Geen genade
Rosemarie Buïlcema

Links naast mij zit Marian Padayachee, politiek correspondent van een regionale
krant in Kwazulu Natal Hij heeft me de hand geschud en gezegd dat hij een beetje
zenuwachtig is. In afwachting van zijn spreektijd bladert hij in een map .met knipsels uit de verzamelde independent newspapers. Zo dadelijk zal hij uit de doeken, doen
hoe de gedrukte pers de verrichtingen van de Truth and Reconciliation Commission
(TRC) heeft verslaan en door de zaal onder vuur genomen worden omdat dit niet
kritisch genoeg is geschied. Rechts van mij zit Phyllis Naidoo. Zij heeft als politiek
activiste een eredoctoraat van de universiteit van Durban-Westville gekregen. 'Ik
hoor hier eigenlijk niet', zei ze tegen mij toen we elkaar om beurten een stoel achter
de tafel toe schoven, 'ik ben geen intellectueel./ Haar zoon stierfin een. van de grensoorlogen, vertelt iemand me later. Af en toe hangt ze met haar mollige zijkant een
beetje geruststellend tegen mij aan. Als zij hier niet hoort, hoor ik hier natuurlijk al
helemaal niet, maar dat is tegelijkertijd ook de reden waarom ik hier zit: ik ben uitgenodigd mijn visie te geven, als buitenstaander.
John Daniel, een van de onderzoekers van de TRC en de enige andere witte achter
de tafel, haalt fel uit tegen een student in de zaal. Hij is de kritiek op het werk. van de
commissie beu. Zijn stem slaat over ais hij zegt:
"De media zijn wel degelijk geslaagd in de verslaglegging van het Truth and Reconciliarion-proces, maar waar zij absoluut hebben gefaald, is in het onder de
aandacht brengen van het door de commissie geschreven verslag. Laat ik het duidelijk stellen: het verslag laat geen twijfel bestaan over de hoofddader. Dat is de
staat. Maar het verslag heeft ook de complexiteit van onderdrukking aan de kaak
willen stellen. De staat had bondgenoten over alle kleurgrenzen heen. En ook al
was het doel gerechtvaardigd, niet alle middelen om dat doel te bereiken konden
door de beugel Ook dat verdient onze aandacht.'
"Dat kan wel zo zijn", repliceert de student, 'maar de grootste misdaad is en blijft de
Group Areas Act (de wet die de zwarten van hun land verdreef en dit vervolgens toewees aan de witten, 'RB). Onze kritiek is dat de zwarten nog steeds zitten waar ze zitten en. dat de TRC de witten daar tot op heden mee heeft laten, wegkomen.;"
Dit punt zal, meer of minder eloquent, steeds opnieuw worden herhaald door
het bijna uitsluitend zwarte publiek: docenten en studenten van de vakgroep politi64

cologie van de universiteit van Durban-Westville. Ik zet alle zeilen bij als ik moet
spreken en heb het over de noodzaak tot het creëren van. een nieuwe collectieve
identiteit als middel om een natie weg te leiden van een verdeeld verleden.. De waarheid is zoekgeraakt, inderdaad, het enige dat rest is een dialoog tussen daders en
slachtoffers vanuit het besef dat sommige daders tegelijkertijd ook slachtoffers zijn.
Het adagium, dat de waarheid onvindbaar is en dat ons slechts de verhalen resten,
onvolledig en verbrokkeld, wordt opgepikt en de discussie gaat voort op het belang
van het vertellen van. ai die verschillende verhalen waaruit die collectieve identiteit
geconstrueerd moet worden. 'Het gevaar hiervan is wel dat wie het beste verhaal,
heeft geloofd wordt', zegt een docent, 'de beSte plot zal voor de waarheid doorgaan/
Dan loopt een mij onbekende man naar de microfoon. Opeens kun. je een speld
horen vallen. Iedereen wil horen wat de bijdrage van. deze man aan de verhitte discussie zal zijn. Hij praat zacht, hij fluistert haast, als hij zegt dat hij tien jaar gevangen heeft gezeten en zelfs met zijn medegevangenen niet praat over wat hem is overkomen. Zijn ene oor is er gedeeltelijk afgemarteld en zijn genitaiieën zijn door de
mangel gehaald, maar wat er met hem gebeurd is, wat hem in essentie is overkomen
is onvertelbaar. Hij zou het verteilen van zijn. eigen verhaal niet overleven. Dus waar
hebben we het nu helemaal over. Professor Jonathan Jansen, op wiens uitnodiging
ik in dit panel zit en met wie ik een cursus geef aan een. groep PHD-studenten bedankt de man, die Sunny heet, en die een goede bekende van hem blijkt te zijn. Liter
vertelt hij dat dit de eerste keer is dat Sunny zich in het openbaar uitlaat. 'Het is
mooi en droevig tegelijk', zegt hij.
Een m e e d o g e n l o o s

meesterwerk

Tijdens mijn verblijf in Durban, waar ik met collega's en studenten niet ophoud te
praten over de problematiek van waarheid en verzoening, komt steeds Dkgrace, de
nieuwe roman van J.M. Coetzee ter sprake. Die moet ik lezen en ik moet vertellen
wat ik ervan vind. Thuisgekomen koop ik Coetzees nieuwste boek, ik lees het en ik
zal vertellen wat ik ervan, vind: Disgrace is een meedogenloos meesterwerk. Die meedogenloosheid zit hem in het perspectief op postapartheid Zuid-Afrika. De literaire
brille komt door de wijze waarop dat perspectief in een plot is vervat, namelijk door
middel van een uiterst leesbare individuele geschiedenis die bij nadere beschouwing allegorische proporties krijgt.
In Dkgrace lezen we, in het verslag van de neergang van. professor David Lurie,
over de ontreddering van een land in transitie. Tor a man of his age, fifty-two, divorced, he has, to his mind, solved the problem of sex rather well', luidt de opgeruimde
openingszin van het boek. Tegelijkertijd vormt deze constatering de ouverture tot
een aaneenschakeling van debacles die er stuk voor stuk op wijzen dat het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. Lurie is literatuurwetenschapper, Byronkenner, maar,
dankzij de geringe belangstelling van studenten voor zijn. vak, gedwongen communicatiewetenschap te doceren. Voor dit vak. koestert hij zoals de meeste literatuur-

2Q
O

to
3
to
U3

to

3
f

O

to
0Q

to
CL.

to

E

§
^
o
o
~»
£

66

wetenschappers de grootste minachting, alleen al vanwege de ondubbelzinnige premisse waaraan de discipline haar belang ontleent. Communications 101, het handboek
waaruit Lurie moet lesgeven, stek: 'Human society has created language in order
that we may communicate our thoughts, feelings and intentions to each other/ In
een. land met elf officiële talen is dit inderdaad een nogal simplistische bewering.
Nog veel absurder is een dergelijke taaiopvatting in de context van de spanning
waaronder de communicatie en het delen van ervaringen is komen te staan in het
proces van waarheidsvinding en verzoening, een proces dat in het hele boek niet ter
sprake komt en toch ook zo heel nadrukkelijk weer wel Ook al heeft Coetzee in een
essay over Nadine Gordimcrs Burners daughter zijn verlangen uitgesproken ooit bevrijd te worden van een geschiedenis en een literatuur waarin ieder moreel probleem ogenblikkelijk politieke en ideologische connotaties krijgt, de kleine geschiedenis van David Lurie kan bijna niet anders worden gelezen dan als een
commentaar op dat gigantische politiek-historische proces.
Luries goedgeorganiseerde sexleven valt al in het eerste hoofdstuk in duigen als
zijn betaalde minnares hem niet meer wil ontvangen. Zijn oog valt vervolgens op
Melanie, een studente die bij hem het enige Byroncollege volgt dat hij nog mag geven. Lurie verleidt haar; Melanie ondergaat zijn avances zonder veel plezier maar
ook zonder veel tegenwerking. De affaire wordt Lurie noodlottig als Melanies
vriendje de zaak aanhangig maakt bij het faculteitsbestuur. Lurie wordt geschorst
maar krijgt de gelegenheid zich vrij te pleiten voor een onderzoekscommissie die
bestaat uit vertegenwoordigers van de universitaire gemeenschap. De bedoeling van
de commissie blijkt dubbelzinnig te zijn. De mannelijke collega's sturen het erop
aan dat Lurie een excuus aanvoert, beterschap belooft, eventueel toezegt een therapie te volgen en zijn er uiteindelijk op uit dat de zaak in de doofpot belandt, zodat
Lurie na een kleine time-out zijn positie weer kan vervullen. De vrouwelijke collega's willen dat Lurie inziet wat hij precies heeft gedaan en hoe zijn daad verband
houdt met zijn machtspositie als professor. Hij moet spijt betuigen en. die spijt
moet gemeend zijn. Lurie daarentegen, zegt: 'ik ben schuldig!', waarmee een uiterst
complexe situatie ontstaat. De commissie raakt in de war. Hoezo schuldig, weet hij
wel wat hij zegt? Het: gaat niet om het bekennen van schuld, het gaat om. de welgemeende erkenning van zijn ongelijk. Hij hoeft slechts zijn spijt te betuigen, toe te
geven dat het verkeerd was wat hij deed.
4
Ik ben schuldig aan alles wat mij wordt verweten', herhaalt Lurie. Hij weigert
met andere woorden amnestie, vergeving, kwijtschelding van de verantwoordelijkheid voor zijn daden, Hij werkt niet mee aan een procedure waarin hij wordt gedagvaard door mensen die om machtspolitieke redenen belang hebben bij zijn boetedoening en die tegelijkertijd niet degenen zijn die hem zijn schuld kunnen
kwijtschelden. De taaiopvatting van. Communications ioi waarbij de taal fungeert als
ruilmiddel - geef mij uw woorden en ik bezegel uw lot - vermag hier weinig. Als Lurie zelf al niet precies weet wat hem dreef ('I was a servant of Eros'), hoe kunnen zijn
collega's dan in staat worden geacht te oordelen over zijn gedrag en zijn motieven?
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De taal, zo lijkt Lurie uit te drukken, stek mij in staat schuld te bekennen en de consequenties van mijn daden op mij te nemen, maar niet om mijn diepste motieven te
onthullen, en ook niet om spijt te betuigen.
De e c o n o m i e van m a c h t en g e w e l d
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Het is, zoals gezegd, moeilijk in deze lange openingsscène niet een commentaar te
lezen op de Truth and Reconciliation Commission en op het debat dat rond dit proces, niet alleen tijdens het symposium in Durban maar in de gehele Zuid-Afrikaanse
samenleving werd en wordt gevoerd. De taai ais middel tot verzoening wordt door
velen ontoereikend geacht. Als de werkelijke ervaring van gevangenschap, vernedering en marteling niet mededeelbaar is, wat moet er dan vergeven, worden, en, problematischer nog, wie moet en kan wie vergeven?
In de dwarse opstelling van David Lurie, een man die niet wil biechten teneinde
vergeving deelachtig te worden, lijkt Coetzee zich te scharen achter Afrikakenner en
Nobelprijswinnaar Wole Soyinka. In een lang essay gewijd aan de TRC in The barden of
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memory, the muse of forgiveness (1999) merkt die op:

'This risk-free parade of villains, calmly - and occasionally with, ill-concealed relish - recounting their roles in kidnappings, tortures, murders, and mutilation,
at the end of which absolution is granted without penalty or forfeit, is either a
lesson in human ennoblement, or a glorification of impunity.'
De ruil -jij vertelt je verhaal en ik schenk je vergeving - kan leiden tot volstrekte
straffeloosheid, niet alleen omdat de werkelijke intenties en ervaringen van mensen
niet gecommuniceerd kunnen worden, maar ook omdat het verhaal van de dader
het verhaal van het slachtoffer dreigt te verpletteren. De constmcrie van een plot
voor het verhaal van de dader is intrinsiek doenlijker dan de constructie van een plot
voor het onvertelbare verhaal van het slachtoffer. Waar Soyinka uiteindelijk hoop op
verzoening put uit de poëzie van L.S. Senghor, gelooft Lurie in muziek, als alternatieve taal, als mogelijkheid om uit de economie van de ruil te geraken, om dichter bij
het menselijke, de vergeving, terecht te komen.
Zijn nieuwste project is er dan ook op gericht een opera te componeren over Byron in Italië. Hij verlaat Kaapstad en trekt voorlopig in bij zijn dochter Lucy die een
boerderij beheert in Salem, een stadje in de Oostkaap. Daar denkt Lurie in alle rust
over dit nieuwe plan. te kunnen mijmeren en wellicht een begin te kunnen gaan maken met de compositie, Als hij het erf van de boerderij oprijdt, loopt Lucy met open
armen de auto tegemoet en zij kust hem ais hij uitstapt hartelijk op zijn wang. Maar
ook. deze zonnige introductie tot een nieuwe episode in de geschiedenis van David
Lurie berust op een wankele basis. De ellende begint namelijk nu pas goed: Lucy en
Lurie worden het slachtoffer van zwart geweld. In beide incidenten, het tribunaal
naar aanleiding van Luri.es affaire met een studente en de verkrachting van Lucy
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door drie zwarte jongens die en passant ook Lurie letterlijk van een brandmerk voorzien, snijdt Coetzees sch.rijversha.nd op indringende wijze in de centrale mythen van
postapartheid Zuid-Afrika. Niks waarheid en verzoening, zolang er niet wezenlijk
van schuld en boete wordt gesproken, blijft Zuid-Afrika overgeleverd aan de cconomie van macht en geweld.
Lucy, degene die zich expliciet bekommert om mensen- en dierenrechten, lijkt
hiervan het meest doordrongen. Haar bijdrage aan het nieuwe Zuid-Afrika bestaat
uit een eenvoudig boerenleven temidden van. witte, gekleurde en zwarte landgenoten. Op haar erf woont ook haar hulp Petras met zijn familie; samen met hem verkoopt ze de producten die ze verbouwt op de markt. Daarnaast heeft ze een kennel
waar mensen uit de naburige townships hun afgedankte honden naartoe kunnen
brengen. Sommige van deze dieren worden zo mild mogelijk aan hun eind geholpen door haar vriendin, de dierenarts Bev, die even verderop woont. Om zich nuttig
te maken, helpt Lurie zowel Lucy ais Bev bij hun dagelijks werk. De apotheose van
dit tweede deel is onmiskenbaar de scène waarin drie zwarte jongens onder het excuus dat ze een urgent telefoontje moeten plegen, Lucy's huis binnendringen. Lurie
vertrouwt de zaak niet, maar Lucy gebaart hem. zich er niet mee te bemoeien. Zij
heeft goede contacten met de omwonenden en wil vooral niet meegaan in de cultuur van raciaal wantrouwen en achterdocht. De jongens slaan hierop Lurie knockout en. sluiten hem op in de badkamer. Vervolgens verkrachten ze Lucy, overgieten
Lurie met bezine, gooien er een. vlammetje bij, nemen het een en ander uit het huis
mee en vertrekken in Luries auto. Het toeval wil dat Petrus die middag in geen velden of wegen is te bekennen.
De afwikkeling van dit dramatische incident spiegelt de problematiek uit het
eerste deel en tezamen legt de geschiedenis tot in detail het probleem van de ontwrichting van de Zuid-Afrikaanse samenleving bloot. Of, zoals Gerrit Olivier in het
Zuid-Afrikaanse tijdschrift Insig schrijft, in Disgrace wint de historische logica van
wraak en vergelding het van concepten als de 'regenboognatie', de 'Afrikarenaissance' en het al besproken proces van waarheid en verzoening. Het failliet van die nationale mythen, metaforen voor het hervinden van een paradijselijk wederzijds begrip,
wordt treffend geïllustreerd in een confrontatie tussen Lurie en. Petrus. Tijdens een
feestje bij Petrus thuis heeft Lurie onder de gasten een van de drie jongens herkend
die hem mishandelden en die zijn dochter hebben verkracht. Als hij dit de volgende
dag met Petrus wil bespreken, laat die zich hierop absoluut niet aanspreken. Petrus
blijft onverschillig onder Luries appèl dat er recht gedaan moet worden. Let wel, er
hoeft van Lurie geen spijt betuigd te worden maar er moet een schuldigverklaring
komen. Petrus stelt zich echter op als de zwarte man die zegt: tegenover een witte
kan een zwarte de eerstkomende vijftig jaar niet schuldig zijn. De jongen is te jong
om de gevangenis in te gaan, zegt hij daarom. En waar maakt Lurie zich. trouwens
druk om: 'The insurance will give you a new car/ Begeerte, wraak en vergelding hebben de oudeAfri.kaan.se Ubuntuwaarden verdrongen.
Waar de gelederen zich sluiten aan de kant van Petrus en de zwarte daders, loopt

de band tussen vader en dochter stuk op het verschil van inzicht inzake de problematiek van. schuld en spijt Voor Lurie is ook in deze kwestie de vraag niet zozeer wie
in staat is wie te vergeven, maar wie er schuldig is aan wat. Waar Lurie de dieven en
de verkrachters zonder aanzieos des persoons voor het gerecht wil dagen ('You will
not be involved, I will not be involved, it will be a matter for the law", probeert hij
Petrus van de juistheid van zijn streven te overtuigen) weigert Lucy aangifte te doen.
Zij neemt ais de consequentie van een historische schuld de positie van de martelares die Petras en de zijnen een zekere onschendbaarheid verschaft. Zij neemt haar
lot zoals het komt, zij lijdt onder de zwangerschap die het gevolg is van de verkrachting, maar zij blijft ongeïnteresseerd in de schuldvraag. Het enige dat haar rest is de.
acceptatie van de bescherming van Petrus in ruil voor een groter aandeel in het bezit
van, en de zeggenschap over, de boerderij. Voor hen die deze historische schuld accepteren is dit de enige optie, lijkt Coetzee te zeggen. Maar of zij gelijk hebben, dat
blijft de vraag. Het offeren van de zeggenschap over het witte zelf is een omkering
van de situatie tijdens het apartheidsregime en blijft een oplossing binnen de economie van de ruil, de economie van macht en geweid, waarvan weinig heil. te verwachten valt.
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