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Wat verbindt acht vrouwen uit de Afrikaanse diaspora en theatermakers Junior 
Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar Janssens? Het is hun eerbied voor de strijd 
die Winnie Madikizela Mandela jarenlang, onophoudelijk en compromisloos, 
gevoerd heeft om haar land, en vooral de oorspronkelijke inwoners ervan, te 
bevrijden van het juk van het witte apartheidsregime. Ze was misschien geen heilige 
maar wel een onuitputtelijke inspiratiebron en toonbeeld van kracht en overtuiging. 
De nieuwe theatervoorstelling Dear Winnie , wil die kracht eren en delen, 
even compromisloos als Winnie zelf. 

Tijdens de anti-apartheidsstrijd stuurde ANC-strijder Maurice Mthombeni een brief aan Winnie 
Madikizela Mandela die toen gezicht van het verzet was. De apartheidsregering onderschepte de 
brief en publiceerde die in de nationale krant van Zuid-Afrika, om zo tweespalt te zaaien binnen de 
verzetsbeweging ANC. Maurice Mthombeni vluchtte naar Europa en zette vandaaruit de strijd 
verder.

Zijn zoon, regisseur en KVS-gezicht Junior Mthombeni, liep al langer rond met het idee om een 
voorstelling over Winnie Madikizela Mandela, te maken. Binnen het huidige Europese klimaat 
van verdeeldheid dat groepen mensen tegen elkaar opzet, vindt hij de tijd rijp om haar als 
inspiratiebron op het toneel te brengen. De voorstelling verhoudt zich niet alleen tot deze 
bijzondere vrouw die, ondanks vernedering, misbruik en ballingschap, haar verzet tegen het 
apartheidsregime onverminderd bleef voortzetten, maar gaat ook over wat wij vandaag kunnen 
leren van de strijdlust die haar kenmerkte.

Ditmaal niet vanuit een witte maar vanuit een gekleurde bril. KVS-gezichten Junior 
Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar Janssens, die het driekoppige gezelschap Jr.c.E.sA.r 
vormen, gaan samen met acht actrices, zangeressen en performers uit de Afrikaanse 
diaspora op zoek naar een antwoord op de vragen: wanneer kom je in opstand? Wanneer offer je 
je persoonlijkheid op voor een groter verhaal? Samen zetten ze de witte, eurocentrische, 
mannelijke canon op zijn kop. Ze klagen het gebrek aan representativiteit aan en bekritiseren 
het officiële verhaal.

Maker Junior Mthombeni: “Winnie is geen smetteloze vrouw. Ze is een zwarte vrouw die leefde 
in een wereld van blanke suprematistische mannen. Maar deze voorstelling wil geen 
geschiedenisles leren, ze wil kracht delen. Ondanks alle tegenslagen maar ook fouten gaf ze nooit 
op. En net daarom is ze een voorbeeld voor vele mensen, zwart maar ook wit én voor de cast en 
mij. Tot op vandaag geeft ze mensen kracht om te strijden voor meer gelijkheid.”

Na de gevierde voorstellingen Rumble in da jungle en Malcolm X is Winnie Mandela 
een evidente volgende inspiratiebron voor Jr.cE.sAr en KVS. Dear Winnie, is een 
energieke voorstelling vol muziek waarmee de ploeg kiemen van hoop wil zaaien in tijden van 
verruwing.
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MEER THEATER DIT SEIZOEN:
* do 10 feb 2022: Vandroogenbroeck / Demey Gallagher / Sterckx - Through The Looking-Glass (And What ...
* za 19 feb 2022: Mestizo Arts Platform - #makesomeroom voor Tister Ikomo, Anna Borodikhina & Alex Akuete
* vr 11 maa 2022: Compagnie Cecilia - Een Lola

ANC (Afrikaans Nationaal Congres). Het ANC werd in 1912 opgericht om de belangen van de zwarte 
bewoners van Zuid-Afrika te behartigen. De beweging speelde een belangrijke rol bij het verzet tegen 
apartheid en werd dan ook verboden. Het is nog steeds de grootste politieke partij in Zuid-Afrika.

Amandla! Awethu! deze uitroep in het Zulu is een strijdkreet van het ANC en betekent letterlijk: “de 
macht is aan ons!”.

Apartheid de van overheidswege opgelegde rassenscheiding in Zuid-Afrika tussen 1948 en 1991 
gebaseerd op wit superioriteitsdenken. De vrijlating van Nelson Mandela in 1991 wordt gezien als het 
begin van het einde van de apartheid.

Biltong, smiley, chakalaka, bunny chow diverse Zuid-Afrikaanse streetfood-gerechten die 
ongeacht culturele afkomst door iedereen gegeten worden.

Rainbow Nation een, nogal naïef-romantisch, synoniem voor Zuid-Afrika. De term werd na de 
eerste vrije verkiezingen van 1994 door Desmond Tutu opgeroepen als symbool voor een verbonden, 
cultureel divers Zuid-Afrika. De Rainbow Nation verwoordt eerder een verlangen dan dat het recht doet 
aan de dagelijkse werkelijkheid. 

Jan van Riebeeck een van de grondleggers en eerste commandanten van de handelspost die nu 
Kaapstad is. De Afrikaners (witte Zuid-Afrikanen van Nederlandse afkomst) zien in hem de grondlegger 
van ‘hun’ Zuid-Afrika.

Kill the boer! omstreden strijdlied dat ontstaan is tijdens de apartheidsstrijd. ‘Boer’ is een 
scheldwoord voor witte Afrikaners en wordt daarom (nog steeds) zowel gezien als een oproep tot geweld 
tegen de witte minderheid als een oproep tot verzet tegen witte onderdrukking.

Tokoloshe een figuur in Zulu- sprookjes die vergeleken kan worden met een klopgeest.

Hendrik Verwoerd de in Amsterdam geboren Verwoerd was als premier van de Nasionale Party een 
van de architecten van de apartheid. Onder zijn bewind werd het ANC verboden en verdween Nelson 
Mandela achter de tralies.

Saartjie Baartman deze zwarte vrouw uit Zuid-Afrika werd eind 18de 
– begin 19de eeuw door een westerling meegesleept naar Europa als exotische bezienswaardigheid. Op 
exhibities werd zij naakt tentoongesteld en beschimpt om haar uiterlijk. Na haar dood werden haar 
lichaamsdelen op sterk water bewaard en eveneens tentoongesteld. Zij wordt als een symbool voor de anti-
apartheidsstrijd beschouwd. 
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