
‘Wie Zuid-Afrika echt kent, weet dat de schoonheid en de 
wrangheid van dit land zich niet makkelijk laten omschrijven. 

Barr slaagt erin iets van een kern te pakken die ik al jaren 
voel, maar waar ik geen woorden voor vind. Hier ben je veilig 
is een literaire achtbaan met een wisselend uitzicht waarvan 

ik genoten heb.’ – Stef Bos

‘Barr haalt de historische mythes over de ‘keurigheid’ van de 
Boerenoorlog én van de post-Apartheid-democratie 

vlijmscherp onderuit. Zijn debuutroman is niets minder dan 
een meeslepend meesterwerk.’ – Zihni Özdil, 

historicus, columnist NRC Handelsblad & Vrij Nederland

‘Hoe komt het dat we iemand niet meer als onze naaste, maar 
als De Ander gaan beschouwen? Wat zijn de wortels van 
racisme, van segregatie? De groep waartoe je behoort (en 
niet: het individu dat je bent), bepaalt vaak je lot. Hoe dat 

uitwerkt in Zuid-Afrika beschrijft Barr zo beklemmend dat 
me bij het lezen de rillingen over de rug liepen. Een 

aangrijpend boek, waarin liefde en menselijkheid hoop 
bieden.’ – Madeleijn van den Nieuwenhuizen, 

rechtshistoricus en beheerder van het mediakritische 
instagramaccount @Zeikschrift

‘Een verpletterend debuut.’ – The Times

‘Barrs eerste roman onderscheidt zich door mededogen, wijsheid 
en een opmerkelijk gevoel voor poëzie.’ – The Guardian

‘Je houdt na het lezen van de roman slechts twee zekerheden 
over: de cirkel van wreedheid van de mens jegens zijn 

medemens is eindeloos, en alleen vriendelijkheid kan die 
doorbreken.’ – The Observer

‘Dit moet je lezen! Ik geniet van veel boeken, maar weinige 
blijven me zo bij als deze.’ – Philippa Perry



‘Haat op basis van huidkleur heeft een sterke erfenis die van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is de meest 
indrukwekkende boodschap van deze roman. Het is een 

ongemakkelijk onderwerp. Barr gaat de confrontatie aan en 
dwingt de lezer dat ook te doen. Dit boek zal je lang 

bijblijven.’ – The Sunday Times

‘Een verbluffende ontleding van de menselijke barbarij. Barr 
vertelt een krachtig en verontrustend verhaal. Er is mensen 

onrecht en vernedering aangedaan, en de wereld is hen 
vervolgens vergeten. Barr zet daar met zijn fictie de 
schijnwerpers op.’ – John Boyne, The Irish Times

‘Damian Barrs prachtige debuutroman brengt twee 
verschillende tijdperken met een indrukwekkende vaardigheid 
tot leven. De hoofdpersonages zijn allemaal overtuigend, en het 
overkoepelende thema – dat mensen met de beste bedoelingen 

monsterlijke dingen kunnen doen – wordt intelligent en 
gepassioneerd uitgewerkt.’ – Mail On Sunday

‘Barr heeft een scherp oog voor huiveringwekkend 
suggestieve details.’ – New Statesman

‘Een vernietigende aanklacht tegen een van de zwartste 
periodes in de Britse geschiedenis, en een schrijnend portret 

van het moderne Zuid-Afrika.’ – Metro

‘Grappig, teder en hartverscheurend. Damian Barr is een 
getalenteerd verhalenverteller.’ – Independent On Sunday

‘Hartverscheurend, bevrijdend en vol liefde.’ – Jojo Moyes

‘Erg mooi. Alleen een oprecht wijs en vriendelijk persoon 
kan zo’n boek schrijven.’ – Max Porter
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‘Nooit, nooit en nog eens nooit meer zal het zo zijn dat dit 
prachtige land opnieuw de onderdrukking zal ervaren van één 

bevolkingsgroep door een andere.’

Nelson Mandela, tijdens zijn inauguratie als president 
(10 mei 1994, Pretoria)

‘Werkelijk, gebeurtenissen kunnen vrijuit voorvallen en zijn 
in staat onze meest duistere fantasieën te overtreffen.’

J.M. Coetzee, In the heart of the Country (1977)

‘Hier [in Zuid-Afrika] kun je nooit spreken van een waargebeurd 
verhaal. De feiten zijn misschien correct, maar de waarheid die ze 

belichamen, is altijd een leugen voor iemand anders. Om iedere 
centimeter van onze bodem wordt gestreden, en dat geldt ook om 

ieder woord in onze geschiedenissen.’

Rian Malan, the LIon SLeepS tonIght (2012)
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Proloog

1 oktober 2010, ten zuiden van Johannesburg
Nu het zover is, weet Irma niet precies wat ze moet doen. 
Voorzichtig, om haar nieuwe kunstnagels niet te beschadigen, 
drukt ze nogmaals op het knopje van de intercom.
 ‘Ze weten toch zeker wel dat we komen, ja?’
 ‘Laat maar,’ zegt Jan, die druk bezig is met zijn camera. ‘Kom 
eens in beeld staan, hé. Willem, zonnebril af, arm om je ma heen.’
 Willem rolt met zijn ogen. Nee, hij gaat haar echt niet vast-
houden. Hij voelt hoeveel behoefte ze daaraan heeft en hij walgt 
ervan – als ze echt zoveel van hem hield, zou ze hem hier niet 
achterlaten. De hele rit, drie uur lang, heeft hij strak naar de 
achterkant van Jans kale, dikke schedel gekeken, alsof hij er een 
gat in wilde boren. Uiteindelijk leunde Jan – pa zal hij hem 
nooit noemen – naar achteren en snauwde: ‘Geef antwoord als 
je moeder wat zegt!’ Willem negeerde hem, duwde zijn oordop-
jes dieper in zijn oren en genoot toen Harry Potter wederom 
werd uitverkoren om bij Griffoendor te horen. Pas toen hij Jans 
meesmuilende blik in de achteruitkijkspiegel zag, realiseerde hij 
zich dat hij zijn lippen geluidloos meebewoog met de woorden. 
Hij trok meteen de capuchon van zijn sweater over zijn hoofd 
om zijn gezicht af te schermen. Vandaag heeft Willem magie 
nodig, zelfs als hij daar te oud voor is.
 ‘Dichterbij,’ zegt Jan nu en dirigeert hen in de richting van de 
witte Ford met vierwielaandrijving en zuinig brandstofverbruik, 
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een voormalig demonstratiemodel dat zijn baas hem voor een 
mooi prijsje heeft verkocht. ‘Ik wil de truck erop hebben.’
 Irma stoot Willem even aan: ‘Glimlach nou even lief.’
 Willem schuift zijn merkzonnebril af en kijkt op met gelo-
ken ogen – hemelsblauw, net als die van zijn pa. Waarom zegt 
iedereen altijd dat hij moet glimlachen? Hij is in geen maan-
den – of jaren? – zo vroeg opgestaan als vandaag. Zijn ma duwt 
zijn capuchon naar achteren en zijn krullen – geelblond, als het 
dons van paaskuikentjes – springen uit zijn gezicht. Hij is 
bleek, alsof hij meestal van vroeg tot laat in de bibliotheek zit. 
Hij verstopt zich achter zijn slobberige zwarte sweater en jog-
gingbroek en sloft op helderwitte Adidas Hi-tops rond als een 
jonge hond die nog in zijn poten moet groeien. Het stomme 
horloge dat hij voor zijn zestiende verjaardag heeft gekregen, 
ligt nog thuis, want wie draagt er nou nog een horloge en hij 
komt toch altijd te laat, zegt Jan. Willem zet zich schrap voor 
de flits.
 ‘Smile,’ zingt Jan, alsof het woord twee lettergrepen heeft: 
Sma-iel. Hij houdt de camera omhoog en duwt Willem naar 
achteren. Irma draait haar verlovingsring in de hoop dat die 
zichtbaar is op de foto. Onder haar betraande ogen zijn zwarte 
vegen zichtbaar van de toch-niet-zo waterproof mascara. Wan-
neer is hij zo groot geworden? Zullen ze hem hier weer normaal 
maken? Ze plukt aan het mouwloze witte topje en haakt haar 
rechterarm door Willems linkerarm. Ze trekt hem dichter naar 
zich toe. Nog voordat ze allebei een passend gezicht hebben 
getrokken, drukt Jan al af. De flits gaat verloren in de felle lente-
zon. 
 Willem vlucht naar het hek. Het is van prikkeldraad, maar 
nauwelijks manshoog. Hier buiten de stad zijn de muren lager, 
je kunt tuinen zien. Alleen de ramen op de begane grond heb-
ben tralies. Geen beweging te zien bij het lage, uit rode bakstenen 
opgetrokken huis dat een eind verderop staat. De schaduwrijke 
veranda eromheen wacht op schommelstoelen. Een pokdalige 
satellietschotel klampt zich vast aan de schoorsteen. Er zal toch 
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wel beveiliging zijn? De boom die als een bewaker naast het 
hek staat is een type prunus, weet Willem, maar de vruchten 
zijn door de kraaien opgegeten.
 Er zijn verder geen huizen. Geen andere mensen. Aan de 
andere kant van het terrein staat een plompe, rode schuur. 
Daarachter ligt een donkere staalfabriek die de hele horizon in 
beslag neemt. Reusachtige koeltorens spuwen wolken uit met 
de uitdagende rondingen die ieder meisje tegenwoordig wil 
hebben. Lichtsabel-groene vlammen – zelfs op een dag als 
vandaag nog fel – flikkeren op uit magere pijpen die tot de 
hemel reiken. De lucht smaakt naar oude zaklampbatterijen 
waaraan je alleen likt omdat je ertoe uitgedaagd wordt.
 Terwijl ze staan te wachten op het gezoem en geklik van 
elektrische sloten, zoekt Jan naar beveiligingscamera’s. Weekend 
na weekend is hij bezig geweest hun bungalow ermee vol te 
hangen. Hij heeft Willem omgekocht om de opnames naar zijn 
mobiele telefoon te streamen en hij wordt er helemaal door in 
beslag genomen: hij kijkt naar lege kamers, wachtend tot men-
sen die hij kent binnenkomen en doen wat ze altijd doen. Jan 
droomt van een volledig afsluitbare schuilkamer. Hij werpt Irma 
een afkeurende blik toe als ze nog een mentholsigaret opsteekt. 
Ze voelt hoe haar zoon steeds verder bij haar vandaan gaat. In 
gedachten loopt ze alles na wat ze ingepakt heeft. De lijst van 
Nuwe Sonsopkoms was gedetailleerd, uitgebreid en duur: twee 
broeken, twee T-shirts, één pet en twee nette overhemden (alles 
kaki), vervolgens veterlaarzen, hardloopschoenen, ondergoed, 
handdoeken, lakens, slaapzak, tinnen bord, mok en kom en een 
bijbel (zakformaat). Geen mobiele telefoon, maar zij is niet 
degene die hem dat gaat vertellen. Een jachtmes wordt beschik-
baar gesteld, maar mag alleen onder streng toezicht gebruikt 
worden. Veiligheid Staat Voorop Bij Nuwe Sonsopkoms!
 Willem is hun verhalen over het kamp nu al zat. Het slecht 
gekopieerde reclamefoldertje gleed uit de kaart voor zijn zes-
tiende verjaardag, waarop een rode Ferrari prijkte (hij heeft 
nooit enige interesse getoond in welke auto dan ook). 
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 ‘Je zult het geweldig vinden,’ houdt Irma hem – en zichzelf 
– voor de duizendste keer voor.
 Willem draait zich om en kijkt naar een kolonne donker-
bruine mieren die het hek belegert: Anoplolepis custodiens, de 
veelvoorkomende strijdlustige schubmier. Snel. Hij probeert 
ze door louter wilskracht Jans kant op te sturen.
 ‘Het wordt lekker,’ tsjilpt Irma. ‘Een heleboel andere jon-
gens en aan het eind zijn jullie echte rangers!’
 ‘Dat is hem geraden ook,’ zegt Jan. Hij vloekt. ‘Ik ben 
22.000 Zuid-Afrikaanse rand kwijt! Hij moet een vent wor-
den, op eigen benen staan.’
 Het mierenleger trekt het kamp binnen. Terwijl Willem 
zich omdraait om Jan van repliek te dienen, komt er een 
beschadigd rood bakkie van achter het huis naar hen toe rijden 
in een wolk van stof.
 ‘Sst,’ smeekt Irma en stuurt gestreste rooksignalen omhoog 
met haar mentholsigaret. ‘Hou in vredesnaam je mond.’
 Grote honden springen om de wielen heen. Willem ziet dat 
het boerboels zijn. Als het bakkie tot stilstand komt, laten ze zich 
geluidloos zakken, met sidderende gecoupeerde staarten; het 
kwijl vormt plasjes bij hun krachtige kaken. Nu zijn ze even 
bewegingloos als die stomme plastic giraffe waarvan zijn ma 
altijd vreest dat die uit hun tuin zal verdwijnen. Alsof iemand 
zoiets zou willen stelen.
 Zoals bij alle beveiligingswagens zijn de ramen van het bak-
kie donker getint, dus het eerste dat Willem van deze bewoner 
van Nuwe Sonsopkoms ziet, is een paar stoffige zwarte laarzen 
met ingestopte kaki broekspijpen. Terwijl hij probeert zich de 
rest voor te stellen, stapt een jongen – nauwelijks langer dan  
hij – voorzichtig achter het portier vandaan. Zijn haar is tot op 
de hoofdhuid gemillimeterd zwart fluweel. Als de jongen een 
pet met camouflagemotief opzet, ontdekt Willem een roest-
bruine snee op zijn hoofd. Een kaki shirt met korte mouwen 
klappert om zijn magere, bleke armen. Hij houdt het portier 
stevig vast.
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 Willems schouders zakken. Als het hek naar binnen open-
zwaait, steekt hij zijn hand ernaar uit, zonder precies te weten 
waarom. Irma pakt hem vast, waarbij hij zich bijna aan haar 
sigaret brandt. Ze kan hier niet meer tegen: hij luistert niet, 
denkt nooit na, blijft de hele nacht op in zijn kamer… in plaats 
van uit te gaan, normaal te zijn. Ze wijst op een geel bordje 
met een bliksemschicht en een schedel.
 Jan beveelt haar weer in de Ford te gaan zitten, zodat ze 
hem kunnen afzetten en voor het donker thuis kunnen zijn. 
Daarna kunnen ze niet meer rijden, niet in deze tijd. De andere 
jongen schudt zijn hoofd en doet een stap naar voren, maar 
zorgt dat hij achter de waaier blijft die het hek in het stof heeft 
achtergelaten.
 ‘A-alleen h-h-hij.’
 Willem brengt een hand naar zijn borst.
 ‘Maar…’ begint Irma. Ze had niet verwacht dat het zo zou 
gaan. ‘Zijn spullen.’
 Jan duwt haar opzij en doet de kofferbak open, buigt zich 
voorover en hijst zijn oude plunjezak eruit; Irma vindt het lief 
van hem dat Willem die mag gebruiken. De tinnen mok klet-
tert als de tas naast het bakkie belandt. ‘Die raapt hij zelf wel op. 
Goeie oefening, toch?’
 De jongen kijkt even achterom naar het stille huis en leunt 
dan voorover terwijl Willem een stap vooruit doet. Ze stoten 
bijna hun hoofden tegen elkaar. Willem voelt een steek van 
verslagenheid als de andere jongen met verrassend gemak de 
tas in het bakkie slingert, instapt en het portier opengooit. ‘Gel-
denhuys,’ zegt de jongen en wijst op zijn insigne. Hij klinkt als 
de kostschooljongens die Willem in de bus altijd ontweek.
 Terwijl Willem instapt, realiseert hij zich dat hij geen 
afscheid heeft genomen. Het portier valt in het slot. Het bakkie 
rijdt al achteruit en dus zwaait hij naar zijn ma, die terugzwaait 
en kleiner wordt omdat ook Jan achteruitrijdt, de zandweg op, 
maar zij kan hem niet zien door haar verraderlijke mascara. 
Plotseling wil Willem niet dat ze weggaat. Hij voelt de blik van 
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de andere jongen, legt zijn handen plat naast zich en probeert 
zich breed te maken op de autostoel, zoals Jan altijd doet. Wil-
lem kijkt steels naar die Geldenhuys die aan het stuur draait 
zonder zich zorgen te maken over de honden die meehollen. 
Van dichtbij ziet de snee bij zijn oor er oud uit, maar er zijn 
versere wonden. Willem vraagt zich af hoe zijn haar er eerst 
uitzag. Ze passeren de rustieke oude woning en gaan regel-
recht naar een tweede, hoger hek, bekroond met prikkeldraad 
met scheermesjes. Een rood-wit-zwarte vlag steekt fel af tegen 
de blauwe lentehemel.
 ‘H-h-howzit, b-b-bro?’ vraagt Willem lachend terwijl hij 
zijn merkzonnebril weer opzet. Geldenhuys neemt niet eens 
de moeite te reageren; hij remt voor de tweede poort en 
claxonneert drie keer. Een stem vanuit de walkietalkie op de 
vloer vraagt krakend in het Afrikaans: ‘Veilig?’ Daarna, nog 
geen seconde later, geïrriteerd: ‘Safe?’ Willem steekt zijn hand 
uit naar de walkietalkie, maar Geldenhuys grist hem weg, kijkt 
in zijn spiegels en drukt de antwoordknop in: ‘Veilig.’
 Willem gooit het over een andere boeg. ‘Nou, bro, hoe is 
het hier?’
 ‘Dat z-z-zul je nog w-w-wel zien,’ zegt Geldenhuys terwijl 
het hek openschuift.
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