou ook kunnen zeggen tussen de korte termijn en de lange 
termijn, en de politiek was het dringendst. De literatuur moest maar 
even geduld hebben. Ik denk dat dit ook voor jou geldt: je bent een 
prima dichteres, maar de struggle was nu eenmaal belangrijker, en je 
hebt er je dichterschap aan ondergeschikt gemaakt. Hoe sta je daar nu 
tegenover?

7. Om iets over mezelf te zeggen: ik slaag er maar niet in om mijn 
poëzie politiek te laten zijn. Ik heb een erg geëngageerde periode mee
gemaakt bij het weekblad Humo. Journalistiek was daar het geschikte
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medium voor. Het was echt een prachtige tijd, hoor, Humo heeft het 
kritische en tegelijkertijd ludieke, speelse, ongehoorzame interview 
uitgevonden. In diezelfde tijd schreef ik af en toe een van de gedichten 
die Daniël Hugo nu zo mooi vindt (zelf vind ik mijn latere beter), maar 
als me gevraagd werd wat mijn beroep was, zou ik altijd geantwoord 
hebben ‘joumahst’, en nooit ‘dichter’. Ik was daar toen een beetje be
schaamd om, het was mei ’68 geweest, en hier zat een zonderling nog 
liefdespoëzie te schrijven.

Ik kan me voorstellen dat jij dat ook soms voelt. Hoewel: ook je 
erotische poëzie is struggle. Is politiek correct. Vind je dat soms niet 
hinderlijk, die plicht tot politieke correctheid? In mijn journalisten tijd 
was het maoïsme politiek correct. Ik ben nooit een maoïst geweest, ik 
ben katholiek begonnen, één geloof was genoeg. Maar toch woog er 
een politieke zelfcensuur op wat we schreven. Ik heb er uitsluitend 
beschamende herinneringen aan, het is de enige smet op die hele pe
riode.

Vraag: hoe dwingend is politieke correctheid in Zuid-Afrika? En hoe 
vervelend is ze?

Ik zal iets vertellen over onze ervaringen in Durban. Dat is Engels- 
Indisch gebied, heb ik gehoord. Ad Donker4 organiseert. Eerste poë- 
zie-avond vijftig toehoorders. Knappe blanke actrice leest de Engelse 
versies van onze gedichten. Tweede poëzie-avond ongeveer honderd- 
vijftig mensen. Ik neem aan mond-aan-mond-reclame na die eerste 
avond. Alleen leest nu iemand anders onze vertalingen, een kleurlinge 
uit ik weet niet welk land, in een Engels dat zelfs de Engelsen niet 
meer verstaan. Resultaat; na de pauze is een ruime helft van het publiek 
weg. Dat is voor mij de politieke correctheid.

Ik ben bij het weekblad Humo dertien jaar lang politiek correct ge
weest. Ik vind het vervelend. Het interessante is politieke oncorrect
heid, overal. Hoe zie je dat in Zuid-Afrika?

Lieve Antjie, beschouw deze vragen als een inleidend interview, en 
schrijf vervolgens je stuk. Of antwoord alleen maar op deze vragen, en 
voorzie je eerste stuk voor het nummer daarna.

Hartelijk,

Herman5

i. Antjie Krog (1952), Zuid-Afrikaans dichteres en auteur.
2. Antjie Krog volgde de hoorzittingen van de Truth and Reconciliation 

Commission als waarnemer. HdC had haar gevraagd daar voor het nwt over 
te schrijven.

3. Antjie Krog schreef in totaal zesmaal een ‘Brief uit Kaapstad’ in nwt 
1996, nr. 4, 5, 6, en 1997, nr. 1, 2, 5/6. Deze bijdragen zouden haar inspireren 
tot het schrijven van De kleur van je hart (2001).

4. Ad Donker (1933), Nederlands uitgever.
5. ‘Herman’ zowel in typoscript als met de hand.
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