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Die Afrikaanse lesersmark is honger
vir nog goeie wetenskapsfiksie…

Om die toekoms oop te skryf

W

etenskapsfiksie. Die woord roep beelde
op van ruimteskepe, lasers, seinborde en
vuurpyle. En name soos Isaac Asimov,
Robert A. Heinlein en Frank Herbert. Stories van
bo-aardse antagoniste; ’n onvoorspelbare toekomsblik – óf distopies óf utopies, afhangende van die
mens se vermoë om dit wat die toekoms bied, te
omarm.
Tog is wetenskapsfiksie nie tot een veld beperk
nie, sê Tertius Kapp, dramaturg en uitgewer by
Tafelberg. Wetenskapsfiksie word al hoe meer gesog
onder Afrikaanse uitgewers en Tertius skryf dit aan
groeiende belangstelling onder jonger lesers toe.
Volgens Simone Hough, ’n redakteur by Human
& Rousseau, is ’n groter belangstelling in fantasieen wetenskapsfiksietitels vir jong volwassenes die
laaste paar jaar “beslis ’n merkbare tendens
internasionaal en ook in die plaaslike mark”.
Skrywers soos Beth Revis, Marissa Meyer, Veronica
Roth, Lois Lowry, Suzanne Collins en Rick Yancey
maak die genre baie gewild, en aangesien van
hierdie boeke ook in flieks verwerk word, het dit ’n
groot aanhang.
“Hoewel daar min Afrikaanse skrywers was wat
fantasie- en wetenskapsfiksieverhale vir jonger
lesers in die verlede geskryf het, is daar wel meer
voorleggings vir hierdie soort verhale,” sê Simone.
“Dit is vir ons wonderlik om plaaslik ook
wêreldklas-jeugfiksie in hierdie genre te kan
publiseer, in Afrikaans én Engels, met skrywers
soos Nelia Engelbrecht (Die poort-reeks, Tafelberg),
Elizabeth Wasserman (Anna Atoom-reeks), Edyth
Bulbring (The Mark), Helen Brain (Elevation-reeks)
en dies meer.”
Veral Engelbrecht se Die poort-vierluik, waarvan
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die eerste twee aflewerings, Bewakers en Reisigers, net ’n
paar maande uit mekaar gepubliseer is (onderskeidelik
in Julie en Oktober 2016), dui op die gewildheid van
wetenskapsfiksie onder ’n jonger Afrikaanse gehoor.
Michelle Cooper, ’n uitgewer en redakteur by
Tafelberg, meen Afrikaanse lesers wil uit dieselfde
verskeidenheid genres as Engelse lesers kan kies. Brain
se Elevation-trilogie, wat in ’n futuristiese, distopiese
Kaapstad afspeel, word deur Engelse tieners opgeraap.
“Goeie wetenskapsfiksiemanuskripte wat oor my
lessenaar kom, sal dus beslis my aandag trek, aangesien
daar nie baie daarvan in Afrikaans is nie,” sê Michelle.

Meer as ruimteskepe

Volgens Tertius bied wetenskapsfiksie moontlikhede
om van ’n leefwêreld sin te maak wat al hoe meer deur
tegnologie gevorm en bepaal word. Jonger lesers kan
aanklank vind daarby, aangesien sci-fi “die verbeelding
baie vrye teuels gee; dit is minder ingebed in die idee
van ’n nasionale letterkunde, met die negatiewe
assosiasies wat daarmee saamkom, en nog baie ander”.
Tertius noem Jaco Jacobs, Fanie Viljoen en Francois
Bloemhof as voorbeelde van skrywers wat in hierdie
genre skryf, veral vir die populêre en die tienermark.
“Dit is baie belangrik dat die letterkunde op die hoogte
bly van die wetenskap; ons leef in ’n wêreld waar
wiskundige algoritmes in sosiale netwerke letterlik die
uitslae van verkiesings bepaal.”
Leon Rousseau se gewilde Fritz Deelman-reeks was sy
tyd wetenskaplik en tegnologies gesproke vooruit. Die
titelkarakter, lt. Fritz Deelman van die Internasionale
Veiligheidspolisie, se verstommende avonture oor die
aardbol heen bevat tegnologiese skeppings en situasies
wat destyds nog droomstoffasie was.
Fritz Deelman en die skepe van Mars, wat oor die
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moontlikheid van lewe op Mars handel, is in 1956
gepubliseer. Op die stofomslag lees ’n mens onder meer
“duisende myle bokant die aarde skiet twee ruimteskepe
meedoënloos teen ’n snelheid van 500 000 myl per uur
deur die ruimte, al verder die onbekende in”.
Rousseau het met dié soort skryfwerk ’n
grensverskuiwende bydrae tot wetenskapsfiksie in die
Afrikaanse letterkunde gelewer. Woorde soos
hologramme, baanvlugte en maanbestemmings was nie
deel van die Afrikaanse woordeskat nie; tog het
Rousseau daarin geslaag om met oortuiging en
verbeelding oor die onbekende te skryf.
Tertius is “baie positief oor die idee van goeie
wetenskapsfiksie”. Die onderskeid tussen goeie en slegte
wetenskapsfiksie is vir hom belangrik, want goeie
wetenskapsfiksieskrywers “laat hul verbeelding los in die
wêreld van die wetenskap – en nie net in een veld nie”.
Nes Rousseau grense verskuif het, het internasionale
skrywers soos China Miéville, Stanislaw Lem en Neil
Gaiman gaan leen by “alles van wiskunde, fisika en
biologie tot filosofie, sosiologie en taalkunde”, vertel
Tertius. “Dit is nie net ruimteskepe en lasers nie, hoewel
daar plek is vir albei.”
Michelle beaam dit en voeg by dié genre beskik oor
die potensiaal om “oor ouderdoms- en geslagsgrense
heen te strek”. “Elizabeth Wasserman, skrywer van die
Anna Atoom-reeks, wat wetenskapsfiksie en fantasie
vermeng, het as kind graag Isaac Asimov se boeke gelees.
Leon Rousseau ook, as ek dit nie mis het nie.”

“Dit is baie belangrik dat
die letterkunde op die
hoogte bly van die
wetenskap; ons leef in
’n wêreld waar
wiskundige algoritmes IN
sosiale netwerke
letterlik die uitslae van
verkiesings bepaal.”

Toekomsromans

Hooftemas wat in wetenskapsfiksie hanteer word, sluit
“die impak van die virtuele wêreld, simulasies, identiteit,
ekologiese kwessies en sosiale spanning in – dikwels
aangebied as simptoom van groter magte in ’n komplekse
samelewing”, sê Tertius.
“Wetenskapsfiksie het dikwels ’n distopiese idee om
die staat en die mag van die staat. Dit behoort duidelik
te wees dat hierdie gevoel in vandag se politieke klimaat,
plaaslik en internasionaal, weer sterker sal word. Verder
is daar ook dikwels idees om surveillance – Orwell se
Nineteen Eighty-Four is nie meer fiksie nie – en
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netwerke.”
Post-apokaliptiese en distopiese temas word met
erkende voorbeelde van toekomsblikke verweef soos
gesien in Margaret Atwood se speculative fictionroman The Handmaid’s Tale; Cormac McCarthy se
post-apokaliptiese The Road; en selfs die somber
toekomsblik in Suzanne Collins se The Hunger
Games-reeks.
Tog is distopie en futurisme nie beperk tot ’n
internasionale mark nie, met Jan Rabie se vroeë
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wetenskapsfiksie wat daarvan getuig. Rabie se Die
hemelblom: ’n toekomsroman, wat in 1971 verskyn het,
ondersoek die moontlikheid van ’n onherkenbare
Suid-Afrika; die gevolg van gierigheid en die
wanbestuur van die simbiotiese verhouding tussen
mens en natuur.
“In die naam van die wetenskap, Francois. Weet jy
hoekom homo sapiens so gretig is om in die ruimte te
gaan rondkuier? Omdat hy so ’n gemors van sy eie
planeet maak, dat hy na ’n ander moet gaan,” laat een
karakter van hom hoor. En dié woorde – “[w]aar
Piketberg se wit kolhuise eens was, is nou niks. Maar
die see is darem nog blou. Soos die wêreld eens was”
– herinner aan Deon Meyer se onlangse Koors, asook
Eben Venter se Horrelpoot.
In al drie hierdie romans speel die tema van
ekologiese kwessies ’n deurslaggewende rol. Maar die
skeidslyn tussen distopiese fiksie en toekomsromans
word al hoe vaer, sê Tertius. Ekologiese en
sosiologiese kwessies tree al hoe meer op die
voorgrond en daar kan aangevoer word dat die
toekoms van futurisme – en wetenskapsfiksie – al hoe
meer kan neig na ’n realistiese siening van die
toekoms.

Meyer se Koors (2016) speel in ’n post-apokaliptiese
Suid-Afrika af. Van Marsmannetjies is daar nie sprake
nie. Soos McCarthy in The Road gedoen het,
ondersoek hy menslike verhoudings en die stryd om
oorlewing. Demokrasie, samelewings en menslikheid
word bedreig en bevraagteken, asook die blote vermoë
om sonder tegnologiese of wetenskaplike hulpbronne
te oorleef.
Venter se Horrelpoot (2006) spreek ook van ’n
toekoms waarop die mees letterlike interpretasie en
verstaan van wetenskapsfiksie nie betrekking het nie,
maar dis beslis van ’n futuristiese, distopiese aard:
“En toe? Toe die ontploffing by Koeberg. En
sabotasie van kragstasies. Boem, boem, boem… Soos
kanonskote. Week ná week. Landwyd. Ag, ons het die
dinge sien kom. Daar was toe reeds te veel faksies
binne die regering. Selfs binne die provinsies. En
elkeen het soos ’n koning op sy eie troon gesit. En
gesorg dat hy deur omkopery die weermag en polisie
agter hom skaar. Elke faksie paraat om vir sy deel van
die koek te veg… die koek wat nou oorgebly het, is
baie, baie skraps.”
Horrelpoot se hooftemas handel oor geheue, ’n
ondersoek van die menslike psige en geskiedenis. Die
Suid-Afrika waarheen die protagonis, Marlouw, van
Australië terugkeer, is een van politieke onstabiliteit en
’n ekologiese woesterny, albei geloofwaardige
voorstellings van die toekoms.
Futurisme met post-apokaliptiese temas is
nog taamlik nuut in die Afrikaanse
skryfkuns. Tertius sê dinge het ná C.J.
Langenhoven en Rabie se vroeë
wetenskapsfiksie “bietjie begin doodloop
in die Afrikaanse letterkunde”. “Leon
Rousseau se Fritz Deelman-reeks is ’n
populêre soort wetenskapsfiksie, maar
verder was daar nie soveel prominente
voorbeelde nie.”
Maar volgens Tertius lyk die toekoms
belowend. “Waarvoor ek hoop: Ernstige
wetenskapsfiksie wat sosiale en politieke
kwessies hanteer met ’n internasionale
perspektief; goed nagevorsde rillers met sterk
storielyne – wat ook goed verkoop – en goeie
satire; ’n Jan Rabie-kloon wat op Douglas
Adams grootgemaak word!”
DEUR MILA DE VILLIERS
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