NU EEN PANDEMIE ons aan huis kluistert, moeten we maar
reizen vanuit de veiligheid van onze luie stoel. Dat dit kan,
bewijst de verhalenbundel Stof van die Richtersveld van
Jo-mari Nel. In dit verrassende debuut, neemt de schrijfster ons
mee naar hetRichtersveld, een streek in het noordwesten van
Zuid-Afrika, bij de grens met Namibië.
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Jo-mari Nel groeide op in het Richterveld, in het dorp Exteenfontein. Hier is
aanhet eind van de Jaren 40 als gevolg van de Apartheidswetten een bevolkingsgroep
van gemengde afkomst gehuisvest. Samen met de inheemse bevolking, de Nama’s,
heeft deze groep een nieuwe samenleving opgebouwd, met een eigen cultuur,
tradities en een eigen dialect van het Afrikaans. De schrijfster heeft de legenden en
verhalen van deze
gemeenschap, die ze in haar jeugd hoorde, op schrift gesteld. Het zijn de verhalen die
debewoners van het Richtersveld elkaar vertelden, bij het kampvuur of kaarslicht,
toen de
streek nog niet was aangesloten op het elektriciteitsnet en de moderne tijd.
Het zijn verhalen om ademloos naar te luisteren en je weer het kind te voelen, dat
tegen zijn Moeder aankruipt.
Neem de bloedstollende legende, |Obes – Die onthou-legende, over het ontstaan
van Exteenfontein en hoe het dorp lang-lang geleden overvallen werd door een
wredestam van over de Garieprivier.
Of Paljas, het grappige verhaal van de ouderling Kleinjan, die tijdens het gebed
door een giftige schorpioen gestoken werd; zijn christelijke vroomheid vergat en
uiteindelijk door een traditionele toverdokter werd genezen.
Het verhaal Ollieshoog is een goed voorbeeld van hoe Jo-mari Nel te werk
gaat: een bestaande legende over hoe de berg Ollieshoog aan zijn naam kwam (ooit
verongelukte er de ezelskar van een man genaamd Ollie) wordt uitgewerkt in een
troostrijk verhaal over vriendschap en vergiffenis (bij het ongeluk raakte Ollies
vriend dodelijk gewond).
Stof van die Richtersveld is een bijzonder debuut, in meerdere opzichten. De
verhalen van het Richterveld zijn een ode aan de mensen van deze streek, hun taal
en cultuur. Het is prijzenswaardig dat Jo-mari Nel deze verhalen aan het papier heeft
toevertrouwd. Zo blijven ze behouden. De bundel is tevens een eerbetoon aan de
vrouwen van het Richtersveld. Die lijken dikwijls beter opgewassen tegen de harde
levensomstandigheden dan de mannen.
Tegelijk is Stof van die Richtersveld een indrukwekkende, literaire prestatie. De
verhalen zijn met spanning en vaart geschreven. Van de personages, die goed zijn
uitgewerkt, ga je als lezer houden. Ze spreken dikwijls het lokale dialect, dat voor een
buitenstaander goed te volgen is, en het verhaal extra kleur geeft. De omgeving en
het landschap worden op poëtische wijze tot leven geroepen. Als lezer treedt je een
magische wereld binnen die tegelijk zo tastbaar en werkelijk is, dat je het stof op je
tong proeft, de zon op je huid voelt en in de verte de vale bergen ziet opdoemen.
Ja, wie Stof van die Richterveld leest, hoeft zijn veilige leunstoel niet uit. Je bent in
het Richtersveld.”
Clazinus van de Rotte, Leiden, Nederland
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