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CHAOS IN DIE BLOED 

 

I 

In sy Dagboek van 1705-1706 protesteer Adam Tas heftig teen wat hy as ‘n groeiende 

euwel sien: die irriterende, groter-wordende, en skynbaar onuitwisbare 

teenwoordigheid van mense soos ons. Hy kla oor die “Kaffers, Mulattos, Mesticos, 

Casticos, en al daardie swart gebroed wat uitgebroei is in [gemengde] huwelike en 

ander vorms van gemengelry tussen Europeane en Afrikaanse (hy bedoel African) 

Christene.” Hy is woedend oor die feit dat hierdie gemengde spul mense sommer net 

so toegelaat word om “opgang te maak” in die Kaapse samelewing. Hulle is ‘n 

bedreiging vir witmense, en daarom dring hy aan op die nodige sosiale, ekonomies en 

politieke “verskille” wat offisieel gemaak sal moet word, om die uitsonderlikheid en 

meerderwaardigheid van die blankes te aksentueer. Vir polities-naiewe witmense 

gebruik hy as voorbeeld Goeverneur Willem Adriaan van der Stel, self een van daardie 

verfoeide “mengsel-gebroed,” wie se praktyke die gemengdes bevoordeel en die 

wittes agterlaat. En vir die witmense wat al te gou vergeet wat die Bybel leer, waarsku 

Adam Tas: “Die bloed van Gam is nie te vertrou nie.”        

          Ek is vandag hier om vir Adam Tas te sê, “hier staan een van daardie ‘Kaffers, 

Mulattos, Mesticos, Casticos,’” een van daardie “swart gebroed” wat deur die onheilige 

mengsels van bloed uitgebroei is. Ek is hy, ‘n kind van Afrika, gebore, nie gemaak nie, 

ook nie ingevoer nie. ‘n Camissa mens met chaos in my bloed. Adam Tas, so maak 

hierdie briesende bladsye in sy Dagboek duidelik, is kennelik kwaad oor baie dinge, 

maar dit is nie sy woedende ontevredenheid wat my aandag trek nie. Dis sy vrees. En 

die ding waarvoor hy die bangste is, is die chaos in die bloed wat my bestaan 

verteenwoordig en kenmerk.  

        Hedendaagse historici uit die geledere van die onderdrukte gemeenskappe wat 

die geskiedenis anders, en meer betroubaar  lees en interpreteer, deur die oë van die 

onderdruktes en verslaafdes, en nie deur die oë van die onderdrukker nie, praat van 

Adam Tas se rassisme. Hulle wys uit hoe groot sy invloed was, hoe sy denke die 

eerste paswette in Suid Afrika tot gevolg gehad het. Patric Tariq Mellet, in sy 



voortreflike boek, The Lie of 1652, beskryf Adam Tas, Willem van Zijl en Henning 

Hüsing as die “aartsvaders van apartheid.”  Daar is vandag ‘n jong, wit generasie wat 

Adam Tas vereer vir sy stryd teen die gemengdes en vir die gewaande suiwerheid van 

hul blankedom en van die taal wat hulle, net soos die land, gesteel en hulle s’n gemaak 

het.   

       Adam Tas is al daardie dinge, maar in die hart van die saak is dít die waarheid: 

Dit is ‘n bang witman wat hier praat.  Deur die eeue van die koloniale geskiedenis was 

daar baie dinge wat wit Suid Afrikaners bang gemaak het: die inheemse bevolking wat 

terugveg as hul land binnegeval en gesteel word; die hotnots en die Boesmans wat 

weier om slawe gemaak te word en wat wegvlug, of op elke denkbare manier verset 

pleeg, van geweldlose weerbaarheid tot gewapende stryd. Van die bevryding van die 

slawe tot kommunisme. Maar niks het hulle soveel skrik aangejaag as die gedagte 

van “gemengdheid” nie.  

        In die sinodesitting van die NG Sendingkerk in 1978, by die vurige bespreking 

van ‘n gedetaileerde verslag oor die kerk se standpunt oor apartheid, was geen punt 

- nie aanhouding sonder verhoor, of groepsgebiede, of die skrikwekkende massa 

veiligheidswetgewing - so kontroversieel soos “gemengde huwelike” nie. Eers in 1982, 

met die diskussies oor “apartheid is ‘n kettery” was die temperatuur in die sinodesaal 

hoër as daardie dag. Dis die gemengheid wat vrees injaag. Dis die chaos in die bloed.       

       Die koloniale oorheersers, met hul magswellus en hul drang na oorheersing het 

gekom en op ons dinge afgedwing wat ons nooit geken het nie, en waarskynlik van 

die mees belangrike hiervan was rasse-bewustheid, iets ongekends in Afrika, maar 

lewensnoodsaaklik vir die wat uit Europa kom. Lewensnoodsaaklik, want dit gee 

dekking vir ‘n valse meerderwaardigheid van “wit” mense gebou op ras en velkleur, 

die een ‘n sosiale konsep vir die doel van politieke oorheersing, en die ander ‘n 

niksseggende toevalligheid wat niks met mens-wees en ons Godsgeskapenheid, ons 

intelligensie of vermoëns te make het nie.  Dit is, soos soveel ander dinge, ‘n infame 

leuen, maar dit is een van daardie leuens wat die mensegeskiedenis ingrypend 

verander het.  

         En dit is een van die dinge wat my vir witmense diep jammer laat voel, as mens 

die skade verbykyk – verbykyk, nie oorsien nie - wat hierdie lewensinstelling meebring; 

hierdie mensvernietigende, self-vernietigende gejaag na die onbestaanbare 



suiwerheid: bloed suiwerheid, godsdiens-suiwerheid, kerk suiwerheid, taal suiwerheid. 

Dit is ‘n illogiese logika wat alles ignoreer wat nie by die suiwerheidsideologie inpas 

nie: wetenskap en geskiedenis, historiese werklikheid, menslike getuienis, en plein 

common sense. 

II 

 Prof Marius Valkhoff was voormalige rektor van die Universiteit van Amsterdam, en 

later hoogleraar Romaanse Tale by Wits. In 1975 verskyn van sy hand ‘n boek, 

getiteld, New Light on Afrikaans and Malayo-Portuguese. Dit is ‘n wetenskaplike 

ontleding van die oorsprong van Afrikaans, waarin Valkhoff met noukeurige 

dokumentêre ontleding onteenseglik bewys dat Afrikaans die resultaat is van die 

kreolisering van Nederlands en die ander tale wat die Kaapse slawegemeenskap en 

die gekreoliseerde inheemse gemeenskappe onder mekaar ontwikkel het. Vandag 

weet ons dat hulle dit gedoen het vir baie goeie redes. Enersyds, en eerstens, om 

kommunikasie onder mekaar op te bou omdat hulle, by aankoms in hierdie nuwe 

slaweland, met opset van land- en taalgenote geskei was met die oog op kontrole.  

       Onder daardie verskriklike en mens-onterende omstandighede het hulle iets van 

‘n menslike gemeenskap gesoek, ‘n veilige plek waar hulle in ‘n eie, gemaakte taal, te 

anders, te basters en te weerbarstig vir die koloniale, slawe-baas se oor, oor hulself 

kon praat. Oor die land van waaruit hulle gesteel is, oor die wat hulle agter gelaat het; 

oor kinders en eggenotes en familie vir wie hulle nooit weer sou sien nie; oor hul pyn 

en verbystering in hierdie slaweland; oor hul heimwee na vroeër en hul verlangens na 

vryheid.  Afrikaans was daardie toevlug, daardie veilige ruimte, daardie oomblik van 

weerloosheid waarin oor ‘n ander wêreld gedroom kon word.  

       Andersyds was die taal geskep, uit bekende woorde (uit hul eie tale) en 

onbekende woorde (uit ander tale) om die slawe-eienaarsgemeenskap te fnuik, om 

planne vir verset geheim te hou, of net bloot om ‘n ruimte te hê waaroor die slawe-

baas g’n sê gehad het nie. In die Hoog-Hollandse ore van kolonialiste en slawe-

eienaars was dit waarskynlik gebrabbel, ‘n chaos van woorde en stemtone, van 

aksente en infleksies. Die chaos van hul bestaan, die chaos in hul bloed, word die 

chaos van hul taal. Dus, vanaf die eerste begin was Afrikaans weerstandstaal, 

verbondenheidstaal, bevrydingstaal. So beskou, en alleen met hierdie historiese 

eerlikheid, is Afrikaans uniek, histories Afrika-geworteld, en onteenseglik inheems. 



        Maar die dominante, wit verhaal is dat Afrikaans die resultaat is van ‘n spontane 

ontwikkeling uit Hollands, Vlaams, en die Lae Duitse dialekte, en so dus een “van die 

wondere van die blanke beskawing” is.  

        Maar Valkhoff maak ook nog ‘n ander punt. Hy verstaan presies die tendens om 

“die politieke idee van apartheid van toepassing te maak op die studie van die taal,” 

en om “die geskiedenis van die moedertaal as wit as moontlik te hou, vry van vreemde 

bevlekking.”  Met ander woorde, hy weet van die gebruik van Afrikaans as ideologiese 

wapen in die stryd om Afrikaner-identiteit, Afrikaner politieke oorheersing, Afrikaner-

uniekheid, en Afrikaner suiwerheid. Maar dit is alles ydel, sê Valkhoff, tevergeefs, want 

‘n korrekte lees van die geskiedenies leer ons anders.  

       Die woedende uitval van Afrikanerkant was oordonderend en onmiddellik. Die 

boek is beskryf as “n propaganda pamflet,” as “politiek tendensieus,” “oneerlik en 

emosioneel,” “bevooroordeeld,” “onwetenskaplik,” en nog veel meer. En dit is nie net 

die kwessie van “eienaarskap” van die taal wat hier ter sprake is nie. Die hart van die 

saak is die kreolisering. Erger nog: die twee gaan hand aan hand. As Afrikaans die 

taal van die slawe en die gekoloniseerde inheemse gemeenskappe is, self 

gekreoliseerd, dan is die suiwerste Afrikaans tegnies gesproke, van gemengde 

afkoms. Die chaos in die taal is die chaos in die bloed.  

         So wees asseblief versigtig in u stryd om behoud van die Afrikaanse taal. Dit is 

ongetwyfeld ‘n waardige stryd. Maar van wie se taal praat DAK? Gaan die stryd “vir 

Afrikaans” hand aan hand met die stryd van daardie mense wat Afrikaans van ons 

gesteel het, van al sy spontaneiteit en vlugvoetigheid beroof het en Afrikaans die taal 

van die onderdrukker, van apartheid gemaak het? Die mense wat van Afrikaans ‘n 

wapen van massavernietiging gemaak het in die handhawing van wit bevoorregting; 

van ‘n rassitiese drang om meerderwaardigheid en behoud van blankedom? Die 

Afrikaans van weerstand teen transformasie by universiteite en die herskepping van 

moderne, “post-apartheid” vorms van baasskap en hotnotskap, waar in die nuwe 

bestel ons net gebruik word as kanonvoer in ‘n wit kultuuroorlog? Of is u stryd vir die 

Afrikaans van S.V. Petersen se “oom Willem Bokknieë” van Vredendal, (Hjere, ons is 

skurf, so verroes soos ‘n parrasagter is ons; maar skuur ons met u Golgota-

bloed, blink soos kanaalwater.) Of van die Brasse vannie Kaap, (Ek smaak jou, my 



baby, my sexy young lady, you drive me crazy). Dink mooi waarvoor julle in die 

stryd gaan.  

II 

Patriq Tariq Mellet maak, in sy ontleding van die opmaak van die mense van Suid 

Afrika, ook ruim gebruik van die term “kreolisering”. Sy navorsing is besonder 

noukeurig. Hy maak enkele uiters belangrike punte, rustende op die nou 

onaanvegbare wetenskaplike feit dat Afrika die wieg van die mensdom is. Maar die 

hand wat die wieg vashou is die mense wat bekend staan as die San: 

What is clear, however, is that all humans in Africa today are 

descendants of the humans who were migrants at some point in history; 

that all modern humans in the south and east of Africa are in ancient 

terms genetically related to San communities; and that all share a 

common root. (41) 

        

III 

       Vir ons was dit ‘n uitgemaakte saak: Wat ook al die belaglike amptelike definisie 

was, in die oë van die maghebbers was “kleurling” altyd gelyk aan vondeling. Iemand 

wat êrens langs die pad opgetel is, die kind wie se dronk ma en rondloper-pa hulle op 

ander se stoep gelos, of in die vullisdrom gegooi het; die een sonder herkoms of naam 

of toekoms. Daarom kon die Baas ons enige naam gee: barbaar, of Hotnot, of 

boesman, of bosschi’s. Of soos in die oë van Jan van Riebeeck, en sy soort, almal 

“vuile, luie, stinkende, skelm vlegels.”  

      “Kleurling” is ‘n onderling, met een oog op die dop en die ander oog op Baas Koos; 

met vereelte hande van werk vir die Baas en skurwe knieë van kruip voor die Baas. ‘n 

Onderling, boos en ontevrede omdat ons onder die witmense staan, maar al te bly dat 

ons darem nog bo die swartes staan. ‘n “Kleurling” is ‘n verdwaalding, wat skaam is 

vir ons herkoms omdat ons nie weet waarvandaan ons kom nie, ook nie weet 

waarnatoe ons op pad is nie.  Skaam vir die chaos in ons bloed. Jare terug het ons 

eie Dr Zoë Wicomb dit raak saamgevat. Ons skaamte, sê sy, “is die effek van die diep, 

psigiese koste van byna twee eeue van ekstreme geweld, en die voortgaande geweld 

van geblameer te word dat ons self die brutalitiet binne nooi.” Sy noem hierdie 



verskynsel onder die sogenaamde Kleurlinge “’n volks vergeetagtigheid uit skaamte 

gebore.” Sy is absoluut korrek. 

         Ons dink ons moet skaam wees want ons “baie” is soos die “baie” van Legio in 

Markus 5. Maar sy chaos was demonies, destruktief, vernietigend vir homself en vir 

sy gemeenskap. Maar dit was ‘n opgelegde, afgedwonge chaos, ‘n sosiaal-sielkundige 

trauma, ‘n besetenheid as gevolg van die trauma van die Romeinse besetting van sy 

land, die Romeinse verdrukking van sy mense, die Romeinse geweld teen sy mense, 

elke dag, op elke moontlike manier.  

       Dit is Legio se chaos, en in daardie opsig is ons net soos hy.  

Die chaos van ons koloniale, apartheidsverlede is in sekere sin nie net deur die ANC 

se rasse-ideologie oorgeneem nie, maar vererger.  

       Die wit Suid Afrikaners is bang daarvoor, en die ANC in sy amptelike, emosionele, 

en politieke bestaan is ewe bang daarvoor. Onder koloniale bewind en onder apartheid 

was die “kleurling” as vondeling, onderling, en dwaalding ‘n absolute politieke, sosiaal-

ekonomiese, en sielkundige noodsaaklikheid. Onder die ANC bewind is dit nie minder 

die geval nie. Daardie minder werd-wees, minder mens-wees, minder verdienstelik-

wees, minder agbaar-wees, minder strydbaar-wees en dus minder struggle-kind 

wees, is vir hierdie ANC, met sy verideologiseerde rassebeheptheid, en sy “Black but 

in particular African” politiek, net so noodsaaklik, want dit skep die ruimte vir gierigheid, 

korrupsie, entitlement, en ‘n verwronge bevoorregting wat geen agting vir die 

geskiedenis, die struggle, die waarheid, of die integriteit van sy eie beleid het nie.  Dit 

is ‘n verfoeilike politiek.   

       Op hierdie punt het ek ‘n vraag: “So wie de hel is die ANC en sy post-apartheid 

apartheidapostels om my van my Afrika en my Afrika-wees te ontsê, te vervreem, en 

te ontneem?”     

    IV 

 

       Die sleutel tot die deur van die toekoms vir ons almal in Suid Afrika lê in die 

omhelsing van die kreoliteit. Die stryd vir die herwinning en herstel van ons 

menslikheid, ons historiese en hedendaagse identiteit, ons menswaardigheid; ons 



plek in die daarwees van Afrika en van die bestaan van Suid Afrika, en ons rol in die 

stryd vir bevryding.  

        Kreolisering is die herwinning van die geskiedenis, die hervertel en reg vertel van 

die kromvertelde stories; dit is die ontmaskering van die leuen, die beskaming van die 

halwe waarheid. Dit is chaos. Dit ween saam met die wat ween oor die slagting by 

Sharpeville, maar dit dring aan op die herinnering aan die slagting by die Seekoeirivier 

in 1775 waar meer as 150 Khoi deur die Boerekommando uitgemoor is. Dit herdenk 

saam die Treason Trial van 1959, maar dring aan op die herinnering aan die grootste 

Treason Trial in Suid Afrika se geskiedenis, díe van na die verstommende “Jij Rebellie” 

van Oktober 1808, gelei deur daardie dapper Camissa man Louis van Mauritius. Ons 

kreolisering staan in erkenning voor die baie standbeelde van Nelson Mandela, maar 

dit vra met al groeter dringendheid: waar is die standbeelde van Krotoa en Autshumau, 

en Klaas Stuurman? Ons eer saam die nagedagtenis van Charlotte Mxeke, maar vra 

met groeiende ongeduld, wanneer vereer ons vir Katie Louw, daardie ander heldin 

van die 1913 anti-paswette veldtogte in die Vrystaat? Dit veroorsaak chaos, hierdie 

vrae, maar dit is die kreatiewe chaos wat die leuen en die halwe waarheid wil onttroon 

en die waarheid op die troon wil sit.     

        Allan Aubrey Boesak            

           

               

        

 

   

              

          

 

 

 

     


