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ADRIAAN VAN DIS

WILLEM FREDERIK
HERMANS

Hier is…Adriaan vanDis, 13 april 1983
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De Nederlandse schrijverW.F.Hermans,woonachtig in Parijs,

reist inmaart 1983 naar Zuid-Afrika om lezingen te geven over zijn

werk. In Zuid-Afrika geldt op dat moment de apartheid, waardoor het

landmeteenwereldwijdeeconomischeboycot temakenheeft.Nederland

kentdaarnaast ookeenculturele boycot vanZuid-Afrika.Het bezoek van

Hermans leidt danook tot verontwaardigde reacties, temeerwanneer de

schrijver zich indemedianiet als eenprincipiële tegenstander van apart-

heid uitlaat.

Het legendarische literaire praatprogramma Hier is… Adriaan van Dis

werd in de periode 1983-1992 door schrijver Adriaan van Dis gepresen-

teerd voor devpro.

Adriaan vanDis ‘Endannu, dames enheren:WillemFrederik

Hermans.’

Applaus.

avd ‘Gaat u zitten.MeneerHermans, voorwevanwal steken:mag

ik u een glas Fransewijn aanbieden?’

WillemFrederikHermans (hoest) ‘Ik heb liever een glaasjeHollands

water.’



avd ‘Een glaasjeHollandswater heb ik ookvoor u.’

[…]

avd ‘MeneerHermans, u bent eenonafhankelijke geest endat is ook

eenvande redenenwaarom ik een groot liefhebber benvanuw

werk.Maar nuvroeg ikme af: uwbesluit omnaarZuid-Afrika te

gaan – is dat nou een rationele overwegingof is hier nu sprake van

een geconditioneerde reflex, omdat udenkt: nou, inNederland is er

geen zinnigmens, op een enkele christenof doordravende christen

misschienna, die iets positiefs overZuid-Afrika heeft te beweren,

daaromga ik toch?’

wfh ‘Nee, ikmoet zeggen: ik ben al jarenlangnieuwsgierig geweest

naar het land.Niet zozeer naar de sociale omstandigheden,maar naar

de geologie. In de tijd dat ik nog als academischdocent in de fysische

geografiewerkzaamwas, heb ik ook altijd het verlangen gehadom

daarnaartoe te gaan enover de geologisch zeermerkwaardige dingen

die daar te zien zijnmij te doenvoorlichten, ze te aanschouwenen

daarmijn studentenmee te verrijken,metmijn verhaal daarover.Dat

ismij door allerlei omstandighedenniet gelukt. Ik ben al tien jaar

niets andersmeer dan een eenvoudige romanschrijver,maar ik heb

tochdat verlangennooit helemaal in de steek kunnen laten.Dusdat

was eenpunt. Ikwasnieuwsgierig naar het land.
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Ten tweede zijn er enkele boekenvanmij uitgegevenmet verklarin-

gen inhetAfrikaans en in een gesprekmet deAfrikaanseuitgever,

die die boeken gepubliceerdheeft, is toenhet denkbeeld opgekomen

dat ikweleensnaar het land toe zoukunnengaanomde studenten

Nederlands-Afrikaans, die daar aandiverse universiteiten zijn, om

die daarover voor te lichten.Die zoudenbovendienbijzonder blij

zijn omvoorhet eerst sinds dertig jaarweer eens eenNederlandse

schrijver in levenden lijve te aanschouwen.Dusdatwarenmijn zeer

eenvoudige, nederige bedoelingen.’

avd ‘Uheeft nooit nagedacht dat dat veel – zoals het naarAfrikaans

heet –poehaai, veel opschudding zouveroorzaken?’

wfh ‘Nee, dat is eenuiting van geborneerdheidwaar ik echt niet op

gerekendhad.’

[…]

avd ‘MaarmeneerHermans –want dat is nuwatmij zo interesseert

– uheeft nuverkeerd indezeAfrikaner gemeenschap endat is toch

een…Ikhebhet altijdwat spottend een soortwhite tribe inAfrica

genoemd: een geïsoleerde, tamelijk geïsoleerde gemeenschap, een

beetje eenStaphorst in de subtropen.Hoeheeft u zichdaar nou thuis

gevoeld, in die gemeenschap?’

wfh ‘Ja, thuis gevoeld, dat is nummer twee,maar…Uzegt nu geïso-

47adriaan van dis & willem frederik hermans



leerd en zo,maar umoet zich voorstellen: diemensendaar diemijn

romans lezen, die daar belangstelling voorhebben, dat zijn zeer in-

telligentemensen.Dat zijn echt demeest geavanceerdemensendie

je inZuid-Afrika kunt aantreffen. Endie zijn dus ookhelemaal geen

bewonderaars vandiverse eigenaardige omstandighedendie in

Zuid-Afrika bestaan.Dat zijn demensendie ik daar ontmoet heb. Ik

hebdaar geen enkele bewonderaar vande indewereld veel ge-

smaalde apartheid ontmoet.Maar het hele…

Kijk,Nederlandheeft – zeer slecht door z’npers voorgelicht – een

absoluut verkeerddenkbeeld vandeomstandighedendaar. Ik zal u

daarvan een zeer kras voorbeeldnoemen.Het op éénna grootste

Nederlandse ochtendbladwist, nadat ik vertrokkenwas, een stukje

te doen afdrukkenwaarin ze zeiden: het is tochwelmerkwaardig –

Hermans, diemet eenSurinaamse vrouwgetrouwd is, gaat naar

Zuid-Afrika.Waaromheeft hij zijn Surinaamse vrouwnietmeege-

nomen?Was zijmisschiennietwelkom?Dat is eenmisverstand –

werkelijk gigantisch.Mijn Surinaamse vrouwwasdaar zeerwelkom

geweest.Hetwas voor deZuid-Afrikaners een geweldige stunt ge-

weest als ik daar kwammetmijn Surinaamse vrouwenze zouden

kunnen zeggen: kijk, die charmante vrouwvanHermans en

Hermans zelf, niets onaangenaamsoverkomt ze.Dewereld zietwel

dat het allemaal laster iswat er over ons verteldwordt.’

avd ‘Uwas buitenlander, uwvrouwwas buitenlandse, dus dan…’
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wfh ‘Nee, juist,maar daaromheb ik ze dusdie gelegenheidniet ge-

geven.Mijn vrouwhad geen zinommee te gaan,wat ik volkomen

eerbiedigde.Maar als ik haarmeegenomenhad, danhadden ze kun-

nen zeggen: kijk eens even!HoehaaltHermanshet in z’nhoofdom

opdiemanier reclame temakenvoor dat land,waar in theorie huwe-

lijken tussenpersonenvanverschillend ras verboden zijn?Diewet

bestaat,maar erwordt al jarennietmeer dehand aan gehouden. En

het is ooknietwaar…’

avd ‘Ogenschijnlijk zijn er bepaaldemogelijkheden, behalvewan-

neer je politieke activiteiten verricht.Dan is het plotseling ten

strengste verboden.’

wfh ‘Ja, voor communisten geldt het allemaal niet,maar die…’

Gelach in de studio.

avd ‘MaarmeneerHermans…’

wfh ‘…daar heb ik ookhelemaal geenmedelijdenmee.’

avd ‘Nee,maar uwbewering…Mag iku evenonderbreken?’

wfh ‘Nee, umagmij niet onderbreken. Ik benhelemaal uit Parijs ge-

komenomu tewoord te staan enmijn kostbare tijd diemoet umij

gunnen, en…’

avd ‘Maar het iswel eenvraaggesprek.’

wfh ‘…moet unietmet vervelendeonderbrekingenkomen.Nee,

het is eenvertelgesprek vanmijn kant.’
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Gelach.

wfh ‘Het is dushelemaal niet zo. Ik bewonder die toestandenniet.

Het is zo: je hebt er bepaalde, internationale restaurants,waar blank

enbruin en zwart door elkaar zitten,wordt niemandgediscrimi-

neerd, niemandonaangenaambehandeld,maar je hebt ook andere

plaatsenwaar dat nietmogelijk is. Je hebt bepaaldeplaatsen, zoals

Johannesburg,waar aparte autobussen zijn.Dat staat er dan eufemis-

tischop: voor Europeanen envoorniet-Europeanen. Je hebt andere

steden, zoalsKaapstad,waar dat niet is.’

avd ‘MeneerHermans, dit zijn allemaal zakende kleine apartheid

betreffend en ik besef al te zeer datwaar het de kleine apartheid be-

treft, er verbeteringenplaatsvinden. Tochmoet ik uhier endaar…’

wfh ‘Ik vindhetwel aardig vanu, dat udat erkent.’

avd ‘Nee,maar dat erken ikmet genoegen.’

wfh ‘Ubent een zeldzameeend indebijt, in deNederlandse bijt.’

avd ‘Maar dat is ookde redenwaaromwehier naast elkaar in ge-

sprek zijnmisschien,maar…’

wfh ‘Tegenover elkaar.’

avd ‘Tegenover elkaar, goed.Maar u zegt in een interview inNRC

Handelsblad enwel inhetCultureel Supplement (legt NRC

Handelsblad op tafel), spreekt uookover die internationale hotels

waar zwarten enblankenmet elkaar kunnenverkeren. Tochmoet ik
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uwel zeggendat er nogalwat restricties zijn, ook indie internatio-

nale hotels. InhetCarlton-hotel – dat heeft een zwembadophet dak,

daar bent umisschien geweest in Johannesburg –daarmag een

zwarte niet zwemmen. Een zwartemag geen alcohol drinken, tenzij

hij eenmaaltijd geniet, een zwartemagnietmet eenblankedansen.

Dusdie restricties zijn er nogwel degelijk, enu zult ook erkennen

dat dit gaat omeen zeer kleine toplaag van zwartemensendie een

mogelijkheidhebben.’

wfh ‘Ik vindhet ook allemaal niet fraai, daar gaat het allemaal niet

om,maar het is voormij geen reden geweest omdat landniet te be-

zoeken.’

avd ‘Maar heeft u toenu inZuid-Afrikawas –uheeft er colleges ge-

gevenof lezingen gegeven –heeft udaar ook eenkritisch geluid laten

horen aandie verzameldeAfrikaner studenten?’

wfh ‘Maar ik hadniet de geringste neigingomopendeuren in te

trappen. Ik hebondervondendat diemensen, als je ze sprak, dat ze

zichover dat soort omstandighedenwaar uhet nuover heeft – dat ze

zichdaarover zeer generen.Dat de regeringpogingendoet omdie za-

kenop teheffen.Maar het is niet zo eenvoudig alsmen inNederland

denkt. Eenvandedingenbijvoorbeeld, die inhet… indemaak zijn,

is het teruggevenvanhet stemrecht aande kleuringen, die vooral in

de buurt vanKaapstadwonen, zoals uweet.’

avd ‘In 1956 afgenomen.’
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wfh ‘Ja, enomzedatweer terug te geven.Dat is niet voldoende…’

avd ‘Ja. Trouwens: niet eenwerkelijke teruggave vanhet stemrecht.

Een soort adviserende raad, endeblankenblijvendebaas.’

wfh ‘Goed,maar enfin,maar in ieder geval: ikwas daar niet ompo-

litiek te bedrijven,maar omover literatuur te praten.’

avd ‘Maar goed, u…’

wfh ‘Maar ik hebnatuurlijk onder vier ogen –of onder tienof acht-

tienogen –daar vaak over gepraat,maar er is helemaal geen sprake

vandat dezemensen zichover deze lichtelijk archaïsche toestanden

niet generen.Maar een andere kwestie is – endaar tiltmen in

Nederland…praat daarmet een frivoliteit over diewerkelijk grenze-

loos is – het instellen indat landvan een zwartemeerderheidsrege-

ring.Daarvan is absoluut geen sprake.Alsmendat poogt, alsmendat

zoupogen, danwordt dat een regering van een zeer kleine, zwarte

minderheid, diemet behulp van eventueelCubaanse troepen al zijn

opposantenop zou ruimen…’

avd ‘Dusuverkiest…’

wfh ‘…zoals dat in alle andereAfrikaanse landen gebeurd is en ge-

beurt.’

avd ‘Ik zal dat niet ontkennen,maar ophet ogenblik is er een andere

stam…’

wfh ‘Maar u vindt hetmakkelijk.Uwoont opnegenduizendkilo-

meter afstanddaarvan.’

avd ‘Ikwoon inderdaad…’
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wfh ‘U zal niet iets overkomen.’

avd ‘Nee, dat begrijp ik ookwel, dat het hier omeenbeklemde elite

gaat,maar het is nuwel eenwítte stam, toevallig, die de baas is over

vele anderenvolken –want latenwemaar over volken spreken in

plaats vanover stammen. Enhet is nog te bezien, trouwens, of de

verenigde volkendie inZuid-Afrikawonen tot eendergelijke beslis-

sing komen. Is het niet aanhenomdat zelf te beslissen?’

wfh ‘Welke beslissingwouuze toe laten komen?’

avd ‘Hoe zij hun landwillen regeren. En als er éénvolk is dat de baas

is over de andere volken…’

wfh ‘Er is absoluut geenkwestie vandat daar enige beslissing zou

komendie aanvaardbaar zou zijn voormensen alswij, die aan een

Europeesmodel vandemocratie gewend zijn. En zolangdaar geen

enkele kans opbestaat… Ikbedoel: het enige recht vanpratendatwij

zoudenhebben, is als er eenkans bestondop een staatsvormdie

door ons acceptabelwordt geacht.Die kans bestaat helemaal niet. En

daaromzeg ik: jemoet het aandiemensen zelf overlaten.Het kan

tragisch aflopen, ik ben absoluut niet optimistischover dewijze

waaropdat af zal lopen.Maar dat het eenNederlandse…Als

Nederland een cultureel verdrag opzegt –wat dus gebeurd is,wat nu,

geloof ik,weer verminderd is…Maar een jaar geledenwashet nog

zo, dat bepaaldeNederlandseuitgevers zeiden:wijwillen geenboe-

ken leveren aanZuid-Afrika.Umoet zich goed…’

avd ‘Datwas iets van solidariteit.’
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wfh ‘Ja,maar solidariteit…Uheeft geen idee. Zuid-Afrika is een

landdat is zo groot als Frankrijk,Duitsland, Portugal samen.’

avd ‘Daarom ishet ontzettendmerkwaardig dat…’

wfh ‘Bovendien is hetAfrikaans, dus de vanNederland stammende

taal, daar toch al veracht,want ubegrijpt…De rol vanhetAfrikaans

inZuid-Afrika is ongeveer te vergelijkenmet de rol vanhetVlaams

inBelgië.’

avd ‘Maar denkt uniet dat hetAfrikaans…’

wfh ‘Er is een geweldigehaat tussenVlamingen enWalen,maar on-

dertussen is het Frans, deprestige vanhet Frans, zo groot, dat zelfs

deVlamingenhet accepteren.Vlamingen, beschaafdeVlamingen,

praten Frans onder elkaar. Zover gaanAfrikaners niet.Maar het is

toch zodat als ze, latenwe zeggen, éénAfrikaans of eenNederlands

boek lezen, dat ze daartegenover honderdEngelse boeken lezen.’

avd ‘Dat is ook… in…boekhandel,meneerHermans.’

wfh ‘Als er dus één land is dat dat land zoumoetenboycotten, dan

zouhet Engelandmoeten zijn.Maar Engelanddenkt er niet over!’

avd (schudt zijn hoofd) ‘Daarin vergist u zichook.Daarin vergist u

zich,meneerHermans.’

wfh ‘Engeland strooitmet studiebeurzenvoor studentenomzich

heen, en, eh…’

avd ‘Engelandheeft een zeerwel ontwikkelde kunstenaarsvak-

bond, Equity,waar al jarenlang een…die al jarenlang eenboycot
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heeft uitgeschrevenvoorZuid-Afrika.’

wfh ‘Ja,maar dat zijnwaarschijnlijk kunstenaars…’

avd ‘Frankrijk…’

wfh ‘…die tochniet veel succes hebben. Ik bedoel…’

avd ‘Je kuntniets doen inEngeland als je niet lid bent vanEquity!’

wfh ‘Ochmeneer,GrahamGreenehad er eenmaandgeleden twee

maanden rondgescharreld.’

avd ‘Ja,maarGrahamGreene en [deAmerikaanse schrijver]

NormanMailer die er geweest zijn, hebbenwel degelijk zeer kriti-

scheuitlatingen gedaan terwijl ze in dat landwaren. Inhet bijzonder

NormanMailer.’

wfh ‘Ja,maar dat zijnmensenmetpolitieke belangstelling, die heb

ikniet.’

Gelach in de studio.

wfh ‘Nee, en bovendien, ja, en bovendien…’

avd ‘Uuit zich anders voortdurendover politieke zaken,meneer

Hermans.’

wfh ‘Nee, nee, ja, nou ja, omdat uhet bent.Uwilt zo graagweten.’

avd ‘Nee, niet alleenomdat ik het ben,maar in dat interviewmet

het eh…’

wfh ‘Metwat?’
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avd ‘In hetCultureel Supplement,meneerHermans. (vouwtNRC

Handelsblad uit en legt het op schoot)Daar kan ik elf aperte onjuist-

heden aanwijzen.Dat ben ikniet vanugewend, daar ben ikheel libe-

raal in geweest.’

wfh ‘Dat zegt u gewoon, dat dat aperte onjuistheden zijn.Maar ja,

kijk eens eventjes.Die krant vanu,NRCHandelsblad, daar schrijft

een leugenaar in, eenEngelse leugenaar (haalt krantenknipsel uit bin-

nenzak), Allister Sparks [eenZuid-Afrikaanse journalist].Moet u

horen: (leest voor) “Door onze correspondentAllister Sparks.” (te-

genVanDis:)Diemandieheeftmeopgebeld inZuid-Afrika endie

heeft gezegddat ik gezegd zouhebben… (leest voor) “Gisteravond

zeiHermans tijdens… inPretoria dat hij zijn standpunt inzake ver-

menging van rassen – volgensmij erg gevaarlijk – al eerder in

Nederlandheeft gedaan endat…”Het zoumij gespetenhebbendat

ik dat heb gedaan. (tegenVanDis:)A: Ikhebnooit eenuitspraak te-

genvermenging van rassen gedaan enb…’

avd ‘Ja,maar zoiets heeft in dagbladTrouw gestaan.Hoekomtdat

dan?’

wfh ‘… ikhebniets betreurd.Dusdezeman is een leugenaar.Die

mandie dat inTrouwhad geschreven, is ook een leugenaar.Hè?Dat

zijn allemaalmensen (stopt krantenknipselweg)die denken: o, die

bladen inNederlandhebbendat dus inde gaten gekregen, van:

Hermansdoorbreekt het zogenaamdeboycot – dat helemaal officieel

niet bestond –…’
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avd ‘MaarmeneerHermans…’

wfh ‘Wilt umij niet onderbreken.’

Gelach in de studio.

wfh ‘Hermansdoorbreekt die zogenaamdeboycot.Mijnhoofdre-

dactie zal hetwel leuk vinden als ikHermansmetmodder besmeer.’

avd ‘Ik denkdat nochdehoofdredactie, nochdeheer Sparks zoden-

ken,maar het lijktmeniet dat…’

wfh ‘O,meneer Sparks,maar ik bedoel: die heeft voormijn gevoel

ieder gezag verloren,want dat kunt uwel nagaan. (haalt kranten-

knipselweer tevoorschijn)Wathij nogmeer zegt…’

avd ‘Nee, daar ben iknuniet in geïnteresseerd.’

wfh ‘Moet udit eenshoren. Ja, u bentwel geïnteresseerd.Umoet

mij tenslotte aanhetwoord laten, andersmoet umij niet uitnodigen.

Hè?Hier staat dus: honderdduizenden. (leest voor) “Hermansheeft

beweerd, deMolukkers…warenhonderdduizendenvanhonger en

armoedenaarNederland gekomen.” Iedereenweet dat deMolukkers

helemaal niet van armoede enhonger naarNederland zijn gekomen.

Het zijn er ongeveer twintigduizend.Die zijn er omdat het

Nederlandse soldatenwaren.Opmilitair bevel zijn zenaar

Nederland gekomen.’
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avd ‘Dat is klaarblijkelijk allemaal begonnenmet eenongelukkig

vraaggesprek tussenu endeheerHennie Serfonteindat in dagblad

Trouw is gekomen,waarin st…’

wfh ‘Ja, en Sparks beltmij op, en ik vertel duswat de fouten zijn in

het gesprekmetmeneer Serfontein, endiemeneer Sparks,waar u

dan zodol opbent, die verzint er danweer nieuwe leugens bij.Die

laat dehelft vanwat ik hemvertel, laat-ieweg. Ik heb gezegd:

Serfontein is een leugenaar. Ik heb tegenhemgezegd: ik heb abso-

luut niet over rassen gepraat.Maar ik heb tegenSerfontein gezegd

datmaatschappijenwaarin groepenvan zeer verschillende, culturele

achtergrondnaast elkaarwonen, ongelukkig zijn.Dat heb ik gezegd.

Ik hebniets gezegdover rassen. Endat laatste, dat zouu tochmoeten

weten.Omueenvoorbeeld te noemen: inmijn afwezigheid is in

Nederland gepubliceerd eenboek.Dat heet:Het verdriet vanBelgië.

(houdt rechterhand ver boven linkerhand)Zó’ndik boek…’

Gelach in de studio.

wfh ‘…achthonderd bladzijden. Zóveel verdriet over (houdt duim

vlak bijwijsvinger) zó’n klein landje.’

Gelach.
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wfh ‘Hoe komtdat?Dat komtomdat inBelgië twee groepen, die

niet eens van ras verschillen,maar alleen van taal, al eeuwennaast el-

kaarwonen en elkaar al eeuwenlanghaten.’

avd ‘Ja.’

wfh ‘Hoeheeftmennu…’

avd ‘Maar dan is tochniet de oplossing van zo’nprobleemdat één

groepdebaas is vande andere groep?’

wfh ‘…het uiteenvallen vande…Wilt uuwmondhouden, alstu-

blieft?’

Gelach.

wfh ‘Als unog éénkeer iets zegt, ga ikweg! Ik zit hier om tepraten,

uniet.Wat u zegt, is absoluut niet interessant.’

avd ‘Ik zit hier… Ikkanniet… Ikkan geenonzin latenbestendigen.’

wfh ‘Ja…Umoetmij eerst latenuitpraten endankunt u iets terug-

zeggen.Waar…Hoe is nuhet uiteenvallen vandeBelgische staat

voorkomen?Dat is voorkomendoor die staat praktisch in twee sta-

ten te verdelen. Je hebt er twee, ofmisschienwel drie, absoluut onaf-

hankelijke televisieorganisaties. Je hebt er, geloof ik, tweeministers

vanCultuur, enzovoorts.Dus je ziet een scheiding.Dat is het enige

omte reddenwat er te reddenvalt.Numaguwat zeggen.’

59adriaan van dis & willem frederik hermans



Gelach.

avd ‘Eh…wat kan ik doen? (ruimt papieren op) Ik zouukunnenbe-

dankenvoorhet gesprek.’

wfh ‘Ja, nou…Ergdankbaar hoeft umij niet te zijn,want, eh…Maar

ik vindhet tochnobel vanudat umij, ondanks alles, nog bedankt.’

avd ‘Maar ik ganog evendoor.’

wfh ‘O, u gaat nog evendoor.Dat is goed.’

avd ‘Ik vinddat u…ongewild zichheeft laten lenen,meneer

Hermans, voor zakendiewerkelijk niet te verdedigenvallen. Ik zal

de laatste zijn,meneerHermans, om te zeggendat deAfrikaners

geenplaats zoudenmoetenhebben inZuid-Afrika. Ik kenvele

Afrikaners, die uook gesprokenhebt, die zeerwel bereid zijn te le-

venonderoneman, one vote system. Samenmet de zwarte enmet de

blanke bevolking.Dat lijktmij de enige rechtvaardige oplossing,wat

er ook gebeurt inZuid-Afrika.’

wfh ‘Danbent u echt…Danheeft udollemannenontmoet. Ik be-

doel…’

avd ‘Ik hebAndréBrink gesproken, die u zogenaamd…’

wfh ‘Erwonendaar vier en eenhalfmiljoenblanken, danwonen er

anderhalfmiljoenkleurlingen, danwonen er zeventienmiljoen

zwarten,waarvandehelft analfabeet is,waarvandertig procent al-

leenBantoetalen spreekt.Hoewilt u dat daar iets als eenoneman,

one vote system…’
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avd ‘EenBantoetaal is nietminderwaardig aanhetAfrikaans, laten

wedat vooropstellen.’

wfh ‘Nee,maar dat is eenbelemmeringommetde rest vanhet land

te communiceren.’

avd ‘Er is toch een lingua franca?Dat is Engels. Er is zelfs een

nieuwe lingua franca, dat is een soortmengeling tussenAfrikaans en

Engels in Johannesburg…’

wfh ‘In demijnenwordt dat gebruikt, voor “pakde schepop”of

“drukophet knopje”, enzovoorts.’

avd ‘Iedere taal heeft zijn eigenwereldbeeld,meneerHermans.’

wfh ‘Maar ik bedoel: het is onmogelijk omopdie basis iets dat op

een redelijke democratie lijkt in te richten. Endat is ookhelemaal de

bedoelingniet vandiemensen.Dat is helemaal de bedoelingniet.’

avd ‘De bedoeling vande zwarte bevolkingniet?’

wfh ‘Maar die heeft redelijkerwijs helemaal geenbedoeling.’

Gelach en kreten van verontwaardiging in de studio.

wfh ‘De zwarte bevolking,waarwil u over praten?Waarwil u over

praten?Er zijn zevenverschillende stammenopz’nminst, die heb-

ben zevenverschillende bedoelingen.Weet uniet dat inRhodesië

[het huidigeZimbabwe], dat daar de Shonabezig zijn deMatabele uit

te roeien?’
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avd ‘Ikweet dat daar verschrikkelijke dingen gebeuren.’

wfh ‘Ja,wat dacht unoudat er inZuid-Afrika zou gebeuren, als

de…’

avd ‘Maar nu is het zo, dat de ene groepde andere groep…’

wfh ‘…blankepolitieagentweg is?’

avd ‘…onderdrukt,meneerHermans.Het is zo…’

wfh ‘Maar die onderdrukken zehelemaal niet.’

avd ‘AchmeneerHermans!Het iswerkelijk uniek…’

wfh ‘Weonderdrukken zeniet.’

avd ‘Kijk naar de thuislandenpolitiek. Zuid-Afrikawordt versnip-

perd enhetmeest idiote landdat er bestaat…’

wfh ‘Ja, nou en?’

avd ‘…deKwazoeloe, bestaat uit tien snippertjes…’

wfh ‘Nee, nee, nee, dat is nietwaar.’

avd ‘…uitmaar zulke stukjes kust.MeneerHermans, kijkt u toch

eens goednaar de kaart. Kijk eensnaar een gebied alsCiskei.’

wfh ‘Een land als Transkei heeft eenhele lange kustlijn, en is een

zeer vruchtbaar land.’

avd ‘Ik hebhet overKwazoeloe. Eenvandemachtigste volkenvan

Zuid-Afrika is opdiemanier danookversnipperd.’

wfh ‘Nee, nee, nee, nee…’

avd ‘Ik spreekover deCiskei,waar in tien jaar eenmiljoenmensen

naartoe gedeporteerd zijn.Maar u zegt: demensen zijnniet onder-

drukt?’
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wfh ‘Jamaar, hoort u eens eventjes,wat dacht uwat eenbuitenlan-

der denkt die opdeNederlandse televisie ziet hoedeNederlandse

marechaussee eenkampmetMolukkers ontruimt?Watdacht udat

eenbuitenlander dandenkt?’

avd ‘Ik denkdat…’

wfh ‘Ik denk: dieMolukkerswordenonderdrukt.Wat denkt udat

in Frankrijk demensendachten toenopdedagwaaropkoningin

Beatrix gekroondwerd…Toen zeopde televisie zagenhoekrakers

enpolitie elkaar stenen en…’

avd ‘Maar u gaatme tochniet vertellendat alleenmaar door enige

filmische beelden eenverkeerde indruk…’

wfh ‘…en, en, en elkaarmet bommennaar de kopgooien.’

avd ‘WaaromstuurtmendandeNederlandse journalistenuit

Zuid-Afrika?’

wfh ‘Mijn goede, bestemeneer,mijn goede, bestemeneer, er is in

Nederland sinds 1945woningnood.Wezijnnubijna veertig jaar

verder.Diewoningnood is nogniet opgelost. Stelt u eens voor dat

buitenlandse journalistenNederland gingenbekijken, zoals dus,

volgensu…’

avd ‘Maarwij hebbenhier rassendiscriminatie in ieder geval niet in

dewet ondergebracht,meneerHermans. Endat is eenonverdedig-

bare zaak.’

wfh ‘Nee,maarwehebbendusdiscriminatie vanmensendie geen

huis hebben enmensendie hetwel hebben –dat hebbenwe.’
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avd ‘GoedmeneerHermans, voor de tweedemaal: dankvoor uw

komst.’

Zuid-Afrikamaakte eendecennium later zelf een einde aande apart-

heid.De eerste vrije, democratische verkiezingenvondenplaats in

1994.
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