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’n Uiters belangrike voorvereiste van nasiebou is die herinterpretasie van ons geskiedenis. Dit is 
die grootste diens wat ons Afrikaanse skrywers aan ons land kan verrig om dit in ons eie taal te 
doen.  
 
Dalene Matthee roep die gedaante op van Krotoa (Eva) en haar dogter Pieternella by die Deense 
Sjirurgyn. Sy doen dit op ’n diep medemenslike wyse wat tipies van haar geword het. Deel van 
die probleem van historiese rassisme is juis die kontensie van “White is right and West is best” – 
dat die Koimense en die nuwe geslag Bruinmense van die Kaap dronk, lui, skelm, werkslui en ’n 
voorliefde vir baie kinders het – ’n uitbeelding van mense oor wie weinig goed gesê kan word.  
 
Voorts gee Dalene Matthee aan ons die voordeel om die Hollanders aan die Kaap en Mauritius 
van die ontstaansjare deur die oë van skerpsinnige en trotse Koimense waar te neem. Die 
slotsom daarvan is eenvoudig dat onder hulle daar goeies is, bv. Daniel Zaaijman, maar ook 
vrotsiges soos die onnutsige Goewerneur Lomotius enersyds, maar onder die Koi dieselfde geld 
andersyds. Mense is mense.  
 
Essensieel is egter die voorstelling van Krotoa, Autshumoa en Pieternella, Doman, ens. as 
persoonlikhede wat elk op hul eie manier probeer het om met die onwelkome werklikheid van 
nuwe mense wat hul land kom vat het, huis op te sit. Steeds die ewigdurende tema van Afrika.  
 
Dit is bekend dat oud-president Mandela die hoogste agting koester vir Autshumoa en vertel 
graag dat dit juis Autshumoa was wat die eerste weerstand gebied het teen die ongevoelige 
aanslag van Van Riebeek met sy alkohol, spieëltjies, voorliefde vir grond- en veegryp. Mandela 
konfronteer ons graag daarmee dat ons vir Autshumoa moet vereer as die eerste politieke 
gevangene op Robbeneiland en die eerste en weinige wat van Robbeneiland ontsnap het en die 
hoofland in 1659 bereik het.  
 
Krotoa (Eva) met al haar knakke en moete het daarin geslaag om deur middel van haar slag met 
die Hollanders en haar huwelik met die gesiene Pieter van Meerhoff die hoë kringe binne te dring 
van waar sy op haar manier haar mense ter wille kon wees. Uiteindelik gaan sy onder in hierdie 
bomenslik moeilike rol en bevind haar in haar laaste dae as totale alkoholis in aanhouding op 
Robbeneiland. 
  
Met haar dogter by Van Meerhoff is dit anders gesteld; beide haar vader en haar man is 
Europeane en kry sy dit reg om hierdie dubbelslagtigheid te verwerk en is dit juis hierdie 
kenmerk wat haar help om onder die moeilikste en stormagtigste tye te oorleef en te oorwin.  
 
Die waardige wyse waarop sy haar rol as huweliksmaat van die gerespekteerde Daniel Zaaijman 
gespeel het, asook die besondere opvoeding wat sy aan al haar kinders gegee het, het ’n 
bepaalde irrelevansie aan haar kleurgemengdheid verleen.  
 
Aan die ander kant het die kleuronderskeiding institusionele minderwaardige sosiale status van 
Koimense en die verontmensliking van haar moeder en oom, die sosiale onreg teenoor vroue die 
kern van haar bestaanstryd gemaak.  
 
Dog, ondanks haar dappere en oorwinnende stryd leef die wonder oor haar status selfs in haar 
geliefde en ongekompliseerde eggenoot Daniel waar hy sê: “Hoekom sê die mense agter jou rug 
hulle weet nie wat in Daniel se kop geklim het om vir hom ’n halfwit vrou te vat nie?”  



 
Die spanningslyn is hoe sy as “halfslag-Hottentottin” (p608) eenvoudig moes oorwin oor ’n 
kleurbehepte sosiale omstandigheid. Aan die einde van die stryd bely selfs sy haar vertwyfeling 
en smartvolle belewing van kleurvoordeel: “My Ma was ’n Hottentottin – ek’s ’n halwe een ... Die 
erg kom wanneer ander jou as ’n halfslag-mens sien. Die ergste kom wanneer jy jouself as 
halfslag-mens begin sien” en dan verder die oorwinningskreet; “want daar is iets wat ek weet 
wat julle Hollanders, julle volwittes, blykbaar nie weet nie, en dis dat julle nie beter is as 
Hottentotte nie – al dink die meeste van julle so” (p608).  
So was haar lewe ook. Sy het in opstand gekom, haar sê gesê wanneer sy moes; haar kinders 
van beter geleer, haar moeder en oom Autshumoa (Herrie) geëer, haar swakker broers Salomon 
en Jacobus opreg liefgehad en versorg.  
 
Die aangryplike van die werk is die sensitiewe wyse waarop nuwe historiese werklikhede met die 
eg menslike bestaanstryd verweef word, maar besonderlik die gewaarwording wat deurgaans by 
die leser bestaan dat hoewel die historiese omstandighede tyd-ruimtelik anders is, die wesentlike 
problematiek niks vreemd is nie – trouens dat dit die storie van Suid-Afrika van toe en van nou is.  
 
Terug by Dalene Matthee: Dalene, toe ons in die vroeë sestigerjare aan universiteit was, is ons 
geleer om te memoriseer dat ’n letterkundige stuk, veral poësie, ’n outodinamiese kompleks van 
verstegniese middele is en dat die skepper daarvan moet uitbly.  
 
Maar hoe kan ’n mens nou ontken dat hierdie meesterstuk so eie is aan die Dalene? Dieselfde 
Dalene wat aan ons Kringe in ’n bos (1984), Fiela se kind (1985), Susters van Eva, ens. gegee 
het?  
 
By tye het ek gevoel dat Pieternella ’n herrese niggie is wat hier langs my staan en het ek ook 
oor jou gewonder, Dalene. Ek kan dit nouliks glo dat so ’n skerpsinnige uitbeelding van hoe dit 
was en hoe dit is om Bruin te wees, geskep kan word deur ’n persoon wat bloot deur ’n venster 
daarna kyk. Afsydige interpretasie is een ding, maar gevoelvolle persoonlike herbelewing gans ’n 
ander saak. Jy verstaan vir Pieternella te goed. Sy beleef die lotsgevalle van halfslagmense te 
goed. Die geskiedenis van Suid-Afrika – die wonderwerk van ons land is die geskiedenis van 
miskende helde wat eenvoudig uit verwerping herrys. Die geskiedenis van ons land is ’n kronieke 
van onmenslikheid en miskenning, maar Dalene Matthee herinner ons daaraan dat dit 
terselfdertyd die geskiedenis is van moedigheid, van oorkoming, van wonderwerke van terugkeer 
na mekaar toe, van na mekaar toe uitreik soos Daniel aan Pieternella gesê het die seerte vashou 
sodat altyddeur “... die mooite uit die takke (laat klim) en om (ons) kom lê ...”  
 
Dalene help ons om opnuut te weet dat ons wel anders is, maar tog nie so anders nie.  
Dit beweeg ons tot ’n nuwe gewaarwording van wie ons werklik is en kan ’n mens alleen vertrou 
dat hierdie nuwe selfbesef ons sal aanspoor om (soos Pieternella van die Kaap) te weet dat ons 
hard moet werk om die nuwe te bou. Die mooi en suksesvolle gesin van Pieternella en Daniel kan 
ondanks die onderskeidings en ontberings in die teken staan van die groter nuwe Suid-Afrikaanse 
gesin waaraan ons deel is en waaraan ons almal bou. In hierdie taak is gevoelige en insigvolle 
skeppers soos Dalene Matthee broodnodig. Hulle moet vir ons die verlede herinterpreteer, maar 
ook vir ons inspirerende vergesigte voorhou. Hulle help ons om te sien wat moontlik is.  
 
Toe ek dié pragboek neersit, het ek teruggesit en opnuut geweet dat ek dit reg gehad het toe ek 
aan die Amerikaners verduidelik het dat die “miracle” van Suid-Afrika juis moontlik was / is omdat 
Suid-Afrikaners “miracle”-mense is.  
 
Die storie van Pieternella van die Kaap is die storie van die “miracle-mens” wat steeds elke dag in 
ons “miracle”-land rondbeweeg en bestaan.  
 



BRON: http://www.oulitnet.co.za/seminaar/sonnoorpiet.asp 


