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Die skilpad se laaste traan deur Carol 
Campbell, vertaal deur Kirby van der Mer-
we. Uitgewer: Umuzi. Prys: R240.

Wie mag namens die ster-
wende skilpad praat? Na-
mens die karretjiemense 
wat stemloos en byna on-
gesiens agter die Karoo se 

neergevalle heinings aanpiekel?
Is enige poging tot buikspraak vir ’n 

minderheidsgroep nie eties onhoudbaar 
en uit die staanspoor gedoem nie?

Hierdie vraag, wat skrywers al hoe lank 
kwel, is in 2016 weer met ’n knal te berde 
gebring toe die Amerikaanse romanskry-
wer Lionel Shriver, ’n wit vrou, by die 
Brisbane Writers Festival haar berugte toe-
spraak “Fiction and Identity Politics” gele-
wer het.

Daarin het sy die handskoene afgewerp 
en geargumenteer skrywers móét die reg 
bewaar om baie hoede te dra – óók ’n 
sombrero. Die hewige reaksie wat sy ont-
lok het, meestal sterk afwysend, had meer 
te make met haar robuuste en onsensitie-
we aanslag as met die vleis van haar be-
toog.

Hoe ingewikkeld die kwessie ook al is, 
moet elke kunswerk sekerlik op sy eie me-
riete beoordeel word. 

As die buikspreker met empatie en pië-
teit die ander se verhaal boekstaaf om so-
doende ’n getroue en eerlike klank aan ’n 
stilgemaakte stem te gee, werk dit tog be-
vryding in die hand.

Die keersy van dié munt is dat alle skep-
pende fiksie en niefiksie tot ’n vorm van 
liggies verniste outobiografie vereng moet 
word.

Carol Campbell, vroeër ’n Kaapse nuus-
verslaggewer, onder meer oor die onder-
wys, en tans inwoner van die veraf Shet-
land-eilande in Skotland, pak in Die skil-
pad se laaste traan, haar derde roman oor 
die armoedige bruin gemeenskappe van 
die Karoo, dié mense se verhaal meester-
lik en met deernis aan.

Soos Isabel Fonseca in Bury Me Stan-
ding: The Gypsies and Their Journey (1995) 
aan die Rom-mense (in politiekvrye tye si-
geuners genoem) ’n stem verleen het en 
Katherine Boo in Behind the Beautiful 
Forevers: Life, Death, and Hope in a Mum-
bai Undercity (2012) vir die bewoners van 
die krotbuurt Annawadi, digby die Mum-
bai-lughawe, doen Campbell dit vir die Ka-
roo se vergete onderklas.

Waar Fonseca en Boo albei ’n vorm van 
skeppende niefiksie bedryf, is Campbell se 
gekose medium fiksie. Maar al is Karretjie-
mense (2013) en ’n Huis vir Ester (2014) 
duidelik as romans gekonsipieer en gekon-
strueer, is dit ewe opsigtelik dat Campbell 
die mense wat sy tydens ’n verblyf as vul-
stasie-eienaar op Prins Albert teëgekom 
het stip dopgehou en afgeluister het.

Die skilpad se laaste traan, wat ná ’n hi-
aat van vyf jaar verskyn en ’n motief uit 
Karretjiemense as titel en sentrale meta-
foor opneem, is ’n besonder klein en fyn 
bewerkte roman.

Al lees ’n mens dit maklik in ’n middag 
deur, is dit met die herlees dat jy besef 
hoe netjies die onderdele van die verhaal, 
soos vallende blare, oor mekaar hulle lê 
kry. Hoe liggies Campbell se oog heen en 
weer, tussen die verlede en die hede, be-
weeg.

Hiér is die skarniere van die vertelling 
baie digter verdoesel as in Campbell se vo-
rige twee boeke. Dis asof die lewe, al sy 
ruwe stukke, byna intrigeloos voor jou uit-
gewaaier lê. 

Dit is die verhaal van die jong Siena en 
haar kring. Teen wil en dank is hulle net-

Boeke

Weerklink van ’n wanklank: Memoires van 
toe en nou deur Pieter-Dirk Uys. Uitgewer: 
Tafelberg. Prys: R280.

Vandag – Sondag 3 Februarie 2019 – is Pie-
ter-Dirk Uys se 26 791ste dag op aarde. En 
anders as die swerms eendagsvliegies wat 
deesdae outobiografiese geskriffies uit-
skommel nog voordat hulle behoorlik ge-
slagsryp is, kan dié bekroonde dramaturg 
en politieke satirikus op 73 sekerlik sê hy 
het genoeg geleef om sy menigte ryk, vol, 
interessante jare sedert 28 September 
1945 in boekvorm te distilleer.

Tog pak ’n ligte wantrouigheid ’n mens 
beet as jy die boek die eerste keer in eie 
hande neem: Hoe de duiwel het Uys dit 
reggekry om alles in skaars 190 bladsye in 
te pas (2,6 bladsye per lewensjaar!)? Boon-
op is tientalle van dié blaaie vetgestop met 
swart-en-wit foto’s waarna hy reeds in die 
eerste paragraaf verwys: “Ek het besluit 
om al die foto’s in die boek in swart en 
wit te druk omdat ek weet dat lesers se 
verbeelding dit sal inkleur – en omdat ek 
in ’n swart en wit land grootgeword het 
waar ‘slegs blankes’ my lewe oorheers 
het . . .”

In vele opsigte is Weerklink van ’n wan-
klank dus ’n “kykgedrewe” leeservaring. 
Dit voel kompleet of jy saam met ’n ouer 
persoon deur ’n stowwerige foto-album 
blaai waar jy min van die gesigte op die 
kiekies persoonlik ken. Maar pleks daar-
van dat dié nostalgiese ritueel (soos ge-
woonlik) in ’n gaapwekkende ervaring 
ontaard, laat iedere foto ’n veelseggende 
klein vinjet by Uys ontwaak.

Reeds op bl. 19 herinner hy lesers ook 
dat Weerklink van ’n wanklank sy “derde 
outobiografiese Groot Trek die bekende 
onbekende in” is: Op 56-jarige ouderdom 
het Elections & Erections: A Memoir of Fear 
and Fun (2002) met sy sterk fokus op poli-
tiek en MIV-vigs verskyn, en in 2005 het 
Uys in Between the Devil and the Deep: A 
Memoir of Acting and Reacting sy luisterry-
ke loopbaan in die teaterwêreld uitge-
pluis.

Die jongste aflewering herinneringe het 
ontstaan uit en om sy gelyknamige een-
man-teaterproduksie, wat vir hierdie re-
sensent een van die eerlikste, mees ge-
stroopte hoogtepunte van verlede jaar se 
Woordfees was. Dit blyk dan ook weldra 

“Ek onthou glashelder die Sondagog-
gend toe ek en Pa soos altyd in die kar by 
die spoorwegoorgang gesit en wag het vir 
die lokomotief. Ek het hom uit die bloute 
gevra, ‘Pa, wat is ’n moffie?’ Waar dit van-
daan gekom het, weet ek nie. Ek onthou 
net sy reaksie. Hy’t met sy hele lyf na my 
gedraai, sy lippe was wit van woede en sy 
blou oë het sonder om te knip soos laser-
strale na my gegluur terwyl hy op my 
skree dat die druppels spoeg spat: ‘Dis 
vieslik! Dis teen die wette van Liewe Jesus! 
Dis die ergste sonde wat iemand kan 
pleeg! Hulle gaan almal hel toe! Hoekom 
vra jy?’ Ek was stomgeslaan. Gelukkig het 
die trein verbygestoom. Dit was die einde 
van die uitbarsting. Dit het my dekades 
geneem om die antwoord op daardie 
vraag te vind: ’n Moffie is iemand wat lief-
de vind in sy weerkaatsing.”

In ’n era waar die werklikheid toene-
mend te bisar voel vir satire, laat Weer-
klink van ’n wanklank ’n mens tog met die 
wete dat ons brose demokrasie in ’n veel 
bedenkliker toestand sou wees sonder Pie-
ter-Dirk Uys se bydrae, wat verlede jaar 
welverdiend met die Hertzogprys vir dra-
ma bekroon is. 

Soos alle goeie satirici weet Uys daar is 
vir die establishment niks ergers as wan-
neer iemand fyntjies met hulle die spot 
dryf nie. Humor, glo hy, help om vrees te 
laat wyk. Humor help negatiwiteit nek 
omdraai. Of soos hy dit op bl. 10 stel: 
“Nelson Mandela se sin vir humor het my 
aangespoor om te bly soek na die mock in 
democracy en die con in reconciliation.”

Weerklink van ’n wanklank is ’n snaakse, 
meesleurende, nostalgiese, openhartige 
distillasie van ’n unieke Suid-Afrikaner se 
lewe sonder wie ons almal se lip ’n aks 
dikker en die gallerigheid in ons keel ’n 
bietjie bitterder sou wees.

 Weerklink van ’n wanklank het terself-
dertyd in Engels verskyn as The Echo of a 
Noise: A Memoir of Then and Now. PDF-
weergawes van Elections & Erections: A 
Memoir of Fear and Fun en Between the 
Devil and the Deep: A Memoir of Acting 
and Reacting kan gratis op Uys se web-
werf, www.pdu.co.za, afgelaai word – klik 
op die “Memoirs”-balkie bo.
) Johan van Zyl is die boekeredakteur van 
Rapport en mederedakteur van die tydskrif 
Platteland.

uit die inhoudsopgawe dat die volledige 
verhoogteks die sentrale (en langste) hoof-
stuk van die nuwe memoires vorm. Hoe-
wel die ander korter hoofstukke en die 
swetterjoel foto’s vermoedelik aangenaai 
is om darem ’n behoorlike boek te maak, 
léés dit allermins soos 
aangelapte bladvulling.

Voordat Uys in alle 
erns staaltjies uit die 
binnekamer begin 
deel, reken hy eers – 
binne ’n skrale sewe 
bladsye! – af met sy al-
ter ego, Evita Bezui-
denhout, daardie kari-
katuur van ’n volks-
moeder wat vanweë 
die feit dat sy nie reg-
tig bestaan nie, die af-
gelope 40 jaar byna 
enigiets oor enige poli-
tikus kon sê sonder 
om ooit enigiemand 
aanstoot te gee.

Vervolgens stel Uys 
dan die res van die rol-
verdeling in sy lewensverhaal bekend: sy 
misterieuse, musikale maar baie kwasteri-
ge pa, Hannes; sy eweneens briljante, mu-
sikale dog diep neerslagtige Joodse ma, 
Helga, wat destyds uit Berlyn moes vlug 
en uiteindelik op Chapmanspiek haar eie 
lewe geneem het; sy jonger suster, die 
briljante konsertpianis Tessa Uys; hul huis-
hulp, Sannie Abader, na wie hy deurgaans 
as sy “Kaapse Vlakte-ma” verwys, en sy 

Afrikaanse en Duitse oumas. Onder die 
klomp kameeverskynings tel dié van Nel-
son Mandela, Pik Botha en die Verwoerds 
tot Marlene Dietrich en Sophia Loren.

Soos in soveel outobiografiese vertel-
lings waarin die terugblik die letsels van 

die kinderjare weer aan’t 
sug of bloei sit, huiwer ie-
dereen van Uys se vinjet-
te iewers tussen hartroe-
rend en hartverskeurend, 
hoewel die humor nooit 
agterweë bly nie. Daar is 
te veel om op te noem, 
en wie wil nou die leser 
se pret bederf? ’n Mens 
moet straks volstaan 
deur te sê Uys benader 
alles en almal met deer-
nis, humor en ’n soort 
ordentlikheid wat ’n 
mens in hierdie ongure 
tye byna ouwêrelds wil 
noem. Op bl. 58 skryf hy 
byvoorbeeld: “As ek nou 
na my kinderfoto’s kyk, is 
ek seker dat Pa toe reeds 

besef het ek is gay . . . Ons het net nooit 
daaroor gepraat nie. Op skool is ek ’n 
‘moffie’ genoem en het dan net gelag. Ek 
het waarskynlik nie geweet wat dit bete-
ken nie. Selfs toe ek in my veertigs was en 
in Johannesburg ’n huis met ’n jonger 
man gedeel en Pa vir ’n week se vakansie 
kom kuier het, het hy sonder enige voor-
oordeel by ons gebly. Dit wat ongesê was, 
het dit wat ongesien is geword.

Die wanklank 
van ‘slegs blank’

Op 73 het die voormalige bangbroek ‘Pietertjie Uys van 
Homesteadweg 10, Pinelands’ sy dunnerige derde memoires 

geskryf wat veel verklap van sy kinderdae in Apartheid-Suid-Afrika 
en die komplekse verhouding met sy pa, skryf Johan van Zyl.

‘Die skilpad se laaste traan’, Carol Campbell se derde roman 
oor die armoedige bruin gemeenskappe van die Karoo, is ’n 
klein knoets gloeiende amber wat aan ’n stilgemaakte stem 

’n getroue en eerlike klank gee, skryf Jean Meiring.

Fyn bewerkte 
roman ontroer

net nog karretjiemense, wat onwetend na 
donkie stink.

As die verhaal in die hede oopvou, 
slaan Siena hortend op die vlug. Sy het 
iets verskrikliks gepleeg en, soos ’n wilde 
dier wat gejag word, probeer sy afstand 
tussen haar en die “poeliese” te sit. 

Haar bestemming? Die Seekoegat Primê-
re Skool, waar haar jong lewe ten goed ge-
vorm is.

Gou rig die alsiende verteller, wat mees-

al Siena of ál om die beurt van die ander 
karakters as fokalisator gebruik, die visier 
verder terug toe Siena en haar gesinnetjie 
by Ou-Ana, Majola en Boetie op Baas Jan 
se plaas aangekom het. 

Daar, in daardie grondig gewelddadige 
plek, lê die wortel van Siena se uiteindeli-
ke neerlaag.

In gestroopte en eenvoudig poëtiese 
taal vertel Campbell ’n verhaal oor siele 
wat op die randjie van die beskawing van 

dag tot dag ’n bestaan probeer slyt. 
Hulle is diep en byna onredbaar gebru-

taliseer, maar is lief vir en verknog aan 
mekaar.

In ’n paar hale, byvoorbeeld, teken 
Campbell aandoenlik en onvergeetlik die 
verhouding tussen Dollie, nouliks ’n moe-
der, en haar seun Kriekie. 

Al die tragiek ten spyt weet Campbell al 
te goed hoe om ’n sentimentele tranetrek-
kery te vermy.

Op hierdie stil en spaarsamige manier 
vertel Campbell ’n verhaal wat ironies te-
rugkyk na die bywonerromans van onder 
meer Jochem van Bruggen. 

Wat van Ampie se gesin gesê is, is net 
so van toepassing op Siena en haar men-
se: “Hulle het bymekaar gehok in die pri-
mitiefste skuiling en amper barbaars gele-
we.”

Telkens vergelyk Campbell haar karak-
ters met diere, maar hierdie strategie is 
vindingryk en dubbelsinnig. 

Aan die een kant is hulle in hul onder-
maanse lewe in die Karoo vir die gesag-
hebbers niks beter nie as diere in hokke. 
Maar dikwels swaai Campbell haar septer 
sodat hulle inderdaad vir die duur van die 
beeld in diere verander. 

Só roep sy die ideëryk en “oukennis” 
(bl. 47) van hul Karoo-voorsate op en 
word hulle soos in Ovidius se Metamorfo-
ses momenteel gode.

’n Verdere laag kompleksiteit in die ro-
man is dat Campbell dit, soos die twee 
voorgangers, in Engels geskryf het. Maar 
Afrikaanser kan jy nie kry nie, soos op 
bl. 13: “Vervaard spring sy op en begin só 
hard gil dat haar stem oor die vlakte trek 
nes die getjank van ’n jakkals op die nag-
wind.”

Telkens moes ek die Engels oopblaai om 
te sien hoe op dees aarde iets wat in Siena 
of Hannatjie of Boetie se mond lê, ooit in 
Engels gesê sou kon word. Hiervoor ver-
dien die uitmuntende vertaler, Kirby van 
der Merwe, groot lof.

Soos Jan van Tonder se bedrieglik smal 
Is Sagie (1987), ook oor skynbaar eenvou-
dige siele, wat mens in ’n ommesientjie 
klaar lees, is Die skilpad se laaste traan ’n 
klein knoets gloeiende amber.

Watter voorbehoude sekere lesers dalk 
steeds teen Campbell as tussenbeide-tre-
der mag hê, wil-wil die volgende sinnetjie 
(bl. 62) van toepassing wees op haar drie-
voetige projek en die karretjiemense oor 
wie se lewe dit gaan: “Vir die eerste keer 
in sy lewe is Kriekie in ’n kar op sy eie 
rit.”
) Jean Meiring is ’n Johannesburgse regs-
geleerde en vryskutresensent.

) Die internasionaal gerekende 
historikus Hermann Giliomee, 
skrywer van die magistrale Die 
Afrikaners: ’n Biografie (2004), 
ondersoek in The Rise & Demise 
of the Afrikaners die dramatiese 
opkoms – en waarskynlike onder-
gang – van dié minderheidsgroep 
wat Suid-Afrika in die 20ste eeu 
oorheers het. Die onderwerpe 
wissel van etniese entrepreneur-
skap en “Bantoe”-onderwys tot 
die Rubicon-toespraak, Nelson 
Mandela se verhouding met die 
laaste Afrikanerleiers en die 
waarskynlikste toekoms wat dié 
groep tegemoetgaan. Hou die 
boekeblad dop vir ’n kennersme-
ning. Uitgewer: Tafelberg. Prys: 
R350.

) Die huidige ekonomiese kli-
maat kom op ’n interessante en 
toeganklike manier aan die bod 
in die gerekende sakejoernalis 
David Meades se Afrikaner-Kapi-
talisme: Van brandarm tot stink-

wende Suid-Afrika; en wat 
Afrikaners te doen staan om ’n 
gesonde toekomsprognose vir 
hulself én die land te verseker. 
Uitgewer: Naledi. Prys: R240.

) Prof. Ockert Geyser se Die eg-
genotes agter die Afrikaner poli-
tieke leiers word in die subtitel 
beskryf as ’n “ongeskrewe hoof-
stuk” oor die eggenotes van man-
like Afrikaner- politieke leiers van 
Uniewording tot 1994.

Geyser skryf deernisvol en met 
bewondering oor talle van die 13 
vroue, die meeste van hulle ui-
ters bekwaam in eie reg, al het 
hulle hul mans onselfsugtig byge-
staan om die hoogte sport in die 
politiek te bereik, maar hy 
skroom ook nie om die skadu-
kant van sommige te belig nie. 
Tussendeur is heelwat insigge-
wende inligting oor die leiers 
self, veral oor hul lewe in huwe-
liks- en gesinsverband. Uitgewer: 
Naledi. Prys: R275.

Afrikaner in die soeklig
Dit wil lyk of Afrikaners nie uitgepraat óf uitgeskryf kan raak oor hul verlede, 

toekoms of nuwe rol nie – nie minder nie as vier nuwe boeke verskyn aanstons.

) In Afskeid van ’n 
volk: Op soek na ’n 
toekoms skryf die 
toekomsnavorser 
prof. Philip Spies 
Afrikaners, Afri-
kaanses en hul taal 
is onder druk soos 
selde tevore, en 
kritiese debatsvoe-
ring en denke hier-
oor het grootliks 

verdwyn. Spies stel dwingende 
vrae oor die pad vorentoe en fo-
kus veral op vier kwessies: die 
toekoms van Afrikaners in ’n on-
seker land; die aard van Afri-
kaans- en Afrikanerwees; sleutel-
voorwaardes vir ’n vooruitstre-

veel hiervan as Meades, wat ook 
Rapport se eerste sakeredakteur 
was. Die voorwoord is deur prof. 
Hermann Giliomee.

’n Resensie verskyn eersdaags 
op die boekeblad. Uitgewer: Nale-
di. Prys: R250.

ryk. Hoewel Afrikaner-kapitalis-
me oor die laaste dekade of wat 
byna krampagtig gesoek het na 
nuwe suurstof om te kan oorleef, 
is daar ook stil-stil die grondslag 
gelê vir ’n nuwe geslag Afrikaner-
miljardêrs. Min mense weet so-

Al die tragiek ten 
spyt weet 

Campbell al te 
goed hoe om ’n 

sentimentele 
tranetrekkery te 

vermy.

”


