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Ruimtefantasieë

Ek het ’n geheime stokperdjie.
Baie min mense weet daarvan. Ek het nog 

selde daaroor geskryf en dan slegs kortliks 
daarna verwys, asof dit nie eintlik vir my belangrik is 
nie.

Die mense wat wel daarvan weet en besef hoeveel 
tyd ek regtig daaraan bestee, verstaan dit gewoonlik 
nie.

Tog, is ek versot op hierdie stokperdjie. Ek kan 
gewoonlik nie wag om met my ander werk klaar te 
maak sodat ek al my aandag daaraan kan gee nie.

My studeerkamer – die plek waar ek nooit mense 
onthaal nie; waar niemand anders ooit kom nie is ’n 
uitstallokaal vir my verborge obsessie. Boekrakke 
gelaai tot feitlik teen die plafon met ou 
wetenskapsfiksietydskrifte en slapbandboeke van die 
“goue era” van science fiction: die 50’s tot die 80’s in 
Amerika.

Ek is dol oor wetenskapsfiksie. Ek verslind dit vir 
brekfis, lunch en aandete. Ek droom snags van robotte 
en ruimteskepe en avonture in ander dimensies.

Dis meer as net ontsnapping van die werklikheid. 
Dit ís vir my die werklikheid. Die ure – gewoonlik 
laat in die nag of baie vroeg in die oggend – wanneer 
ek by die realiteit van wetenskapsfiksie betrokke raak, 
is my ander lewe. Dan is die bekende lewe van sing en 
skryf en deelname aan Suid-Afrikaanse polemieke soos 
’n vae droom. Dan voel my openbare persona soos 
iemand wat ek nie ken nie; iemand op ’n verhoog.

Ek maak soms ’n draai in dáárdie werklikheid en ja, 
ek geniet dit, maar ek keer altyd so gou moontlik na 
die koestering van my ruimtefantasieë terug.

Publiseer? Ja, ek doen dit die hele tyd. Maar dit bly 
meesal ’n stokperdjie. Daar is altyd buitelandse, aanlyn 
tydskrifte wat bereid is om stories deur ouens soos ek 
te plaas. Hulle betaal gewoonlik min of niks nie en dis 
moeilik om naam in so ’n esoteriese veld te maak. 

Maar ek hou aan. Want ek kan nie anders nie. Want 
dis lekker. En die stories wat niemand wil hê nie, plaas 
ek gratis op die internet, sommer in Engels en 
Afrikaans deurmekaar en onder allerhande skuilname.

Wat is die aantrekkingskrag van hierdie hoekie van 
die literêre wêreld? Waarom is dít waar ek my woning 

maak? Wat hoop ek om daar te vind?
Ek weet nie. Al wat ek weet, is dat dit vir my lekker 

is om my kop vol sulke onwaarskynlike stories te 
prop. Ek was van kleins af lief daarvoor. Vandat ek as 
tjokkertjie elke boek in die Fritz Deelman-reeks gelees 
het. Vandat ek in Jasper en die rooi planeet vasgeval het. 
En, in later jare, toe ek ontdek dat selfs ons beste 
skrywers, soos Jan Rabie, ook passievol oor 
wetenskapsfiksie was, het ek begin besef dat my 
geheime obsessie dalk nie iets is om oor skaam te wees 
nie. Wie onthou nog Anna M. Louw se roman Die 
koms van die komeet? Ek het dit al drie keer gelees.

As ’n mens ’n bietjie rondvra, ontdek jy wel hier en 
daar skrywers en kreatiewe geeste wat ook soms op 
die wetenskapsfiksie-planeet besoek aflê. Daar is meer 
van ons as wat ons besef. En ons is eintlik in goeie 
geselskap!

Op die ou end gaan dit tog maar oor verbeelding. 
En ’n goeie storie bly ’n goeie storie, maak nie saak in 
watter genre dit is nie. Ek verkies eintlik die 
benaming speculative fiction bo science fiction, want 
hoewel dit ook afgekort kan word as SF, span dit die 
net effens wyer om ook fantasie- en komedieskrywers 
soos Douglas Adams in te sluit. Dit gee ’n mens in ’n 
sin die vryheid om enige denkbare agtergrond te kan 
skep, maar dieselfde reëls geld: Karakters moet 
geloofwaardig en driedimensioneel wees; optrede 
moet gemotiveerd wees; die tydsberekening en 
spanningslyn moet deurentyd boei.

Daar is nog een rede hoekom SF dalk belangriker is 
as wat ons besef. 

Ons land, ons aarde, is besig om die toekoms teen ’n 
duiselingwekkende spoed in te foeter. Uitvindsels soos 
Skype en kuberwerklikheidspeletjies, wat enkele jare 
gelede nog net in flieks bestaan het, is binne almal se 
bereik. 

Die wêreld verander en nie net in terme van 
tegnologie nie; die natuur self verander en verorber 
ons. Apokaliptiese tonele verskuif van die vermaak- na 
die nuuskanale.

Wie weet, binnekort is SF nie net meer my private 
droomwêreld nie, maar almal se daaglikse 
werklikheid, hoe glinsterend en grusaam ook. 

Deur Koos Kombuis
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