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In Jonkershoek komen Johanna 
en de andere seizoenswerkers 
aan op de wijngaard. De meesten 
blijven in het busje zitten tot de 
werkopzichter arriveert.

Zuid-Afrika behoort tot de grootste wijnproducenten 
ter wereld. Voor de druivenplukkers is het  

leven zwaar. In de provincie West-Kaap  
vechten seizoens arbeiders om te overleven.

Zure druiven 
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lonen van landarbeiders er tot de laagste van het 
land. Zo ook dat van Johanna (53), een van de 
twintigduizend seizoenswerkers in de wijnbouw. 
In Zuid-Afrika gaat in deze branche jaarlijks 5,7 
miljard euro om, maar de arbeidsvoorwaarden 
zijn slecht, concludeerde Human Rights Watch 
in 2011. Wijnboeren maken bovendien steeds 
vaker gebruik van seizoensarbeiders, die goed-
koper zijn dan vaste krachten.

“De afgelopen jaren zijn de bedrijfswinsten 
gestegen, maar de landwerkers profiteren daar 
niet van”, erkent Anthony Dietrich van SAWIT, 
een organisatie die zich sterk maakt hervormin-
gen in de branche. “Dat veroorzaakt onrust. En 
die is groter dan verwacht.”

Kaart: ServaaS neijenS

 Halfvijf ’s ochtends in Lanquedoc, 
een dorp niet ver van Stellen-
bosch. Johanna Williams stapt 
over haar nog slapende familie-
leden in de woonkamer, loopt 

de deur uit en neemt plaats in het klaarstaande 
bakkie, de pick-up die haar naar de wijngaard 
zal brengen. Het is oogsttijd en al vroeg spits-
uur in het Kaapse Wynland. Overal rijden 
vracht wagens, trucks en bakkies afgeladen met 
druiven plukkers in blauwe overall. Johanna gaat 
zitten op een krat achter in een laadbak en maakt 
zich op voor een werkdag van zeker negen uur.

Na aankomst bij de wijngaard in Jonkers-
hoek maakt het gezelschap van zes mannen en 
vier vrouwen weinig aanstalten het bakkie uit 
te komen. Elke minuut die niet hoeft te wor-
den gewerkt, is meegenomen. Als er één na vijf 
minuten toch uitstapt, ziet Johanna haar kans 
schoon. Ze wurmt zich snel op het vrijgekomen 
stukje vloer om nog even een dutje te doen. Het 
oogt weinig comfortabel tussen het vuil, maar 
dat lijkt haar niet te deren.

Een schilderachtige omgeving, heuvels 
bezaaid met wijnranken en statige witte land-
huizen in Kaaps-Hollandse stijl: de wijnstreek 
in de provincie West-Kaap is een van de rijkste 
gebieden van Zuid-Afrika. Tegelijk horen de 

Tekst en fotografie: Cynthia Boll

Eind vorig jaar kwam het in de provincie 
West-Kaap tot gewelddadige stakingen van  
seizoenswerkers. Hun inzet: verdubbeling van 
het wettelijk minimumloon van 69 tot 150 rand 
(12,50 euro) per dag. Maar zelfs die 150 rand 
volstaat in 61 procent van de gevallen niet om 
in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien, zo 
blijkt uit een onlangs op verzoek van de overheid 
uitgevoerd onderzoek. Maar het rapport meldt 

ook dat bij een substantiële verhoging van het 
minimumloon veel wijnboeren het hoofd niet 
meer boven water kunnen houden, wat veel 
banen zou kosten – een dilemma waarmee de 
Zuid-Afrikaanse overheid worstelt.

In Jonkershoek laat contractor Pieter, de 
tussen persoon voor wie de groep uit Lanquedoc 
werkt, op zich wachten. In opdracht van de eige-
naar van de wijnplantage rekruteert Pieter – zijn 

Aangekomen op de wijngaard in Jonkershoek, niet ver van Stellenbosch 
in het Kaapse Wynland, wacht seizoenswerker Johanna in het busje op 
de komst van de werkopzichter. Wanneer de anderen zijn uitgestapt, 
maakt ze het zich gemakkelijk op de vrijgekomen vuile vloer.

BOTSWANA

NAMIBIE
..

AKaapstad

Zuid-AFRIKA

A

Pretoria

StellenboschStellenbosch

Kaapse          W   ynland

E

West-Kaap



94 national geo graphic •  juni 2013 zuid-afrika  95

achternaam wil hij niet geven – seizoenswerkers 
en betaalt hij hun loon uit. Als hij een halfuur 
later eindelijk ter plaatse is, zegt hij dat de grond 
door de regen van de voorbije dagen te zacht is 
geworden om er met een tractor op te rijden. 
De volle kratten moeten nu de helling worden 
afgedragen, een zwaar karwei. Zichtbaar met 
tegenzin lopen de werkers de steile helling op.

“Mensen, wat je zelf niet in je mond zou stop-
pen, mag nie in die kis sit!”, roept Pieter. Een 
teveel aan rotte exemplaren in het krat, legt 
hij uit, kan de smaak zo beïnvloeden dat een 
hele oogst onbruikbaar wordt. Wanneer haar 
krat bijna vol is, komt Johanna even overeind. 
Ze mompelt wat in zichzelf. Met verwrongen 
gezicht wrijft ze zich over haar rug. De druiven-
trossen groeien op kniehoogte, en om goed te 
kunnen zien of ze rot zijn, moet ze diep gebukt 
staan. “Ik zou ze wel meer loon wíllen betalen”, 
zegt Pieter. “Maar mijn afnemers bieden me een 
prijs – take it or leave it. Ik heb vorig jaar nog 
geld moeten lenen om de woningen voor mijn 
dertien vaste medewerkers op te knappen.”

Om kwart over zes ’s avonds rijdt het bakkie 
Johanna’s straat in Lanquedoc weer in. Met de 
blik naar de grond gericht loopt ze naar huis. 
“Johanna!” roept iemand. Ze kijkt op en zwaait 
naar Susanna, de overbuurvrouw. Maar Johanna 
heeft weinig zin in ‘gebabbel’: ze heeft pijn in de 
rug en wil zo snel mogelijk naar huis. Op de 
bank in de woonkamer leest haar oudste dochter 
Maria Trofeevrou, de Zuid-Afrikaanse variant 
van de bouquetreeks. Zonder acht te slaan op 
haar moeder leest Maria door. Johanna trekt 
haar blauwe werkoverjas uit. “Worrrrk!” zegt ze. 
Ze hangt de jas vlug over een stoel. 

Johanna’s huishouden telt meerdere gezinnen – 
niet ongewoon in Zuid-Afrika. Twintig jaar 
geleden ontmoette ze haar partner Hennie (49). 
Beiden werkten toen in vaste dienst bij dezelfde 
wijngaard, en zorgen om werk en geld had ze toen 
naar eigen zeggen niet. Maar sinds enkele jaren 
zijn beiden seizoensarbeider, al heeft Hennie 
een zwakke rug en werkt hij alleen wanneer hij 
zich goed voelt. Dochter Maria (31) woont met 
haar vriend en twee kinderen in een van de slaap-
kamers. Ze is arbeidsongeschikt sinds ze in een 
ruzie met haar vriend een been verloor. Johanna’s 
broer Jimmy (47) kan door een chronische 
longziekte evenmin werken en deelt de kamer 

met Johanna’s dochter Chalomie (25) en haar 
twee kinderen. Haar zoon Brian (32) woont 
samen met zijn vriendin en hun twee kinderen 
in een van de andere slaapkamers. Jongste zoon 
Hendry (17) ten slotte gaat nog naar school en 
deelt de slaapkamer met zijn vader en moeder.

“Allemaal onzin, mannen zijn zwak”, mompelt 
Johanna wanneer we het hebben over Hennies 
zwakke rug. Ondertussen draait ze een sjekkie  
van een stuk afgescheurde krant. Op de vraag 
of ze niet zo’n man als in Trofeevrou zou willen, 
lacht ze even. Dan serieus: “Ja, ik droom van een 
goeie man, een prins. Op een dag vind ik hem.”

Johanna gaat weer snel aan het werk. Ze heeft 
haast: om acht uur wordt het donker, haar elek-
triciteitstegoed is bijna op en het brood voor 
morgen moet nog worden gebakken. Vanmiddag 
tijdens de schaft heeft ze het laatste restje opgege-
ten. Op de hoek van de kast ziet ze een pannetje 
staan. Nieuwsgierig tilt ze het deksel op, waarna 
haar gezicht meteen opklaart: van overbuur-
vrouw Susanna krijgt ze soms wat extra eten. 

 Vrijdag, betaaldag. Eindelijk, de hele week 
heeft Johanna hiernaar toegeleefd. Ze 
krijgt tachtig rand (6,75 euro) per dag. 

Onderweg naar huis stopt het bakkie even bij 
winkelcentrum Simonsrust in Stellenbosch. Op 
de parkeerplaats wordt Johanna bijna onder de 
voet gelopen door een groep jolige jongeren. 
Het is ontgroeningsweek, en een dispuut 
studenten duwt karren met bier en wijn voort. 
Het zijn twee werelden. Onverstoorbaar loopt 
het timide clubje seizoenswerkers door naar de 
geldautomaat. Met een briefje van vijftig rand 
duikt Johanna de Spar in; tien minuten later 
komt ze eruit met één knol en twaalf eieren. En 
een lottoticket. “Voor morgen”, zegt ze.

Bij het pleintje in Lanquedoc klinkt harde 
muziek uit een steeg. Johanna kijkt het straatje 
in. “Papsak!” zegt ze – inferieure wijn die door 
veel landarbeiders wordt gedronken – en ze wijst 
naar een winkel annex bar. Bijna traditioneel 
bezondigen veel landarbeiders zich aan buiten-
sporige hoeveelheden alcohol, om de zorgen van 

Contractor Pieter, die voor de wijnboer toezicht houdt op het werk op 
diens plantage, geeft Johanna een leeg krat voor de geplukte druiven. 
Johanna en haar collega’s (links) werken minimaal negen uur per dag.

Cynthia Boll is freelance fotojournalist. Voor het 
Magazine maakte ze eerder een reportage over het 
leven in een Gents meisjesinternaat (februari 2010). 
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het dagelijks leven achter zich te laten. Hoewel 
boeren al sinds 1980 niet meer in wijn mogen 
uitbetalen, is vrijdag voor veel land arbeiders 
nog steeds dé dag om zich te buiten te gaan aan 
alcohol. 

 Twee keer in de maand na betaaldag gaat 
Johanna naar Paarl, een stadje twintig 
kilometer ten noorden van Lanquedoc. 

Ze loopt naar een taxibusje aan de rand van het 
dorp. De chauffeur, duidelijk trots op zijn busje, 
draait bij het horen van de eerste tonen van de 
hit ‘Gangnam Style’ de volumeknop vol open en 
houdt zijn voet strak op het gaspedaal. Tijdens 
de dollemansrit blijft Johanna stoïcijns voor zich 
uitkijken.

Bij het oprijden van het parkeerterrein doemt 
een mensenmassa op die traag voortschuifelt in 
de volle zon. Het is 39 °C en niemand heeft haast. 
Johanna stapt het busje uit en sluit zich aan bij de 
stroom die voert naar een overdekt pleintje. Er 
staan zeker honderd mensen te praten, te lachen 
en vooral te wachten: supermarkt Shoprite 
is zo vol dat er niemand meer in kan. Bij de ingang 
probeert de filiaalhouder tevergeefs de meute in 
goede banen te leiden. “Gisteren was het betaal-
dag, daarom is het vandaag erg druk met plaas-
werkers” (landarbeiders), zegt hij, om er glun-
derend aan toe te voegen: “En Shoprite heeft de 
laagste prijzen hè!” Die lage prijzen zijn relatief: 
in Shoprite komt een pak rijst overeen met 
anderhalf uur werk voor Johanna; een krop sla 
kost drie uur, net als een stuk kaas. Voor een fles 
witte wijn moet een hele dag worden gebuffeld.

Was het al druk om de supermarkt in te 
komen, in de winkel zelf is het zo mogelijk nog 
drukker. Rijden met een karretje is ondoenlijk, 
en een product van een plank afpakken vereist de 
nodige acrobatiek. Wanneer Johanna haar bood-
schappen heeft verzameld, neemt ze geduldig 
plaats in de lange rij voor de kassa.

Wanneer ze na 2,5 uur heeft afgerekend en 
weer buiten staat, zit er in haar mand vooral 
basisvoedsel: vijf kilo meel, 2,5 kilo suiker, vijf 
kilo rijst, een liter olie, gist, instantkoffie en één 
rol toiletpapier. Als kostwinnaar en hoofd van 
de familie leeft iedereen in het huishouden van 

Johanna’s inkomen. Ik vraag hoeveel ze nu in 
deze winkel heeft bespaard. “Thirrrrrrty rand!”, 
zegt ze triomfantelijk – 2,55 euro.

Thuis zit Johanna in haar slaapkamer naast 
een familiefoto, een van haar weinige per-
soonlijke bezittingen. Door waterschade is de 
inkt doorgelopen, de kleuren zijn vervaagd 
door de zon. Het is een portret van Johanna en 
Hennie in hun jonge jaren met drie kinderen. 
Tot voor kort heeft niemand ooit belangstelling 
voor haar getoond, vertelt ze. “Niemand die 
vroeg wat ik wil – ek Johanna.”

Plannen maken voor de toekomst kan ze niet, 
zonder vast werk en geld. “’s Winters is er geen 
werk”, zegt haar voorman Ivan Sias. “Dan moet 

ze anderen vragen om eten.” Toch zegt Johanna 
vastberaden: “Ik ga verbetering brengen in mijn 
leven, daarvoor ga ik mij best doen.”

Op de wijngaard heeft ze het nieuws gehoord: 
het loon voor seizoenswerkers stijgt naar 105 rand 
(8,75 euro) per dag. Bij lange na geen 150 rand 
dus, maar ze is er blij mee en verheugt zich al 
op een stukje vis bij haar brood – liefst elke dag. 
Wat ze zou doen als ze de lotto wint? “Dan stop 

ik met werken in de wijngaard en vertrek ik 
hier”, zegt Johanna. “En ik koop een mooi huis. 
Of nee, een kasteel. Alleen voor mijzelf en voor 
mijn zoon. En vir my prins.”  j

Terwijl haar broer Jimmy en dochter Chalomie nog liggen te slapen, 
wacht Johanna in alle vroegte in de woonkamer op het bakkie, het  
busje dat haar naar de wijngaard brengt. Johanna deelt het huis met 
twaalf familieleden, die allen grotendeels van haar inkomen leven. 

Online Zolang wijndruivenplukkers onder het 
bestaansminimum leven, moeten we Zuid-afrikaanse 
wijn links laten liggen. Geef uw mening over deze 
stelling op nationalgeographic.nl.


