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KLIMAATSFIKSIE

Gepla met die weer
DIE AARDE VERHIT. POLE SMELT. TEMPERATURE EN OSEAANVLAKKE STYG TEEN ’N 

YSINGWEKKENDE TEMPO. EN SKRYWERS WÊRELDWYD SE VERBEELDING KOOK OOK OOR.

Boeke weerspieël die tyd. En, blyk dit, al hoe meer 
die weer. Lesers wil ontvlug en vermaak word, 
maar identifiseer wel met kwessies wat krap.

Daarom is dit nie verbasend dat klimaatsverandering 
en aardverwarming ’n al hoe groter rol in fiksie speel 
nie. Dit wat elkeen aan eie bas voel, gaan neerslag in 
vandag se gewilde stories vind.

Só laat die Amerikaanse skrywer Richard Ford in Let 
Me Be Frank With You (2015) ’n kwartet verhale ontvou 
in die afloop van orkaan Sandy, wat die New Jersey-
kuslyn in 2012 verwoes het. Die verrinneweerde 
landskap dien as ’t ware as metaforiese koorspen wat die 
karakters, en Amerika, se welsyn meet. 

Die (relatief ) nuwe, literêre gonswoord is cli-fi, wat 
verwys na “climate fiction”, oftewel klimaatsfiksie. Dis 

verhale wat teen die agtergrond van die ernstige gevolge 
van planeetverwarming en verwante natuurrampe 
afspeel. Sommige waarnemers kategoriseer dit as ’n 
subgenre van sci-fi (wetenskapfiksie), ander as 
afstammeling van eko-fiksie. 

LANKAL WEERVERWANT
Dalk ’n nuwe benaming, maar voorlopers van 
klimaatsfiksie kom ’n lang pad. Jules Verne, die Franse 
skrywer wat diep in die toekoms gestaar het, verbeel 
hom in sy roman The Purchase of the North Pole (1889) ’n 
klimaatsverandering wat volg op die aarde se as wat 
kantel. En in sy Paris in the Twentieth Century, geskryf in 
1883 en wat in die 1960’s afspeel, ervaar dié stad ’n 
skielike daling in temperatuur wat drie jaar duur.
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J.G. Ballard het klimaatgedrewe natuurrampe in talle 
romans beskryf. In The Wind from Nowhere (1961) skep 
hy ’n samelewing wat deur orkane geteister word. The 
Drowned World (1962) handel oor sonbestraling wat die 
pole laat smelt en die seevlak wat styg. En in The Burning 
World (1964) word klimaatsverandering op menslike 
vergrype geblameer, met reënvalpatrone wat deur 
nywerheidsbesoedeling ontwrig word en lei tot ’n 
katastrofiese droogte.

Ursula K. Le Guin het in The New Atlantis (1975) haar 
visier op die stygende seevlak gestel. Die Kanadese skrywer 
Margaret Atwood verken in haar trilogie Oryx and Crake 
(2013), The Year of the Flood (2009) en MaddAddam (2013) ’n 
nagmerriewêreld waarin tegnologie, genetiese manipulasie, 
oorbevolking en sosiale ongelykheid die klimaat affekteer 
en ’n apokalips ontketen. 

Kim Stanley Robinson skryf sedert 2004 
wetenskapsfiksie waarin klimaatsverandering die spil is. 
In sy trilogie Forty Signs of Rain (2004), Fifty Degrees 
Below (2005) en Sixty Days and Counting (2007) word 
wetenskap, politiek, kuns en ekonomie in die 
oorlewingstryd gewerp. Sy invalshoek bly hoopvol én 
pragmaties: Mense pas onder die mees buitengewone 
omstandighede aan. 

Robinson se nuutste roman, New York 
2140 (2017), speel af in die Groot 
Appel wat telkemale deur see en 
rivier oorstroom is; met 
wolkekrabbers wat steeds bo die 
watermassa uitsteek. Die 
glansstad is steeds dinamies en 
kreatief. Daar is vlote 
watertaxi’s, duikers wat skatte 
jag en akwa-klubs.

Paolo Bacigalupi, ’n 
veelbekroonde Amerikaanse 
wetenskapfiksieskrywer, ontgin 
die gevolge van ekstreme weer in 
The Windup Girl (benoem vir die 
National Book Award) en in sy romans 
vir jong volwassenes Ship Breaker en The 
Drowning Cities. “Ons is almal gelukkiger hoe minder ons 
weet,” meen Bacigalupi. “Die stand van sake is 
vreesaanjaend en het nie veel verbeter nie. Hoe meer jy 
aandag skenk daaraan hoe afgrysliker lyk die wêreld.”

HIER EN NOU
Maar klimaatsfiksie behels nie net verhale wat in die 
toekoms afspeel en die probleem as ’t ware “uitstel” tot ’n 
skynbaar onhaalbare tyd nie. 

Dit ondersoek ewe dikwels onrusbarende scenario’s 
van oorlewing in die herkenbare hede: Menslike 
lotgevalle te midde van oorstromings; die chaos van 
orkane en tsoenami’s; die stygende seevlak; smeltende 

pole; mere wat krimp; droogtes; en die uitsterf van 
spesies en seekorale weens aardverwarming.

Barbara Kingsolver, ’n Amerikaanse skrywer wie se 
naam in die eko-kritiek uittroon, span in haar sewende 
roman, Flight Behavior (2012), die dreigende uitwissing 
van die monarg-skoenlapper in ’n bergwoud as 
agtergrond vir ’n gesinsdrama in. Ian McEwan se Solar 
(2010) handel oor ’n fisikus wat ’n metode ontdek om 
klimaatsverandering teen te werk nadat hy daarin slaag 
om elektrisiteit uit kunsmatige fotosintese op te wek. 

EN IN AFRIKAANS?
Hoewel daar in Afrikaans vele voorbeelde van romans, 
essays en poësie is wat die natuur vier en bewaring 
bevorder, is daar nog nie klinkklare voorbeelde van 
klimaatsfiksie nie. 

Daar is Gedenk Sangiro en Dalene Matthee se 
natuurromans, Wilma Stockenström se roman Die 
kremetartekspedisie en Lucas Malan se digbundel Edenboom, 
asook Boerneef se verse. Dolf van Niekerk het 40 jaar 
gelede klimaatskwessies aangeroer uit protes teen 
nie-wetenskaplike boerderymetodes, wat die land in ’n 
woesteny verander.

In Andries Visagie se studie The Function of 
Genocide in Post-Apocalyptic Fiction: ‘Ondergang 

van die Tweede Wêreld’ (‘Destruction of the 
Second World’) by Eugène N. Marais (1933) 

word onder meer gekyk na Marais se 
kortverhaal as die eerste 
apokaliptiese storie in Afrikaans. 
Dit handel onder meer oor 
rasspanning en volksmoord, asook 
“... ’n omgewingsramp wat alle 
lewe op aarde met uitwissing 
bedreig [en] uiteindelik plaaslike 

behoeftes met globale kommer 
verbind”.
Deesdae duik verswelgende 

natuurrampe weens aardverwarming selde 
in Afrikaans op. Dit kan te wyte wees aan 

lesers wat ook wyd in Engels lees, bespiegel prof. 
Willie Burger van die departement Afrikaans aan die 
Universiteit van Pretoria. 

“Wanneer dit kom by sekere temas – soos cli-fi 
– wonder ek of dit vir die ernstige Afrikaanse skrywers 
nie steeds sekondêr is ten opsigte van die worstelinge 
met ras en politiek en skuld en verlede nie,” meen 
Willie. “Kyk maar na Eben Venter se jongste roman, 
Groen soos die hemel daarbo. Hoe lank reeds is hy in 
Australië, maar die worsteling met ras en politiek en 
seks en mag blý.” 
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