Apartheid is nog
steeds springlevend'
DocumentairemaaÉster Sashla Vredez'eld (19) .filmt oooral tn Zuid-Ajilha'
zoaar ze zelfttandaan homt. Deels doet ze dat uit /teimwee: ze zou er
by die mensen'
graag z»onen. 'Ih heb zooeel hracltt, power en talent
-gezien
Wouters

door Hilde Postma, foto's Herman

erkje

dÀt er iD de àànlooP

naar het

lvK lbetbd meer

belansstclling is loor jouw
'J., ikzit in de

Zu

Aftika-hàusse.lk ben

rbsohtu geen voetbrlàr, marÍ ben cr nu
toch oDizrttend dÀnkb.arvoor. NÍijn frlms
ran nu komen deelsroort uit gcrecvcledc
ileeën. ntu Pd.1l \\ilde ik een P.ar.jaar
geleder àl naken, mrarricmrnd wilde her
roen hebben. Nu uel. Zo rverken de,!e
dia. hè:

LcrtiLg Mnndela PaÍk is een poëtischc
docomentàire ovcr knrdeÈn in n»vn
ships die oierlelen door dàns en muiek
$hrom*ildèje dezc frln maken?
''Ik duik gÍaag achter de achditeit. F:Í is
zoh ecizltdisbccld lan,íid r\frikà. Èr is
§elccns lvat ophefover de uitsPraker tan
prcsidertJrcob Zuma en zijn sedoe mct

vÍou(eD. Nhd olcr hel algcreen dcnkt
meo t()ch: de aprftheid is \!eg, halleluja,
nu gràt alles dààr gewckligl Nlaar

"Er

is meer

xlnÍigiàrÍ

gele-

verborgen armoede. Stceds

meer menseD komen van het Plattelard
richiing stad, die zettc. allemarl hur eigcn
hulie op. De lolrDships zitten bomvol, en
eÍ ziin n,us,elijks voou ieninsenl'
\\'at klop( eÍ mgmeer Dietxan de bceld
lomnlg over Zuid Àrrikà?

2n

er is seen

burgerooíóg uitgebroken tiid.ns

het afschàfÈn vàn deaPartheid. Nlaar er is
een gigmtische crinioaliteit en cen enor
nre gÍnnnisheid nr het hele land. Àsjcblj
iemand op bezoek sààt, moclie altijd rie
N{cn ziet
al.rnsystemen

oflrz,4'!z.r/'

ool niet dat er eeó stillc oorlogwoedt:er
zijn nog steeds veel racistis.he mooÍden:
Zoàls die op EtrsencTère Bhr.he.
"Datw.s een genooe roofolen'al, denk
ik. Hct gevaar is naruurlijk dat c'xlreeD
re.hts dat andes ziet. dàt er ecn gek oP
stàaldie sruak gaat nemen llxÀrdh $ort
Èoorden komt lieel \ aak !oor, op afgele
sen boerderijcn. So,ns ziin dat wal duidelijke ra.istische moorden. Ernorden ook
bejàa cn veimoord l,ii $'ie verder $'einis
lot niets Nordt gestolen]
Wat moet de oplossinsz!j, daaMloÍ?
'De regcring moct gàan leveÍen. Drt
doenzete$enris, zc ziir te vcelhun ciger

loor nrii

í de apartheid in zekere zin nog steeds
d/íx. a&/ ln'ii,t(! tn de sloPpe.wilken is al
les pÍecies hetzellàe als
dcn. Alleen nog etgerl'

"De buiteos,ncht deDkt vooral wat soed,

zakkcn xan hct lullenl'

\Y.t bedocl je met lèleren?
"B,nen. hnizen. Het is absurd dat er
§rtLun zLln /onder cletLr cituit en mct
mrar eer krran,uu \ele lr,i'. Er hus't
exÍeme armoede, o.danks de econoni
sche boom. ondeÍrdsseo zÍn er de hele
d.g soaps te zicn olerriikenenscn ookal
ziin de acteurs inmiddch zs a.!. Dear zou
ik ookopstandigvan wordcn. Hettoftt al
lem,.lvooÍuit fÍustÍatie. À{en is ook beÍ
wel bangvoor ee. eNPtie vetr ge$eld, àls
Mandela er nier mecr isl'

Ondàt hij ergens de boel nog bij elLaàr
'Ja. zoiets

!rn:rrc

kunnen her nu niet

nuken. Er n log

steeds c
noíobic. Ilditenlanders § cÍken vaak onder
de prijs

vd

Zuid Afiikànen, waitÍdoor die

huo branlies kwijtr.kcn. Bij onlusler
'!o.
den Congolezen en andere Àfrikancn ver

moord uit fÍustral;c. Er ziin zelÈ mcnser
Bancn en huizen: vcr!íacht je dat

'In de sloppenwijken
is alles precies
hetzellàe als twintig
jaar geleden. Alleen
nog erger. Er is meer

verborgen armoede'

loe

.Da!r heb ik wenrig reíÍouwcn

nr' In
tosnships ziln leel scholen totall lecg
geroolà. Zells het koperwordt gejàt, §iaÍ
de

dooÍ sommige scholen zoDder leidingen
cn teleÍàon zitten. Ofze hebben gcen m
men: verrekte kodd in de wnrtcr En in de
tonnships is he le-ml}al niks te doen loor
kin<leren. Geeo sponvereoising gecn cdl
turele vercnigi.g. Dàarom zeggen de kids

inL i,!

lrld"ldn Pa* *ij regelen hct

"Àfen toe lijkt het wel een eenpàrtijíxrt:
dat vind ik doodengl\\iàt ccht heeleng is:

dejeugdliga van het A\C. LeiderJulius
M^lema, àie Ot tàtut, Ot B let z\n*:
heel verontÍlstend. I{eel lans hecft hmà
hem niet àangepakt, omdat Màlema leel
sreun veff erli ondeÍ jonge
Dus kon hii bliÍen schreeuwen. Hc1 is te
hopcn dlt Zuma dat ru wélsaàt doen]
li is nict echt leel oppositie ook.
''Nee. codzijdank is c. nog een klein
tegengeluid ran Helen Zille (leider van

oppositicplrtt Denocretische Àlliàntie
rèd.). En er is Patricia Delille. maar haar

pàrtij (de Independent Democrats red.)
is heel klein. li moel leel neer tegenge
luid komen: een gÍote, goed srorsaD,seeÍ
dcoppositie. lleel lansis het ?01t1cn14, oÍ
/a2 geweest om als blanke kÍitiek te geven op het ÀNC. Getrkkig gebeurt dat nu
meo \{aaÍ ik spreeknogstecds schrijvers
ofintellectuelen die hun schcQe kÍitiek op
dc regeÍing niet duncn tc uiten. Het lijkt

ivelolalleer

^rarcn

ccn legengeluid mo-

sooí zelfcensuur:
'la. en ik ben een beetje àlleÍgisch voor

Is dat een

dat soon heiligverklàren.

§ànrjezietlo.h

oneelofeliik veel coruptie en zakkcnvulle
rij. ltcl ,ràÍ1en in de towDships zeggen

en toe lijkt het wel
een eenpartiistaat;
dat vind ik doodeng!
Er is wel enig
tegengeluid, maar dat
is heel erg zwak'
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,elfom in een leslokaal biicc! te komen.
Ilet isveiligcroft langer op school te bl;j

en

rcn dàn op sfa.tte hangenl'
'toch is Leavins Mzn.lela 1',r/r ccn opti

Ilrzitlen toch heel heftige veÍhÀl., tds
sen. Een ionscn die opèÍa znlgt vordt,
net als ziin moeder, door zifu rader in
elkaar scshge.. Zijr moeder adrisecrt
h.tr hd h n te veÍl,ten.
"Ja maar dat is /2,4 /r, vooÍ veel kin
dercn in dc townshfs. Àle klnderen hc'b
bcn net ellende re maken]
yoldoende in huis om
H.èfl hel
^),IC
de prolrlemen
ran hct land het hoofd te

"lk hcb veel films over ZuidJiika gemaakt, ahijd met eer sombere toon. Nu
§ilde ik eens een positiefverhaal maken.

Da, kom je uit bii de.ionse generatie, dle
rier mct de bagage van de apaÍheid is opqegrocid. DààÍ moet het Imd hetvao hcb
bcn. \teljorgeren overleven mcl muziek
en

!i

dds.IkÍvas veftast doorhun (erkÍàcht
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l0 lllli
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levenslust cn hun posilieve

gcn.l)czefilm

ki.jk op

is een eerbetoon aaD

din-

hcnl

ook dà! zf, het rroeger bcter hàdden, om
da1 er toen mccr werk was. Er is wól ccn
Uasse onlstaan en
^larte
ecn gÍote.rme Ívitte klasse. De s.heidnrg
sit znxrt is niet mccr zo schetp, maar dc
aístand tussen rijk en àm isgesroeid:

nieune rijke

Ame rvittc hla en:<lie sroephekljkje
in lvl,te Povelí. §àt * ildc ie daarin la
"Het is cen nieuw verschijnscl: blanken
die dakloos zijn geworden als scrolg vd de
posilicve discrimi,ratie van zwàrten Kijk,

2l

§

mijr .Íkomst gààn verz$'ijgen lk
dàt ikuit Cànada of,q.ustralië
sins
1.",'n^gsen
ol itr koos dc àà.!alcn zei: ik kom
beD ik

uit Alrikà, wootrde tu een boolnhrit en hàd
een tijgeÍ els huisdierl

Viclje dat nuw op jc dak dat Íensen

d

"Ik begreep cr geen balYa.. Dat àpart_
niel norh.lrl is, zie je niet àls Hnd

he

nr Zuid Àliikà.Je §ect Nel dat zwartcn
vecl.l ur dc ,Ímerwiiken w
Er
seweld cn onderdrukkins hoorje nicts.
w.s ecn gigdDtische cenmur Ik had wel als

eDise nr miin dorp een kleurling\rieDdin
nctje. Ik bcn een kccÍ net liaàr naar hààr
hLris in detowDships gewecst lkzagde et

treme artuoede cn werd me §el bewustl
dit is ee. beetie ueemd en rdai Bij haar

in dej/rz# iverd ik als een soon korinsin
.nrh,,l,l. drt voDd ik ook nier normall.
NÍaar die gedachte! kristàlliseerden Pas
tijdcnr de apartheid siDgen xlle docu s ovcr
bl,nke. dic àllemaalin rÍote huizenwoon
deó met gr'ote zs,cmbàdeD. luear dat *.s
toeD nier \íaar, en nuookniei
ame witte nrensen goveest io

Erzijn lltiid

Zuid Àiikà.
Ilaar tijdcns de apllrheid hadden zc door
beschcrmingvan de oret'hcid nog Nelhuizeo en rverk - de laqst betmlde tJ.ranies
\u zijn ze hrn rà.gDet kq'llt en woren zc
ookin huttcn en kottcn Ze creëÍe. hun ei
scn toMship. lk hcb hen een tild sevolgd]
Kwrmjc tegen watje venva.httcl

"lk had gcdà.ht d.t ze leel ràcistis.hcÍ
zouden ziir. \:elen lan hen begrcPen wel
dài het nier zo lcrder kon gàan mct de
àparrheid. dlt er ce. omwenteliDg moest
komcn. En dat de zsafte regering rot !u
toc rvei.ig moeire voor ze hecftgedain:
$rat is dc toekomst loordcze nensen?
.Veel bl.nken staan onder druk. \ran
dc rílmiljocn is al onseleer één miljocn
gcëmigrecrd. onxlrt ze gecn werk meer
hebben. I,laar dar rilo dc gelukkisen die
fimilic tu Groot Brittannië hebbcn. oleen
Iluropees paspoort kondeo bemxchtigln.
\ïitten,ijn h dc mnrderheid, dic voeler
de druk 1.an dc meerderheid - dat is altijd

lii hent seboren e. opgesroeid nr Kaap

Íad, je kwam hicr op je zelenticnde

Uhs dat ingewikkeld?
'Ja. lk spruk r!.r en gebÍekkis Neder
landsi als mersen mli vrocgen walr ik
v,nd3,n k\ram. zci ik hecl tÍots: uit Zuid
,\liik..l).n keameD de woordeD àls mokeríagen op tue àl hoe ik daar had kÉr
ncn q,orenl NÍen zlJa nij als fout. Tocn
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'Dat apartheid niet
normaal is, zie je
niet alsje er als kind
middenin woont'
Er was een gigantische
censuur'
hicÍ nr Nederland uit, toen ikouderrvcrd]
Jc eeÍste do.trmentaire is HeD"€c,,"r

"l)

Íin kom ikuit de lost. cn yeÍtelik

dat ikuit Zuid rlliik! kom. Kiik. al die6lms
m.ak ik nàtutnliiktoch om ir het reine te
komcn met mczell Hct is een soort order
zock: rvaar kom ik randaani lle. ik lbut
gcsee«i ller ik g.lhdoctrnieerd door de

aparthcidsgedachteni

II

nritn

lhnat

se

Íie klvam;k godzijda.k«)t de conclL$ie:ik

hcb een schoon ge$cten.lkbcn oké - en
niet íout. NÍàarZuid Aftika iseen g.deelte
van mï, laD mijn identiteit. Ik zoek to.h
Daat: t e ben ik eisenllk: Ik licb films gc
màakr orcr ertreem rechts, over oorbgs

oler Bosjesmannen. À]lcft àal
'eteratreni
leder ondenvetp gaat
verhalen.
heftisc
oler iets wat ik nogniet zo goed kcnidaar
nree lerkcn ik een stukje

lan miin cisen

Aftc* .D,:,,ods is de atrd§e kaut vÀn de
medaille lan ['nrïe Po!?í-í natuuÍlík.
''Rijkezwírtenlornren een Dieutveelite.

Bedrij\en zij. nu sedwons.n om z\!àrten
in dienÍ tc nemeD ook in hogere func-

goed, aar hcÍ gebeuÉ
ook v.ak dat zc y.nwcse hun huidskleur

ties. Op zich is dat

worlen gebrrrikt

als

uzrla/rr*,6 tcmljl

zc de vercisle ks,alificaiics niet hebben
N1.ar cr is ook dejo.sc gener.tie die ziet
dat dc politiek q,eli$Laàr nr zwaíe handen
is, nràài de economic nogstceds in blàrke

handen. Diejongeren w;llen Eeen utdno'
dk$lt( zljn. ze zorgei àat ze het zelf maken. Hccl inspireÍerd. Oplnerkclljk is drt
ze exàct dezcltile lifestyle liebben als u'it
ten rroegcr Ze drager nerkklediog eren
in .hiquc restauÈnts, rijdcn in duremooic
,nro r woreo in de subuÍbs,dc oudeblan
ke

wiike.. Ze doer wàr

ze altiid op televi

Àlleer in de kunst en cultuuÍ zie
\3n c' ltuÍen. J-'1 s huel \Pan
een
mi\
lL
nè.d t)ok,. ,lc mod( Ln muzi(l' ontslJx
eeD cigen Ztrid ÀfrikààNe identiteit:
\'Iur sat is er Dou nodig looÍ eeD cchte
sie zagen.

verzoeninA in het làndl
"§relwillendhcid en nieulvssierigheid
i.ar elkiàr, ma.'Í die zïn er niet. Je ziet
to.h dal zwaÍ e. {'i1làrys clkxar liccn le
rcn. Alleen \,.nuit econoinis.he modelen
gm. ztrvarten en witten met clkeat om.
\Vaar Seld gcld ziet. Als het gaat om uit
gaan,

olgezclligbarbecuen. blijit icdereeo

bt ,ijn eiscn soort \'I!erjr dat doen l,ii
hieÍ ook grotendcels:'
Hoe is het voorjou on ntr ook'zÍvarte'
verhdlen te nulenl
.Geweldig.ln de towDships hcb ik otr1
zettend reelfrjnc Xhosa s ontmoet. Ondcr

rtsrth.L,l

$ errl

l,ette,,n,nog(lill gemJJtt

onr dklr ber(Í te l(,en ktnre r. Nu Lun
ie op eeD nomxl.. gelukwaàrdisc h.nicr
met elk.ar omaaàn. lk heb zoveel kacht,
oower en t.lent sezien biidie menseD. tten
aaar treb ik alle eertroLrweD in. Dan ben ik Nel heel !Íots dat
ik uit Zuid .\tiika kom. Het kan een srote
natie rorden. '\k ze - rra$1arll'rgf.t
maar geen mcnseD wegi.gel]
Zoujij daaÍ ookxcer§illc. ivorcni
",\-ec. ,{mstcrdrn is nu ntn thuis hieÍ

i.*,ttrots. stcrt«otr,

\loont mijn kind ook. ]Íxar mijr hàrt is
da'rÍ, ik nris Zuid Àfrika vers.hrikkelijk.

\lndad

nàtuurliik ook aldie documentai

res: ik vcrzin plannen zodàt ik $eer terug
kd sààn. Even zuu6tofdrinken. een shot
helen: miin heÍoineshol DaÍi..iiin
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