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Een genuanceerd portret
van beladen Zuid-Afrika

Marnix de
Bruyne: Het

land van

S o e k m e ka a r

Po d i u m ,

272 blz. € 17, 5 0
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Het aantal moorden in Zuid-Afrika
lag afgelopen jaar op het laagste ni-
veau sinds het einde van de apartheid
in 1994, berichtte deze krant vorige
week. Iemand die door dit nieuws
waarschijnlijk niet werd verrast is
Marnix de Bruyne, redacteur Afrika
van de Volkskrant, die in Het land van

Soekmekaar een genuanceerd portret
van een beladen plek schetst. Zo ver-
telt hij over een vrouw die een ge-
denkplaats wil oprichten voor de ver-
moorde boeren in de provincie Lim-
popo. Ze belt een criminoloog om het
aantal sinds 1994 op te vragen. Wan-
neer dat tegenvalt, wil ze een gedenk-
plaats voor de vermoorde boeren in
heel Zuid-Afrika neerzetten. ‘Wat ze
niet beseft, is dat ze door haar actie
alleen maar de aandacht vestigt op de
kwetsbaarheid van de blanke boe-
ren’, aldus de criminoloog.

De anekdote, een beetje pijnlijk
maar ook geestig, is typerend voor de
blik waarmee De Bruyne naar Zuid-
Afrika kijkt. Vanaf 1994 bezocht hij
enkele malen het plaatsje Soekme-
kaar (officieel nu Morebeng), ten
noorden van Johannesburg. Ooit was
het een voornamelijk blank dorp, in

2010 wonen er nog 25 mensen.
De gedenkkruisen worden ge-

bruikt voor tv-beelden om te laten
zien hoe precair de situatie is in
Zuid-Afrika, of om ons te te waar-
schuwen voor een tweede Zimbabwe.
Het idee dat het land die kant opgaat,
wordt door De Bruyne genuanceerd,
zoals hij wel meer vooroordelen aan-
pakt. Ook die van hemzelf passeren
de revue: hij gaat er bijvoorbeeld te
snel vanuit dat zijn vaste gids aids
heeft. Hij ergert zich eraan dat nie-
mand er over wilt spreken. De gids
blijkt echter geen aids te hebben,
maar een allergie. Het idee dat inter-
nationale druk veel betekend zou
hebben voor de aanslagplegers op
een politiebureau in Soekmekaar in
1980 ontkracht hij eveneens. Dat hun
doodstraf werd omgezet in levens-
lang had niets van doen met druk van
buitenaf, verklaart een van de daders.

Veel passeert de revue, maar waar
het in dit boek vooral om draait zijn
de landclaims. Alle partijen komen
aan het woord: van de blanke aard-
beienkweker tot de taxichauffeur en
tevens bestuursvoorzitter van de Mo-
rebenegroep die vanuit historisch
oogpunt aanspraak maakt op het
land. En van vertrekkende boeren tot
Zimbabwanen die vrachtwagens met
houtskool vullen.

Wie verder wil komen dan het
beeld van gedenkkruisen, dode blan-
ke boeren en zogenaamde Zimbab-
waanse toestanden, doet er goed aan
Het land van Soekmekaar te lezen.

Toef Jaeger

De nieuwe Verhoef
M et stip

op één
in de bestsel-
lerlijst: de
nieuwe Esther
Verhoef. Het is
een goed ge-
schreven thril-
ler van een
schrijfster die
in potentie de

Nederlandse Ruth Rendell is,
maar in dit boek wederom kiest
voor het bekende recept. Een ef-
fectief boek dat niettemin ook Dé-

jà lu had kunnen heten. Het zal ve-
le lezers niet misnoegen, maar het
format van wat men ‘vrouwen-
thrillers’ of ‘oestrogeenthrillers’ is
gaan noemen, is inmiddels onge-
schikt voor wie verrast wil wor-
den. Verhoefs schrijfstijl maakt
echter veel goed.

In Déjà vu (Anthos, € 19,95) be-
sluit de 27-jarige, zojuist ontsla-
gen journaliste Eva om af te reizen
naar het Franse boerderijtje van
haar vrijgevochten vriendin Dian-
ne, een paar dagen eerder dan ze
hadden afgesproken. Eva, die
Dianne al een tijdje niet meer kan
bereiken, denkt dat het wel goed
zit. Maar ze arriveert in een mooi
beschreven plattelandshel. Een
verweerde boerderij te midden
van vale bossen nabij een triest
dorpje bewoond door xenofobe
Franse boeren. Van Dianne ont-
breekt elk spoor. Verhoefs be-
schrijving van Eva’s in nevelslier-
ten gehulde dagenlange verblijf
op dit ellendige landgoed is uit-
muntend en zou de opmaat kun-
nen zijn voor een zwart psycholo-
gisch drama à la Rendell.

Dat Déjà vu dat niveau niet haalt
is niet te wijten aan gebrek aan ta-
lent van Verhoef, die samen met
haar man Berry onder het pseudo-
niem Escober snoeiharde en psy-
chologisch complexe actiethrillers
schrijft; een goede psychologische
thriller zit in haar pen. Dat Déjà vu

dat niet is, hangt samen met de
keuze voor de verplichte ingre-
diënten van het format der vrou-
wenthrillers. Alweer is er sprake
van een onzekere heldin die haar
zelfrespect hervindt, een vluchtig
vriendje dat zich ontpopt tot mo-
delmacho, bronstige m a ch o ’s die
zich ontpoppen tot psychopaat en
enkele moderne sociale en maat-
schappelijke ankers die de lezer
erg aan 2010 en zichzelf doen den-
ken. Allemaal valide dramatische
middelen, die in vrouwenthrillers
alleen zo opzichtig, plichtmatig
en voorspelbaar worden ingezet
dat ze irritatie wekken – of een
weldadig gevoel van herkenning,
gezien de verkoopcijfers.

Het is spijtig dat deze nieuwe
thrillerconventies de psychologi-
sche thrillers van schrijfsters als
Rendell of Patricia Highsmith ver-
dringen. Zij schrijven universele
boeken over liefde en haat die
geen vrouwenthrillers worden ge-
noemd, hoewel je dezelfde the-
ma’s kunt aanwijzen. Hun sja-
bloonloze manier van schrijven,
wars van marktcondities, levert
thrillers op die meer onvoorspel-
baar en beklemmend en grappig
genoeg minder seksistisch zijn
dan de huidige stroom oestro-
g e e n t h r i l l e r s.

Robert Gooijer

Bewaarde berichten op een oud antwoordapparaat: de meeste berichten
zijn onbekend, maar voor je het weet hoor je de stem van Gerard Reve.
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Boeken die de
wereld niet
veranderden
Fictieve ‘dummy’s’, door Gummbah
verzameld, nu eindelijk gebundeld

� Nog net niet verschenen:
‘Net niet verschenen boeken’.
nrc.next maakte een keuze uit
dit samengestelde boek van
Gummbah.

� Het boek is een geestige
must voor liefhebbers van
Gummbah, maar ook van de
literatuur in het algemeen.

Uit: Net niet verschenen boeken.

� Reve op het antwoordapparaat

� iedereen leest
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