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ABSTRACT

Deon Opperman’s latest published play, Kaburu (2008), can be said to have the identity 
of the Afrikaner, past and present, as a central theme. In this article, the topic of identity 
in the play is approached by making use of Stuart Hall’s (1996) notion of identities being 
constructed within discourse. Consequently, a number of varying discourses about Afrikaner 
identity functioning in Kaburu are identified and explored. Significantly, these discourses 
include and interact with the current phenomenon of the Afrikaner diaspora and the 
complicated relationship Afrikaners living abroad have with their heritage, language and 
South Africa itself. 

1.  Inleiding
In die Hertzogprys-bekroonde drama Kaburu “[...] kies Opperman nogmaals 
om die makrokosmos waarmee sy mense vandag in die vraag na hul toekoms 
gekonfronteer word, te konsentreer binne die mikrokosmos van ’n Afrikaanse 
elite-familie, ‘Boere-adel’ soos dit eens genoem is” (Rossouw, 2007:6). In 
laasgenoemde proses word talle aktuele, sosiopolitieke kwessies (wat dig verweef 
is met die komplekse geskiedenis van die Afrikaner) rondom Afrikaneridentiteit 
uitgelig. Hierdie artikel het ten doel om te ondersoek watter kwessies rondom 
Afrikaneridentiteit in Kaburu voorkom en hoe dit gerepresenteer word. 

Dit wat tot op hede oor Kaburu gepubliseer is, is ’n aantal resensie-
artikels (Botha, 2008; Hauptfleisch, 2008; Meyer, 2008; en Rossouw, 2007), die 
commendatio vir die toekenning van die Hertzogprys (Ohlhoff, 2009) en ’n enkele 
akademiese studie oor die aspekte van diaspora vervat in die drama (Coetser, 
2009). Die genoemde outeurs is dit almal eens dat Afrikanerskap ’n kerngegewe 
in Kaburu is. Vanweë die aard van die resensietekste is dit nie verbasend dat almal 
hoofsaaklik op die tematiese aspekte van die drama konsentreer nie en hierdie 
artikel wil dus veel meer indringend ondersoek hoe die konsep van identiteit, en 
baie bepaald Afrikaneridentiteit, in Kaburu gestalte kry. 

Stuart Hall (1996) voer aan dat kontemporêre teoretisering oor die konsep 
van identiteit ’n radikale wegbeweeg van enige essensialistiese opvattings oor 
identiteit behels. In die eerste plek konstateer hy “[...] identities are never unified 
and, in late modern times, increasingly fragmented and fractured; never singular 
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but multiply constructed across different, often intersecting and antagonistic, 
discourses, practices and positions” (1996:4). Hy beklemtoon die belangrikheid 
van Foucault se konsep van diskoers soos volg: “Precisely because identities 
are constructed within, not outside, discourse, we need to understand them as 
produced in specific historical and institutional sites within specific discursive 
formations and practices [...] (Hall, 1996:4). Opvattings oor Afrikaneridentiteit 
wat ons in die 21ste eeu in Suid-Afrika aantref, word geskep deur sekere ouer 
diskoerse asook nuwer, ontwikkelende diskoerse en praktyke – wat ‘oorkruis’ en 
dikwels ‘antagonisties’ teenoor mekaar is. In die drama Kaburu tref ’n mens talle 
van hierdie uiteenlopende diskoerse aan.

Daar sal nie in hierdie artikel gepoog word om op grond van Opperman se 
drama klinkklare gevolgtrekkings oor “die” Afrikaner, ’n “ware Afrikaneridentiteit” 
of die essensie van Afrikaneridentiteit te maak nie. Die drama self maak trouens 
sulke pogings onmoontlik. Wat dit wel doen, is om ’n aantal huidige diskoerse 
te belig waarbinne die bestaan van “die Afrikaner” of “Afrikaneridentiteit” 
gekonstrueer én bevraagteken word. Hierdie diskoerse sal hier geïdentifiseer en 
verken word terwyl die drama verder gekontekstualiseer sal word.

Soos talle onlangse prosa- en poësiepublikasies in Afrikaans, byvoorbeeld 
Marius Crous se Brief uit die kolonies (2004), Marlene van Niekerk se Agaat 
(2004) en Horrelpoot deur Eben Venter (2006), is Kaburu ’n postapartheidsdrama 
wat origens binne die kader van postkoloniale literatuur bestudeer kan word. 
“In postcolonies some communities lose all or almost all of their political power, 
and consequently become economically, culturally and socially marginalized” 
(Coetser, 2009:2). Bogenoemde, en talle ander tekste, verken die implikasies 
wat die politieke verskuiwings sedert 1994 in Suid-Afrika vir Afrikaners (gehad) 
het. Vergelyk in hierdie verband studies deur Viljoen (1996, 1998) en Prinsloo en 
Visagie (2004).

Kaburu handel oor die keuses van die individuele lede van ’n Afrikanergesin in 
die huidige politieke landskap waarin talle Afrikaners kies om te emigreer. Coetser 
(2009) bespreek Kaburu binne die konteks van twee ander diaspora-dramas, Nag 
van die lang messe (2006) deur Tom Gouws en //Kabbo op die ysterspoor (2005) 
deur Christiaan Botha. Susan Meyer (2009:161) verskaf ’n oorsig oor onlangse 
diaspora-letterkunde ter aanvulling van Roos (2006:86) se opmerkings oor die 
verskynsel van “ballingskapsliteratuur” in die prosa. Kaburu span dus ’n tema in 
wat in talle genres populêr geword het. Frank Opperman se eenmanvertoning van 
2008, Wyk 14 (geskryf deur Dana Snyman) betrek ook onder andere die gegewe 
van emigrasie1. Só opvallend is die gegewe van Afrikaners wat nou verskillende 
uithoeke van die wêreld bewoon en daar ’n lewe maak dat Coetser selfs die 
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term “post-postkolonialisme” voorstel om letterkunde te beskryf wat handel oor 
(Suid-)Afrikaners wat nie meer in postapartheid Suid-Afrika woon nie. 

Suid-Afrika is nogtans die sentrale ruimte waarbinne emigrasie asook die 
hede en verlede van Afrikaners in Kaburu voorgestel word. Daar kan selfs beweer 
word dat die Suid-Afrikaanse ruimte as ’n “abstrakte” karakter in hierdie drama 
optree en veral ’n antagonistiese rol beklee waarmee al die “konkrete” karakters 
in een of ander mate in konflik verkeer. Opnuut geld hierdie gegewe van talle 
diaspora-tekste in Afrikaans.

2. Diskoerse oor Afrikaneridentiteit in Kaburu
’n Analise van Kaburu toon (voorlopig) dat die diskoerse wat in hierdie afdeling 
bespreek word in die drama ingespan word ten einde oor die komplekse kwessie 
van Afrikaneridentiteit te kan besin. Ouer diskoerse soos vaderlandsliefde is vervleg 
met die kontemporêre diskoers van die Afrikaner-diaspora, en ondergeskikte 
diskoerse soos die patriargale Afrikaanse gemeenskap is ewe aktueel as en ook 
deeglik vervleg met die ander geïdentifiseerde diskoerse. 

In Kaburu word die verskillende diskoerse geaktiveer en verken deur die 
verskillende karakters. In dié drama is dit “[...] ’n sleutelgegewe dat die personasies 
nie net tot verskillende geslagte behoort nie, maar ook tot verskillende 
generasies. Hulle dink en praat daarom uit verskillende ervarings [...]” en huldig 
“[...] uiteenlopende oortuigings en standpunte [...]” (Ohlhoff, 2009:1) oor verskeie 
kwessies rakende Afrikaneridentiteit. Die teenwoordigheid van botsende menings 
en ’n inherente meerstemmigheid in Kaburu blyk uit analises van die drama.

Meyer (2008:8) som die plot van die drama op as “[...] ’n naturalistiese slice 
of life van ’n hedendaagse Afrikaner-familie wat reeds begin versplinter het, maar 
op die vooraand van die patriarg se verjaardag bymekaar kom vir ’n aand van 
onthullings”. Met die negentigjarige ouma, pa Jan, ma Rika, hulle seun Boetjan, 
asook hul dogter Elna en haar man Bertus (wat na Kanada geëmigreer het en vir 
haar pa se verjaardag op besoek is) in dieselfde ruimte byeen ontvou die intrige 
en “[...] waaier spanninge, konfrontasies en onthullinge oop” (Botha, 2008:9). 

Terwyl die verteltyd beperk word tot hierdie sogenaamde “aand van 
onthullings”, span die vertelde tyd veel wyer en beslaan dit (soos in Donkerland, 
1996) die Afrikaner se hele geskiedenis. Sleutelmomente uit die geskiedenis word 
betrek: die groot Trek, die Anglo-Boereoorlog, die Eerste en Tweede Wêreldoorloё, 
asook die Angolese bosoorlog. Hierdie hantering van tyd beklemtoon die feit dat 
die geїdentifiseerde diskoerse gerepresenteer word as aktualiteite waarvan die 
oorsprong in die geskiedenis gesetel is. 
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2.1  Afrikaner-diaspora 

Wanneer Rika en Ouma na afloop van Jan se monoloog aan die begin van die 
drama uit hul versteende posisies “ontwaak”, neem die werklike eksposisie ’n 
aanvang en blyk dit dat die karakters gereedmaak vir Bertus en Elna se besoek 
uit Kanada. Jan versoek Ouma om nie die woord “dros” met betrekking tot 
Bertus en Elna te gebruik nie (7). Dit impliseer dat Bertus en Elna se emigrasie ’n 
sensitiewe saak is en gee aanleiding tot ’n gesprek waarin die kwessie van “[...] 
die snel groeiende Afrikaner-diaspora in die wêreld, en die menigte verskeurde 
Afrikaner-families wat as gevolg van die emigrasiepatrone voortaan moet leef 
met van hulle gesinslede oor al die kontinente versprei” (Hauptfleisch, 2008:1), 
aan die lig kom. 

Dat die aktualiteit van emigrasie dig verweef is met die komplekse geskiedenis 
van die Afrikaner, blyk uit Ouma se argument dat die Afrikanervolk nie daar sou 
gewees het indien die “[...] voorvaders se kinders gedros het toe die eerste 
Zoeloe-impi oor die veld gestroom het [...]” (8) nie, en dat Jan se kinders hom 
“[...] in die slag gelaat het” (8). Hierteenoor meen Jan dat sy kinders presies 
gehandel het soos sy voorouers (wat uit die Kaap uit weggetrek het as gevolg van 
onderdrukking en onregverdige vervolging), omdat ook hulle moontlik voel dat 
hulle in Suid-Afrika benadeel is. 

Wanneer Jan later aan Bertus vra of hulle dit oorweeg om terug te kom na 
Suid-Afrika word die sensitiewe kwessie van emigrasie verder aangeroer, waaruit 
Bertus se monoloog voortspruit. Hierin poog hy om ewolusie as metafoor te 
gebruik om sy redes waarom hy die land verlaat het, te belig en te regverdig2. Hy 
noem onder andere: “Soos daardie monster die lewe om hom verskeur en verslind 
het, só is daar mensemonsters wat die lewe om hulle verskeur en verslind; en 
soos soogdiertjies vir die Tyrannosaurus Rex in gate en bome weggekruip het, só 
kruip beskaafde mense agter tralies en elektriese heinings vir die mensemonsters 
weg. Daarom sal ek nie terugkom nie, want terwyl daar wel ook mensemonsters 
bestaan waar ek nou woon, is daar baie, baie minder as hier” (20). Hieruit blyk een 
van die algemeenste redes waarom talle Suid-Afrikaners (en spesifiek Afrikaners) 
emigreer – iets wat weerklink in die volgende stelling van Coetser (2009:11): 

Opperman’s play echoes South African business leader Stef Coetzee’s 
interpretation that economically active South Africans’ decisions to 
emigrate is frequently informed by economical, cultural and social 
considerations, including criminality and criminal violence.

In die gesprek wat volg op Bertus se monoloog word misdaad in Suid-Afrika verder 
bespreek, met die verskillende karakters wat uiteenlopende opinies handhaaf. 
“So byvoorbeeld word die uitlanders se holrug geryde argument, dat misdadigers 
vry loop in Suid-Afrika en ons agter tralies moet woon [wat Bertus in sy monoloog 
beklemtoon], hier beantwoord met humor en vars insigte [...]” (Meyer, 2008:8). 
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Dit blyk uit Jan se paradoksale opmerking dat jy nêrens in die land so veilig voel 
soos tussen die wilde diere in die wildtuin nie (24), asook Rika se reaksie daarop 
as sy spottenderwys opmerk dat dit ’n goeie idee is om die sekuriteitsmaatreёls 
met ’n leeu of twee te vervang (25). Die aktualiteit van misdaad word treffend 
deur Jan opgesom wanneer hy sê: “In Europa kla hulle oor weer, in Amerika kla 
hulle oor die een of ander oorlog, en in Suid-Afrika kla ons oor die misdaad” (25). 
As Boetjan aan Bertus vra waaroor hulle in Kanada kla, noem hy ter verdediging 
dat die kinders daar ten minste buite kan speel en dat hulle woonbuurte nie soos 
laers lyk nie (25). Rika beantwoord hierdie sinisme spitsvondig deur die verlede 
by te haal: “Ons trek al laer van ons hier aangekom het, hoewel die vrouens nou 
nie meer die roers hoef te laai nie. Ons druk net ’n panic button en laat die geveg 
aan Chubb oor” (25). Hierdeur belig sy die Afrikaner se geskiedenis en spesifiek 
die Groot Trek, waartydens oorlewing dikwels op gewelddadige wyse verseker 
moes word. Elna se verwysing na Suid-Afrika as “…hierdie geknelde land…” (33) 
kan verder beskou word as ’n sinspeling op F.A. Venter se roman Geknelde land 
(wat handel oor die diaspora van die Oosgrensboere gedurende die vroeё 19de 
eeu). 

Dit is dus opvallend dat die onderskeie karakters kontrasterende menings 
oor Afrikaner-diaspora huldig. Ouma beskou Bertus en Elna as “drosters”, terwyl 
Boetjan meen: “[...] hierdie land is miskien hel, maar dit is ook paradys” (61). 
Hierteenoor verdedig Bertus hulle emigrasie deur aan te voer dat dit gemotiveer 
is deur die traumatiese gevolge van die gewelddadige misdaad in Suid-Afrika en 
die soeke na ’n veilige toekoms. Emigrasie word dus enersyds gerepresenteer 
as ’n negatiewe kwessie (selfs ’n daad van verraad), andersyds as ’n positiewe 
kwessie. Eie aan die logiese aard van Jan se karakter (soos blyk uit sy monoloog, 
waarin hy die lewe as ’n besigheid beskou en dit met ’n balansstaat vergelyk), is 
sy siening van emigrasie neutraal, terwyl Rika (tipies van haar swygsame aard as 
onderdanige vrou) nêrens haar opinie eksplisiet laat blyk nie.

2.2  Vaderlandsliefde

As Ouma haar seun daarvan beskuldig dat hy en Rika ook gaan emigreer en 
haar alleen gaan agterlaat, antwoord Jan: “Ek gaan in hierdie land bly [...] tot 
die dag van my dood” (9) (iets wat ’n voorbereidende funksie vervul en ironies 
is wanneer die leser/gehoor later ingelig word dat Jan inderdaad binnekort gaan 
sterf). Ook Boetjan koester ’n soortgelyke oortuiging. Hierdie oortuigings, asook 
beide Ouma en Boetjan se afkeer van emigrasie, is sprekend van ’n sterk gevoel 
van vaderlandsliefde. In Ouma asook Boetjan se geval word dit gerepresenteer as 
’n kwessie wat verband hou met herkoms (en dus met geskiedenis en identiteit). 
Ouma sê byvoorbeeld: “Ek het oorleef omdat ek die bome waarvan ek die saad 
is, die bome wat voor my gestaan het waar ek nou staan, deur my wortels in 
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my are opsuig” (36). Ook Boetjan motiveer sy gevoel van vaderlandsliefde deur 
te roem op sy verlede as hy aan Bertus sê: “Jy vergeet waar ek vandaan kom, 
Swaer. Jy vergeet wie my voorouers was. [...] ek is ’n Afrikaan. Ek kom van die 
stam wat hulle in Afrika die naam Kaburu gegee het en ek gaan nêrens heen nie” 
(64-65). Opvallend hier is Boetjan se veelseggende woordkeuse (“Afrikaan” in 
plaas van “Afrikaner”). Hoewel hy eksplisiet verwys na die Afrikaners wat na Kenia 
geëmigreer het en die verouderde benaming vir Afrikaners, Boere, kies hy om ’n 
nuwe identiteitsmerker te gebruik wat ’n verbondenheid met Afrika suggereer 
wat verder strek as ’n eng gedefinieerde Afrikanernasionalisme. 

In ’n poging tot vertroosting oorhandig Ouma aan die einde haar Krugerrand 
(oftewel haar “versekering”) aan Elna met die woorde: “Al kom jy nooit weer op 
hierdie plaas nie, sal jy altyd weet dat jy kan” (70). Hierdie terugkerende beeld, 
waarna Ouma verwys as “Oom Paul”, verkry in die drama ’n metaforiese waarde 
in dié sin dat dit die verlede simboliseer. Deur dit aan Elna te gee, gee Ouma te 
kenne dat Elna, vanweё haar herkoms (wat ’n bepalende faktor van haar identiteit 
is), ’n band met Suid-Afrika het wat aan haar besitreg verleen.

2.3  Die Afrikaner se behoefte aan besit

Ouma se beskouing van haar Krugerrand as haar “versekering”, waarmee sy beoog 
om haar oorlede man se plaas te gaan terugkoop, dui (soos in Donkerland, 1996) 
op die Afrikaner se “[...] sug na grond en die identifisering [...] van die volk met 
besitreg” (Luwes & Van Jaarsveld, 2006:396). Deur na die muntstuk te verwys as 
“Oom Paul” (10), suggereer sy dat hierdie terugkerende beeld nie vir haar bloot 
gemoedsrus van finansiёle aard verseker nie, maar dat haar verlede (herkoms) 
haar in staat sal stel om in hierdie land voort te bestaan (’n idee wat verband hou 
met haar gevoel van vaderlandsliefde).

Rika se versugting na hulle vorige woning en haar mening dat dit vir Elna 
lekker sou wees “[...] om terug te kom na die huis waarin sy grootgeword het” 
(10), sluit aan by Ouma se wens om haar oorlede man se plaas te gaan terugkoop 
en belig sekere aspekte van die verlies (’n terugkerende motief wat ’n sentrale 
rol in die drama speel) waaroor Jan dit in sy monoloog het. Hierdie gegewens 
suggereer iets van die Afrikaner se behoefte aan besit – ’n verknogtheid aan 
die grond (’n bekende tema wat in die Afrikaanse literatuur manifesteer – vanaf 
Totius se Trekkerswee (1915) tot Etienne van Heerden se Toorberg (1986) en, 
meer onlangs, George Weideman se My plaas se naam is Vergenoeg (2005), om 
enkele werke te noem).

Met betrekking tot hierdie behoefte aan besit, is dit insiggewend om te let 
op Odendal (1998:166) se opmerking met betrekking tot Opperman se vroeёre 
drama Donkerland (1996): “Die stryd gaan om ’n stukkie grond, om bestaan, dus; 
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die bevrediging van die mees basiese behoefte van mens en dier”. Laasgenoemde 
is dan ook van toepassing op Kaburu, in die sin dat die Afrikaner se behoefte 
aan die besit van ’n eie ruimte in hierdie drama gerepresenteer word as iets 
wat bestaan moontlik maak en gevolglik ’n gevoel van onafhanklikheid en 
geborgenheid skep.

2.4  Vervreemding en verlies van identiteit

Wanneer Elna en Rika hulle alleen bevind, volg die onthulling dat Bertus nie 
wou toelaat dat hulle seun, Neil, saamkom Suid-Afrika toe nie, as gevolg van 
die gewelddadige dood van Bertus se ouers (29). Elna noem verder dat hulle in 
Kanada glad nie oor Suid-Afrika praat nie, en selfs nie eers Afrikaans praat nie, 
omdat Bertus “[...] wil hê Neil moet in murg en been ’n Kanadees wees” (29). 
Rika reageer hierop deur dit as absurd af te maak en te stel: “Jy kan mos nie 
jou herkoms ontken nie” (30). Die suggestie vervat in hierdie woorde van Rika 
is dat die ontkenning van herkoms (in hierdie geval vaderland en moedertaal) 
vervreemding en gevolglik identiteitsverlies teweegbring.

Die voorafgaande vervreemding en gevolglike identiteitsverlies word dan ook 
geїntensiveer in Elna se monoloog. Sy “[...] lewer die emosioneelste en daarom 
mees dramatiese [voortgesette] eksposisie wanneer sy vertel hoe ’n vertroude 
huishulp ’n medepligtige was met die doodskiet van Bertus se ouers en hoe dit 
haar man se lewensuitkyk volkome verander het” (Botha, 2008:9). Sodoende 
word die leser/gehoor ingelig dat die traumatiese gevolge van dié brutale geweld 
en ’n soeke na ’n veilige toekoms die eintlike rede was waarom Bertus besluit 
het hulle moet emigreer. Elna stel dit dan ook konkreet as sy ten slotte noem: 
“[...] wat ek eers later besef het, is dat daardie drie mans nie net Bertus se ouers 
vermoor het nie, maar ook sy identiteit as Afrikaner, en as Suid-Afrikaner. Dit lê 
saam met sy ma en pa in hulle graf. En nou, nou voel ek asof ek en my kind lewend 
in vreemde grond begrawe word” (33-34).

Ouma verduidelik die vervreemding en identiteitsverlies wat met emigrasie 
saamhang in treffende beeldspraak as sy teenoor Elna noem: “Jy kan nie ’n 
volgroeide boom hier uit die grond ruk en daar gaan plant nie. ’n Boom se wortels 
praat met die grond waar hy groei, en terwyl hulle praat, verander hulle mekaar 
op ’n manier wat net God kan verstaan. Nou ruk jy hom uit en druk sy wortels in 
vreemde grond en dan wonder jy hoekom hy vrek” (35). 

Die belang van die Angolese bosoorlog3 (waarin Jan en Rika se ander seun, 
Francois, gesneuwel het) binne die konteks van hierdie diskoers behels die 
vervreemding wat die traumatiese gevolge daarvan tussen Rika en haar volk/
vaderland teweeggebring het. In haar monoloog vertel sy van die dag toe sy die 
kapelaan se brief vashou en besef wat sy al die jare tydens Republiekdag gesing 
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het (“Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra” (54). Haar 
vervreemding, wat spruit uit die offer van haar kind in diens van haar volk, blyk 
prominent uit die woorde waarmee sy haar alleenspraak afsluit: “En ek sukkel 
nou om ’n volkslied te sing” (54). Laasgenoemde suggereer dat ook Rika se gevoel 
van vervreemding aanleiding gegee het tot identiteitsverlies, in die sin dat sy dit 
nou moeilik vind om met volk en vaderland te identifiseer.

Wanneer Elna te kenne gee dat sy ongelukkig is in Kanada, haal Rika die 
kwessie van taalverloёning op as sy teenoor Bertus opmerk: “Miskien sal dit help 
as jy haar toelaat om in haar eie huis Afrikaans te praat” (67). Soos rika vroeёr, 
reageer ook Jan deur te stel dat jy nie jou herkoms kan ontken nie – “’n Mens is 
wie jy is. En al bly jy nou in Kanada of in ’n tent in die Sahara, is jy wie jy is omdat 
jou taal jou so gemaak het” (68). Hiermee beklemtoon Jan die idee dat herkoms 
en sosiale kenmerke (spesifiek taal) faktore is wat die Afrikaner se identiteit 
konstrueer en dat ontkenning van hierdie faktore vervreemding en verlies van 
identiteit tot gevolg het. 

In sekerlik die mees dramatiese uitbarsting volg Bertus se onthulling waarom 
hy sy moedertaal verloёn. Hy stel dat hy Afrikaans assosieer met die gewelddadige 
dood van sy ouers, “[...] Zoeloes in die nag [...] en kinders waarvan die koppe teen 
wawiele vergruis is [...]” (69) (’n verwysing na grumoorde wat in die 1830’s digby 
Bloukransrivier plaasgevind het toe die Zoeloes ’n Voortrekkerlaer aangeval het), 
apartheid en ook met die dogmatiese geloof van die Afrikaner (laasgenoemde 
blyk uit die volgende: “En ek hoor ’n dominee op ’n kansel – ‘want Ek, die Here jou 
God, is ’n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan 
die derde en vierde geslag van dié wat My haat’” (69)). Vanweё hierdie negatiewe 
konnotasies wat hy aan sy moedertaal heg wil hy nie met sy seun Afrikaans praat 
nie, omdat hy nie wil hê dat Neil “...daardie dinge moet sien of hoor nie, of dat die 
misdaad van sy vaders aan hom besoek sal word nie” (69). 

Dit is dus onteenseglik dat Elna, Bertus en Rika ’n gevoel van vervreemding 
jeens Suid-Afrika ervaar. In Elna se geval is dit as gevolg van emigrasie, terwyl dit 
by Bertus die gevolg is van die gewelddadige moord op sy ouers. Dit is egter nie net 
Bertus en Elna se vervreemding en gevolglike verlies van identiteit wat verband 
hou met die kwessie van diaspora nie, maar ook dié van Rika. Coetser (2009:11) 
belig dit soos volg: “[...] Rika’s inability to associate herself with her homeland 
after her son, Francois’s, senseless death while doing compulsory military duty, 
characterises Kaburu […] as a play reflecting modern diaspora […] Dissociating 
herself from South Africa as a mental space following Francois’s death, Rika, […] 
represents a diaspora that turned inward […]”. Vanuit voorafgaande wil dit dus 
voorkom of die kwessie van vervreemding en identiteitsverlies gerepresenteer 
word as ’n gevolg van diaspora (hetsy uitwaarts, of dan inwaarts), waarvan die 
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oorsaak geleё is in die endemiese gewelddadigheid van die Suid-Afrikaanse 
samelewing.

2.5  Swart mense as “die Ander” en ’n negatiewe houding jeens die 
politiek

Na Bertus en Elna se aankoms verwys Bertus terloops na Johannesburg 
Internasionaal, wat nou bekend is as O.R. Tambo Internasionale Lughawe. Jan 
reageer deur te sê: “[...] as dit aangaan soos dit aangaan, sal hulle een van die 
dae al die Afrikaanse vanne ook wil verander” (17), en vervolg deur te vertel 
hoe hy en Rika ’n ruk gelede byna verdwaal het op pad wildtuin toe omdat 
hulle nie bekend is met die nuwe name van die dorpe nie. Jan se deurlopende 
verwysing na “hulle” (onder andere “hulle noem dit nou Polokwane” (17), ons 
kursivering) dui op sy siening van swart mense as “die Ander”. Hawthorn omskryf 
die begrip wat deur Said in sy Orientalism (1978) bekend gemaak is, soos volg:  
“[t]o characterize a person, group, or institution as ‘other’ is to place them 
outside the system of normality or convention to which one belongs oneself” 
(1998:165). Hierdie tipering impliseer dan ook Jan se negatiewe houding jeens 
die huidige politieke bestel. 

Die beskouing van swart mense as “die Ander” en die negatiewe houding 
jeens die nuwe politieke bestel wat daarmee saamhang, word in hierdie drama 
hoofsaaklik by die manlike karakters gevind, soos Jan hierbo. Bertus vergelyk die 
Afrikaner se situasie met dié van ’n padda in ’n pot water (“Die water word warmer 
vir die wit man in hierdie land ... maar so geleidelik dat julle dit nie agterkom nie” 
(64)) en reken dat “hulle nie gaan ophou totdat hulle alles gevat het nie” (64). Ook 
Boetjan is negatief ingestel teenoor die “hulle”: “As hulle wil kom, dan moet hulle 
kom, as hulle my jaag, jaag ek terug. As hulle my onderdruk, druk ek terug en as 
hulle slim raak, dan raak en slimmer, want ’n boer maak ’n plan en hy leef nie in 
vrees nie” (64). Jan, Bertus en Boetjan se pessimistiese beskouings van die “hulle” 
en die nuwe politieke bestel representeer talle Afrikaners se beskouing van die 
huidige polities-ekonomiese opset as onderdrukkend, as ’n vorm van omgekeerde 
Apartheid (of soos Bertus dit konkreet stel: “Apartheid Deel 2” (64)). 

Boetjan se gebruik van die woord “hulle” lyk by tye of dit meer genuanseerd 
is as by sy pa of swaer, soos byvoorbeeld wanneer hy sê “Ek het respek vir al 
die mense van my land en ek verwag dat hulle aan my dieselfde respek moet 
betoon” (64). Onmiddellik vervolg hy egter met die woorde, “En enige mens wat 
nie my bestaansreg kan aanvaar nie, of wil erken nie, sal ongelukkig op die harde 
manier moet leer wat dit beteken om die strydbyl teen my op te neem. [...] Ek 
moet hulle verduur, hulle kan my verduur. En as dit iemand dwars in die krop 
steek, het ek eenvoudige raad: Sluk, boeties, sluk, want ek is ’n Afrikaan” (64). 
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Hierbo is genoem dat Boetjan se woordkeuse (“Afrikaan) dui op die keuse van ’n 
nuwe identiteitsmerker om homself te definieer. Hy is ’n “boer” (64) maar ook 
“Afrikaan” (64). Die drama se titel dien as ’n sametrekking van hierdie konsepte. 
Die Keniaanse vervorming van die woord “boer” beskryf in hierdie drama 
tegelykertyd die Afrikaner se posisie as afsonderlik van Afrika én deel van Afrika. 
Boetjan se uitlatings moet in die lig van onlangse debatte oor “Afrikaan-wees” 
gelees word. Dit is nog lank nie in Suid-Afrika duidelik of dié term wel deur wit 
nakomelinge van Europese setlaars opgeëis mag word soos wat Boetjan dit op 
’n redelike militante wyse doen nie4. Op ironiese wyse beklemtoon Boetjan se 
gebruik van die woord “Afrikaan” die ‘ons teenoor hulle’-mentaliteit, ’n beskouing 
waar die huidige swart regering en swart mense in die algemeen “die Ander” is, 
wat sterk by die res van sy gesin ’n rol speel.

2.6  Die onderdanige rol van die vrou in die patriargale Afrikaner-
gemeenskap

Hoewel Kaburu in Suid-Afrika in die 21ste eeu afspeel, word die Afrikanergemeenskap 
steeds as tradisioneel-patriargaal gerepresenteer met vroue wat ’n ondergeskikte 
rol beklee. Na Jan se onthullings oor die werklike toedrag van sake (in verband 
met Francois se dood en sy eie siekte) volg Rika se monoloog. Hierin besin sy 
oor die rol van die man en vrou as sy sê “...dat die vooruitgang van ’n volk in 
sy mans sit, en die oorlewing van ’n volk in sy vrouens lê” (53). Volgens haar 
kom dit daarop neer dat die taak van die man geleё is in die bevordering van 
sy volk se vooruitgang, terwyl die vrou se taak gesetel is in die voortplanting 
van haar volk (“My man het ’n besigheid opgebou; ek ... het drie kinders van ’n 
volk gebaar” (54)). Hieruit blyk dat Rika nie die geleentheid gehad het om aan 
enige ekonomiese aktiwiteite deel te neem soos haar man met sy “besigheid” 
nie en dat haar rol tot die huishouding beperk was. Rika se ironiese gebruik van 
verouderde woorde en konsepte soos “volk” en “baar” bevestig enersyds die ou 
Christelik-nasionalistiese diskoers oor die “Afrikanervolk”, maar andersyds word 
die diskoers onmiddellik juis deur die onmiskenbare ironie gedekonstrueer. 

Jan beoog om ’n meerderheidsaandeel in sy besigheid aan Boetjan na te laat, 
asook stemreg oor Elna se aandele. As Elna haar ontevredenheid hieroor laat 
blyk en Rika ’n poging aanwend om haar te berispe, lei dit tot ’n hewige reaksie 
by Elna. Sy sê onder andere: “Dit gaan nie net oor wat my man wil hê nie. Dis hoe 
Ma geleer is hoe ’n vrou moet wees...” (63). En later: “[...] as my man sê ‘nee’, 
dan moet ek sê ‘ja en amen’” (63). Elna beskou dus haar ma as iemand wat die 
patriargale orde herbevestig. Ouma beaam dit vrywillig: “Dis hoe dit in my dae 
was” (63). Nogtans word vroue in hierdie drama gerepresenteer (in die woorde 
van Terblanche, 2009:2) as: “...vroue wat stil en onderdanig is aan hul mans, maar 
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innerlik sluimerende vulkane van opstand is teen die kragte van die Afrikaner-

samelewing wat hul omring” (’n gegewe wat kenmerkend is van Opperman 

se oeuvre) [...]”. Die vroulike karakters in Stille Nag (1990) is die prominentste 

voorbeeld van laasgenoemde stelling.

2.7  Die Afrikaner en godsdiens

“Daarom skenk die Vader vir ons sy genade, en daarom is daar geloof. Mense 

soek versekering, volke ook” (71). Só eindig Ouma se monoloog, die laaste een 

in die drama. Hierdie geloof word geaksentueer wanneer die drama afsluit met 

die rustigheid van die tafelgebed. Hierdeur word, soos in Die teken (1986), “...

die argetipiese Afrikaner se godsdiens, gebaseer op die streng Calvinisme, 

uitgebeeld...” (Luwes & Van Jaarsveld, 2006:390-391). 

Meyer (2008:8) opper beswaar teen hierdie uitbeelding van geloof deur te 

konstateer dat “[a]lhoewel elke kwessie twee kante in die drama het, is dit wel 

opmerklik dat die Christelike geloof uitstaan as die een aspek waarop daar geen 

alternatief gebied word nie. Mens sou hoop dat dit die dieselfde tweeledige 

behandeling sou ontvang as elke ander kwessie. Kon nie een van die ses karakters 

dit op verantwoordelik wyse bevraagteken het nie?”. Op soortgelyke wyse as by 

Opperman se drama Die teken (1986) blyk dit dat hierdie representasie ten doel 

het om “[...] die onwilligheid van baie Afrikaners om godsdienstige voorskrifte 

en waardes te bevraagteken [...]” (Luwes & Van Jaarsveld, 2006:391) bloot te lê, 

maar sonder dat dit aan kritiek onderwerp word.

Die godsdienstige diskoers is tewens ’n belangrike middel waardeur die 

dilemma van Afrikaneridentiteit op die spits gedryf word met die verwysing na 

Eksodus 20:5: “[...] want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad 

van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van 

die wat My haat (1933-vertaling). Sowel Bertus (69) as Ouma (71) interpreteer 

hierdie gedeelte as Afrikaners wat nou boet vir die “sondes van die vaders” (71), 

naamlik apartheid. Behalwe vir Bertus se eksplisiete verwysing na “Apartheid 

Deel 2” (64), is die enigste ander sinspeling daarop sy herinnering aan “polisie 

met sambokke en mense wat soos koring afgemaai word” (69). Daar word dus 

hoofsaaklik op indirekte wyse na die Apartheidgeskiedenis verwys, maar dit is 

veelseggend dat Ouma, die oudste karakter in die drama, besin oor die uitwerking 

van Apartheid op haar kinders en Afrikaners in die geheel. 
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3.  Samevatting 
Die tema van Afrikaneridentiteit in Kaburu is in hierdie artikel onder die loep 
geplaas deur ’n aantal diskoerse oor die Afrikaner te identifiseer waarbinne 
opvattings oor Afrikaneridentiteit gekonstrueer is en word, insluitend die 
prominente diskoers van die Afrikaner-diaspora. 

“Tematies is dit dan belangrik dat die gedagte aan wins en verlies in Pa se 
alleenspraak aan die begin van die drama weerklank vind in dié van Ouma aan 
die einde (Ohlhoff, 2009:1). Pa se woorde aan die einde van sy alleenspraak is 
meerduidig maar verwys onder andere na sy naderende sterfte: “Ons almal 
verloor op die ou end. Dis die las van bestaan. Maar soos ek gesê het: g’n las 
sonder ’n bate nie. En mens kan die lewe slegs verloor omdat jy dit gehad het” 
(6). Ouma se alleenspraak maak hierdie lewenswaarheid van toepassing op die 
Afrikanervolk: “Maar net soos dit gaan met ’n mens en sy lewe, so kan ’n volk 
ook net vergaan omdat hy sy bestaan gehad het. Ons almal verloor ... op die ou 
end. Maar intussen ... wen ons ook”. Die skakel tussen Jan en Ouma se monoloё 
dien as bindingselement wat die drama tot ’n hegte eenheid saambind, want “...
tussen hierdie twee uitsprake word die leser en kyker ... getuie van onder andere 
die aard van en reaksie op dit wat gewen en verloor is [...]” (Ohlhoff, 2009:1). 
Lewensverlies word in die drama gejukstaponeer met die verlies aan identiteit, 
terwyl die grootste wins die bevestiging van identiteit is. Hierdie “wins” word 
moontlik gerelativeer deur die suggestie in Ouma se woorde dat die ‘Afrikanervolk’ 
mettertyd sal “vergaan”. Tipies van Opperman se oeuvre word die boodskap van 
die drama egter nie gedikteer nie” “[...] die voor- én nadele van emigrasie word 
met empatie ondersoek en die drama behou sy balans tussen pessimisme en 
optimisme [...] Opperman gee aan elkeen sy regmatige spreekbeurt en laat die 
leser toe om self te besluit. Daar is geen geforseerde ‘gelukkige’ oplossings nie 
en die oop einde sorg dat die vrae bly voortleef in die leser se gemoed” (Meyer, 
2008:8).

Luwes en Van Jaarsveld (2006:397) noem dat die volgende temas gereeld 
in Deon Opperman se gepubliseerde dramas voorkom: “oorlog, geweld, 
geloof, Afrikaneridentiteit en fanatisme”. Hierdie temas figureer ook sterk in 
ander produksies van Opperman wat onlangs verskyn het, byvoorbeeld sy 
televisiedrama Kruispad (wat op KykNET uitgesaai is en “[...] handel oor hoe twee 
blanke Afrikaanssprekende gesinne ná 1994 in die nuwe Suid-Afrika aanpas” 
(Terblanche, 2009:10)) en nuuswaardige musiekblyspel Ons vir jou (geskryf 
saam met Sean Else en Johan Vorster), wat handel oor die Anglo-Boereoorlog en 
generaal Koos de la Rey. Aangesien al die voorafgaande temas ook in Kaburu tot 
uiting kom vind, kan daar gestel word dat hierdie drama ’n sentrale posisie binne 
Opperman se oeuvre beklee, in dié sin dat dit fungeer as ’n sametrekking van 
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temas wat die dramaturg reeds in van sy vorige dramas ontgin het, met die klem 
op Afrikaneridentiteit, asook “[...] die vraag van die toekoms van Afrikaners en 
Suid-Afrika” (Rossouw, 2007:6) as sentrale tema. 

Universiteit van Pretoria

Aantekeninge
Tydens vertonings van 1. Wyk 14 het die karakter Pottie Potgieter (Frank Opperman) 
op ’n stadium die gehoor aangespreek en gevra hoeveel mense iemand ken wat 
geëmigreer het. Dit was opvallend dat die grootste deel van die gehoor se hande 
opgegaan het.
Hauptfleisch (2008) opper ernstige besware teen die dramaturg se aanwending 2. 
van hierdie alleensprake (spesifiek dié van Bertus) deur te konstateer: “[...] 
Bertus se geweldig gedwonge poging [...] om Darwinisme as metafoor te benut 
om sy optrede te regverdig is, veral moeilik om te sluk [...]”. Hy vervolg deur te 
stel dat dit “[...] soms moeilik [is] om te sien wat die doel daarvan is [...]” en 
dat dit die “[...] geheel beroof van sy spanningslyn [...]” (2008:2-3). Alhoewel 
dit in ’n sekere mate wel afbreuk doen aan die spanningslyn, is ons geneig om 
(saam met Botha, 2008:9) Bertus se alleenspraak te beskou as ’n rasionele, “[...] 
wetenskaplike verduideliking waarom hy sy seun nooit weer terug sal bring na 
dié ‘geknelde’ land vol misdaad nie”. 
Dat die verpligte militêre diens waaraan wit mans onderwerp was en die daarmee 3. 
gepaardgaande oorloë ’n medewerkende faktor was by die konstruksie van talle 
Afrikaners (spesifiek Afrikanermans) se identiteit, is nie te betwyfel nie (iets wat 
ook tot uiting kom in die tydgenootlike literatuur, onder meer in J.C. Steyn se Op 
pad na die grens (1976), Koos Prinsloo se Jonkmanskas (1982) en Etienne van 
Heerden se My kubaan (1983)).
Dit sou interessant wees om die gebruik van die term “Afrikaan” in 4. Wyk 14 met 
Boetjan se uitlatings in Kaburu te vergelyk. “Snyman se teks loop ’n lang ompad 
om by ’n interessante ontknoping uit te kom waar Pottie bely dat hy ’n ‘Afrikaan’ 
is” (Burger, 2008).
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