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Irma Joubert het dit dalk nie so bedoel nie, 
maar met die lees van Immer wes kon ek dit nie 
verhelp om te dink aan die duisende 
vlugtelinge uit lande soos Sirië, Irak, Iran en 
Afganistan wat daagliks veilige heenkome in 
Europa soek nie. Of aan die mense van ander 
Afrika-lande wat na Suid-Afrika stroom, net 
om weer verjaag te word deur xenofobiese 
aanvalle.

Ons is almal vlugtelinge. 
Immer wes – die eerste in ’n trilogie – vertel 

die verhaal van Hildegard von Plötzke, ’n dogtertjie van 
die Oos-Pruisiese adel wat deur oorloë, opstande en 
armoede meegesleur en uiteindelik aan die suidpunt van 
Afrika uitgespoel word. Hierdie bildungsroman gaan oor 
die dapperwording van Hildegard. As rykmanskind 
word sy eensaam groot; haar weelderige ouerhuis in 
Königsberg is koud en liefdeloos, ’n tema wat herhaal 
word wanneer sy met ’n ouer man in Berlyn trou om 
haar pa se toekoms te verseker. Tog koester sy deur die 
jare haar jongmeisiedrome oor Gustav, die jong man van 
Deutsch-Südwestafrika met die mooi hande en die 
spontane glimlag.

Joubert is nou maar eenmaal die koningin van die 
historiese roman. Hildegard se storie speel af tydens die 

Russies-Japanse Oorlog, die Groot Oorlog 
(later bekend as die Eerste Wêreldoorlog) en 
die Tweede Wêreldoorlog. As kind glo sy haar 
pa se stories van hoe die ridders die evangelie 
na die “wilde ooste” gebring het; as jong 
meisie leer ken sy die futiliteit van oorlog; as 
getroude vrou moet sy toekyk hoe haar man 
en seuns vir Hitler veg en slaafs glo dat die 
Joodse bevolking Duitsland se nederlaag in die 
Groot Oorlog veroorsaak het. Sy word al hoe 
meer skepties oor die mans se slimpraatjies en 

besef dat terwyl die mans oorlog maak, dit die vroue en 
kinders is wat die meeste ly.

Tydens die afloop van die Tweede Wêreldoorlog sien 
ons hoe Hildegard verander van ’n gedienstige dogter en 
vrou tot ’n tierwyfie, wat alles in haar vermoë sal doen 
vir die welstand van haar dogter, Esther (’n Joodse naam 
wat weer dui op Hildegard se verborge opstandigheid). 
Daar’s ’n wonderlike toneel waar sy, ’n ware dame, tussen 
mense se voete deur kruip vir twee blokkies botter.

Iets wat duidelik uitstaan, is die feit dat oorloë, 
vervolging, onderdrukking en diskriminasie ten spyte 
van die geskiedenis se lesse telkens weer herhaal word. 
– AP van Wynegaard
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Just Jinjer - Everything since then
(ONAFHANKLIK)

Just Jinjer vlieg al vir lank onder die radar, sedert die groep se terugkeer van ’n 
probeerslag in Amerika. ’n Mens kan dus tereg wonder wat ’n nuwe album ná sewe 
stil jare gaan oplewer ... 
Maak gereed om aangenaam verras te word: Everything since then is ’n opbeurende 
album met heelwat tre� ers, goed beplan en goed vervaardig. Die ouens 
eksperimenteer met hulle klank: hulle kombineer elektronika met rock en sorg vir die 
musiek wat “hulle wil maak”. Hier en daar syfer ’n Coldplay-klank deur.
“Wonderful World” en “Walk It O� ” is twee persoonlike gunstelinge.
As die swaar klavierklanke aan die begin van “Stand in your way” jou keel skoon laat 
toetrek van die nostalgie, en jy steeds die kitaar-ri�  van “Shallow Waters” kan speel, 
behoort die album jou gelukkig te maak. Maar dit is ook ’n baie luisterbare bekendstelling vir enigiemand wat nog 
nooit van Just Jinjer gehoor het nie. - Donnay Torr


