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NUUS UIT DIE BINNELAND 
vir Dirk Opperman 

Soms in die winter as die reen sag stuif 
op grasperke, dig en diep soos 'n tapyt
as hy die rotsige bergreeks wegskuif 
agter 'n misgordyn-as voor die ruit 
popliere, eike en kastaiingbome 
saamvloei, en ons versink in blaargroen drome 
terwyl ons oor 'n ou beskawing lees-
dan gryp die onwerklikheid ons met die loop 
van waters wat kalmeer, en in die gees 
vou grys en sat die graafskap Surrey oop. 

Soms in 'n najaarsdag se skemerty 
stap ons in 'n stil straatjie en gewaar 
deur 'n ou bolig, kunstig uitgesny 
in vlegtende patroon van druif en blaar, 
die lig van verre dae: Ons word gesluk 
soos deur 'n mond; die luiterse getik 
van 'n ou horlosie vervang ons ontstoke 
harte se ritme in die kamerhoek, 
en ons gestaltes kwyn tot stywe spoke 
in die vernislaag van 'n Delftse doek. 

Maar as die bergwind so rukkerig waai 
en tussen ons rondkrap soos 'n stok 
in 'n miershoop-in die palms blaai 
nes 'n barbaar in 'n keurige hoek
dan is ons rillend buite alle mure 
wat ons opstapel in redelike ure 
met doel en plan-
ruik ons droogte en brand, en gerug 
van sprinkaan, aardbewing en oproer 
op daardie skroeiende binnelandse lug 
-dan, dan 
weet ons op watter vasteland ons boer. 
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Landspolitiek, Afrika-politiek, ekologie-politiek is natu~rlik daagliks in die 
nuus, en hier was vera! TV-dokumentere van 1994 af vir my 'n groot stimulering, vera! 
reekse oor die Afrika noord van die ewenaar, want ek het van die begin af geweet dat 

ek die hele Afrika wil betrek. 
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[ In 'n spesiale uitgawe van die Revue Noire word daar baie gefilosofeer oor die 
twee Afrikas: Noord-Afrika, en die Afrika suid van die Sahara. Die slotsom is dat Afri
ka-eenheid 'n diffuse begrip is en miskien net op kultuurgebied haal.baar is, maar 
selfs oor laasgenoemde moontlikheid word getwyfel. Tog word gesuggereer dat in 
terme van kultuurblokke en kultuuruitruiling gedink moet word, en dat aandag aan 
'n Euro-Afrika-blok gegee moet word. Die Revue Noire-uitgawe ter sprake heet dan 
ook Die Mediterreense Afrika (Afrique Mediterraneenne), en sekerlik sal niemand 

die kultuuruitwisseling tussen die twee entiteite weerskante van die Ouwereldsee 
wil ontken nie. 

[ Dis waar dat "Eurosentrisme" op politieke terre in 'n skeldwoord geword het, en dit 
kan ook verwag word in die hitte van politieke vryheidsbewegings, maar ek glo dat 
die uitruilings tussen Europa, Amerika, Asie en Afrika al soveel eeue aan die gang is 
dat dit as 'n onloenbare, durende feit erken moet word. Altans op kultuurgebied ; en 
kultuur sluit taal in. Hoeveel Afrika-literatuur - ook van Nobelprys-statuur - is deur 
swart skrywers geskryf, maar in Europese tale soos Engels, Frans en Portugees? 

[ My bloemlesing konsentreer op kultuuraffiniteite tussen Noord-, Sentraal- en Suider-
Afrika. Maar die blote geografie van Afrika is al 'n bindmiddel: die woestyne van Afrika, 
die droogtes, die stofstorms. En dan is daar die berge, die mere, die riviere, die kus van 
Afrika self, met die Kaap van Storms in die Suide en die Ouwereldsee in die Noorde. 

[_ En verder is daar die diere en die voels ; o ja, die diere en die voels. Dis of die diere en 

voels die mens uit 'ri bloerillesing van die aard en van die blad en van die Afrika-konti
nent af wil wegdruk. Hulle was op stuk van sake deel van die kontinent lank v66r die 
mens. Dis byvoorbeeld ontroerend om bekendes soos die kolgans, die jakkals en die 
bobbejaan in Ou Egiptiese kuns terug te vind, en bekende boksoorte in rotsskilderye in 
die Sahara. 

[:. Ook moes die elementale dinge tot hul reg kom: vuur, water, lug, aarde. En hier was 
die fabels en sprokies van 'n kontinent 'n onuitputlike bron van lering en vermaak; 
sprokies van die Joruba, die San, die Zulu, die Sotho, die Venda en ander kulture. 

C Hier moet ek met 'n tersyde kom. Reeds in die vorige eeu, toe Ons KlijntjiVon Wielligh 

se wonderlike optekenings van San-verhale geplaas het, was etniese materiaal 'n be
langrike komponent van die Afrikaanse tydskrif. Die plasing van oorvertellings van in

heemse verhale in tydskrifte soos Die Huisgenoot, Die Brandwag, Die Boerevrou, Die 
Jongspan en Die Naweek het tot in die laat veertigerjare toe geduur. Die verhale was 
gewild, en die rede hiervoor le voor die hand: die Afrikaner se preliteratuur was 66k 

volksvertellings - jagstories, spookstories, liegstories. Met die hedendaagse klem op 

die mondelinge tradisie moet ook die volgende vermeld word: dat die Afrikaanse letter

kunde sterk gevoed is deur die orale tre,disie, en dat die tradisie - in vertaling - in 'n 

beduidende mate bruin en swart was. Binne 'n nuwe Suid-Afrika verdien 'n reeks ver

taler-baanbrekers- of noeni hulle kultuurfasiliteerders- opnuut aandag en waarde
ring. Ek noem enkele name: G.R. von Wielligh, Otto Schwelnuss, Helene de Villiers, 

Minnie Postma, J.H. Bothma, G.H. Franz, Marie Opperman. 

Maar die mens .en die politieke dimensie kon nie onbepaald ge'lgnoreer word nie. Die 

mens is nie 'n randfiguur of versiering in Afrika nie: hy is 'n werklikheid, 'n politieke werklik

heid, wat die kontinent ekologies kan verwoes of bewaar. Karen Blixen het Afrika 'n 

"tragiese" kontinent genoem, en 'n groot deel van die tragiek het met die onverdraag
saamheid van mense teenoor mekaar te maak. "Konflik en geweld" is onvermydelik 'n 

onderafdeling van die bloemlesing: wat daar in die afdeling staan, is dikwels bloedstol

lend, skokkend en hartverskeurend. 
Die slotgedeelte van my bloemlesing word aan versoeningsverhale gewy - versoe

nings tussen opposisies in eie gemoed; versoenings tussen rasse; versoenings tussen 
kultuurgroepe. Versoenings is meesal "brewwe ligmomente" in ons bestaan, om Peter 

Blum se uitdrukking te gebruik; maar hierdie ve~vlietende oomblikke is essensiele steun
punte vir die gemoedsrus van individue en volkere. Ons m6et bly glo dat mense soms 

hul kleinlikhede kan oorstyg tot nut van die algemeen. · 
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