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Opsomming 
Die Antroposeen word deur Latour (2014) bestempel as die belangrikste konsep sedert 

die modernisme en verwys na ’n nuwe geologiese tydvak waar die mens as geomorfiese 

agent sigself op die aarde ingraveer. Binne dié konteks word die aarde volgens 

Colebrook (2014) ’n argief van antroposentriese aktiwiteite wat afleesbaar is uit die 

geologiese strata. Geologiese tyd verwys na ’n tydskaal van gebeure wat veel verder 

terugstrek as die beperkte tydskaal van die menslike geskiedenis. Yusoff (2015a:5) se 

konsep antropogenese behels dat daar met die aanvang van die Antroposeen ’n nuwe 

evolusionêre narratief ontstaan wanneer die mens ’n gevoel van geologie- of 

aardwording ervaar en waar die oorsprong en afsterwe van die mensdom nou setel in ’n 

geologiese en nie meer ’n tradisionele biologiese konteks nie. 

Die identifisering van hierdie tydvakwisseling lei tot ’n geologiese wending in die 

menswetenskappe en vereis volgens Marshall (2015) onder meer ’n heroorweging van 

die verhouding tussen die kategorieë menslik/subjek/kultuur en niemenslik/ 

objek/natuur. Die aard van materialiteit word in ’n materiële wending herdefinieer deur 

denkstrome soos die nuwe materialisme en objek-geöriënteerde ontologie – aangevul 

deur idees van Cohen (2014; 2015a; 2015b) – wat erkenning gee aan die subjektiwiteit 

van materie. Haraway (2016:44) verwys na die Antroposeen as “this time-space-global 

thing” en impliseer daarmee dat die geologiese wending, naas die onlangse 

posthumanistiese beskouings oor materie, ook in samehang met diskoerse oor 

ruimte/plek beoordeel moet word. Westphal (2011b) se geokritiek en insigte van Tally 

(2014), Prieto (2011, 2012; 2013) en Buell (1995; 2005) oor plek en bioregionaliteit 

vorm die kern van ’n bespreking oor die ruimtelike wending in die literatuurkritiek. 

In hierdie studie word daar dus drie belangrike eietydse paradigmaverskuiwings 

ondersoek, naamlik die geologiese wending, die materiële wending en die ruimtelike 

wending, met die doel om ’n geogebaseerde lesing van enkele aardgesentreerde 

Karootekste van Etienne van Heerden te bemiddel: Toorberg (1986), Die stoetmeester 

(1993), Kikoejoe (1996), Die swye van Mario Salviati (2000) en Gifkaroo (2013). Die 

geselekteerde tekste word beskou deur die multifokale lens van geologie, materialiteit 

en geografie. Hierdie navorsingsonderneming sluit aan by ’n voorstel van Viljoen (2017), 

naamlik dat Van Heerden se volgehoue kartering van die Karoo op verskeie vlakke 

sorgvuldige ontleding verg.  
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Summary 
Latour (2014) regards the Anthropocene as the most important concept since 

modernism. The Anthropocene refers to a new geological epoch where humans, as 

geomorphic agents, inscribe themselves on the earth. In this context, Colebrook (2014) 

claims that the earth functions as an archive for anthropocentric activities that are 

readable in the geological strata. Deep time refers to a timescale of events going back 

further than the limited timescale implied by human history. Yusoff’s (2015a:5) concept 

of anthropogenesis entails that, with the advent of the Anthropocene, a new 

evolutionary narrative unfolds where man experiences a sensation of becoming-geologic 

and where the genesis and demise of mankind are framed within a geological, and not a 

traditional biological context. 

An identification of this epoch gives rise to a geological turn in the humanities and 

requires, according to Marshall (2015), a reconsideration of the relationship between 

the categories of human/subject/culture and nonhuman/object/nature. In a material 

turn, the essence of matter is therefore redefined by theories such as new materialism 

and object-orientated ontology – supplemented by the ideas of Cohen (2014; 2015a; 

2015b) – that acknowledge the subjectivity of matter. Haraway (2016:44) describes the 

Anthropocene as “this time-space-global thing” and implies that the geological turn, 

juxtaposed with recent posthumanist views on materiality, should be read in 

conjunction with discourses on space/place. Westphal’s (2011b) geocriticism and 

statements by Tally (2014), Prieto (2011, 2012; 2013) and Buell (1995; 2005) on place 

and bioregionalism inform the discussion on the spatial turn in literary criticism. 

In this study, three critical contemporary paradigm shifts in the humanities are 

therefore explored, namely the geological, material and spatial turns, in order to 

facilitate a geobased reading of selected earth-centered Karoo narratives by Etienne van 

Heerden: Toorberg (1986), Die stoetmeester (1993), Kikoejoe (1996), Die swye van Mario 

Salviati (2000) and Gifkaroo (2013). These texts are viewed through a multifocal lens of 

geology, materiality and geography. This research project responds to a proposal by 

Viljoen (2017), suggesting that Van Heerden’s consistent mapping of the Karoo requires 

meticulous analysis on various levels.   
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GAIA 

      Aardedag 1990 

’n Verweerde aardbol skuur om sy as 

en wys sy seë en vastelande 

en eilande gedwee op sy verbeelde 

bane om die son, wat teen ’n skuins hoek 

by die klas inskyn en oor die boek val 

waarin ’n kind die besonderhede 

van die land op sydun papier natrek. 

Hy skryf die name in van bruin berge, 

blou riviere en omgrensde streke 

en leer met ’n vaste hand besit neem 

van dit wat die onderwyser verklein 

tot begrip en wat op talle reise 

gemeet en oor eeue heen gekaart is. 

Foto’s en waarnemings uit die ruimte 

het bewys: buitelyne op kaarte 

teen mure van klaskamers is werklik 

en die aardbol deurtrek van lewenskrag 

onder warreling van wolkpatrone. 

Sy bied ons bruin berge, blou riviere, 

eilande en onbegrensde streke  

en daarop stig ons lewe: saai en plant, 

speel en werk, lag en huil, hoop en wanhoop, 

maak liefde en begrawe ons dodes 

in die grond om opnuut weer vrug te dra. 

Gly uit die geochemiese mite 

van Lovelock: sy, die aardmoeder, wat ons 

en ons broers en susters voed en koester: 

krimp intiem om my tot ’n stukkie tuin  

waar, vol en ryp en soet, pers vye swel 

vir my, die muisvoël, die kind van môre. 

 

Johann Lodewyk Marais (Verweerde aardbol, 1992:10) 
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HOOFSTUK 1 
Inleiding: ’n roetekaart 

 

[...] the inscriptive event of the Anthropocene is an extension of the 

archive, where one adds to the readability of books and other texts, the 

stratifications of the Earth. It would not be too radical to claim that at 

the level of geology, the Earth has a memory. If one refers to muscle 

memory, battery memory, hard drive memory, and so on, this is 

because memory in general denotes a marking or tracing from the past 

into the present. 

(Colebrook 2018:506; my kursivering)  

1.1 Inleiding: konteks en probleemstelling 

Colebrook (2018:506) se stelling hierbo, naamlik dat die aarde as ’n argief dien van die 

antroposentriese handelinge wat daarop ingegraveer word, verwoord die essensie van 

die Antroposeen. Dié gedagte, naamlik dat die geskiedenis van die mensdom afleesbaar 

is in die geologie, vorm – saam met ’n oorweging van materiële en geografiese faktore – 

die kern van hierdie geogebaseerde benadering tot enkele van Etienne van Heerden se 

sogenaamde Karootekste. 

Van Heerden se literêre gesprek met die Karoo is welbekend (Terblanche 2017; sien 

afdeling 3.3.2.7). In ’n rigtinggewende opmerking noem Viljoen (2017) dat Van Heerden 

se volgehoue en dwingende kartering van die Karooruimte in sy fiksie “sorgvuldige 

ontleding” verg; nie slegs as agtergrondgegewe nie, maar ook op geografiese, historiese, 

politieke en sosiale vlak. 

Met Colebrook (2018:506) en Viljoen (2017) se uitsprake as vertrekpunt, sal vyf 

geselekteerde Karootekste deur Van Heerden as aardgebaseerde narratiewe ondersoek 

word met spesifieke verwysing na die materiële, geologiese en geografiese dimensies 

van hierdie tekste: naamlik Toorberg (1986), Die stoetmeester (1993), Kikoejoe (1996), 

Die swye van Mario Salviati (2000) en Gifkaroo (2012). Die studie lê dus op die 

koördinaat waar drie belangrike paradigmaverskuiwings (“turns”) in die 
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menswetenskappe saamvloei, naamlik die materiële wending, die geologiese wending 

en die ruimtelike wending. 

’n Strewe om minder antroposentries en egosentries, maar meer ekosentries te leef, het 

oor die afgelope twee dekades in verskeie dissiplines – onder andere ook in die 

(Afrikaanse) letterkunde – neerslag gevind. Dié hedendaagse ekologiebenadering word 

gesien as ’n vertakking van die sogenaamde “critique of domination” (Wellerby 

1985:235). Die globale konsensus is dat die omgewingskrisis in wese die resultaat is van 

’n antroposentriese wêreldbeskouing. Die rol van die mens het volgens Gregory en 

Lewin (2014:171-174) met verloop van tyd sodanig toegeneem dat daar tans ’n 

merkbare menslike koolstofvoetspoor sigbaar is. Die tempo waarteen geomorfiese 

veranderinge plaasvind as gevolg van natuurlike fenomene (soos vulkaanuitbarstings en 

aardbewings) is nou volgens hulle verbygesteek deur menslike aktiwiteite – soos onder 

meer landbou, konstruksie en mynbou – wat van die mens tans dié belangrikste 

geomorfiese agent op aarde maak. 

Aangesien so ’n groot deel van die aarde se oppervlakte reeds deur menslike agentskap 

verander is, het Crutzen (2002) voorgestel dat ’n nuwe geologiese epog, naamlik die 

Antroposeen, aangekondig word (sien afdeling 2.3.2). Die term “Antroposeen” word 

deur die ekoloog Eugene F. Stoermer gemunt, terwyl Oldfield e.a. (2013:1) dit definieer 

as “the onset of processes through which human activities began to move crucial aspects 

of Earth”. Die implikasie is dat die aarde tans besig is om uit die huidige geologiese epog, 

naamlik die Holoseen, te beweeg én ook dat menslike aktiwiteite grootliks hierdie 

oorgang na ’n nuwe epog teweeg gebring het, wat erkenning gee aan die mens as 

geologiese krag in eie reg (Crutzen & Stoermer 2000:17; Gregory & Lewin 2014:171; 

Steffen, Crutzen en McNeill 2007:614). Kotzé (2014:129) voer insgelyks aan dat die 

Antroposeen sigbaar is in die versteuring en transformasie van enorme oppervlaktes 

grond, wat hy antroposeengrond noem. 

As geomorfiese krag dring die mens ook die aardkors binne. Onlangse antroposeen-

afsettings dui byvoorbeeld op nuwe minerale en rotssoorte wat gevorm het weens die 

versnelling van mynbou die afgelope ses dekades. Dié afsettings sluit onder andere 

aluminium, beton en ’n groot verskeidenheid plastiekstowwe in wat as tegnofossiele 

bekend staan (Tempelhoff 2016a). Menslike aktiwiteite is reeds as die sesde grootste 

faktor in grondvorming bepaal (Richter 2007:962). Antroposeengrond is dus dié grond 
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wat merkbaar verander is deur menslike aktiwiteite, soos byvoorbeeld herhaaldelike 

ploegaktiwiteite, toevoeging van bemestingstowwe asook die seël of verryking van 

grond. Antroposeengrond word soms deur geoloë beskou as daardie plekke waar 

opeenvolgende lae strata duidelike tekens toon van ’n wêreldwye gebeurtenis wat die 

aanwesigheid van fossiele blootlê en gewoonlik die begin van ’n nuwe geologiese epog 

inlui (Certini & Scalenghe 2011:1270). Glendening (2007:189) beskou byvoorbeeld die 

vermelding van fossiele in literêre tekste as bevestiging van lewe oor tydruimtelike 

grense heen; met ander woorde as verteenwoordigend van geologiese tyd (“deep time”; 

sien afdeling 2.3.2.3). 

Yusoff (2013:784) verklaar onomwonde dat die opgrawing van een fossiellaag bloot lei 

tot die vorming van ander fossielstrata waarop die mens se naam ingeskryf is. Die 

stratigrafie (in die HAT gedefinieer as “afdeling van die geologie wat handel oor 

gelaagde gesteentes; beskrywing, leer van aardlae) beskryf dus fossielrekords en 

spoorelemente waarin die mens (as deel van die natuur) se vingerafdruk direk in die 

geologie afleesbaar is. In hierdie opsig verwys Crutzen en Schwagerl (2011) na die 

“nature is us”-moment waarin die mens die outeur van die Antroposeen word, maar 

terselfdertyd ook optree as stratigrafieskrywer, -leser, en agent van die geologie én die 

natuur. 

Die aanvaarding van die Antroposeen as nuwe geologiese epog lui verskeie 

moontlikhede in, onder andere die manifestasie van die antropogenese-beginsel 

(“anthropogenesis”) soos deur Yusoff (2015a:5) voorgestel, met inbegrip van ’n 

spesifieke gewaarwording wat met die aanvang van die Antroposeen-epog gepaard 

gaan, naamlik die gewaarwording van “becoming-geologic” of geologiewording (sien 

afdeling 2.3.2.2). Die einde van die Holoseen en gepaardgaande klimaatstabiliteit word 

dus volgens Yusoff ingelui deur geologiewording, wat ’n nuwe staat van geofisiese 

“earth-becoming” of aardwording insluit. Sy omskryf die Antroposeen soos volg: 

While the Anthropocene as a concept and geologic epochal claim is not an actual 

“thing” as such, it names a threshold-ing of geophysical forces; it gives body and 

agency to geology as the substratum to life and its conditions of survival. The 

Anthropocene is a new password, but a password to what? What does it open and 

what does it foreclose? (Yusoff 2015a:5; my kursivering) 

Haar argument is dat die Antroposeen ’n vorm van die sogenaamde “anthropogenesis” 

bevat, naamlik ’n antropogenese of wordingsgeskiedenis; ’n “nuwe storie” vir die 
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oorsprong en ontologie (oftewel wesensleer) van die mens. Hierdie nuwe genese-

narratief herskryf die materiële modus van differensiasie en konsepte van lewe radikaal 

in die sin dat die oorheersende en geykte biopolitiese denkbeelde van lewe nou vervang 

word met die begrip van die lewe se geofisiese oorsprong (“geontics”). Foucault 

(1984:78) bevestig dat die Antroposeen die institusionalisering van die 

oorsprongsmoment is wat die mens herverbeel as ’n organisme wat in staat is tot 

geologiese invloed op ’n planetêre skaal. 

Yusoff (2015a:3) gebruik die term “antropogenese” doelbewus as suggestie dat veral 

twee belangrike verwikkelinge die Antroposeen kenmerk. Eerstens word die mens 

beskou as ’n mitiese Antropos wat soos ’n geologiese wêreldskepper of 

wêreldvernietiger optree. Tweedens ontstaan daar ’n materiële, evolusionêre narratief 

wat die oorsprong en einde van die mens binne ’n geologiese eerder as die tradisionele 

biologiese konteks herbedink. Oorsprongsverhale is vir Yusoff (2015a:21) altyd mities 

van aard omdat hulle die begin van geologiese tyd (“deep time”) aandui wat buite hulself 

lê, asof dit buite die gang van die menslike tydskaal staan. Deur die mens as geomorfiese 

agent te erken (dit wil sê as die outeur van rotse, die atmosfeer en oseane), verander die 

materialiteit van ’n mens se voetspoor ook in verhouding tot die natuur en die geologie. 

Steffen e.a. (2007:614) beweer dat die mensdom (synde die verteenwoordiger van 

kultuur) besig is om sigself in die aarde in te graveer as teenstander van die natuur, 

maar opper ook die alternatief dat dit moontlik kultuur is wat besig is om “soos die 

natuur te leer skryf”, om sodoende die mens ín die aarde ín te skryf. Terwyl die mens 

sigself dan so in-ets op die aarde, word die negatiewe gevolge van dié menslike invloed 

sigbaar op ekosisteme, en veral op gebiede soos biodiversiteit (waar daar al van ’n sesde 

massa-uitsterwing van spesies gepraat word), biogeografie, geomorfologie, stratigrafie 

en klimaat (Falcon-Lang 2011:4, 5). 

Een van die kommerwekkende onbedoelde gevolge van menslike invloed op die aarde is 

dan klimaatverandering, wat ook as hiperobjek deur Morton (2013) aangetoon word. 

Die toename in atmosferiese koolstofdioksied wat deels aanleiding gee tot klimaat-

verandering kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die verbranding van 

fossielbrandstowwe soos steenkool, olie en gas. Clark (2012:259) skryf dit toe aan ’n 

spesie-spesifieke bemoeienis met vuur wat manifesteer in die geneigdheid tot 

gekonsentreerde vorme van verbranding. Die integrasie van sosiale en natuurlike 
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kousaliteit in die klimaatveranderinge en die hernaturalisering (“renaturalising”) van 

die menswetenskappe as synde geologies in die Antroposeen, dwing die mens om te 

besin oor die niemenslike natuur (“inhuman nature”) en die geologiese kapasiteite binne 

die konteks van ’n nuwe geopolitiek gekenmerk deur ’n Antroposeen-inslag (Sharp 

2011:6). 

Dit is binne hierdie voorafgaande konteks van die Antroposeen dat daar ook na ’n 

geologiese wending in (onder andere) die menswetenskappe verwys kan word 

(Morelle 2015; Normand 2014; sien afdeling 2.3). Marshall (2015) beweer tereg dat een 

van die kognitiewe gevolge van die Antroposeen ’n herwaardering behels van die 

verhouding menslik/niemenslik, kultuur/natuur en subjek/objek. 

Die magiese realisme (waarmee Van Heerden by uitstek geassosieer word) bemiddel 

die uitbeelding van Antroposeen-konsepte (soos “earth-becoming”) in die literêre teks 

(sien afdeling 2.3.2 en 3.4). Die tradisionele opvatting van identiteit word in die proses 

ook deur Yusoff (2015a:5) se idee van aardwording ondermyn. Identiteit is juis ’n 

konsep wat (gesamentlik met tyd en ruimte) tipies in magies-realistiese tekste 

bevraagteken word (Faris 1995:173-174). Zamora (1995:501) vermeld byvoorbeeld in 

aansluiting hierby die voorstelling van ’n kollektiewe identiteit in magies-realistiese 

fiksie waartydens individue, tye en plekke magies transformeer na ander (of alle) 

individue, tye en plekke: “This slippage from the individual to the collective to the cosmic 

is often signalled by spectral presences” (my kursivering). 

Vanweë die omgewingskrisis is daar tans ’n soeklig op die verwikkelde verhouding 

tussen mens en omgewing in eietydse literêre tekste. Literêre betekenisgewing benut 

onder andere ’n ekologiese perspektief wat ekokritiek genoem word. Kortweg 

gedefinieer, is ekokritiek ’n studie van die verhouding tussen letterkunde en die fisiese 

omgewing, waarbinne veral twee paradigmas onderskeibaar is, naamlik plek of 

topografie enersyds en animaliteit of dierlikheid andersyds (Louw & Mason 2009:4). 

Ekokritiek, en meer spesifiek die nuwe materialisme (of materiële ekokritiek), 

ondersoek gevolglik nie net materie en die “meer-as-menslike wêreld” in tekste nie, 

maar ook “materie ás tekste” (Smith1 2015; sien afdeling 2.2.2). 

                                                        
1  Aangesien daar na drie outeurs met die van Smith in hierdie studie verwys word (J. Smith, R.H.M. 

Smith en S. Smith) word daar ter wille van duidelikheid na Susan Smith se werk verwys as bloot 
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Cohen (2014) verwys spesifiek na hierdie vooropstelling van materie as die “inhuman 

ecologies”, wat saamval met ’n posthumanistiese drang om die belange van die 

niemenslike (of meer-as-menslike) subjek te bevorder. Vanaf ongeveer 2010 word ’n 

materiële draaipunt op internasionale vlak in die geesteswetenskappe bepleit en literêre 

teoretici soos Iovino (2012a:51) verwys hierna as die materiële wending of “material 

turn”. Die denkrigting van die objekgeöriënteerde ontologie (OO) vorm saam met die 

nuwe materialisme die kruks van hierdie materiële wending (sien afdeling 2.2). 

Die tradisionele Westerse denke oor materie was altyd antroposentries en hiërargies 

van aard, waar die mens vooropgeplaas is en materie sodoende gedesentreer is ten 

einde die instrumentalisering van materie te regverdig. ’n Toenemende verskuiwing in 

die tradisionele Westerse benadering tot materie vind egter nou plaas, en algaande 

word die grense tussen mens en materie deurdringbaar, wat weer ’n posthumanistiese 

uitdaging aan die antroposentrisme stel. Daar is dus ’n neiging in die rigting van 

biosentriese gelykheid soos deur die radikale ekologie (“deep ecology”) voorgehou. 

Die tradisionele modernistiese verdeling tussen natuur en kultuur is vir Alaimo 

(2010:2) en Plumwood (1993) problematies omdat dit daarop neerkom dat die natuur 

nie as deel van ons sosiale wêreld beskou word nie. Haraway (2015) poog om met die 

term “natureculture” hierdie nuwe (transliggaamlike) proses van materiële uitruiling te 

verwoord. Die nuwe materialisme (soos deur Alaimo beskryf) beskou die natuur – 

waarvan die mens deel is – nie bloot as ’n passiewe sosiale konstruksie nie, maar veel 

eerder as ’n bemiddelende krag wat interaksie met en verandering van ander elemente 

teweeg bring (J. Smith 2012:159). 

Iovino (2015:71) meen dat die wyse waarop materie sélf uitdrukking gee aan die eie 

konkrete realiteit daarvan deur die onderlinge interaksie asook interaksie met die 

menslike faktor, diskoers produseer wat ons as stories kan interpreteer. Sy gebruik in 

hierdie konteks die term “storied matter”, met verwysing na daardie vertellings wat 

deur bemiddeling van die mens oorgedra word (Iovino 2012b:136). Smith (2012:893, 

928) verkies, in aansluiting by Iovino se idee, die term “storying matter” oftewel 

“verhalende materie”. 

                                                                                                                                                                             
“Smith” omdat die meeste aanhalings na haar werk verwys, terwyl die voorletter(s) bygevoeg word 
wanneer daar na die werk van J. Smith of R.M.H Smith verwys word. Dieselfde geld vir outeurs met 
die van Meyer (4): vermelding van slegs “Meyer” verwys na S. Meyer; by die ander outeurs met die 
van Meyer word die voorletter(s) bygevoeg. 
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Die natuur dring as ’t ware aan op deelname aan die vertel van stories. Hierdie stelling 

word deur Felstiner (2009:337) beklemtoon: “nature itself wants in on the storytelling”. 

Volgens Barad (2007:3) kan materie en betekenis dus nie van mekaar geskei word nie. 

Die mens is nie ’n buitestander wat die wêreld vanaf ’n afstand waarneem nie, maar is 

deel van die wêreld in sy totaliteit van intra-aktiwiteit en verweefdheid (Smith 2015). 

Cohen en Duckert (2015:6) voeg hulle stemme by dié van Macauley (2010:355) wat 

oproep tot die “re-story-ation” van al die elemente. Hiervolgens bied die geskiedenis ’n 

stoorkamer van herinneringe waarin die aarde verstaan word as aktiewe mag, as 

kameraad, maar ook as etimologiese en materiële argief. Die aarde is dus ’n dinamiese 

bron en nie bloot ’n bergingsruimte van kommoditeite vir menslike gebruik nie. 

Empedocles, ’n Griekse filosoof, wetenskaplike en geneser wat in die vyfde eeu v.C. in 

Sicilië gewoon het, het geglo dat alle materie uit vier elemente bestaan, naamlik grond, 

lug, vuur en water (sien Cohen 2015a:25; Marks 1998:1). In sy Tetrasomia, of Doctrine of 

the four elements, beskryf Empedocles hierdie elemente nie slegs as fisiese manifestasies 

of materiële elemente nie, maar ook as spirituele essensies. Volgens Cohen (2015a:21) 

ontstaan geofilie – die liefde vir die aarde – wanneer die menslike oor lang tydskale en in 

verhalende materie (“storied matter”) met die niemenslike vervleg. 

Die gedagte dat die materiële wêreld bloot vir die mens se gebruik bestaan, word op 

verskillende wyses uitgedaag deur die aarde sélf. Klip weier om die mens se 

taksonomiese meerderwaardigheid te aanvaar en ondermyn dus die mens se gewaande 

uitsonderlikheid deur ’n gemeenskaplike materialiteit en ’n terugkerende affiniteit te 

ontbloot (Cohen 2015a:23). Die nuwe materialisme soek volgens Allen (2014:70) na die 

onberekenbare in materie, naamlik dit wat intrinsiek weerstand bied teen representasie 

of oorheersing. Volgens Cohen (2015a:24) sien klassieke en middeleeuse digters die 

oorgang na landbougerigte beskawings en die transformasie van edelstene en metale in 

muntstukke en bemarkbare goedere as die aanvang van moderniteit. Hulle glo dat 

hierdie prosesse die mens van die natuur vervreem het omdat klip bloot as hulpbron 

beskou is. 

Vir Cohen (2015a:25) ondergrawe klip die mens se idee dat die wêreld ’n plek is wat 

bloot vir óns bewoning gevorm is en waarvan die mens die hoogtepunt is. Cohen reken 

dat die aarde oor verskeie argiverings- of bergingsmetodes beskik. Die jaarringe van 
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bome en yskerne lewer die verhale van antieke stuifmeel, gletseraktiwiteit en eteriese 

(“aerial”) chemie op, maar klip se argivale krag en vermoë duur veel langer, en die gang 

van die tydvakwisselings word volgens hom in koolstofdatering en magnetiese lesings 

onthul. As argivale stoorplek lewer klip dus die verhale van die lewe se 

alomteenwoordigheid op. Stories van klip neig om saambindend en terugkerend te wees 

omdat klip as materiële element produktiewe verbintenisse met ander vorme van 

materialiteit aangaan. Die befaamde bioloog E.O. Wilson (aangehaal in Cohen 2015a:27) 

beweer eweneens dat klip nooit ’n alleenstaande element is nie, maar wel ’n 

alliansievennoot van water, vuur, lug en organiese lewe as gevolg van die inherente 

band wat daar tussen alle elemente bestaan; die drang om met ander vorme van materie 

bondgenootskappe aan te gaan. 

Die Antroposeen dien volgens kritici as aanduiding van die moment in die agtiende eeu 

toe industriële afsettings in die geologiese rekords afleesbaar geword het. Hierdie 

onderskeid het egter die biljoene jare wat die mens se inbedding in die geologiese argief 

voorafgegaan het, ook uitgewis. Wanneer die aarde se klipargief bestudeer word, kan 

vreemde spore wat hierin gestoor is, waargeneem word wat sal onthul dat die mens van 

die een katastrofe tot die volgende strompel (Cohen 2015a:26). Dis volgens Coslett 

(1982:76) opvallend dat geologiese en kartografiese metafore in literêre tekste veral in 

die Victoriaanse periode (1837-1901) aangetref word, in die nadraai van die geoloog 

Charles Lyell se driedelige werk Principles of geology (1830-1833). Lyell se teorie oor 

“gradualisation” of “uniformitarianism” beklemtoon die evolusionêre aard van die 

proses, met die implikasie dat geleidelike en bykans onsigbare veranderinge plaasvind 

in die erosie van die grens tussen land en see. 

Vier beginsels van die geologie het volgens Dean (aangehaal in Lemmer 2010:78) 

alreeds in Victoriaanse literêre tekste weerklank gevind. Die mag van geologiese tyd 

(“deep time”) is eerstens in jukstaposisie met die nietigheid van karakters geїllustreer. 

Tweedens is aanvaar dat prehistoriese diere eens die aarde oorheers het. Die derde 

beginsel was dat menslike beskawings, die menslike spesie en selfs lewe self aan die 

afneem was. Volgens die vierde en laaste beginsel sou die aarde sélf besig wees om te 

sterf. 

Cohen en Duckert (2015:5) beklemtoon die stelling dat die natuur nie slegs vir menslike 

gebruik beskikbaar is nie deur te verwys na die ekomaterialisme – ’n praktyk waarin die 
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eksploitasie van die aarde en sy hulpbronne voorop gestel word. Hulle vra tereg die 

vraag: “How did we cease to know that earth, air, fire, and water move, rebel, ally, crush, 

and desire?” Die menslike strewe om toegang te verkry tot onderaardse hulpbronne 

aktiveer volgens MacFarlane (2019a) ook die sfeer van die onderaardse wat deur die 

loop van die studie as literêre troop in die Van Heerden-tekste geïdentifiseer sal word 

(sien afdeling 3.5). 

’n Besorgdheid oor die omgewing en ’n kritiese blik op die mens se verhouding tot sy 

fisiese omgewing is ook een van die opvallende kenmerke van die laat twintigste eeu, en 

die neerslag van hierdie tendens is ook sigbaar in die resente Afrikaanse prosa (sien 

Roos 2006a:87). Die literêre teorie is derhalwe dikwels ’n refleksie van of reaksie op een 

of meer van die dwingendste internasionale vraagstukke op ’n bepaalde tydstip. 

Literatuurstudie is derhalwe voortdurend aan die fluktueer, en ’n peiling van die stand 

van die Afrikaanse letterkunde behoort noodwendig binne ’n globale konteks plaas te 

vind (Smith 2014). 

Met die heersende debat oor die Antroposeen is dit nie anders gesteld nie, en daar 

verskyn toenemend navorsing oor sogenaamde Antroposeen-fiksie. In Marshall (2015) 

se insiggewende artikel “What are the novels of the Anthropocene? American fiction in 

geological time” teken sy ’n soort geogeskiedenis op waarin die mens se begeerte om die 

oppervlakte en struktuur van die planeet op ’n leesbare (“legible”) manier te wysig, aan 

die lig kom. Sy vermeld karakters se waarneming van onder andere die veranderende 

weerpatrone as tipies van ’n postapokaliptiese wêreld. Marshall (2015:524) onderskei 

’n groeiende korpus Amerikaanse tekste “located firmly within the sediment and strata 

of the Anthropocene” en beskryf hierdie tekste as “new novels of a newly self-aware 

geological epoch”, waaronder Rachel Kushner se The flamethrowers (2013), Ken Kalfus 

se Equilateral (2013), Don DeLillo se Point Omega (2010) en Colson Whitehead se Zone 

One (2011). 

Ivanchikova (2018) ondersoek in haar “Geomediations in the Anthropocene: Fictions of 

the geologic turn” twee kortverhale as fiksie wat in die era van die Antroposeen-debat 

gepubliseer is, binne die volgende konteks: 

In both literature and philosophy, geologic matter has been imagined as a vector of 

extending perception and analysis into the territory of not only the non-human, but 

also the non-living, challenging the very distinctions between life and non-life, agile 
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and inert matter. Recently, the debates over the concept of the Anthropocene 

amplified our fascination with the geologic, bringing into view the inescapable bond 

of human and Earth’s history. 

Ivanchikova tipeer hierdie twee kortverhale, naamlik Margaret Atwood (2003) se “Stone 

mattress” en A.S. Byatt (2003) se “A stone woman”, as verhale van die geologiese 

wending vanweë die weerspieëling van ’n geologiese plasing, die intieme mens-

mineraal-verhouding (“human-mineral intimacies”) en die geologie-deurdrenkte 

estetiek (“geologically-infused aesthetics”) wat daarin betrek word. Ivanchikova (2018) 

toon aan hoe die verhoudings tussen die “bios” en “geos” in die tekste herkonfigureer 

word: enersyds deur alternatiewe vir hierdie verhouding tussen die menslike en die 

niemenslike te vind en andersyds deur ’n weiering om die aarde as trae, beweginglose 

objek of slagoffer te aanvaar. 

De Bruyn (2013) se artikel “Earlier is impossible: Deep time and geological 

posthumanism in Dutch fiction” oorweeg die verhouding tussen menslike tyd en 

geologiese tyd. De Bruyn (2013:74) sonder byvoorbeeld W.F. Hermans (wat self 

geografiedosent was) se Nooit meer slapen (1966) uit as ’n klassieke “geologiese roman” 

vanweë die geologiese jargon in die teks wat handel oor die geoloog Alfred Issendorf se 

wetenskaplike ekspedisie na Noors Lapland. De Bruyn maak ’n belangrike punt, naamlik 

dat daar by literêre kritici ’n geneigdheid bestaan om in sulke tekste na die geologie op 

’n allegoriese vlak te kyk, eerder as om dit bloot in geologiese terme te wil verstaan.Hy 

beweer dat letterkunde tradisioneel aan ’n spesifieke tydskaal verbind is en bepleit die 

plasing van tekste binne ’n breër planetêre perspektief. In die artikel “Scalar tension and 

the (post)colonial Anthropocene in Ingrid Winterbach’s To hell with Cronjé” (die 

vertaling van Niggie) vermeld Premoli (2020) eweneens die belang van dié verskil in 

tydskaal deur die tydelikheid van die mensgeskrewe joernaal deur die geoloog-karakter, 

Reitz Steyn, te jukstaponeer met die langdurigheid van die geologiese rotsbed. 

Om die oorkoepelende argument te hervat: Die aarde se lewensonderhoudende sisteme 

is dus onder druk. Glotfelty verklaar in haar inleiding tot The ecocriticism reader (1996), 

dat ten spyte van voortdurende vernuwing, vakkundigheid steeds oorwegend 

akademies en teoreties ingestel bly en dus nie werklik in voeling met die aarde en 

wêreld daarbuite is nie (Glotfelty 1996:xv). In hierdie verband moedig Gregory en Lewin 

(2014:17, 81) ’n terugkeer na die Gaia-teorie aan wat in die 1980’s deur Lovelock 

geformuleer is. Die Gaia-teorie is genoem na die Griekse godin van die aarde en 
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hiervolgens is die aarde ’n selfregulerende, evoluerende sisteem wat bestaan uit die 

totaliteit van organismes, oppervlakkige klip, die oseaan en die atmosfeer. Sowel die 

Engelse woorde “geology” en “geography” as die Afrikaans “geologie” en “geografie” 

bevat dieselfde etimologiese wortel “geo”, wat na die aarde verwys en afkomstig is van 

die benaming van die aardgodin Gaia of Gaea. Die gedig “Gaia” uit die bundel Verweerde 

aardbol (1992) deur Johann Lodewyk Marais, een van die mees prominente 

omgewingsbewuste digters in Afrikaans, dien trouens as persoonlike kompas vir hierdie 

studie (sien motto vir hierdie studie in die voorwerk). 

Richardson e.a. (2011:3) wys ook op ’n eietydse samevloei van transdissiplinêre 

gedagtes wat gekenmerk word deur (enersyds) geografie se betrokkenheid by die 

menswetenskappe, en (andersyds) die menswetenskappe se integrasie van plek en 

spesifieke benutting van geografie. Mettertyd het die snelgroeiende dissipline van die 

geomenswetenskappe (“geohumanities”) tot stand gekom wat dui op ’n kreatiewe 

interaksie tussen geografie en die menswetenskappe. Geomenswetenskappe behels dus 

die afbreek van tyd in ruimtelike eenhede wat vertikaal eerder as horisontaal gelees 

word (Ayers 2011:217; sien afdeling 2.4.1). 

Sedert die nuwe millennium het ruimtelikheid, kartering en topografie volgens 

Westphal (2011a:ix) sleutelkonsepte in literêre en kultuurstudies geword. Die proses 

van transformasie (wat deur die postkolonialisme geaktiveer is), globalisering en die 

ontluiking van gevorderde inligtingstegnologie het gelei tot die vervaging of selfs 

uitwissing van geografiese ruimtes. Hierdie transformasie het bygedra daartoe dat 

ruimte (“spatiality”) in die bestudering van literêre tekste voorop gestel is: die 

sogenaamde ruimtelike wending (“spatial turn”; sien afdeling 2.4). In hierdie konteks 

is kritici en teoretici gedwing om nuwe interpretatiewe en kritiese modelle te ontwikkel 

om die nuwe ruimtelike implikasies van die postmodernisme aan te spreek. 

Bertrand Westphal (2011b:171) redeneer dat oorskryding (“transgression”) die beste 

model vir ruimtelike denke in die postmoderne era verskaf, en dan wel oorskryding wat 

etimologies as die oorsteek van grense gedefinieer kan word. Westphal skep die term 

geokritiek, wat die studie van ruimte en plek in die letterkunde behels (aangehaal in 

Prieto 2011:13; sien afdeling 2.4.2). Deur literêre tekste “geografies” te oorweeg, bring 

geokritiek die sosiale wetenskappe en die menswetenskappe op ’n kreatiewe wyse 
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byeen. Literatuur het dus volgens Westphal (2011b) ’n kritieke rol te speel in die 

afbreek van grense en die verkenning van die ruimtes tussen gevestigde dissiplines. 

Tally (2014:3) wys daarop dat die geokritiese benadering soos deur Westphal omskryf, 

’n identifiseerbare plek as vertrekpunt neem, wat dan die onderwerp van geokritiese 

analise word. Prieto (2012:12) verskaf bepaalde grense vir die konsep “plek” (sien 

afdeling 2.4.2). Die volgende aannames, soos saamgestel uit die werk van bekende 

plekkritici, onderlê Prieto se definisie van plek: 

 ’n georganiseerde wêreld van betekenis (Tuan 1977:179); 

 ’n ruimtelike bevestiging van spasie (Berque 2003:556);  

 ’n sosiale konstruksie (Harvey 1994:126); 

 ’n konstellasie van sosiale verwantskappe (Massey 1994:164);  

 ’n lokus van begeerte (Lippard 1997);  

 ’n omgewing waaraan individue emosioneel verbonde is (Altman & Low 1992:5); 

 ’n ruimte waarvan die vorm, funksie en betekenis deur fisiese samehang ingesluit 

word (Castells 2010:453), en 

 ’n ruimte waarbinne afstand nie saaklik is nie (Lévy & Lussault 2003:560). 

Westphal beveel in Geocriticism: Real and fictional spaces (2011b) aan dat geokritici 

fokus op ’n spesifieke geografiese plek, soos ’n stad of ’n streek, en veral kyk na die wyse 

waarop dié plek gerepresenteer word in ’n verskeidenheid tekste – nie slegs literêre 

tekste nie, maar ook byvoorbeeld films en reisjoernale. Dié projeksie van geografiese 

plekke na verbeelde tekswêrelde is ook die studieonderwerp van die literêre geografie 

(sien afdeling 2.4.4). Tally (2014:4) redeneer dat geokritiek, benewens ’n geosentriese 

metode, moontlik ook die bestudering van individuele outeurs, tekste, genres of 

periodes kan insluit. Geokritiek beklemtoon dus die maniere waarop literatuur en die 

wêreld in interaksie tree. Die geograaf is volgens Westphal (2011a:x) ’n beskrywer en 

wel ’n aardbeskrywer omdat geografie letterlik “aardbeskrywing” beteken. 

Westphal (2011b) se geokritiek skarnier rondom vier beginsels: geosentrisme, 

multifokalisasie, die veelsintuiglike en die stratigrafiese. Hy definieer geokritiek as ’n 

geosentriese wyse van kritiek waarin die primêre objek van studie nie die literêre teks, 

outeur of genre op sigself is nie, maar wél die plekke waarvan vertel word. Prieto 

(2012:4) wys daarop dat ’n tipiese geosentriese studie sal fokus op ’n enkele plek (soos 
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die Karoo in hierdie geval) met die doel om klem te lê op die referensiële verhouding 

tussen die tekstuele representasies van ’n plek en die werklike plek. Hierdie werkswyse 

wyk af van die tradisionele benaderings tot die literêre studie van plek. 

Dié verskuiwing in klem gee aanleiding tot die tweede beginsel van Westphal, naamlik 

multifokalisasie. Die geokritikus sal na soveel moontlik tekste en ook soveel moontlik 

verskillende soorte tekste kyk wat vanuit verskillende perspektiewe geskryf is. Deur so 

veel moontlik perspektiewe in verband met ’n plek in te win, kan die eenselwige 

essensie (“identitarian essence”; Westphal 2011b) van plek gepeil word (sien ook Prieto 

2012:5). 

Die derde been van Westphal se geokritiek is die stratigrafiese beginsel, wat erkenning 

gee aan die geologiese dimensies van ’n teks (soos hierbo uiteengesit). Hy gebruik dié 

term om die mate te beklemtoon waartoe ’n gegewe plek saamgestel is uit ’n 

akkumulasie van momente uit die verlede en argeologiese afsettings van opeenvolgende 

historiese fases. Die veelsintuiglike (“polysensorial”) beginsel (deur Smith (2021) ook 

polisintuiglikheid genoem)2 behels volgens Westphal (2011a:xi) dat geokritici naas die 

visuele ook die ouditiewe, olfaktoriese en taktiele aspekte van plek in ag moet neem 

(sien ook Prieto 2012:5). 

Dié ruimtelike wending impliseer die noodsaak daarvan om kartografiese praktyke in 

literêre teksontleding in te sluit; vandaar die term literêre kartografie. Piatti, Bär, 

Reuschel e.a. (2009) meen dat die geografiese horisonne van tekste bepaal en ontleed 

moet word om sodoende tot ’n leksikon van literêre kartografie by te dra. Geografiese 

(maar ook fiktiewe) kaarte help die leser dus om begrip vir ’n bepaalde plek in die teks 

te ontwikkel. Topografiese merkers soos berge en riviere (asook alle vorme van 

metadata) kontekstualiseer dus vir die leser die werklike en verbeelde plekke in ’n 

literêre teks. Die uitbeelding van verbeelde plekke op kaarte het gelei tot Said (1978:49) 

se sambreelterm “imaginative geography”. Smith (2021), Soja (1996) en Tally (2014) 

gebruik in hierdie verband terme soos “werklikewêreldplekke”, 

“niewerklikewêreldplekke” en “derderuimtes” (sien afdeling 3.1). 

                                                        
2  Ek gee voorkeur aan die Afrikaanse voorvoegsel en verwys deurgaans na die veelsintuiglike beginsel 

of veelsintuiglikheid. 
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Buell (2005) beweer dat die mens ’n bepaalde sin van plek en plekgehegtheid ontwikkel. 

Tsay (2014) bring ook geheue in berekening wanneer daar oor die ervaring van ’n plek 

gepraat word. Vir Smith (2012) speel sintuiglike, emotiewe en intellektuele aspekte ’n 

groot rol in die menslike ervaring van plek: al hierdie faktore gesamentlik lei uiteindelik 

tot die sogenaamde genius loci of sin van plek (“spirit of place”). 

Die begrip bioregionaliteit, wat by implikasie ’n lewensplek verteenwoordig of, soos 

Haenke (2017) dit verwoord, “a life region” is, word nie gebaseer op politieke 

landsgrense nie, maar eerder op ’n unieke ekologiese lewensomgewing wat bepaal word 

deur faktore soos klimaat, geografie, fauna en flora (sien afdeling 2.4.3.1). Hierdie 

bepalende faktore inspireer op ’n natuurlike wyse die manier waarop mense in ’n 

bepaalde biostreek leef en oorleef. 

Die bioregionale raamwerk verteenwoordig gevolglik ’n plekgebaseerde kultuur-

benadering. Die menslike ervaring van plek word geskakeer deur die dimensies van 

daardie plek wat deur Buell (2005) geїdentifiseer word as materieel, sosiokultureel en 

subjektief. Vir hom vind die mens se ervaring van ’n bepaalde plek en verhouding met 

daardie plek uiting in kultuurprodukte soos letterkunde en ander kunsvorme. Die 

unieke karakter van ’n streek (soos die Karoo in hierdie studie) word volgens Lynch, 

Glotfelty en Armbruster (2012) bepaal deur die letterkunde wat uit daardie streek 

voortvloei: die sogenaamde “identitarian essence” waarna Prieto (2012:5) verwys. 

Hierdie planeet is vir Yusoff (2013:783) die grond wat die mens verenig en wat 

sodoende ’n geo-gemeenskaplikheid skep. Sy redeneer dat indien die geologiese 

wending ’n bemoeienis met die mineralogiese dimensies van humaniteit inlui, daar tog 

in die oorsprong van die mens as konseptuele en korporeële liggaam wat alreeds 

geologies is, moontlikhede versteek behoort te wees wat daartoe kan lei dat die mens ’n 

geomorfiese agent in die Antroposeen is (Yusoff 2015b:384). Eenheid vanaf die 

onderaardse (“unity from below”) word juis deur gedeelde mineralogiese wortels 

verskaf asook deur die feit dat geen lewende spesie onaangeraak is deur hierdie 

mineralogiese wortels nie. Die historikus Rosalind Williams (2008:8) stel voor dat 

narratiewe van die onderaardse wêrelde ’n profetiese visie in ons omgewingstoekoms 

voorsien. Haar voorspelling is dat die onderaardse landskap, hetsy werklik of verbeel, 

kunsmatige omgewings sal wees waaruit die natuur effektief verban sal wees. 
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MacFarlane (2019) beklemtoon die verband tussen die onderaardse en geologiese tyd 

(“deep time”) deur te wys op die bestaan van rotstekeninge in grotte wat die menslike 

geskiedenis letterlik in die geologie vaslê. Hy erken die mens se begeerte om toegang na 

onderaardse rykdomme te verkry, maar verwys terselfdertyd na ’n geneigdheid om 

voorwerpe ondergronds en dus buite sig te versteek. Die onderwerp van die 

onderaardse landskap sluit aan by die ryk orale tradisies van regoor die wêreld (sien 

afdeling 3.5). Mites van oorsprong is ook meermale aardgebaseerde narratiewe. Talige 

pogings word voortdurend aangewend (veral deur middel van narratiewe tekste met 

mitiese inslag) om die onbegryplike meer begrypbaar te maak. Gerugte van ’n grootliks 

ongesiene werklikheid, spelonkwêrelde, versteekte tonnelstelsels wat die heelal 

deurkruis asook die toevallige ontdekking van ’n groter geode-struktuur binne die aarde 

het volgens Mott (2000) gemigreer van die sfere van folklore en vroeë wetenskaplike 

spekulasie tot binne-in die literêre teks. 

Gleeson (2014) ondersoek die wyse waarop onderaardse ruimtes geїmpliseer word in 

die uitoefening van mag en die konstruksie van outoriteit. Sy studie behels ook ’n 

ondersoek na wyses waarop die skep van heilige heerskappye, fiktiewe of verbeelde 

gemeenskappe, en die kleim van gebiede en hulle geassosieerde historisiteit in 

onderaardse ruimtes manifesteer. Hy beweer dat die bestudering van rituele wat 

geassosieer word met die skep, herskep en gebruik van onderaardse ruimtes, asook die 

konseptuele landskappe en mitiese geografie geassosieer daarmee, sal lei tot die 

ontdekking van die wyse waarop die onderwêreld in en deur die diskoerse van die 

gemeenskap uitspeel. 

In Europa het die mitiese onderaardse minder afstandelik geword en interaksie met 

gewone mense het op ’n meer gereelde basis plaasgevind (Mott 2000:6; sien ook die 

skakeling met die magiese realisme wat in afdeling 3.4 bespreek word). Skandinawië het 

sy kwota ondergrondse trolle opgelewer, wat harige reuse met ongelooflike fisieke krag 

was. Dwerge was egter meer misterieus en was werksaam as ambagsmanne en 

wapensmede (Mott 2000:6). Die Skandinawiese en Germaanse volke het geglo in 

versteekte wesens wat “elwe” genoem is. Dié elwe het volgens Mott (2000:6) in 

grotwêrelde gewoon, waarvan die ingange dikwels teen berghange versteek was. Drake 

het diep onder die aarde gewoon en die bekendste hiervan kom waarskynlik voor in die 

verhaal van Beowulf (wat onder andere as interteks by Kikoejoe dien), waar die 
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gegewens binne ’n lokale Afrikaruimte geplaas word om ’n eietydse mite te skep 

(Roothman 2015). 

Inheemse Indianekulture het insgelyks in ’n uitgebreide, gelaagde sfeer van 

spelonkagtige, versteekte onderwêrelde geglo. Hierdie somber wêreld is bewoon deur 

mense (“humanoid beings”), ’n verskeidenheid monsters en demone (Mott 2000:8). 

Ook in die Afrika-tradisie, wat veelvuldige kulture huisves, is daar talle verwysings na ’n 

mitiese onderwêreld. Een van die gedeelde aspekte is egter dat die onderwêreld gelyk 

gestel word aan die gewone wêreld, behalwe dat dit “onderstebo” is in die sin dat die 

onderaardse bewoners byvoorbeeld in die nag aktief is en in die dag slaap. Daar is ook 

universele temas wat met die onderaardse verband hou, soos die oorsprong van die 

wêreld en die lewe na die dood (Encyclopedia of myths s.j.). 

Hier te lande word die sogenaamde Karooskrywer C.J. Langenhoven ook aan die troop 

van die onderaardse verbind. Roos (1998:26) dui aan dat die “ondergrondse 

spelonkwêreld” in sy kinderverhale soos Brolloks en Bittergal (1925) asook Die 

krismiskinders (1926) manifesteer. Lemmer (2010) wys weer op die voorkoms van 

onderaardse ruimtes in die oeuvre van Ingrid Winterbach. Hierdie studie sal aantoon 

dat die onderaardse op verskeie wyses ook in die Van Heerden-oeuvre ter sprake kom. 

1.2 Rasionaal 

Toe ek besluit het om ’n doktorale studie in Afrikaanse letterkunde aan te pak, het ek 

sonder omhaal verklaar dat ek steeds (soos vir my magisterstudie) die plaasroman as 

my geliefkoosde genre op een of ander wyse wou betrek (sien Roothman 2015:60). 

Etienne van Heerden is een van my gunstelingskrywers en dus het ek sy tekste 

instinktief in oorweging gebring. Die Van Heerden-interaksie met die Karoo is goed 

gedokumenteer en Viljoen (2017) stel selfs dat hy “die ganse Karoo in kaart bring”. As 

boorling van die streek vind ek sterk aanklank by Van Heerden se Karootekste, maar ook 

by dié van C.J. Langenhoven, Olive Schreiner, Elise Muller en Abraham H. de Vries – 

synde ’n paar van die ander bekende “Karooskrywers”, soos wat Aucamp (1998:403) 

hulle noem. 

In ’n uitspraak wat die aardgebaseerdheid van die Van Heerden-plaasromans bekragtig, 

bestempel J.M. Coetzee die Afrikaanse plaasroman as “the utopian vision of a nation of 
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farming families regenerating themselves endlessly out of the earth” (1988:112; my 

kursivering). Van Coller (1995) identifiseer die plaasroman as ’n meesternarratief in die 

Afrikaanse letterkunde omdat dit ideologies, psigologies en as narratief die geleentheid 

aan outeurs bied om ’n aanslag op ou tradisies en konvensies te maak deur verruimende 

nuwe perspektiewe. 

Die apokaliptiese perspektief, wat deur onsekere politieke asook globale ekologiese 

omstandighede aangevuur word, figureer volgens Roos (2006a:89) sedert die nuwe 

millennium as tendens in die prosa. Die destruktiewe impak van die mens op die 

omgewing word toenemend vooropgestel in tekste. My aandag is deur my studieleier 

daarop gevestig dat Van Heerden in sy oeuvre eksplisiet die antroposentriese aktiwiteite 

van die moderne mens (soos landbou-, konstruksie- en mynbouaktiwiteite) 

fiksionaliseer, wat dikwels lei tot omgewingseksploitasie, maar ook tot ’n herwaardering 

van die verhouding tussen mens en materie. Onderaardse hulpbronne soos water, goud, 

olie en skaliegas figureer sterk in die Van Heerden-oeuvre en hierdie onderaardse troop 

is nog nie vantevore uitvoerig ondersoek nie, en beslis nie vanuit die Antroposeen-

invalshoek benader nie. Die gepaardgaande geologiese wending in die letterkunde is ook 

nog nie grondig ondersoek met verwysing na Afrikaanse literêre tekste nie. Die 

aktualiteit van die studie is boonop bevestig toe die woord “tydvakwisseling” (met 

verwysing na die Antroposeen) aangetoon is as die “woord van die jaar” in die Handboek 

van die Afrikaanse Taal (HAT) (Netwerk24:2016). 

Binne hierdie geologiese epog van die Antroposeen dien die aarde volgens Colebrook 

(2014) as argief waarin duidelike spore deur aardlinge agtergelaat word – ’n verskynsel 

wat ook in Van Heerden se tekste waarneembaar is. Soos reeds genoem, is een van die 

kognitiewe implikasies van die Antroposeen volgens Marshall (2015) juis dat die 

verhouding tussen menslik/niemenslik, kultuur/natuur en subjek/objek in fiksie van die 

Antroposeen (“anthropogenic fiction”) heroorweeg moet word. Ivanchikova (2018) se 

tipering “fictions of the geologic turn” sluit hierby aan. 

Uit Van Heerden se oeuvre het ek dus sy drie bekende plaasromans wat in hulle geheel 

in die Karoo afspeel, naamlik Toorberg (1986), Die stoetmeester (1993) en Kikoejoe 

(1996), vir ontleding gekies. Gegewe die verduideliking hierbo oor die menslike impak 

op die aarde, het Die swye van Mario Salviati (2000) as roman waarvan “water, goud en 

vere” die spilpunt is asook Gifkaroo (2012), synde ’n protesteks teen hidrobreking, 
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eintlik hulself aangemeld. Die globale omgewingskrisis word dus by implikasie in Van 

Heerden se (geologies-gerigte) fiksie met die Karoo as “kontaksone” (Nuttall (2009) se 

term) ondersoek. Van Heerden benut verder die magies-realistiese sfeer in sy romans 

om die Karoolandskap as materiële argief uit te beeld. 

Magiese realisme is ’n belangrike vorm van literêre uitdrukking in postkoloniale kulture, 

en Grobler (1993) beskryf dit as tipies van die Suid-Amerikaanse, Oos-Europese en 

Afrika-literatuur. Volgens Roos (2006a:49) is die manifestering van magiese realisme in 

eietydse Afrikaanse romans eweneens een van die mees karakteristieke en dinamiese 

eienskappe van die eietydse Afrikaanse literatuur. Die werking van bygeloof, geeste, ou 

tradisies en volksoorlewering is ’n verdere kenmerk van die magiese realisme, waar die 

verhaal dikwels in ’n plattelandse milieu afspeel (Faris 1995:182-183). In aansluiting by 

Cooper (1998:57-58) se idee van orale tradisies dra magiese realisme by tot die 

ontstaan van mites waarvolgens klein gemeenskappe dikwels hulle situasie verklaar en 

sin daaraan gee (Danow 1995:75-77). Saam met ’n projektering van die geografiese 

Karoo as tekstuele ruimte en die onderaardse troop, is die magies-realistiese sfeer ’n 

belangrike gemene deler in Van Heerden se romans. 

Die talle geologiese, materiële en geografiese merkers in Van Heerden se oeuvre het die 

idee laat ontstaan om ’n aard- of geogebaseerde lesing van die tekste te onderneem 

binne die konteks van die Antroposeen. In afdeling 1.2.1 tot 1.2.5 sal die geselekteerde 

tekste baie breedweg en bloot ter wille van oriëntering binne die bostaande teoretiese 

raamwerk geplaas word, maar die sorgvuldige ontledings volg later in hoofstukke 4 tot 

8. 

1.2.1 Toorberg: “onbegryplike aarde” 

In Toorberg (1986), Van Heerden se debuutroman, is daar ’n refleksie op sy eie 

kinderjare op ’n Karooplaas (Erasmus 1999:686). Van Heerden gebruik duidelike 

verwysing na topografiese merkers soos die berg Toorberg (as die hoogste spits van die 

Sneeuberge naby Graaff-Reinet) in die Kamdeboovallei om die geografiese ligging van 

die roman Toorberg te openbaar. 

Die Kamdeboo-Karoo in Toorberg vorm nie bloot die romanruimte waarin die menslike 

geskiedenis afspeel nie, maar dwing ook die geologiese geskiedenis van die streek op die 
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voorgrond. Verwysings na die berg, die Toorrivier en die fontein met die sewe oë skets 

die geologiese ruimte waarin die bewoners van Toorberg hulself bevind. 

Die suggesties van water as materiële subjek is besonder sterk in Toorberg en word deur 

die naam van Abel Moolman se kleinseun bestendig – Druppeltjie (Noag) du Pisani, wat 

in ’n boorgat aan sy einde kom terwyl die berg as getuie van dié sleutelmoment in die 

roman optree. Magistraat Van der Ligt, wat Druppeltjie se dood moet ondersoek, spreek 

homself uit ten gunste van vergifnis, en gebruik water as metafoor om te illustreer 

presies hoe helend vergifnis is in vergelyking met ’n kliniese hofuitspraak. 

Die natuur dring aan op deelname aan die vertelling deurdat Druppeltjie as ’t ware deur 

die aarde opgeëis word (wanneer hy in die boorgat val) om sodoende sy “earth-

becoming”, aldus Felstiner (2009:337), te fasiliteer. Ella se profetiese woorde dat alle 

Moolmans gebonde is deur die plaas Toorberg word só bewaarheid. Die Moolmans is nie 

net lief vir die grond nie, maar is ook só gebonde daaraan dat hulle almal selfs ná hulle 

dood weer daarheen terugkeer. 

StamAbel ontdek die plaas saam met sy agterryer, Jan Swaat, en sy spoorsnyer 

HansBoesman. Hierdie paradyslike stuk grond met vleie en vrugbare aarde waar die 

rooi- en suurgras welig groei, is aanvanklik baie waterryk. StamAbel oorweeg dit eers 

om die plaas Paradysberg te noem, maar besluit uiteindelik op die naam “Toorberg” 

omdat hy hom verwonder aan dié unieke waterryke plaas in die dorre Karoo. Die aarde 

begin egter verander soos wat die Moolman-geskiedenis daarop afspeel. Die Oog, wat 

eens water uit sewe klipgleuwe gespuit het, droog heeltemal op. 

Die materialiteit van die mens se vingerafdruk in verhouding tot die natuur en geologie 

verander sodra die mens as geologiese krag erken word. Op Toorberg word die invloed 

van die mens (as geomorfiese agent) só duidelik dat die natuur begin wegkwyn. Water 

word aangewys, maar die booraktiwiteite is onsuksesvol omdat die ondeurdringbare 

rotslaag Abel se boormasjien keer om daarby uit te kom. Klip ondermyn dus die mens – 

sien Cohen (2015a:23) – deur te weier dat die boormasjien die water bereik. Dis asof die 

plaas sy lewegewende water met opset van die Moolmans weerhou en weier om water 

vir menslike gebruik beskikbaar te stel. 

Cohen (2015a:25) beweer dat klip oor die vermoë beskik om die mens se idee dat die 

wêreld ’n plek is wat vir sý bewoning gevorm is, te destabiliseer. Dit blyk dat die plaas 
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die enigste “karakter” is wat dit waag om die Abels teë te gaan en hulle sodoende te laat 

boet vir hulle sondes. 

In opdrag van die voorgeslagte en as heersers van die familieplaas word die Moolman-

familie belas met die voorsiening van water aan al die bewoners van Toorberg. Hulle 

bou dus ’n massiewe akwaduk en boor op verskeie plekke onsuksesvol vir water. Die 

invloed van menslike aktiwiteite op die omgewing maak van die Moolmans geomorfiese 

agente op Toorberg. Gregory en Lewin (2014:173) beweer dat die mens moderne 

landskapsveranderinge teweeg bring deur antropiese krag (“anthropic force”) aan te 

wend deur die toepassing van bewussyn, intensie en ontwerp asook ’n kombinasie van 

fisiese en sosiale krag. Net so bring die Moolmans veranderinge aan die omgewing aan 

wat in die geologie reflekteer. Dit is asof die natuur in ’n kragmeting met die familie 

betrokke raak, en die plaas wurg stadig onder hulle hande dood.  

1.2.2 Die stoetmeester: “seismograaf van tyd en omgewing” 

In Die stoetmeester (1993) skep Van Heerden ’n fiktiewe ruimte waarin hy kenmerke 

van stede soos Grahamstad, Oos-Londen en Port Elizabeth as herkenbare plekke in die 

roman met mekaar vervleg om die fiktiewe verhaalruimte van die Keistreek en die 

hawedorp Port Cecil te vorm (Roos 1998:109). Port Cecil is geleë in die 

Moordenaarskaroo en wel in die delta van die Keirivier. Dié rivier vloei deur die streek 

en dien as lewegewende slagaar waarlangs menslike nedersetting plaasvind. 

Die streek bly egter droog en die soektog na water (wat ’n kerngegewe in die roman is) 

lei tot die uitbarsting van ’n oliefontein op Katedraalplein, in die middel van die 

hawedorp Port Cecil. ’n Visserman ontdek ’n selakant wat as lewende fossiel en 

tydreisiger gereken word. Die ontdekking van die selakant saam met die ontdekking van 

olie lei tot ’n geologiese plasing van die roman en aktiveer die idee van geologiese tyd, 

waarteen die menslike geskiedenis nietig blyk te wees. 

Sarah Butler, vrou van die Karooboer Seamus Butler, is ingestem op die weerpatrone en 

neem subtiele veranderinge in die omgewing waar. Sy vertolk die vreemde natuur-

verskynsels in die Keistreek as tekens dat die mens tot afrekening gedwing sal word vir 

hulle antroposentriese vergrype. Sy deel ook nie die entoesiasme oor die ontdekking van 

olie met die ander menslike bewoners van die streek nie en voel dat die aarde sigself 

met reg wreek op die mensdom. 
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Die groot verskeidenheid simbole, motiewe en beelde wat in Die stoetmeester verskyn, 

word saamgebind deur ’n oorkoepelende tema, naamlik dat die mens uitgelewer is aan 

homself, aan die ongenaakbare natuur om hom, en aan ’n genadelose God wat soos “’n 

groot stoetmeester sy kudde sonder veel deernis aan hul lot oorlaat” (Van Coller 

1995:207). Die Butlers teel met kantelbokke, ook genoem floubokke, wat uit vrees flou 

val wanneer hulle ’n bedreiging ervaar. Met die teel van hierdie bokke meng die mens op 

katastrofale wyse in met die natuurorde. Die tradisionele beeld van die boereplaas en 

die plaaslewe word grootliks in Die stoetmeester ondermyn omdat die stoere 

Setlaarboer, Seamus, dodelik depressief is; sy robuuste erfgenaam is boonop ’n regse 

aktivis (Roos 1998:109). Seamus se belewenis van die omgewing is ’n weerspieëling van 

sy gemoed. Hy beleef die land ook as chronies depressief en smeek tevergeefs dat die 

aarde terapie benodig. 

1.2.3 Kikoejoe: “aan die voet van die donker berg” 

Kikoejoe werk verruimend in op die tradisionele plaasroman deurdat die mitiese 

tokkelos, Kikoejoe, saam met die landskap in die verhaalsentrum staan om só ’n 

ontluikende ekologiese bewussyn binne die Afrika-konteks te kweek (Roothman 

2015:62). 

Dié Karooroman speel af in die Visriviervallei as unieke biostreek van die Karoo 

waarvan die natuur volgens Berg (2002) se definisie sélf die grense bepaal het. Die 

kenmerkende topografiese bakens, naamlik Buffelskop en die Groot-Visrivier, vorm deel 

van die vallei met sy unieke geografie en ekosisteme. Daar is talle materialiteitsmerkers, 

en die natuur van die Visriviervallei word nie net uitgebeeld as agtergrond vir menslike 

bedrywighede nie, maar ook as ’n lewende organisme. Die menslike nedersetting in 

hierdie vallei word volgens Sale (1985:162) se omskrywing moontlik gemaak deur ’n 

unieke kombinasie van flora, fauna, water, klimaat en grondsoort. Hier word daar ook, 

teenstrydig met tradisionele Karooboerdery, geploeg en geplant, omdat die vallei in die 

elmboog van die Visrivier geleë is. Dit bly egter ’n droë streek met wisselvallige reënval 

wat die bewoners voortdurend op die weerpatrone laat fikseer. 

Die mense van die omgewing leef in afwagting van ’n besoek van dr. Verwoerd wat die 

bou van die Verwoerddam (en dus die koms van water en voorspoed) sou aankondig. 

Alhoewel hulle reeds staatmaak op onderaardse water wat met behulp van windpompe 
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na die oppervlakte gebring word, asook op water uit damme soos die 

Kommandodrifdam en Lake Arthur, sou die bou van die Verwoerddam hulle lewens 

ingrypend verbeter. Daar is verdere verwysings na die Karoodorp Cradock en naburige 

dorpe soos Cookhouse, Graaff-Reinet en Middelburg. Damme soos die 

Kommandodrifdam en Lake Arthur is ook op topografiese kaarte aanduibaar. 

As transhistoriese, globale agent – om Alaimo (2014:1) se frase te gebruik – oefen die 

mens mag uit oor die natuur en verander dit in die proses ingrypend. Dit is egter in die 

stratigrafie van die Karoo, wat die verloop van geologiese tyd suggereer deur die 

aanwesigheid van “fossielskulpe” wat Fabian in die rivieroewers ontdek, waar 

perspektief gevind word ten opsigte van die nietigheid van menslike tyd in vergelyking 

met geologiese tyd. 

Die romangegewe beeld die uitwerking van die mens op die landskap uit as die 

handeling van vele generasies oor baie jare. Dit is dus nie slegs een generasie van mense 

wat die landskap in geologiese terme verander het nie, maar die handelinge van 

opeenvolgende generasies geomorfiese agente. Die menslike karakters beleef ook die 

Karoo as plek deur middel van hulle sintuiglike ervarings, soos wat Westphal (2011b) 

impliseer met die veelsintuiglike faktor van sy geokritiese teorie. 

1.2.4 Die swye van Mario Salviati: “water, goud en vere” 

In die dorpie Tallejare is daar drie hoofelemente – water, goud en vere – wat die 

menslike karakters se lewens rig. Dat die Karoo in die teken van water staan, en so ook 

die dorpie Tallejare aan die rand van die Moordenaarskaroo, word duidelik beklemtoon: 

“Jou hele lewe hang van water af [...]” (341).3 GrootKarel Bergh droom oor die 

moontlikheid om voldoende water aan die dorp en distrik te voorsien. Hy is ’n 

kunstenaar in die volle sin van die woord en sy groot kunswerk, die Blitswaterkanaal, 

word as ’t ware op die Karoo-aarde ingeteken. Dit is veral ook die rol wat Mario Salviati, 

’n Italiaanse krygsgevangene en vakman wat weet “hoe lê klip se grein” (76), in die 

dorpie speel wat vir hierdie studie van belang is. Hy is die persoon wat GrootKarel se 

visie kon laat realiseer deur al die fasette van die beplanning rondom die 

                                                        
3  In hierdie en opvolgende hoofstukke word na die plek van aanhalings of verwysings uit die romans 

onder bespreking verwys slegs deur middel van die bladsynommer van die betrokke gebruikte 
uitgawe, wat tussen gewone hakies ná die betrokke aanhaling of verwysing geplaas word. Sien die lys 
van geraadpleegde bronne vir verwysing na gebruikte uitgawes. 
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watervoorsiening byeen te bring in ’n meesterstuk: die sny van klip, die wiskundige 

berekeninge van Bernoulli en die bou van die klipwaterkanaal. 

Wanneer die mens homself inskribeer op die aarde en sy Antroposeen-handtekening as 

outeur van rotse agterlaat, bring dit noodwendig volgens Steffen e.a.(2007:614) en 

Yusoff (2015a:4) veranderinge in onder andere die dreineringspatrone mee. In die 

roman verander die bouers van die akwaduk noodwendig ook die geomorfologie (die 

vorm) van die aarde. Burger (2003:69) sien die Blitswaterkanaal as ’n “uiterste protes 

teen die landskap”, maar die natuur tree ook berekend op wanneer die klip weier om die 

outoriteit van die mens te aanvaar (sien Cohen 2015a:23). Mario Salviati kry erkenning 

as held, en almal in Tallejare besef dat GrootKarel Bergh die krag van die kleinste 

deeltjie van materie in sy berekeninge vergeet het toe hy die mag van ’n stofdeeltjie 

onderskat het. Wanneer GrootKarel Bergh op antroposentriese wyse in die natuur 

inmeng, kom hy teen die sogenaamde “weierwater” (89) te staan. Salviati reken dat die 

natuur Bergh wil straf omdat hy gedink het dat hy met wiskundige berekeninge en die 

gebruik van gereedskap die natuur kon tem. 

Die doofstom Mario Salviati se omgang met klip tydens die bou van die Blitswaterkanaal 

word op byna intieme wyse uitgebeeld, en hy hanteer elke klip asof dit deel uitmaak van 

die vroulike liggaam. Sy oprigting van die Mariabeeld kan vertolk word as verset teen ’n 

burokatiese stelsel, en die beeld word onskeibaar van homself as mens wanneer hy dit 

met sy vingers aftas om te bepaal hoe dit deur die elemente verweer is. Tydens hierdie 

proses van aardwording word hy bykans één met die klip (vergelyk die frase afkomstig 

van Deleuze en Guattari (1987): “becoming-geologic”). In sy aftasting van die klip 

ondersoek Salviati in der waarheid ook die inskripsies op die klip, wat as argief dien van 

die menslike geskiedenis. Dit sluit aan by Cohen (2015a:25) se idee dat die aarde 

gebruik maak van ’n nielinguistiese inskripsie wat ook bekend staan as ’n inheemse, 

maar harde litiese poësie (“lithic poetry”). 

Bo en behalwe die waternood beleef die inwoners van Tallejare ook goudkoors in hulle 

soeke na Krugerponde wat tydens die Anglo-Boereoorlog versteek is om na afloop van 

die oorlog die land weer op te bou. Die aarde tree ook as argief op deur die ses 

geraamtes van burgers uit die tyd van die Anglo-Boereoorlog – elk met ’n goue 

Krugerpond in hulle hande – te bewaar op die Weemoedvlakte in ’n spoelsloot waar die 

“weierwater” hulle ontbloot het (126). 
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Salviati het boonop ’n “liefieklip” wat dien as simbool daarvan dat sy identiteit een is 

met die klip: “Dit sit in sy palm asof hy daarmee gebore is” (174). Die klip vergroei in 

Mario Salviati se handpalm en sinjaleer sodoende sy “becoming-geologic” oftewel 

eenwording met die geologie soos deur Yusoff (2015a:5) geformuleer. Hierdie klip dien 

uiteindelik ook as roetewyser of kaart na Goudseput waar die gesogte Krugerponde 

versteek is. Die frase “human-mineral intimacies” van Ivanchikova (2018) het veral 

betrekking op ’n roman soos Die swye van Mario Salviati. 

1.2.4 Gifkaroo: “die politiek van water” 

Gifkaroo word gesien as protesteks of beswaarpublikasie en is uit verset teen die 

voorgenome skaliegasontwikkeling in die Karoo geskryf. Gifkaroo sou gratis as appèl 

uitgestuur word aan die uitvoerende beamptes in die hidrobrekingsbedryf (“fracking”). 

Hiermee teken die literêre teks dus appèl aan teen die uitbuiting en ontginning van die 

natuur. In Latour (2014) se terme word hier dus ’n geostorie (“geostory”) vertel. 

Die verhaalgebeure speel af in die Visriviervallei, en spesifieke topografiese leidrade 

word verskaf. ’n Soeke na skaliegas as sogenaamde aardgas suggereer alreeds die 

geologiese plasing van hierdie novelle. Die mens se kapasiteit om as geologiese krag te 

funksioneer, lei tot klimaatveranderinge wat as Antroposeen-verskynsel hoofsaaklik 

waarneembaar is in die onrusbarende toename in atmosferiese koolstofdioksiedvlakke. 

As vuurspesie is die mens betrokke by die verbranding van fossielbrandstowwe soos 

steenkool, olie en gas (Clark 2012:259; Clark & Yusoff 2014:204). Clark (2012:259) 

bestempel klimaatverandering as die gevolg van hierdie spesie-spesifieke bemoeienis 

met vuur. Om egter ’n vuurspesie te kan wees, moet die mens optree in alliansie met die 

natuur wat die brandstowwe voorsien (Cohen & Duckert 2015:5). 

In Gifkaroo onderneem die hoofkarakter Ludo Loeloeraai, gewese klimtolkampioen van 

die Groot-Karoo, ’n bedevaartsreis na die Karoo-fonteinplaas met die soet water uit sy 

kindertyd – die plek wat hy ken soos die palm van sy hand en waar sy pa ook as 

waterfiskaal gewerk het. Hy stel sy ontmoeting met die fontein as ’n ontmoeting met ’n 

geliefde in die vooruitsig. Die verteller slaag daarin om die ou man “met oë wat al blouer 

raak”, sy verlange na sy verlore liefde, sy hunkering na die Karoo en die “onderaarde” 

(9) – die “ingedagte, private plek, daardie plek van water” (7) – en sy konfrontasie met 
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homself voor die leser se oë lewend te maak (Smith 2013:2). Dié bedevaart is ’n direkte 

reaksie op die berig dat hidrobreking in die Karoo toegepas sou word. 

Ludo lees van die hidrobreking en hoe giftige water diep in die rotslae gepomp gaan 

word, hoe dit die rots breek en gasse sou dryf na die oppervlakte, na die mense en na die 

industrie. Hy het in ’n huis grootgeword waar die woord “water” selfs ’n groter bekoring 

as die woorde “geloof, hoop en liefde” ingehou het, en hy besluit dus om met sy laaste 

bietjie krag iets te doen om hidrobreking te probeer voorkom. Hy dink aan 

skaliegasontwikkeling as ’n “nuwe soort boerdery of jagtery” waartydens die olie-

maatskappye die “oes” op antroposentriese wyse insamel. Hierdie kwessie sluit aan by 

Cohen en Duckert (2015:5) se idee dat die mens homself aan ekomaterialisme skuldig 

maak, hier in die proses van hidrobreking. Hier kan dus ook van Crutzen en Schwagerl 

(2011) se “nature is us”-moment gepraat word, omdat die mens as onderskeibare spoor 

in die geologiese strata as stratigrafieskrywer en -agent aangetref word. 

Ludo se pa, die waterfiskaal, is oortuig daarvan dat water die Karoolandskap se groot 

metafoor is en dat elke menslike emosie deur water gedra word. Hy waarsku dus dat 

daar nie met die water “gebodder” moet word nie omdat die mens sodoende met die siel 

van die Karoo peuter. Die waterfiskaal verklaar die mens tot rentmeester van die 

natuur: “En ons hou alles net in pag vir dié wat ná ons kom, ons kinders. Dis ons 

wagbeurt nou” (11). In weerwraak teen die hidrobreking stroop die water die vel van 

Loeloeraai se arm af toe hy uiteindelik by die fontein kniel en sy hand by die water 

insteek. 

1.2.6 Samevattend 

Erasmus (1999:679) glo dat Van Heerden se trefkrag as skrywer juis daarin lê dat sy 

literêre werke sonder uitsondering brandende sosiopolitieke vraagstukke van die Suid-

Afrikaanse konteks aanspreek, op sowel individuele as kollektiewe vlak. Die 

eksemplariese tekste in hierdie studie, naamlik Toorberg (1986), Die stoetmeester 

(1993), Kikoejoe (1996), Die swye van Mario Salviati (2000) en Gifkaroo (2012), is almal 

op die oog af deel van die Afrikaanse plaasromantradisie, maar hier is ook sprake van ’n 

verruiming van die tradisie met betrekking tot persepsies oor die natuur asook die mens 

se verhouding met materie. 



 
26 

Die natuur as hulpbron vir die mens word op die voorgrond geplaas deur die fokus van 

hierdie studie derhalwe te rig op die romanmatige voorstelling van kontemporêre 

kommersiële praktykte soos die benutting van grond, klip, olie, goud en water asook 

hidrobreking om toegang tot skaliegas te verkry – met die Karoo as kontaksone. Die 

huidige fassinasie met die geologie en die Antroposeen as onontginde aspek van die 

ekokritiek sal dus benut word om die intieme mens-mineraal-verhoudings binne die 

voorgestelde Antroposeen-epog te ondersoek. Dit is ’n spesifieke invalshoek wat nog 

weinig aandag in veral die Afrikaanse literatuurkritiek geniet het, alhoewel daar wel 

tersaaklike bydraes gepubliseer is deur Kotzé (2013; 2014), Smith (2014a; 2014b), en 

Wylie (2014). Bestaande ekokritiese navorsing met betrekking tot die Afrikaanse 

letterkunde was tot dusver egter hoofsaaklik gerig op plek/topografie en die materiële, 

en nie vanuit die invalshoek van óf die Antroposeen óf die geologie nie. 

Ter opsomming: die Karooplaas-interteks, my onthutsing oor die voorgenome 

skaliegasontwikkeling, my voorliefde vir die plaasroman, maar veral die plaasromans 

deur Van Heerden wat dikwels die mitologiese Karoolandskap as die protagonis in sy 

werk voorstel, asook die bestaande navorsinghiate oor spesifiek die Antroposeen en die 

geologiese implikasies van die mens se handeling, was alles faktore wat bygedra het tot 

hierdie keuse van ’n navorsingsonderwerp. 

1.3 Navorsingsvrae 

Uit die kontekstualisering en probleemstelling hierbo kom ’n aantal navorsingsvrae na 

vore. Die algemene of kontekstuele vrae word gevolg deur teksspesifieke vrae. 

1.3.1 Algemene of kontekstuele navorsingsvrae 

 Wat is die implikasies van die materiële wending in die menswetenskappe 

(insluitende die literatuurkritiek)? 

 Watter aannames onderlê die nuwe materialisme en die objekgeöriënteerde 

ontologie? 

 Waarna verwys die Antroposeen en wat behels die geologiese wending? 

 Wat beteken terme soos antroposentrisme en geologiese tyd? 

 Wat word verstaan onder konsepte soos geologie- en aardwording? 
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 Hoekom kan die aarde beskryf word as argief van die mensdom se geskiedenis? 

 Hoe word plek en ruimte as kritiese kategorie in die literatuurkritiek hanteer? 

 Watter beginsels is ter sprake by Westphal se geokritiek? 

 Wat beteken die begrip bioregionaliteit? 

 Wat is die implikasies van die magiese realisme en die onderaardse in die literêre 

teks? 

 Wat behels die literêre geografie? 

 Hoe kan aspekte van materie, geologie en/of geografie saamgelees word om ’n 

geotaal of leksikon te skep waarmee ’n geogebaseerde lesing van aardgebaseerde 

narratiewe onderneem kan word? 

1.3.2 Teksspesifieke navorsingsvrae 

Uit die algemene of kontekstuele navorsingsvrae kom ’n aantal vrae na vore wat telkens 

spesifiek betrekking het op Toorberg, Die stoetmeester, Kikoejoe, Die swye van Mario 

Salviati en Gifkaroo: 

 Hoe word die aard van materie in die onderskeie voorbeeldtekste uitgebeeld? 

 Wat behels materiële uitruiling en wat is die verhouding tussen die menslike en 

niemenslike in dié tekste? 

 Watter Antroposeen-merkers kan in die eksemplariese tekste geïdentifiseer 

word? 

 Hoe word die antroposentriese handelinge in die prosatekste uitgebeeld as 

bydraend tot die omgewingskrisis? 

 Hoe vind die verweefdheid tussen mens en materie neerslag in die betrokke 

literêre tekste en hoe inskribeer die mens in die onderhawige fiksie sigself op die 

aarde? 

 Hoe word die idee van geologie- en aardwording vergestalt in die Van Heerden-

prosatekste onder bespreking? 



 
28 

 Hoe kan Westphal se model gebruik word om ’n geokritiese lesing van die 

eksemplariese tekste te onderneem? 

 Hoe word teoretiese aspekte van ruimte, plek en bioregionaliteit (soos 

voorgehou deur onder andere Tally, Prieto en Buell) verreken in die uitbeelding 

van die Karoo in die geselekteerde fiksie? 

 Hoe vind die onderaardse as literêre troop en die magies-realistiese modus 

toepassing in die voorbeeldtekste? 

 Wat is die referensiële verhouding tussen die Karoo as werklike geografiese 

ligging en die verbeelde Karoo in die Van Heerden-tekswêrelde? 

 Hoe kan ’n multifokale saamlees van die materiële, geologiese en geografiese 

dimensies van die voorbeeldtekste bydra tot ’n verruimde lesing van Van 

Heerden se prosa? 

1.4 Doelformulering 

Die doelstellings van hierdie studie vloei voort uit die navorsingsvrae wat hierbo in 

afdeling 1.3 gestel is. 

Die oorhoofse doelstelling is om ’n ondersoek te loods na sekere begrippe en teorieë 

wat verband hou met die drie vermelde paradigmaverskuiwings (naamlik die materiële, 

geologiese en ruimtelike wending) in die menswetenskappe. Dié ondersoek het ten doel 

om, met die bruikbare terminologie en idees oor onderskeidelik materie, geologie en 

geografie wat uit hierdie navorsing voortspruit (tesame met idees oor die onderaardse 

en magiese realisme), ’n geogebaseerde lesing te onderneem van vyf gekose Karootekste 

deur Etienne van Heerden (naamlik Toorberg, Die stoetmeester, Kikoejoe, Die swye van 

Mario Salviati en Gifkaroo). Die volgende doelwitte is komponente van hierdie oorhoofse 

doelformulering: 

  om die idees van die nuwe materialisme en objekgeöriënteerde ontologie na te 

vors;  

 om die verskynsel van die Antroposeen as geologiese epog te beskryf met 

verwysing na konsepte soos antroposentrisme en geologiese tyd; 
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 om die Karoo as kontaksone te beskryf waar antroposentriese handelinge as ’t 

ware op die aarde geïnskribeer word en selfs bydra tot omgewingsmisbruik;  

 om Yusoff se teorie van geologie- en aardwording uiteen te sit; 

 om die beginsels onderliggend aan Westphal se geokritiek te verken; 

 om Tally, Prieto en Buell (om maar enkeles te noem) se uitsprake oor ruimte, 

plek en bioregionaliteit onder die loep te neem; 

 om die studieveld van literêre geografie te omskryf; 

 om die referensiële verhouding tussen werklike plekke en tekswêrelde te 

oorskou; 

 om aspekte rondom die magiese realisme en die ondergrondse te verken, en 

 om ’n gekombineerde geotaal uit die bostaande teoretiese insigte te formuleer. 

Uit hierdie oorhoofse doelstelling volg die onderstaande teksspesifieke doelstellings 

met verwysing na die vyf geselekteerde Karootekste deur Van Heerden: 

 om materialiteitmerkers in die voorbeeldtekste te identifiseer wat die omvang 

en aard van materialiteit verduidelik; 

 om die verhouding tussen mens en materie asook tussen menslik en 

niemenslik in die Van Heerden-tekste te ondersoek; 

 om deur die prisma van die Antroposeen as geologiese epog die 

antroposentriese handelinge van die romankarakters te beoordeel; 

 om geologiese tyd te jukstaponeer met menslike geskiedenis; 

 om Antroposeen-merkers (soos byvoorbeeld geologiese aanduiders) in die 

eksemplariese tekste te identifiseer en te ontleed; 

 om die manifestasie van aard- en geologiewording (Yusoff se 

“anthropogenesis”) in die Van Heerden-tekste na te speur; 
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 om ’n geokritiese lesing van die onderskeie tekste te onderneem soos in die 

vooruitsig gestel deur Westphal; 

 om ruimtelike en topografiese aanduiders in die voorbeeldtekste aan te stip; 

 om die betekenisgenererende aspekte van plek in die bostaande tekste te 

vertolk met behulp van onder andere Westphal, Prieto, Tally, Buell en Smith se 

uitsprake; 

 om die geografiese voorstelling of projeksie van die Karoo as plek in die 

geselekteerde literêre tekste te ondersoek (met onder meer insigte uit die 

literêre geografie en geokritiek); 

 om die magies-realistiese aspekte van die gekose tekste aan te toon; 

 om die voorkoms van ’n literêre troop soos die onderaardse by die 

geselekteerde tekste te verken, en 

 om die geogebaseerde leksikon wat voortspuit uit die kombinasie van teorieë, 

insigte en uitsprake oor materie, geologie en ruimte aan te wend ten einde die 

aardgesentreerdheid van Van Heerden se Karootekste te beskryf. 

1.5 Teoretiese raamwerk 

In die inleidende probleemstelling is daar alreeds verwys na die teoretiese raamwerk 

van hierdie studie, wat opsommenderwys hier net weer verskaf sal word met verwysing 

na enkele sleuteltekste, sonder om die talle vakwetenskaplike artikels en bronne by 

name te herhaal wat reeds in die voorafgaande inleiding genoem is en wat in hoofstuk 2 

verder uitgewerk sal word (sien afdelings 1.1 en 1.2 asook hoofstuk 2). Die oorhoofse en 

organisatoriese beginsel was om teoretiese bronne oor materialiteit, geologie en 

geografie in die menswetenskappe as vertrekpunt te neem vir die ontleding van die 

gekose literêre tekste. 

Oor materialiteit is daar na etlike bronne oor die nuwe materialisme verwys, soos 

byvoorbeeld dié van Alaimo (2010), Barad (2003, 2007), Bennett (2010), Harman (soos 

aangehaal in Smith 2014b), Iovino (2012a; 2012b; 2015, 2016) en J. Smith (2012; 2014). 

Hier te lande het Susan Smith (2014a; 2014b) en Susan Meyer (2015) ook artikels oor 

materialiteit (die aard asook wisselwerking met die niemenslike) met verwysing na die 
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Afrikaanse letterkunde die lig laat sien, maar die toepassing daarvan was nie primêr 

gerig op Van Heerden se werk nie. 

Timothy Morton (van “dark ecology”-faam) se artikel “Here comes everything: The 

promise of object-orientated ontology” (2011b) en sy publikasie Hyperobjects: 

Philosophy and ecology after the end of the World (2013) het veel bygedra tot die 

bespreking oor die objekgeöriënteerde ontologie en konsepte soos hiperobjekte en die 

vreemde vreemdeling. 

Jeffrey Cohen (wat die term “inhuman ecologies” gebruik) se uitsprake in Inhuman 

nature (2014) en Stone: An ecology of the inhuman (2015a) was besonder bruikbaar in 

die bespreking oor die aard van materie, en veral die wese van klip. 

Oor antroposentrisme is daar gesteun op Eugene F. Stoermer se gedagte van die 

Antroposeen as nuwe geologiese epog, soos uiteengesit in The Anthropocene Review 

deur Oldfield e.a. (2013); “Geology of mankind” deur Crutzen (2002); “The 

Anthropocene: Are humans now overwhelming the great forces of nature?” deur Steffen 

e.a. (2007), en The basics of geomorphology deur Gregory en Lewin (2014), om maar 

enkeles te noem. Haraway (2015; 2016) se insigte oor die Antroposeen was ook 

rigtinggewend. 

De Bruyn se studie “Earlier is impossible: Deep Time and geological posthumanism in 

Dutch fiction” (2013) het as voorbeeld gedien van hoe geologiese tyd in literêre tekste 

bestudeer kan word. Die artikel van Premoli (2020) getiteld “Scalar tension on the 

(post-)colonial Anthropocene in Ingrid Winterbach’s To hell with Cronjé” in Journal of 

Southern African Studies het bevestig dat ’n geologiese lesing van die literêre teks wel 

haalbaar is. Die vakwetenskaplike artikels van Marshall (2015) en Ivanchikova (2018) 

oor Antroposeen-fiksie en fiksie van die geologiese wending was veral bruikbaar ten 

opsigte van tekstipering. 

Yusoff se beginsel van ’n nuwe storie vir die oorsprong en wesensleer van die mens, 

naamlik antropogenese, wat die mens se oorsprong en einde in die geologie (en nié in 

die biologie nie) setel, word in “Anthropogenesis: Origins and endings in the 

Anthropocene” (2015a) uiteengesit.  
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Ten opsigte van die studie van ruimte is daar oorwegend verwys na navorsing deur 

Bertrand Westphal en sy teorie van geokritiek soos wat dit in Geocriticism: Real and 

fictional spaces (2011b) uiteengesit word. In dié publikasie stel hy spesifiek ondersoek 

in na die rol van verwante konsepte soos ruimtelikheid, kartering en topografie in 

literêre studies. Met sy uitsprake stel Westphal in die vooruitsig dat die band tussen 

mens en ruimte herontdek sal word in ’n poging om die kognitiewe, etiese en 

emosionele affiniteite tussen mens en geologie te verbeter. Hy voorsien dat die proses 

noodwendig ook sal lei tot die desentralisering van die mens, wat saamhang met sy 

observasie dat die egosentrisme van die verlede nou in die letterkunde vervang word 

met ’n nuutgevonde ekosentrisme. Westphal baseer sy stellings op sy interpretatiewe en 

kritiese model van geokritiek om die nuwe ruimtelike implikasies van die 

postmodernisme aan te spreek. 

Onder Robert Tally se redakteurskap het Geocritical explorations: Space, place and 

mapping in literary and cultural studies (2011) verskyn, en sy eie navorsing oor 

ruimtelikheid (“spatiality”) is ook betrek. Eric Prieto se publikasie Literature, geography, 

and the postmodern poetics of place (2013) het veel bygedra tot die bespreking oor plek. 

Seeking spatial justice (2010) van Soja het ook bygedra tot ’n beter begrip van plek. 

Lawrence Buell se insigte oor plek en bioregionaliteit, soos onder meer vervat in die 

volgende publikasies, was van onskatbare waarde: The environmental imagination: 

Thoreau, nature writing, and the formation of American culture (1995) en The future of 

environmental criticism: Environmental crises and literary imagination (2005). 

Oor literêre geografie is daar veral geleun op die bydraes van Noble en Dhussa (2009), 

Brosseau (1994), Salter en Lloyd (1977), Geertz (1988) en vele ander. Piatti e.a. (2009) 

in Mapping literature: Towards a geography of fiction, wat verskyn het in Cartography 

and art: Lecture notes in geoinformation and cartography onder redakteurskap van 

Cartwright, Garner en Lehn, is met vrug geraadpleeg. Smith (2012; 2021) se artikels oor 

enersyds plek en ingeplaaste skryf en andersyds oor literêre kartografie en ruimte het 

die bespreking oor die Karoo as georuimte in afdeling 3.2. gelei, aangevul deur insigte 

van plekkritici soos Buell en veral ook insigte uit die literêre geografie soos hierbo 

vermeld. 

Robert MacFarlane se Underland: A deep time journey (2019) het die bespreking oor die 

onderaardse en geologiese tyd teoreties geanker. Oor die magiese realisme is daar 
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hoofsaaklik verwys na die uitsprake van Faris (1995; 2004) soos geformuleer in 

Ordinary enchantments: Magical realism and the remysticfication of narrative (2004). 

Teoretici soos Leal (1995) en Chanady (1985; 1995) is (onder meer) aanvullend tot 

Faris betrek. 

Oor Van Heerden se verbondenheid met die Karoo is talle resensies (deur onder meer 

Burger, Lombard, Painter en Viljoen), onderhoude (sien Terblanche, Brand, De Vries, 

Warnes), artikels (deur Meyer, Van der Merwe, Du Plooy) en literatuurgeskiedenisse 

(vergelyk Roos en Rossouw se bydraes in Perspektief en profiel onder redakteurskap van 

Van Coller) geraadpleeg, soos onder meer aangetoon word in afdeling 3.3.2.7. Van 

Heerden se erkennings agter in sy eie romans was dikwels ook ’n kompas vir die 

bespreking van sy Karootekste. 

Die bronvermeldings hierbo verteenwoordig egter maar net ’n fraksie van die bronne 

wat geraadpleeg is en wat volledig in die lys van geraadpleegde bronne weergegee 

word. 

1.6 Terreinafbakening en werkswyse 

In die beoogde studie word die materiële, geologiese en geografiese dimensies van vyf 

geselekteerde aardgebaseerde Karootekste deur Etienne van Heerden ondersoek. Die 

metodologie sal gegrond wees op ’n teoretiese bestudering van denkrigtings, teorieë, 

uitsprake en begrippe wat verband hou met drie opmerklike draaipunte (“turns”) in die 

menswetenskappe: die materiële, geologiese en ruimtelike wendinge. Die nuwe 

materialisme en objekgeöriënteerde ontologie (OO), Antroposeen-teorieë en -terme 

(antroposentrisme, antropogenese, geologiese tyd), plek-en ruimteteorieë (van onder 

andere Westphal, Tally en Prieto), bioregionaliteit en literêre geografie word in hoofstuk 

2 ondersoek. Hoofstuk 2 sluit dus teorie in wat met materie, geologie en ruimte/plek 

verband hou. 

In hoofstuk 3 word daar verder uitgebrei op die terminologiese sy van die studie deur ’n 

teoretiese bespreking van die referensiële verhouding tussen die geografiese Karoo en 

die verbeelde tekswêrelde (met gebruikmaking van insigte uit die geokritiek, literêre 

kartografie en literêre geografie). Hoofstuk 3 verwys na bylae met betekenisdraende 

newetekste en metadata soos blyk uit die Lys van afbeeldings in Bylaag A wat volg op die 

inhoudsopgawe. Naas Van Heerden is daar ook bondige vermeldings van enkele ander 
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Karooskrywers (en weer is die lys nie uitsluitend nie). Twee aspekte wat tipies is van die 

Van Heerden-Karoovertellings, naamlik die magiese realisme as literêre modus en die 

onderaardse as literêre troop, word in hoofstuk 3 hanteer. Hierdie twee teoretiese 

konsepte kom dus nie in hoofstuk 2 aan bod nie, alhoewel aspekte van die onderaardse 

wel saamgelees kan word met die geologiese wending en ook met Westphal se 

stratigrafiese beginsel.  

Hierdie teoretiese konsepte en modelle sal daarna toegepas word op ’n capita selecta 

van slegs vyf magies-realistiese Karootekste uit die Van Heerden-oeuvre ten einde die 

omvang van die studie te beperk: Toorberg (1968), Die stoetmeester (1993), Kikoejoe 

(1996), Die swye van Mario Salviati (2000) en Gifkaroo (2012). Die keuse bestryk dus 

vier romans en ’n novelle (Gifkaroo) en verteenwoordig hoegenaamd nie al die tekste 

deur die outeur wat as sogenaamde Karootekste beskou sou kon word nie. In hoofstuk 3 

sal daar egter wel baie kortliks verwys word na enkele ander tekste in die oeuvre wat 

buite die bestek van hierdie navorsing val. Benewens oorwegings van lengtebeperking is 

die deurslag oor watter tekste uit die Van Heerden-oeuvre uiteindelik in die studie moes 

figureer, gegee deur die feit dat al die eksemplariese tekste ten volle in die Karoo afspeel 

(en nie slegs gedeeltelik nie). Juis daarom is 30 nagte in Amsterdam (2008) en Die wêreld 

van Charlie Oeng (2017) nie vir ontleding betrek nie, alhoewel beide romans ook ’n 

boeiende lesing binne die parameters van die studie tot gevolg sou kon hê. 

Die studie word in twee fases aangepak. Die teoretiese oorsig en kontekstualisering soos 

hierbo verduidelik, word in hoofstuk 2 en 3 verskaf. 

Die tweede toepassingsfase van die navorsing behels ’n interpretasie en ontleding van 

die vermelde literêre tekste. Die teoretiese aannames soos uiteengesit in hoofstuk 2 en 3 

sal nie in gelyke mate by elke toepassingshoofstuk betrek word nie, en soms sal die 

bespreking van sekere aspekte nie as ’n aparte afdeling aangebied word nie, maar 

eerder op ’n geïntegreerde wyse betrek word. Toorberg word in hoofstuk 4 in oënskou 

geneem, Die stoetmeester in hoofstuk 5, Kikoejoe in hoofstuk 6, Die swye van Mario 

Salviati in hoofstuk 7 en Gifkaroo in hoofstuk 8. Hoofstuk 4 tot 8 word telkens ingelei deur 

’n kort kontekstualisering van die onderhawige literêre teks, gevolg deur ’n veelkantige 

toepassing van die teoretiese uitgangspunte soos uiteengesit in hoofstuk 2 en 3. Die 

samevatting en slotsom volg in hoofstuk 9. Die lys van geraadpleegde bronne asook 

enkele bylae sluit die studie af.  
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As verwysingstegniek word die verkorte Harvard-metode gevolg, maar waar die 

betrokke teksontledings geskied, sal daar, om steurende herhalings te vermy, afgewyk 

word van dié tegniek deur slegs na die bladsynommers van die betrokke werk onder 

bespreking te verwys en nie telkens weer na die outeur en publikasiedatum nie. 

In die titel van die proefskrif word die woord “geogebaseerde” spesifiek gebruik om ’n 

veel wyer net te gooi as slegs (Westphal se gebruik van) “geosentriese”, wat 

vanselfsprekend ook hierby inbegrepe is. Die navorsing betrek, soos hierbo verduidelik, 

aspekte van die geologiese, materiële en geografiese. Die kontoere van die studie 

behoort na hierdie inleiding nou ook duidelik te blyk uit die volledige titel: Die aarde as 

argief: 

 ’n Geogebaseerde lesing van geselekteerde Karootekste deur Etienne van Heerden. 
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HOOFSTUK 2 
Konteks en teorie: die materiële, 
geologiese en ruimtelike wendinge 

Ons voortbestaan hang van die handvol grond af. Koester dit en dit sal 
sorg dat ons nooit honger ly nie, dit sal sorg vir ons daaglikse energie, dit 
sal sorg dat ons ’n skuiling teen die wind, son, koue en reën het. Vernietig 
en minag dit en die grond sal ineenstort en die hele mensdom saamneem. 

’n Ode aan grond in ’n Sanskritteks uit 1500 v.C. (aangehaal in Monbiot 
2015) 

2.1 Inleiding 

In hoofstuk 1 is daar reeds gewys op die multifokale benadering waarop hierdie 

navorsingsverslag berus. In hoofstuk 2 word daar ’n teoretiese oorsig verskaf oor al die 

verbandhoudende teoretiese begrippe en idees wat van belang is vir hierdie studie. Drie 

belangrike eietydse paradigmaverskuiwings binne die menswetenskappe (en by 

implikasie dus ook sigbaar in literêre kritiek), naamlik die materiële wending (sien 

afdeling 2.2), die geologiese wending (sien afdeling 2.3) en die ruimtelike wending (sien 

afdeling 2.4) vorm die spilpunt van hierdie studie. Dié onderskeie wendinge met die 

interdissiplinêre teoretiese konsepte wat elkeen onderlê, word later in elke 

toepassingshoofstuk simultaan-perspektiwies verken ten einde die interpretasie van die 

betrokke literêre tekste te verruim. 

Die waarneming dat daar in die huidige tydsgewrig ’n besonder opsigtelike interaksie 

tussen materie, geologie, geografie en letterkunde bestaan, stem ooreen met uitsprake 

van Pocock (1988), Brosseau (1994), Noble en Dhussa (2009), Bonneuil (2015) en 

Rindanpää (2016). Die term “geologie” behels volgens Schutte en Cena (2021) die studie 

van die aarde en die bestudering van die materiale waaruit die aarde bestaan asook die 

kenmerke en die strukture wat op aarde gevind word. Die term “geografie” behels  

volgens Whittemore (2021) die studie van die aarde se landskappe, mense, plekke en 

omgewings. Die invloedryke rol wat dié teoretici speel in die totstandkoming van ’n 

geologiese wêreldbeeld (wat ook neerslag vind in die letterkunde) verdien veral 

vermelding. Van Heerden se kontemporêre Karoo-romans saam met voorgangertekste 

deur Schreiner, Butler, Langenhoven, De Vries, Marais en Muller staan ook in die teken 
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van dié tipe aardgesentreerde of geosentriese narratiewe, soos wat in hoofstuk 4 tot 8 

aangetoon sal word. 

In die inleidende probleemstelling is daar alreeds verwys na die teoretiese raamwerk 

van die nuwe materialisme soos gedefinieer deur Graham Harman (aangehaal in Smith 

2014b:749) vermeld dat die interdissiplinêre klem internasionaal val op materialiteit en 

materialisme (ook beskryf as die nuwe materialisme en objekgeoriënteerde ontologie 

(OO). Iovino (2012a:134) noem dit met reg ’n ontploffing in navorsing oor hierdie 

onderwerp. Teoretici soos Alaimo (2010:7) en Iovino (2012b:3) beskryf dié oplewing as 

die materiële wending (“material turn”). Abstrakte tekstuele teorieë van onder andere 

Jacques Derrida, Julia Kristeva en Michel Foucault wat die afgelope aantal dekades 

oorheersend was, word tans deur die materiële wending uitgedaag. Die nuwe 

materialisme het uiteraard ’n invloed op die ekokritiek omdat ekokritici die skeiding 

tussen teorie en materie (vanweë die vermeende interkonnektiewe aard van 

verskillende liggaamlike nature) lank reeds bevraagteken. 

Ekokritici bepleit ’n herevaluasie van die skeiding tussen materie en teorie, tussen objek 

en subjek, tussen natuur en kultuur en tussen die lewende en nielewende, wat tot ’n 

naatlose integrasie van hierdie opponerende konsepte sal lei. Die sentrale beginsel van 

die radikale ekologie (“deep ecology”), naamlik die beginsel van biosentriese gelykheid, 

onderlê hierdie gedagte. In afdeling 2.2 word vervolgens ondersoek ingestel na die aard 

van materie, die inter- en intra-aksie met materialiteit en die wyse waarop materie selfs 

narratologies optree. Hiperobjekte, die wyse waarop dit terugtrek, asook die invloed 

daarvan op die mens en op die voortbestaan van die planeet word belig. Cohen en 

Duckert (2015:5) benut die term ekomaterialisme om aan te toon dat die mens die aarde 

en sy hulpbronne eksploiteer en dus sodoende antroposentries optree. Volgens 

Copeland (2009) en Iovino (2012a) tree die mens antroposentries op teenoor diere en 

die natuur vanweë die menslike vermoë tot berekende intensie. 

Die Italiaanse geoloog Stoppani het reeds in 1873 die groeiende impak van die mens op 

die omgewing vermeld. Hy vergelyk hierdie aardbewonende krag, naamlik die mens, 

met die grootste aardkragte. Wetenskaplikes doen aan die hand dat ’n nuwe geologiese 

tydperk, naamlik die Antroposeen, aangekondig moet word (Morelle 2015). Volgens 

Normand (2014) word die geologiese wending (“geological turn”) met hierdie 

aankondiging ingelui, en dié wending word in afdeling 2.3 onder die loep geneem. 
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Oldfield e.a. (2013:1) definieer die Antroposeen as die verandering van die aarde deur 

menslike aktiwiteite. Vir Domanska (2010:118) behels antroposentrisme ’n 

mensgesentreerde benadering tot die wêreld. Yusoff (2015a:3) benoem die 

antropogenese, wat die mens identifiseer as organisme wat oor geologiese krag beskik; 

die mens word dus as geomorfiese agent bestempel. Die kapasiteit van die mens as 

geologiese krag het gelei tot klimaatveranderinge in die Antroposeen wat verreikende 

gevolge vir die voortbestaan van die aarde inhou. Biogeografiese studies bespieël dat die 

verspreiding van organismes reeds permanent verander is deur die mens se inmenging 

in die ekosisteme van die wêreld. Die studie van fossielrekords en spoorelemente (wat 

bekend staan as stratigrafie) wys die mens se invloed uit op grondvorming in die 

opeenvolgende lae strata deur die verskyning van fossiele. Haraway (2016:44) noem die 

Antroposeen tereg “this time-space-global thing”. 

Tyd en ruimte word intrinsiek ook met fiksionele tekste verbind, en Mikhaїl Bakhtin 

(1981) noem dié tydruimtelike kombinasie die chronotoop (“chronotope”). Gedurende 

’n tydperk wat deur die ruimtelike wending gekenmerk word, is tyd nie meer die 

belangrikste kategorie van ontleding nie, maar wel ruimte (Vaara & Pedersen 

2013:594). Dit word nou volgens Peraldo (2016:1) as een van die sentrale metafore in 

die literatuur en literêre kritiek beskou, en kom in afdeling 2.4 aan bod. Die term 

ruimtelike wending (“spatial turn”) as transdissiplinêre fenomeen is in 1989 gemunt 

deur Edward Soja in Postmodern geographies (1989). Tekstuele en werklike plekke 

vorm die kern van die ontleding van ruimtelike narratiewe. Die term 

geomenswetenskappe, wat uit die geokritiek voortgevloei het, dui op ’n kreatiewe 

interaksie tussen geografie en die menswetenskappe (Richardson e.a. 2011:3). 

Geokritiek is ’n nuwe model vir die lees van literêre tekste; ’n interdissiplinêre 

ontledingsmetode wat ruimte, plek en geografiese praktyke in die literêre kritiek op die 

voorgrond plaas. In “Mapping time” karteer Edward L. Ayers (2011) veranderinge in die 

geskiedenis deur ’n gelaagde beeld van sosiale strukture te skep om sodoende ’n storie 

te vorm van komplekse verhoudings uit die verlede. Westphal (2011b) teoretiseer die 

studie van ruimte en plek in letterkunde deur die term geokritiek te munt, en 

identifiseer tewens die vier beginsels daarvan: geosentrisme, multifokalisasie, die 

veelsintuiglike beginsel en stratigrafie (vergelyk afdeling 2.4). 
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2.2 Die materiële wending 

2.2.1 Inleidende opmerkings 

Ekokritici soos Glotfelty (1996:xxiv) en Barad (2003:308) is onder meer voorstanders 

van die nosie van materiële wending in die humanisme, en hulle beklemtoon die 

noodsaaklikheid daarvan om weg te beweeg van abstrakte tekstuele teorieë om 

sodoende terug te beweeg na die konkreetheid van eksistensiële terreine, terwyl die 

impak van die materiële werklikheid op beide die menslike en niemenslike dimensies 

van lewe aanvaar word. Soos hierbo genoem, het die materiële wending in die 

literatuurstudie so onlangs soos 2010 posgevat. 

Objekgeoriënteerde ontologie (“Object Oriented Ontology”, in Engels afgekort as OOO), 

’n term geskep deur Graham Harman (aangehaal in Smith 2014b), kan gesamentlik met 

materialisme gesien word as verteenwoordigend van ’n nuwe studieterrein (naamlik die 

nuwe materialisme) wat vanweë die multidissiplinêre aard daarvan ’n rol speel oor ’n 

breë spektrum van dissiplines en navorsingsterreine – soos byvoorbeeld die 

ekoliteratuur (Smith 2014b). Beide die objekgeoriënteerde ontologie en die nuwe 

materialisme plaas materie (as objek) sentraal en sluit in daardie opsig aan by die 

ekokritiek, wat soos volg deur Childs en Fowler (2009:65) omskryf word: 

The study of literary texts with reference to the interaction between human activity 

and the vast range of natural or nonhuman phenomena which bears upon human 

experience – encompassing (among many things) issues concerning fauna, flora, 

landscape, environment and weather. (outeur se kursivering) 

In die seminale publikasie The ecocriticism reader: Landmarks in literary ecology 

(Glotfelty & Fromm 1996) verduidelik Glotfelty (1996:xix) die ekokritiek as “[having] 

one foot in literature and the other on land; as a theoretical discourse, it negotiates 

between the human and the nonhuman”. Meyer (2013) redeneer dat ekokritiek 

interdissiplinêr van aard is en ook die studie van kultuurprodukte behels wat die 

menslike verhouding met die natuurlike wêreld verken. 

’n Nuwe fokus op die materiële en objekgeoriënteerde ontologie speel toenemend ’n rol 

op ’n verskeidenheid van studieterreine, soos die antropologie, argeologie, ekonomiese 

wetenskappe, geografie en geologie (Smith 2014b). Objekgeoriënteerde ontologie behels 

dat alle objekte – die tasbare en die onpeilbare (“unfathomable”) – dieselfde ontologiese 
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status deel en dat alle objekte wérklik is (Montroso 2014:39). Objekgeoriënteerde 

ontologie word soos volg deur Smith (2012:925) beskryf:  

[...] ’n teoretiese denkrigting wat ’n herbesinning oor materialiteit tot gevolg het: Dit 

waaruit ons liggame en die natuurlike wêreld om ons gemaak is. Dit poog om die 

verdeling tussen materie en die kulturele konstruksie daarvan – ’n direkte 

uitvloeisel van die postmodernisme en die poststrukturalisme – te oorbrug. (my 

kursivering) 

In Inhuman nature karteer Cohen e.a. (2014) die aktiwiteite van voorwerpe, kragte, 

elemente en verhoudings wat hulleself op ander maniere onderhou en gedra as wat die 

mens doen. Die begrip natuur dui volgens Cohen (2014:i) sowel die eienskappe van 

hierdie niemenslike (“inhuman”) aktiwiteite en verhoudings aan as die ekologiese 

verweefdheid tussen al hierdie sake. Anders as wat die mens dink, is hy of sy nie 

verwyderd van al hierdie niemenslike elemente en kragte nie – die mens vorm deel van 

die interkonnektiewe web wat alle lewe onderhou. Die tradisionele Westerse digotomie 

tussen natuur en kultuur, soos onder andere deur Plumwood (1993:120); Marais 

(2006:292) en Morton (2010a:3) beskryf, word derhalwe ondermyn. Hogan (1998:12) 

beweer dat daar ’n besliste terugkeer is na die idee dat alle materie lewend is en met 

energie resoneer. Hierdie inheemse intelligensie sluit aan by die Gaia-hipotese (sien 

afdeling 1.1) wat gedurende die 1980’s deur Lovelock geformuleer is en waarvolgens die 

aarde as ’n enkele intelligente organisme gesien word. 

2.2.2 Nuwe materialisme: definisies en historiese oorsig 

Smith (2014b) definieer die materiële wending in die literatuurteorie as ’n wending 

waardeur “abstrakte vertekstualisering aangevul en selfs vervang word met ’n 

herontdekking en herontginning van die materialiteit van die omringende werklikheid 

en van literêre teorieë”. Die ekokritiek as studieterrein vereis volgens Smith (2014b) dat 

aandag eweneens gegee word aan hoe die niemenslike wêreld om ons bestaan. Die term 

ekologie verwys byvoorbeeld na die bestudering van die verhouding tussen organismes 

en hulle omgewing. Literatuur waarin daar baie raakpunte met ekokritiese en 

omgewingskwessies voorkom, noop navorsers om – soos Meintjes (1995:77) aanvoer – 

die model van ekologie op die lees van letterkunde toe te pas. Hy is van mening dat “’n 

oeuvre, ’n genre en selfs ’n hele literatuur as ’n groter ekologiese sisteem” gesien kan 

word. ’n Literatuur-ekologiese benadering tot tekste behels egter veel meer as die 

geykte natuurpoësie, die uitbeelding van diere in letterkunde of natuurbeskrywings in 
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die prosa (Meintjes 1995:77). Literêre tekste kan volgens ekokritici ’n proses van 

verandering bewerkstellig. 

Meintjes (1995:78) beklemtoon dat hierdie soort tekste poog om dieselfde te vermag as 

wat politiek-betrokke tekste wil bereik, naamlik dat ’n bepaalde aktualiteit ontgin word 

met die doel om iets daaraan te probeer verander. Dit is verder duidelik dat die 

omgewingsgerigte of ekologies-betrokke teks, of ’n ekologiese benadering tot tekste in 

die algemeen, in terme van die hedendaagse progressiewe benadering tot ekologiese 

aangeleenthede nie van die politiek in die breër sin te skei is nie. Cock (1991:1) sien 

hierdie progressiewe ekologies-betrokke tekste “as deeply political in the sense that 

they are embedded in access to power and resources in society”. Hy verbind dus die 

stryd teen sosiale ongeregtigheid en die eksploitasie van mense met die stryd teen die 

uitbuiting van die omgewing. 

Smith (2015) voer aan dat die nuwe materialisme impliseer dat materie nie bloot in 

tekste ondersoek word nie, maar self ook as tekste beskou kan word. Betekenis en 

diskoers word volgens Iovino (2015:71) geproduseer in die vorm van stories wanneer 

materie uitdrukking gee aan die eie konkrete realiteit tydens ’n interaksie met die 

menslike dimensie en met sigself. Smith (2012:893, 928) benut die term “verhalende 

materie”, terwyl Iovino (2012b:136) die term “verhaalde materie” verkies – waar die 

vertelling deur die mens oorgedra word. Volgens Felstiner (2009:337) wil die natuur 

sodoende deelneem aan verhale. 

Die term “new materialism” of “neo-materialism” is vir die eerste keer in die tweede 

helfte van die 1990’s onafhanklik van mekaar deur Manuel DeLanda en Rosi Braidotti 

gebruik in ’n kultuurteoretiese konteks (sien Dolphijn & Van der Tuin 2012:93). Smith 

(2012:892) som die nuwe materialisme op as ’n teoretiese raamwerk waarin die natuur 

nie as ’n passiewe sosiale konstruksie (“passive social construction”) gesien word nie, 

maar as ’n bemiddelende krag wat interaksie met en verandering van ander elemente 

teweegbring, insluitende die mens: “Materie veronderstel ’n terrein van kennis en aksie 

waar materiële formasie ontstaan; dus, menslike en niemenslike liggame wat in 

samehang en vervlegting met mekaar optree” (Smith 2014b; my kursivering). Materie 

kan gevolglik nie beperk word tot geykte dualismes van natuur/kultuur, 

materie/intellek, lewend/nielewend en menslik/niemenslik nie, maar kan eerder as ’n 
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meervlakkige konsep gesien word wat die materialiteit van sowel die menslike liggaam 

as die natuurlike en nienatuurlike wêreld insluit. 

Die mens kan volgens Smith (2015) as deelnemer aan die wêreld interaktief met die 

wêreld en ander wesens verbind word. Die mens kyk en neem kennis – hierdie wete 

maak die mens intra-aktief betrokke. Kennisname is ’n kognitiewe toe-eiening wat 

patrone van ingryping of tussenkoms en uiteindelik kennisskepping bewerkstellig. 

Barad (2003:803) maak ons bewus van diffraksie oftewel deelnemende skeuring; ’n 

breuk in die lineariteit van individuele elemente se eienskappe. Barad (2003:803) sien 

diffraksie as die teenoorgestelde van refleksie, wat slegs ’n herhaling op ’n ander plek is. 

Diffraksie op sy beurt kombineer elemente op ’n nuwe wyse wat nuwe eksperimentele 

voorwaardes tot stand bring. 

Om kennis te dra van iets is om op ’n direkte wyse by materie betrokke te raak en te 

verstaan dat subjekte en objekte verweef is met mekaar, en dat objektiwiteit ook 

verantwoordelikheid teenoor die verweefdhede (waarvan ons deel is) insluit. Materie-

betekenis en dus ook materie-diskoers wat die mens insluit, word volgens Smith (2015) 

geproduseer deurdat deelname intramaterieel geskied. Die uitruil van materie en 

materie word transsubstansie genoem en daardeur ontstaan daar ’n eenheidsgevoel 

tussen byvoorbeeld mens en dier. Iovino (2012b:135) beklemtoon voorts dat materie 

die substansie van alle dinge is en dus is materiële formasies nie te skei van die gees, die 

intellek en die bewussyn nie.  

Allen (2014:61) teken aan dat die veertiende-eeuse vertaler en ensiklopedikus John 

Trevisa alreeds aangetoon het dat materiële bestaan vir hom gekarakteriseer is deur die 

meetbaarheid daarvan. Die nuwe materialisme fokus (binne die teoretiese raamwerk) 

volgens Smith (2014b:755) ook op materie as ’n “fisiese substansie wat gewig het en 

ruimte beslaan”. Iovino (2012b:135) beskou materie as die substansie van alle dinge en 

materiële formasies (insluitend menslike en niemenslike liggame, lewende en 

nielewende dinge) as onderskeibaar van die gees, die intellek en die bewussyn. 

Harris (2014:17) sien ekologiese verowering of inbreuk (“ecological conquest”) as ’n 

status in die ekologie van die niemenslike; ’n wyse van bestaan wat so oud is soos die 

mens se bestaan buite die tuin van Eden. Die ingebreekte word die niemenslike – dit is 

die objek nadat dit deur die mens bewerk is, byvoorbeeld die standbeeld ná die klip – ’n 
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proses wat transformasie deur die mens behels (Harris 2014:19). Newton se eerste wet 

van beweging spel die eenvormigheid van ruimte, materie en meting uit wat 

wetenskaplike meganismes karakteriseer (Allen 2014:69). Die nuwe materialisme jaag 

dus die onmeetbare in materie na – dit wat intrinsiek weerstand bied teen 

representasie; ’n materialiteit wat volgens Allen (2014:70) gekenmerk word deur 

intensiteit eerder as uitbreiding. Die nuwe materialisme fokus veral op die deelnemende 

krag van materie terwyl die objekgeoriënteerde ontologie volgens die ekofilosoof 

Timothy Morton weer fokus op die omkeer van bepaalde rolle en posisies (veral die 

rolle van subjek en objek). Tydens dié omkeer van rolle neem die objek die sentrale 

posisie in en die mens se meerderwaardige posisie ten opsigte van objekte word 

sodoende ondermyn. Hierdie beginsel staan antroposentrisme teen en plaas objekte op 

die voorgrond “as onafhanklik van menslike persepsie en onbegrens deur menslike 

toekenning van betekenis” (Smith 2014b:753). 

Morton (2010b:4) maak dit duidelik dat ekologie diepliggend oor saambestaan gaan en 

dat bestaan altyd saambestaan (“coexistence”) behels omdat geen mens ’n eiland is nie. 

Die mens kan dus nie die natuur as verwyderd van sigself sien nie. Die natuur kan ook 

nie bloot gesien word as ’n plek waarheen die mens kan ontsnap om sodoende te 

ontspan nie – só ’n houding sal tot afstandelikheid en objektivering lei en volgens 

Morton (2010b:4) geen gevoelsband, kontinuїteit van plek of kollektiewe 

identiteitskepping met die natuur tot stand bring nie. Relke (1999:322) beweer dat die 

onderskeid tussen natuur en kultuur deur die fokus op materialiteit opgehef moet word 

in die sogenaamde “overlap zone” waar die sfeer van die organiese en die sfeer van die 

simboliese oorvleuel. 

Die wyse waarop objekte terugtrek sodat die volle geheel daarvan nooit waargeneem 

kan word nie, word deur Morton (2011b:167) verwoord, terwyl hy hiperobjekte soos 

aardverwarming (waarvan die omvang terugtrek deurdat ons dit nie direk kan sien of 

aanraak nie) beskryf. Hierdie hiperobjekte bestaan ongeag of ons dit kan sien al dan nie, 

en sal waarskynlik nog lank ná die mens se bestaan steeds daar wees. Hiperobjekte 

word deur Morton (2011c:80) gedefinieer as “real objects that are massively distributed 

in time and space [...] [H]yperobjects are so vast, so long lasting, that they defy human 

time and spatial scales.” 
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Die konsep van die vreemde vreemdeling (“strange stranger”) wat gesamentlik met die 

beginsel van terugtrekkende objekte as die kernaspekte van die Objek-Georiënteerde 

Ontologie gesien word, is deur Morton (2011b:165) ingevoer. Morton verklaar die 

konsep van die vreemde vreemdeling soos volg: Die gedagte van die vreemde 

vreemdeling benoem ’n radikale, onvoorspelbare kwaliteit van lewensvorme. 

Lewensvorme trek terug hoe meer die mens daaroor dink en ook wanneer hulle mekaar 

teëkom – die vreemdheid is dus onverminderbaar en onherleibaar. Ekologiese filosofie 

wat nie hierdie vreemdheid in ag neem nie, deurdink volgens Morton (2011b:165) nie 

die kwessie van saambestaam deeglik genoeg nie. 

Morton (2010a:135) identifiseer die proses van “terraforming” wat besig is om plaas te 

vind, naamlik die bring van objekte na die oppervlak van die mens se bewussyn en die 

aanvaarding van verantwoordelikheid vir die mens se keuses, waardeur ’n nuwe 

landskap bewustelik geskep word. Die mens is besig om sy konsep van wat die aarde en 

natuur is, asook ons verhouding daarmee, te hervorm volgens ’n “universele visie wat 

die sigbare én die onsigbare behels” (Smith 2014b). Masco (2016:309) beweer dat die 

universele visie van die heelal aspekte soos finansies, tegnologie, ekologie, geologie, 

atmosfeer en die biosfeer as ’n totaliteit insluit. Moderne tegniese optiese toerusting 

maak dit vir die mens moontlik om grootskaalse skade ten opsigte van die onbeheerste 

kapitalisme van die industriële tydperk op die aarde vanuit die ruimte waar te neem. 

Radikale klimaatveranderinge is die onbeplande erflating van kapitalisme, militarisme 

en industrialisasie. 

Die lewende, wordende, lewenskragtige aard van materie word deur James Smith 

(2012:157, 158) onderskryf. Hy voer aan dat om ’n vaste kategoriese definisie aan ’n 

objek toe te ken, daartoe sal lei dat die dinamiese krag daarvan misken word en die 

verskynsel as ’t ware vervlak word. Bennett (2010:5) wil graag sien dat die vitaliteit en 

dinamika van materie bewaar word; derhalwe stel hy voor dat die wêreld kognitief 

en/of sintuiglik ervaar word om sodoende ’n betrokkenheid daarby te skep sonder dat 

dit tot gebruiksartikel gereduseer word. Die doel van die idee dat objekte lewend, 

resonerend en samewerkend is, is dat dit dien as teenvoeter vir die beperkinge van ’n 

antroposentriese teorie (Bennett 2010:24).  

Die klemverskuiwing om bewustelik na menslike eienskappe in die niemenslike te soek 

(antropomorfisme) – en andersom – is noodsaaklik, want daardeur word grense 
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bevraagteken en bied hierdie perspektief dus moontlikhede vir verruiming (Smith 

2014b:756). Bennett (2010:xvi) onderskryf die idee dat “human agency has some 

echoes in nonhuman nature”. Skeidings tussen konsepte soos lewend/leweloos, 

menslik/ niemenslik en subjek/objek vorm struikelblokke ten opsigte van die vorming 

van ’n wêreldsiening waarin materie as dinamiese en handelende entiteit beleef word, 

wat oor die mag beskik om die mens se optrede, persepsies en interaksie met die wêreld 

te beїnvloed. Cohen (2014:v) beklemtoon die mag van objekte om weerstand te bied 

teen die skeiding tussen die sosiale en die natuurlike. Binne die verweefdheid wat 

noodsaaklik is vir enigiets om te gebeur, vorm die mens en die onmenslike alliansies, 

hibriede vorme en saamwerkende agentskappe (Cohen 2014:vii). 

Volgens Smith (2014b:754) is dit hoog tyd dat die mens besin oor materie waarmee ons 

’n realiteit deel en wat saam met ons deel van die groter objek uitmaak. Marais (1997) 

spreek sy kommer uit oor die impak van die groeiende menslike bevolking op die aarde 

se hulpbronne en meen dat dit ’n ernstige bedreiging vir die voortbestaan van lewe op 

aarde inhou. Morton (2010a:132) verklaar in dié verband: “We are becoming aware of 

the world at the precise moment at which we are destroying it – or at any rate, globally 

reshaping it.” Vir Bennett (2010:ix) hang die idee om objekte te sien as lewend en 

samewerkend saam met die oënskynlike oppergesag van die mens en hy beskryf die 

mens se impak op die aarde soos volg:  

Why advocate the vitality of matter? Because my hunch is that the image of dead or 

thoroughly instrumentalized matter feeds human hubris and our earth-destroying 

fantasies of conquest and consumption. 

Sensitiwiteit ten opsigte van die omgewing neem volgens Smith (2014a:2) wêreldwyd 

toe en lei tot waarskuwings dat die mens se invloed op die planeet vernietigend is. 

Regerings raak toenemend by omgewingskwessies betrokke en loods inisiatiewe om 

volhoubare ontwikkeling wêreldwyd te implementeer en die impak van die mens op die 

aarde te probeer bestuur. Bernadette Bensaude-Vincent (aangehaal in Davis 2015:347) 

het haar soos volg daaroor uitgespreek: “The present is conditioned by the accumulated 

traces of the past, and the future of the earth will bear the marks of our present.” 

Deur te verwys na die inheemse Australiërs (“First Nation people/s”) illustreer 

Colebrook (2014:2) die feit dat die verskyning van die mens as geologiese krag ’n 

probleem met etiese aspekte is. Die inboorlinge leef hulle identiteit uit in terme van ’n 
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spirituele verlede wat in direkte verbintenis met die aarde of grond staan. Toe 

inboorlingkinders dus van hulle families verwyder is om in die wit Australiese kultuur 

geassimileer te word, is die inboorlinge se verlede, hulle grond en selfs die lokus van 

hulle identiteit sodoende gesteel.  Die inheemse Australiërs (“First Nation people/’s”) 

het in ’n tyd geleef wat in die aarde ingeskryf is; ’n aarde wat volgens Colebrook 

(2014:2) nóg eenvoudige objek, nóg eiendom was, maar wat tog herinneringe gehuisves 

het. Hierdie groep mense beskik dus oor ’n bewussyn dat die aarde ’n argief is wat 

ingeskryf is, wat verder as die mens se geskiedenis strek en wat herinneringe en etiek 

vir die toekoms bepaal.3 

Meyer (2013:469) se argument dat ekokritiek interdissiplinêr van aard is, betrek 

geologie (synde ’n studie van die aarde se geskiedenis, struktuur en toekoms) asook 

geografie (’n studie van die impak wat mense op die planeet het) as dissiplines waarin 

onder andere die mens se verhouding met die aarde belig word. Daar sal dus in afdeling 

2.3 en 2.4 ondersoek ingestel word na dié wederkerige verhouding tussen mense en 

aarde. 

2.3 Die geologiese wending 

2.3.1 Inleidende opmerkings 

Die Antroposeen het volgens Normand (2014) die geologiese wending (“geological 

turn”) in verskeie dissiplines ingelui. Morelle (2015) bevestig dat die konsep van die 

Antroposeen, ’n nuwe geologiese tydperk (die era van die mens), onlangs na die 

menswetenskappe soos filosofie, letterkunde en die kunste uitgebrei het. Die 

oënskynlike naatlose integrasie tussen literatuur en geografie dui vir Cook, Rickards en 

Rutherfurd (2015:1) daarop dat die terminologie van die groot kragte – die eras, 

periodes en epogs van geologiese tyd – uiteindelik met die sosiale versoen is. Jane 

Bennett (2012:245, 246) beskryf hoe sy die geologiese wending sien: 

The idea of a deep belonging between human beings and a rather volatile earth also 

provides much of the energy for the political project called the geologic turn. 

Regdeur die geografiese en Antroposeen-diskoers word daar spesifiek gefokus op die 

versoening en herontdekking van geografie se mens-fisiese eenheid, of ten minste 

solidariteit tussen hierdie twee entiteite (Cook e.a. 2015:2). Clark (2012:260) toon aan 

dat die Antroposeen as navorsingsveld toenemend aandag geniet, onder andere in 
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vaktydskrifte en by konferensies. Klimaatverandering, aardverwarming en die uiterste 

weerpatrone wat daarmee gepaardgaan, is deel van dié nuwe geologiese tydperk 

(Tempelhoff 2016a), wat hieronder in afdeling 2.3.2 meer besonderhede bespreek word.  

Die vernietigende impak van die mens op die lewensonderhoudende sisteme van die 

aarde is toenemend sigbaar. Volgens Malm (2015:1) word die planeet onherkenbaar 

verander, hoofsaaklik deur die verbranding van ontsaglike hoeveelhede steenkool, olie 

en natuurlike gas. Hy waarsku dat die menslike impak op die aarde nou só beduidend is 

dat ’n nuwe geologiese epog – die Antroposeen – aangekondig moet word, soos 

aanbeveel deur die Internasionale Antroposeenwerkgroep. Hierdie werkgroep bestaan 

uit ’n groep deskundiges, wat dié aanbeveling alreeds op 29 Augustus 2016 aan die 

Internasionale Geologiese Kongres in Kaapstad voorgelê het (Carrington 2016). Malm 

(2015:1) noem die Antroposeen die epog van die mensdom. Die Antroposeen is dus ’n 

nuwe epog wat die wetenskaplik aanvaarde huidige epog, die Holoseen, moet opvolg en 

is aanduidend van die tydperk waarin die mens ’n vernietigende en oorweldigende 

uitwerking op die aarde en sy sisteme het (Kotzé 2013:200). Ten einde die konsep van 

die Antropos werklik te verstaan, meen Alaimo (2014:1) dat die Antroposeen 

waarskynlik sal vereis dat die mens herkonseptueliseer of herbedink moet word as ’n 

konsep, ’n spesie, ’n geologiese krag of transhistoriese, globale agent. 

Volgens Carrington (2016) strek die Holoseen vanaf die einde van die Ystydperk oor die 

afgelope 12 000 jaar van klimaatstabiliteit waarin die menslike beskawing ontwikkel 

het. Alaimo se idee van transliggaamlikheid in sy werk Bodily natures: Science, 

environment and the material Self (2010) verskaf ’n bruikbare model waarin die Self uit 

materie bestaan. Daarvolgens is dit nuttig om die teorieë van die Antroposeen met dié 

van die nuwe materialisme, feminisme en materiële ekokritiek te jukstaponeer omdat 

die mens nie ’n ontliggaamde krag is wat die Antroposeen produseer nie, maar alreeds 

deel vorm van die dinamika van die aarde. Vir ’n meer uitvoerige bespreking van trans-

liggaamlikheid, sien Roothman (2015). 

Die toename in koolstofdioksieduitlatings, die styging van die seespieël, die wëreldwye 

massa-uitwissing van spesies en die transformasie van grond deur ontbossing en 

ontwikkeling dui sedert die middel van die twintigste eeu die einde van ’n geologiese 

epog aan. Die aarde is volgens Carrington (2016) só diepliggend verander dat die epog 

van die Holoseen beslis deur dié van die Antroposeen opgevolg behoort te word. Die 
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wins van die benoeming van die Antroposeen is dat dit die aardsisteme op ’n ander 

trajek, waarvan die mens deel is, geplaas het. Die konsep van die Antroposeen verenig 

gevolglik al die idees oor omgewingsverandering en lui ’n nuwe tydperk in waarin die 

mens se gesamentlike bedrywighede dié van planetêre meganika oorheers. 

2.3.2 Die Antroposeen: definisies en historiese oorsig 

2.3.2.1 Die term Antroposeen 

Op 22 November 2016 verklaar die Handboek van die Afrikaanse Taal (HAT) die woord 

epogwisseling tot die woord van die jaar: “die oorgang van een tydvak in die volgende 

wat ook tydvakwisseling genoem kan word” (Netwerk24 2016). Ander woorde wat 

volgens die HAT ook die gees van die voorafgaande periode weerspieël, is onder andere: 

“Antroposeen – ’n epog deur die mens gemaak”. ’n Epog kan beskryf word as ’n tydperk 

wat gekenmerk word deur ’n gebeurtenis van besondere belang (Netwerk24 2016). 

Slaughter (2012:119) wys op die etimologie van die woord Antroposeen wat ontleen is 

aan die Griekse woorde anthropos (antropo-) oftewel “mens” en kainos (-seen) wat 

“nuut of onlangs” beteken. 

Die term Antroposeen is deur die ekoloog, Eugene F. Stoermer, gemunt. Oldfield e.a. 

(2013:1) definieer die Antroposeen as die aanvang van prosesse waardeur menslike 

aktiwiteite begin het om belangrike aspekte van die aarde te verander. Revkin (2011) 

vermeld in sy artikel “Confronting the Anthropocene” dat hierdie term sedertdien wyd 

verpopulariseer is deur die chemikus Paul Crutzen, wat die invloed van menslike gedrag 

op die aarde se atmosfeer as só ingrypend beskou het dat hy ’n nuwe geologiese epog vir 

die litosfeer voorgestel het. Cook e.a. (2015:5) beklemtoon dat die Antroposeen die 

teenwoordige tot so ’n mate vergeskiedkundig (“historicises”) dat dit die mens 

aanmoedig om die lang geskiedenis van die mensdom se inmenging met die planeet in 

konteks met die veel langer bestaan van die planeet self te oorweeg. Die wetenskap van 

geologie sluit materie, lewe, tyd en ruimte in. Soos reeds aangehaal, noem Haraway 

(2016:44) die Antroposeen ’n tydruimtelike globale fenomeen (“time-space-global 

thing”); ’n term wat benut word om die toenemende effek van menslike aktiwiteite op 

die aarde te beskryf. 

In die Antroposeen word die mens as die grootste geologiese krag benoem. As 

geologiese krag is die mens ook daarvoor verantwoordelik dat die aarde tans besig is om 
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uit die wetenskaplik aanvaarde huidige geologiese epog, naamlik die Holoseen, te 

beweeg én dat menslike aktiwiteite grootliks hierdie oorgang na ’n nuwe epog 

bewerkstellig het (Crutzen & Stoermer 2000:17; Steffen e.a. 2007:614; Gregory & Lewin 

2014:170). Natuurkultuur (“natureculture”) is ’n kragtige term wat deur Haraway 

(2015) voorgestel is om te verwys na die interkonneksie wat tussen die mens en die 

natuur bestaan. 

2.3.2.2 Wording 

Haraway (2016:47) verwys tereg na “Species Man” om aan te toon dat nóg biologie, nóg 

filosofie die idee van onafhanklike organismes in die omgewing ondersteun. Die wêreld 

bestaan dus uit interafhanklike entiteite waarin die mens bloot een van vele elemente is. 

Sy beskou die Antroposeen as geohistoriese tydsgewrig waarin multispesies, insluitend 

die mens, op selfvervullende apokaliptiese mites afstuur. Tsing (2015:21) beklemtoon 

die noodsaaklikheid van stories om lewe op hierdie beskadigde planeet leefbaar te hou. 

Haraway (2016:40) stel voor dat stories van wording (“stories of becoming-with”) in die 

Antroposeen noodsaaklik geword het om hierdie multispesies te laat floreer. Die konsep 

van wording (“becoming”) is sentraal tot Deleuze en Guattari se filosofie, soos 

uiteengesit in Braidotti (1993:44). Wording is volgens Deleuze en Guattari nóg die 

dinamiese konfrontasie van opposisies, nóg die ontplooiing van ’n essensie in ’n 

teleologies geordende proses wat tot ’n sintese van identiteit lei. Deleuze en Guattari se 

nosie van wording is die bevestiging van die positiwiteit van verskille wat bedoel is as ’n 

veelvuldige en konstante proses van transformasie. Beide teleologiese orde en bepaalde 

identiteit is in die vloeibaarheid van ’n veelvuldige wording laat vaar. Deleuze en 

Guattari se beklemtoning van prosesse, dinamiese interaksie en vloeibare grense lei tot 

’n vorm van materialiteit wat hoogs relevant is in die ontleding van die 

geїndustrialiseerde, patriargale kultuur waarin die mens sigself bevind. Deleuze en 

Guattari herdefinieer filosofie as die niereaktiewe aktiwiteit van denke in die hede, om 

sodoende adekwaat vir verandering en veranderende toestande voorsiening te maak. 

Hierdie intensiewe herdefiniëring van die aktiwiteit van denke bring ’n visie van 

subjektiwiteit as ’n beliggaamde, affektiewe entiteit mee (Olkowski:2016). Die 

beliggaming (“embodiedness”) van die subjek is vir Deleuze en Guattari ’n vorm van 

ligaamlike materialiteit (sien Braidotti 1993:44). Deleuze en Guattari het die idee van 

self-organiserende materiële sisteme (dié wat geen behoefte het aan transendentale 

organiserende agente soos byvoorbeeld gode, leiers, kapitaal, of subjekte nie) uitgebrei 
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tot die sosiale, linguistiese, polities-ekonomiese en psigologiese sfere. Hierdie 

gedesentreerde netwerk, soos uiteengesit in hulle werk A thousand plateaus 

(oorspronklik uitgegee in Frans (1980), Engelse vertaling 1987) dui op ’n toenemend 

gedereguleerde vloei van energie en materie, idees en aksies waaruit die kontemporêre 

wêreld bestaan. Wording, in die sin wat Deleuze en Guattari dit bedoel het, is die 

ongedaan maak van die dualismes wat die samelewing organiseer (Olkowski 2016).  

Latour (2014:30, 31) dring aan op die vertel van Gaia- of geostories waarvan die 

vertellers aardsgebonde (“earthbound”) is en dus nie die verdeling kultuur/natuur 

onderskryf nie. Cohen (2015a:220) wys daarop dat die moontlikheid van ’n alliansie 

tussen klip en die mens wel bestaan: “Lithic power is marvelous, mortal, innate, and 

mobile. It does an excellent job of imitating life, especially when stones and humans 

form alliances.” 

A thousand plateaus (Deleuze & Guattari 1987) behou die drieledige (“tripartite”) 

ontologiese skema, naamlik die sintese van tyd, ruimte en bewussyn wat in al Deleuze se 

werk voorkom, maar, soos wat die titel aandui, met geologiese terme as verwysing. Vir ’n 

meer uitgebreide bespreking van die spesifieke term “becoming-geologic”, sien afdeling 

2.3.2.2. 

2.3.2.3 Geologiese tyd 

Die konsep van geologiese tyd (“deep time”) is reeds in 1788 deur die Skotse geoloog 

James Hutton beskryf, maar die term is eers 200 jaar later deur die Amerikaanse 

skrywer John McPhee gemunt. Die konsep van wat “deep time” werklik is, is geformuleer 

deur waarnemings van die natuur en vorm die hoeksteen van die wetenskaplike 

beskrywing van die natuur. Vroeë wetenskaplikes het besef dat die aarde ’n 

multimiljoenjarige geskiedenis het. Hierdie vermoedens is later bevestig deur die 

resultate van radiometriese ouderdomsbepalings (Zen 2018:1). “Deep time” verwys na 

die tydskaal of geologiese gebeure wat veel groter is as die tydskaal van menslike 

lewens en menslike planne (Alden 2017). Volgens Wenner (2016) is “deep time” ook dié 

geologiese tydskaal. Hutton se insig het egter eers tydens die 19de eeu tot sy reg gekom. 

Die effek van die begrip geologiese tyd het tot vrees en verwondering gelei omdat dit die 

mens se mag oortref, maar terselfdertyd bevestig het (Farrier 2016). Geologiese tyd 

verteenwoordig ’n bepaalde vervanging van die menslike én die goddelike in die 

skeppingsverhaal.   
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Gee (1999:2) beweer dat geologiese tyd geen narratief toelaat wat oorsaak en gevolg 

verbind nie. Volgens hom is elke fossiel slegs ’n klein onderdeeltjie, waarvan die 

verhouding met ander fossiele en organismes versteek is in die onmeetbaarheid van tyd. 

Kolbert (2019) definieer fossiele as die oorblyfsels, afdruk of spoor van ’n dier, plant of 

’n vorige geologiese tydperk, wat in die aardkors gepreserveer is. Hierdie komplekse 

data wat wêreldwyd in die vorm van fossiele opgeteken is, is die primêre bron van 

inligting oor die geskiedenis van lewe op aarde. Suid-Afrika is dié land ter wêreld wat 

die oudste bewyse van lewe op aarde lewer as gevolg van die unieke antikwiteit 

(“antiquity”) van sy geologiese rekord. Hierdie bewyse is gevind in die rotse van die 

Karoo wat ’n wye verskeidenheid fossiele bevat en die evolusie van skilpaaie, 

dinousaurusse en soogdiere dokumenteer. 

Die bestaan van die Karoo strek oor ’n tydperk van 300 miljoen jaar vanaf die Laat 

Karboniese tydperk tot die Vroeë Jurassiese tydperk, 180 miljoen jaar gelede (Rubidge 

2014). Die Karoo is die enigste plek ter wêreld waar só ’n uitgebreide rekord van vroeë 

evolusie van reptiele in ’n enkele kom gepreserveer is. Dit is juis hierdie uitsonderlike 

geologie en fossielrekords wat vir paleontoloë en alle ander omgewingsbewustes van 

onskatbare waarde is. Dit vertel nie alleen ’n verhaal van hoe oerdiere en plante gelyk en 

geleef het nie, maar ook hoekom hulle uitgesterf het. Klimaatverandering het ’n 

gonswoord geword en ál meer spesies staan nou op die rand van uitsterwing, wat ’n 

herhaling van dieselfde soort gebeure as uit die Karoo se oerverlede sal wees. George 

(2014:40) verklaar: “Kortom, die klippe kan antwoord. Deur te bepaal hoe uitwissings 

en uitsterwing van spesies miljoene jare gelede gebeur het, verstaan wetenskaplikes die 

aarde se huidige krisis beter.” 

Die klippe van die Karoo kan dus verhale vertel van wat in die geologiese verlede gebeur 

het. Gee (1999:2) definieer geologiese tyd (“deep time”) soos volg: “This is geological 

time, far beyond human experience with stories.” In ooreenstemming met Gee toon 

Gould (1987:3) aan dat só ’n ou geskiedenis slegs deur middel van metafore uitgebeeld 

kan word. Dit beklemtoon weer eens die ontwykende aard van geologiese tyd. Volgens 

Gould (1987:3) kan geologiese tekste slegs met behulp van geologiese gereedskap gelees 

word. Vir Dimock (2006:28) kan geologiese tyd nie begrens word deur nasionale grense 

nie en daarom is ontnasionaliseerde ruimte (“denationalized space”) ter sprake. 

Sodanige tyd verteenwoordig dus kontinente, soos byvoorbeeld Afrika, Asië en Europa. 



 
52 

Nasionale gegewens kan egter in die Antroposeen nie bloot geїgnoreer word nie, want 

dit lei tot die kontinentale en sodoende na die mens, die niemenslike, na die natuur as 

sowel agent as narratiewe krag. 

Geologiese tyd bied dus ’n vertrekpunt en dien as kontaksone tussen die mens en die 

niemenslike, die materiële en die sintuiglike, die nasie en die wêreld. In hierdie proses 

het literatuur en literêre studies volgens Roudeau (2015:7) ’n fasiliterende rol te speel. 

Roudeau (2015:5) toon aan dat geologiese tyd nie ’n absolute gegewe was nie, maar dat 

dit ontdek en verander moes word in ’n bruikbare verlede vir die wordende nasie 

(“nation in becoming”). Geologiese tyd is vir Roudeau ’n onvolledige en soms selfs 

onleesbare afdruk (“lithography”) van die rotse en strata – die annale van hierdie nuwe 

wêreld. Dit is dus die taak van skrywers om lewe te gee aan fossiele en hulle met vel, 

vlees en spiere te beklee. 

Thoreau (soos aangehaal in Roudeau 2015:7) wys op die harmonieuse verwantskap 

tussen die self en die wêreld en benoem dit as die transendentalistiese erfenis 

(“transcendentalist heritage”). Hierdie harmonieuse verwantskap word dikwels in 

tekste versteur. Dit laat die mens met die wete dat die mens in eie reg nie die alfa en die 

omega van hierdie wêreld is nie. Die wêreld sal dus volgens Roudeau (2015:7) bly 

voortbestaan ongeag die skade wat die mens daarop aanrig. Dit sal die mens wees wat 

verdwyn terwyl die aarde bly voortbestaan. Die kognitiewe skaal waarvolgens die 

mensdom sy bestaan meet en ervaar moet aangepas word, sodat die mens verder as 

menslike tyd kan dink en selfs sy eie verdwyning as spesie kan verbeel (Roudeau 215:9).  

De Bruyn (2013:70) definieer geologiese tyd as ’n geologiese begrip waarin biljoene jare 

gemeet word en is van mening dat letterkunde slegs die oppervlakkige tyd (“shallow 

time”) van menslikheid in ag neem. De Bruyn (2013:69) verwoord sy idee hieroor soos 

volg: 

As ecocritics might say, readers, writers and critics often subscribe to an 

implicitly anthropocentric conception of time. 

Chakrabarty (2009:201) se waarneming is dat Antropogeen-gebaseerde verduidelikings 

van klimaatverandering die ineenstorting van die eeue-oue onderskeid tussen die 

natuurlike geskiedenis en die mensdom se geskiedenis voorspel. 
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Die beperkinge van die begrip van tyd en die literêre representasie daarvan vereis 

onmiddellik aandag. Die leser se aanvoeling vir dié beperkinge kan deur die gebruik van 

regionale taal versterk word (De Bruyn 2013:69). McGurl (2012:533) protesteer teen 

die eng perspektiewe van literêre fiksie en stel voor dat die skale van literêre kritiek en 

literêre fiksie herkalibreer moet word om sodoende geologiese tyd ook te verreken. 

Dimock (2006:174) moedig studente aan om die planeet se geografiese en historiese 

tydsverloop in ag te neem deur die planeet se wêreldwye uitbreiding, die ondenkbare 

duur, die transkontinentale reikwydte en geologiese tyd in gedagte te hou. Die mens het 

in ’n geologiese krag verander wat in staat is om sy eie voortbestaan te bedreig:  

Delving into deep time we have wiped ourselves out of the future. The human, 

in other words, has emerged as a geological force of its own, an agent of its own 

preservation or destruction. (Roudeau 2015:9) 

Een van die kognitiewe gevolge van die Antroposeen is die veranderde verhouding 

tussen die mens en die niemenslike. Hierdie nuwe verhouding kan belangrike gevolge 

inhou vir die konstruksie van historiese en literêre narratiewe. In die Antroposeen vorm 

die natuur nie meer slegs die agtergrond vir kultuur nie. Die uitwissing van die verdeling 

natuur/kultuur vervaag die grens tussen die stadige pas van geologiese tyd en die vinnige 

pas van menslike geskiedenis. Dit vereis die heroriëntasie van ons temporale kategorieë 

om sodoende sin te kan maak uit die verlede, die hede en die toekoms.  

MacFarlane (2019b) verwys na die wyse waarop Lopez die landskap in Horizon (2019) 

benut om sy lewenskartografie deur middel van ses verskillende landskappe uit te 

beeld. Lopez voer aan dat dit noodsaaklik geword het om te luister na “foundational 

stories other than our own”. Vir Lopez (soos aangehaal in MacFarlane 2019b) “place 

becomes the means of fathoming time”. 

Ons narratiewe moet gevolglik selfs voorsiening begin maak vir die verdwyning van die 

mens-as-spesie. Die menslike in die natuur (“humanity-in-nature”) sal heroorweeg moet 

word deur die lees van letterkunde teen die agtergrond van geologiese tyd. Dit sal lei tot 

die radikale desentralisering van die mens. Geologiese tyd noop lesers tot ’n nouer 

verbintenis met dié liggame wat reeds in materie verander het, die sogenaamde 

gevoellose fossiele wat onder die wêreld se kors rus (Roudeau 2015:10).   
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Die mens as spesie, wat voortspoed op die pad na selfvernietiging, moet nou in 

heroorweging geneem word. Die lees van letterkunde in die Antroposeen – in die 

tydperk van die mens as geologiese krag – behoort volgens Roudeau die mens aan te 

spoor tot die ontdekking van hoe letterkunde die menslike kapasiteit tot selfvernietiging 

kan fasiliteer, of hoe dit die mens se voortbestaan as spesie kan verseker. 

Dimock (2006:195) is van mening dat daar na antieke, inheemse kulture, wat meer in 

voeling met geologiese tyd is, gekyk moet word en sluit haar betoog soos volg af: “While 

deep time continues, we know that for all races, all nations, and all species, there is only 

one world.” Dimock (2006:533) se weergawe van geologiese tyd herverbind die mens 

met die planeet en die ander niemenslike bewoners. Indien die mens egter sy eie 

leefwêreld vernietig het, sal dit volgens Iovino (2016:11) waarskynlik wees dat die 

“posthuman” nie werklik meer op een fisiese plek sal woon nie, maar eerder mobiel sal 

word. Dit sal egter die moontlikheid tot transformasie oopstel, waartydens die mens 

ander nature, materie en kulturele agente wat die bestaan van die mens bepaal, sal 

verwelkom. In hierdie nomadiese bestaan sal die sogenaamde “posthuman” waarskynlik 

meer geredelik toegee aan verskeie wordings (“multiple becomings”). Iovino (2016:11) 

verklaar die “posthuman” as “a restless and sociable agent, allergic to limitations and 

boundaries, and ontologically full of stories” (oorspronklike kursivering).  

2.3.2.4 Posthumanisme 

Die term “posthumanisme” is reeds in 1977 deur Ihab Hasan in die artikel “Prometheus 

as performer: Towards a posthumanist culture?” geskep. Bolter (2016:1) definieer 

posthumanisme soos volg: 

[...] posthumanism designates a series of breaks with foundational assumptions 

of modern Western culture: in particular, a new way of understanding the 

human subject in relationship to the natural world in general. 

Posthumanistiese teorieë bied volgens Bolter (2016:2) ’n nuwe epistemologie in die sin 

dat dit nie antroposentries van aard is nie en daarom nie meer in Cartesiese dualisme 

gesentreer is nie. Dit poog om die tradisionele grense tussen die mens, die dier en die 

tegnologie te ondermyn. Volgens Ferrando (2013:27) is posthumanisme ’n post-

antroposentriese benadering. Bolter (2016:2) sluit hierby aan deur sy verduideliking 

van die term posthumanisme: soos die term suggereer, is die belangrikste eienskap van 

posthumanisme die verwerping van tradisionele Westerse humanisme. Humanisme is 
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per definisie antroposentries. Humanisme as ’n historiese fenomeen het staatgemaak op 

’n hernude waardering vir die retoriek en beskawing van die Grieke en die Romeine 

waarin die mens (eerder as God) in die sentrum van sy literêre en filosofiese projekte 

geplaas is. 

Die moderne wetenskap, wat sy oorsprong in die Renaissance gehad het, het gepoog om 

begrip te wek vir die natuurlike wêreld wat op menslike krag of waarneming en 

beredenering berus het, ten einde die universele wette te ontdek. As ’n Cartesies 

denkende subjek kon die mens die wêreld ondersoek en die werking daarvan 

verduidelik volgens wetenskaplike losmaking – soos Galileo dit gestel het; “in the 

language of mathematics Posthumanism is a view of man as an autonomous agent, 

separate from though still engaged with nature” (aangehaal in Bolter 2016:2). Ferrando 

(2013:26) redeneer dat posthumanisme ’n sambreelterm geword het wat filosofie, 

kultuur en kritiese posthumanisme, die transhumanisme, nuwe materialisme en die 

heterogeniese landskap van antihumanisme, posthumanisme en metahumanisme 

insluit. 

Herbrechter (2015:5) reken dat indien die idee van posthumanisme aanvaar word, moet 

die sin wat gemaak word uit die menslike en die kulturele dramaties verander. Dit verg 

ook ’n nuwe benadering tot die lees van letterkunde. Ferrando (2013:27) dui aan dat die 

mens tegnologie as werktuig benut om energie te verkry. Tegnologie het die 

posthumanistiese debat deur middel van feminisme betree. Hiervoor moet Haraway 

(soos aangehaal in Ferrando 2013:27) die eer kry vir haar idee van die “cyborg” en haar 

vernietiging van die eng dualisme tussen mens, niemens, menslike diere, biologiese 

organismes en masjiene, die fisiese en die niefisiese sfeer en uiteindelik die skeiding 

tussen tegnologie en die self. 

Posthumanisme toon die radikale onvolledigheid van die mens aan en verwerp die 

onderskeid tussen mens en nie-mens. Sodoende word die uitsonderlikheid van die mens 

ondermyn en die verbintenis tussen verskeie vorme van dominansie, insluitend geslag, 

spesie en materie, uitgewys (Barad 2007:32). Braidotti (2009:526) poneer dat 

posthumanisme die geleentheid bied tot ’n biogelykheidswending (“bioegalitarian 

turn”). Só ’n bio-gelyke wending sal die mens toelaat “to move beyond the paradigm of 

humanist condescension and to engage meaningfully with animality, both human and 

nonhuman (Amberson & Past 2014:3). 
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Barad (2007:353) toon aan dat die “posthuman”-subjek nie onsterflik is nie, maar soos 

alle ander subjekte, bloot oorganklik ten opsigte van sy vorm is. Dit sluit alle dinge in 

hulle onderskeidelike wording (“differential becoming”) in. (Vergelyk die bespreking 

van die konsep van wording in afdeling 2.3.2.2 oor “becoming-geologic”). 

2.3.2.5 Antroposentrisme 

Volgens Domanska (2010:118) is antroposentrisme “the attitude that presents the 

human species as the centre of the world, enjoying hegemony over other beings and 

functioning as masters of a nature which exists to serve its needs”. Crownshaw 

(2018:500) beweer dat die Antroposeen leesbaar is in die geologiese rekord wat deur 

die mens se gesamentlike geofisiese agentskap agtergelaat is. Vir hom vorm die 

blootlegging van die rekord van menslike inskripsies op die aarde ’n argief deur middel 

waarvan die verlede en toekomstige geskiedenis van die Antroposeen onthou sal word. 

Colebrook (2018:507) bevestig hierdie idee van Crownshaw deur te verwys na die 

Antroposeen as ’n uitbreiding van die argief waarop daar byvoegings gemaak word tot 

die leesbaarheid van die stratifikasie van die aarde. Voorts beweer sy dat dit nie 

vergesog sou wees om te redeneer dat die aarde op die vlak van geologie wel oor ’n 

geheue beskik nie. Colebrook (2018:507) baseer hierdie redenasie op die konsep dat 

“memory in general denotes a marking or tracing from the past into the present”. In 

aansluiting hierby is Antroposeen-narratiewe ook volgens Nardizzi (Craps e.a. 

2018:510) argivariese narratiewe. 

T. Clark (2015:x) definieer die Antroposeen as “the epoch at which human impacts on 

the planet’s basic ecological systems have passed a dangerous, if imponderable, 

threshold”. Hierdie beeld van ’n drempel (“threshold”) word volgens Corrigan (2016) 

figuurlik gebruik en verwys na ’n plek tussen plekke. Omgewingsdrempels bestaan nie 

uit een “empirically perceptible point” nie (Clark 2015:93). Alhoewel Clark (2015:72) 

ten minste sewe drempels identifiseer, gee hy die meeste aandag aan drempels van 

reusagtige omvang (“scalar thresholds”). Die mens se geologiese agentskap en die 

omvang van die veranderinge wat deur die mens op die aardsisteme aangebring is, 

veroorsaak probleme op wêreldskaal wat die menslike verbeelding noodsaak om te dink 

op nuwe maniere wat meer globaal van omvang is (Craps, Crownshaw, Wenzel e.a. 

2018:499). Die Antroposeen ontvou dus volgens Clark (2015:72) op ’n globale, 

geologiese skaal: 
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[...] at a certain, indeterminate threshold, numerous human actions, insignificant 

in themselves come together to form a new, imponderable physical event, 

altering the basic ecological cycles of the planet. 

Haven (2014) verwys na Chakrabarty se argument dat die herkenning van die menslike 

geologiese agentskap die onderskeid tussen die menslike en natuurlike geskiedenis laat 

ineenstort het. 

Die ontwikkelende Antroposeen-narratief waarvolgens die mens nou op spesievlak 

begryp word, het aanleiding gegee tot die munt van verskeie alternatiewe terme, soos 

hieronder beskryf:  

 Die Homogenoseen (“Homogenocene”): ’n term wat gebruik word om die huidige 

geologiese epog te beskryf, waarin biodiversiteit, biogeografie en ekosisteme regoor 

die aarde al hoe meer eenders daar uitsien as gevolg van ’n enkele indringerspesie 

wat hetsy doelbewus of onbewustelik wêreldwyd deur mense versprei is. Gedurende 

1493 publiseer Charles C. Mann die boek Uncovering the New World Columbus 

created, waarin hy ’n oorsig van die voortslepende implikasies van die 

Homogenoseen verskaf. Die term Homogenoseen is deur Michael Samways 

(1999:65, 66) in sy redaksionele artikel “Translocating fauna to foreign lands: Here 

comes the Homogenocene” geskep. Hierdie term is later opnuut deur John L. Curnutt 

(2000:1756, 1757) gelys. Dié lys verskaf ’n oorsig oor indringerspesies in Noord-

Amerika en Hawaii asook die impak wat sodanige spesies op ekosisteme het. 

 

 Die term Kapitaloseen (“Capitalocene”) is deur Moore (2016) bedink en deur 

Haraway as sodanig gedefinieer “because it is distinctly characterized by the 

capitalization of resources as fast as possible” (aangehaal in Haven 2014). Die 

implikasie van Haraway se definisie is dat die mens in die algemeen nie noodwendig 

die oorsaak van massa-uitwissing of aardverwarming is nie, maar wel die mens se 

kapitalistiese neigings. 

 

 Die term “Chthulucene” soos deur Haraway gebruik, is ’n veel vreemder term as die 

Kapitaloseen en dui op die onmoontlikheid van bestaan as ’n individu (aangehaal in 

Haven 2014). Hierdie konsep vind aansluiting by Morton se idee van die vreemde 

vreemdeling. Vir Haven (2014) is die identiteit van die individu vormloos, poreus en 
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liminaal en dit maak daarom van almal ’n tipe mos (“lichen”) wat saamgestel is uit 

verskeie simbiotiese organismes. Haven (2014) definieer die Chthulucene soos volg: 

“[...] that objects and hyperobjects may not only be ineffable to humans, but also have 

strange objectives”, byvoorbeeld, olie en sy donker agenda. Kapitalisme laat die 

mens toenemend neig in die rigting van die kapitalisasie van alle hulpbronne en die 

konsentrasie van rykdom. Olie versnel volgens Haven (2014) die mens se bestaan tot 

in die ruimte en tot in die onbekende toekoms waar dit moontlik uitdagend sal wees 

om as spesie voort te bestaan. 

Die Antroposeen word in Steffen e.a. (2007:614) opsommenderwys gesien as die 

mensgedrewe verandering van:  

 die biologiese materiaal van die aarde;  

 die voorrade en die beweging van belangrike elemente soos stikstof, koolstof, 

fosfor en silikon in die planetêre meganika, asook 

 die energiebalans van die aardoppervlakte. 

Die mens het só ’n diepgaande uitwerking op die aarde dat hierdie effek in geologiese 

tydsprosesse beskryf kan word. 

Farrier (2016) beweer dat die Antroposeen, of die era van die mens, aandui hoe die 

industriële beskawing die aarde verander het op maniere wat vergelykbaar is met 

geologiese tydsprosesse (“deep time”) (vergelyk afdeling 2.3.2.3). Die aarde se koolstof- 

en stikstofsiklusse, oseaansamestelling en biodiversiteit (alles die resultaat van miljoene 

jare se stadige evolusie) is radikaal én permanent deur menslike aktiwiteite ontwrig. 

Cohen (2015b:11) skryf dat klip gesien kan word as “a communication device that 

carries into distant futures the archive of a past otherwise lost”. 

2.3.2.6 Die Antroposeeen as geologiese tydskaal 

In 2008 is daar alreeds ’n voorstel by die Stratigrafiekommissie van die Geologiese 

Vereniging van Londen ingedien om die Antroposeen as ’n formele eenheid van die 

geologiese epogindelings te laat verklaar (sien Zalasiewicz, Williams, Cantrill e.a. 2008). 

’n Groot meerderheid van die lede van die Stratigrafiekommissie het gereken dat die 

voorstel meriete het en dus verdere ondersoek regverdig. Zalasiewicz, Williams, Steffen 

en Crutzen (2010:2228) berig dat onafhanklike wetenskaplike werkgroepe van verskeie 

geologiese verenigings sedertdien stappe begin neem het om te bepaal of die 
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Antroposeen wel formeel aanvaar kan word in die geologiese tydskaal al dan nie. Mike 

Ellis, lid van die Britse Antroposeenwerkgroep en hoof van klimaatveranderinge by die 

British Geological Survey stel voor, aldus Sample (2014), dat die nuwe epog na die mens 

genoem word, omdat die mens die grootste veranderinge op die planeet veroorsaak. Dit 

sal dus erkenning gee aan die mens en die menslike prosesse wat net so natuurlik soos 

enige ander prosesse, soos byvoorbeeld vulkane en aardbewings is. Om egter formeel 

aanvaar te word as legitieme term en tydvak moet die Antroposeen wetenskaplik 

regverdig kan word en as ’n formele term bruikbaar wees vir die wetenskaplike 

gemeenskap (Subcommission on Quaternary Stratigraphy 2015)). 

Mauser (2006:3, 4) beweer dat baie wetenskaplikes reeds die term Antroposeen 

gebruik. Die Geologiese Vereniging van Amerika het byvoorbeeld die volgende naam 

gegee aan hulle jaarlikse kongres in 2011: Archean to Anthropocene: The past is the key 

to the future. Die aarde het waarskynlik die Holoseen-epog, ’n epog gekenmerk deur 

buitengewoon goeie lewensomstandighede wat die ontwikkeling van moderne 

samelewings in ’n wêreld met sewe miljard mense moontlik gemaak het, reeds agter 

hom gelaat. Die Holoseen-Antroposeen-grens skei dus die meer harmonieuse Holoseen-

epog van die huidige mensoorheerste en gevolglik onstabiele Antroposeen, wat volgens 

Kotzé (2014:126) baie minder bevorderlik vir die voortsetting van lewe op aarde is. 

Volgens Hodson en Simon (2010:298) dui die Antroposeen in die geo-ekologiese 

konteks op ’n nuwe tydperk waarin die mens die geologiese epog oorheers deur as 

geologiese krag die omgewing te wysig. In hierdie epog verander die mens die aarde en 

sy stelsels en die gang van die natuur om sodoende onstabiliteit in die Antroposeen te 

bewerkstellig (Swyngedouw 2011:69). 

Die geskiedenis van die aarde soos wat dit deur die International Commission on 

Stratigraphy (ICS) bepaal word, word in geologiese tydskale verdeel. Hierdie tydskale 

sluit periodes, tydvakwisselinge (“epochs”) en tydperke in wat noemenswaardige 

veranderinge reflekteer (Sample 2014). Die langste hiervan is die sogenaamde periodes, 

soos byvoorbeeld die Tersiêre periode, wat strek van 66 tot 2,5 miljoen jaar gelede. 

Tydvakwisselinge is korter, soos die Eoseen, wat strek van 56 tot 34 miljoen jaar gelede. 

Nog korter gedeeltes is die tydperke (“ages”), soos die Messiaanse tydperk, wat strek 

oor die laaste 7 tot 5 miljoen jaar (Sample 2014).  
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Hierdie tydperke word van mekaar onderskei deur ingrypende gebeure soos 

byvoorbeeld kontinentale beweging of ’n groot klimaatverskuiwing. Ons bevind onsself 

tans formeel in die Holoseen-epog van die Viertal-periode, wat meer as 11 500 jaar 

gelede teen die einde van die Ystydperk ’n aanvang geneem het. Borenstein (2014) wys 

daarop dat die term Holoseen afkomstig is uit Grieks en “mees onlangs” (“entirely 

recent”) beteken. Wetenskaplikes beweer nou dat die mens die aarde weer dramaties 

verander het en stel voor dat ’n nuwe geologiese tydperk, naamlik die Antroposeen, 

aangekondig word. Crutzen het dit voorgestel as ’n nuwe epog, soos die agtervoegsel “-

seen” aandui (Subcommission on Quaternary Stratigraphy 2015). 

Uhrqvist en Lövbrand (2009) beweer dat die Antroposeen onder andere gekenmerk 

word deur die toename in die vrystelling van swael, stikstof en kweekhuisgasse; 

klimaatveranderinge; die transformasie en versteuring van enorme oppervlaktes grond; 

veranderende watersiklusse, en die wydverspreide uitwissing van spesies. 

Volgens Certini en Scalenghe (2011:1269, 1270) bestaan daar egter twyfel oor die 

presiese tyd waarop hierdie nuwe geologiese tydperk (toe die menslike voetspoor 

oorweldigend geword het) ’n aanvang geneem het. Alhoewel die Antroposeen geen 

formele aanvangsdatum het nie, stel sommige wetenskaplikes voor dat dit, gebaseer op 

die atmosferiese bewyse, alreeds ’n aanvang geneem het tydens die Industriële 

Rewolusie (in die laat 18de eeu) tydens die oorgang van ’n oorwegend argaїese 

samelewing na ’n industriële samelewing, en meer spesifiek die tydperk waarin 

toenemende nywerheidsaktiwikteite in die 19de eeu plaasgevind het. 

Vermoedelik kan die meeste omgewingsveranderinge as ’n direkte gevolg van die 

Industriële Rewolusie beskou word, maar William Ruddiman (2003:261) stel dat die 

voorgestelde Antroposeen reeds omstreeks 8 000 jaar gelede ’n aanvang geneem het 

met die ontwikkeling van boerdery en statiese kultuur (’n kultuur waarin die mens nie 

meer ’n swerwersbestaan voer nie). 

Vir Borenstein (2014) is dit voor die hand liggend dat die Antroposeen ’n aanvang 

geneem het toe menslike aktiwiteite ’n noemenswaardige globale impak op die aarde se 

ekosisteme begin toon het. Wetenskaplikes soos Morelle (2015) glo dat die koms van die 

Europeërs in die Amerikas ongeëwenaarde impak op die planeet gehad het en dus as die 

begin van die nuwe epog bestempel behoort te word. Menslike aktiwiteite speel ’n groot, 
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integrale en toenemende rol in die werking van die aarde. Hierdie wete vorm die 

spilpunt van die gedagte van die Antroposeen (Oldfield e.a. 2013:1). 

Die geskiedenis van die interaksie tussen die mens en die omgewing waarin hulle 

ingebed is, dateer baie lank terug, tot voor die ontwikkeling van ten volle moderne 

mense tot by die tyd van hulle genetiesevoorgangers. Volgens Steffen, Grinevald, Crutzen 

e.a. (2011:846) het mense en hulle voorgangers die omgewing op verskeie maniere 

beїnvloed gedurende hierdie tydperk, wat ’n paar miljoen jaar beslaan, deur die 

verandering van natuurlike ekosisteme om sodoende voordeel te verkry uit vegetatiewe 

voedselbronne of deur die jag van diere. Die genus Homo erectus het die kuns bemeester 

om klipwerktuie en wapens te maak. Hulle het ook die vermoë ontwikkel om vuur te 

manipuleer, ’n kritieke deurbraak wat die verhouding tussen die mens en ander diere 

fundamenteel verander het, omdat geen ander dier vuur kon manipuleer nie. 

Die aanvang van ’n tydperk soos die Antroposeen moet dus bepaal word op grond van 

die oomblik waartydens die menslike invloed met die ander omgewingskragte 

saamgeval het om die aarde te help vorm. Om die presiese aanvangsdatum van die 

Antroposeen te bepaal is inderdaad moeilik omdat die menslike impak op die aarde 

progressief toegeneem en bitter selde enige afname getoon het. 

Falcon-Lang (2011:4, 5) meen dat die menslike invloed op die wêreld se ekosisteme 

veral waarneembaar is op die volgende gebiede: biodiversiteit, biogeografie, 

klimatologie, geomorfologie en stratigrafie. 

(i) Biodiversiteit 

Biodiversiteit is noodsaaklik om alle lewe op aarde te onderhou, om die integriteit en 

gesondheid van ekologiese stelsels in stand te hou, asook om die stabiliteit en 

herstelvermoë van ander aardstelsels te verseker. 

Tempelhoff (2016b) beweer dat 25 persent van alle biodiversiteit op aarde as ’t ware 

onder ons voete leef en dat 10 000 tot 50 000 spesies in net 1 gram grond voorkom.  Die 

Jaar van die Grond wat in 1968 plaasgevind het, word jaarliks herdenk.  Navorsers voer 

aan dat ’n derde van die aarde se grond reeds vernietig is deur faktore soos 

onvolhoubare landboupraktyke, die gebruik van onkruid- en insekdoders, 

oopgroefmynbou, menslike nedersettings en ontbossing. Tempelhoff voer aan dat die 

Internasionale Vereniging van Grondwetenskaplikes die tydperk wat strek van 2014 tot 
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2024 tot “die dekade van grond” verklaar het en verskeie bewusmakingsveldtogte oor 

die waarde van grond geloods het. Volgens haar is die grondbewerkingspraktyk van 

ploeg heeltemal onvolhoubaar. Sy ondersteun bewaringslandbou, synde die nuwe 

volhoubare manier om gewasse te plant waartydens die grondstruktuur onversteurd 

gelaat word. 

Die afgelope dekades is daar wêreldwyd ’n dramatiese afname in biodiversiteit weens 

die toename in menslike aktiwiteite waargeneem. Die invloed van die mens op 

biodiversiteit is sigbaar aan “die versnelde uitwissing en migrasie van verskeie spesies” 

(Tempelhoff 2016b). Hierdie afname in biodiversiteit het weer gelei tot 

gesteldheidsveranderinge in die biosfeer. Wetenskaplikes soos Kotzé (2014:129) 

voorspel dat die mens in die Antroposeen ’n “gesteldheidsverandering afdwing met die 

potensiaal om die aarde drasties en onomkeerbaar te hervorm tot ’n staat wat ongekend 

vir die mens is”. 

Die mens se invloed is selfs in marinegebiede sigbaar, en Bradbury (2012:1) bepleit 

stappe vir die bewaring van die wêreld se koraalriwwe. 

Kotzé (2014:131) wys op ’n afname in die bevolkings- of verspreidingsgebiede (of albei) 

van die meeste spesies. Hy is van mening dat die verspreiding van spesies op aarde meer 

homogeen word; dat die oorsake van verandering wat biodiversiteitsverlies meebring 

en tot veranderinge in ekostelseldienste lei, in intensiteit toeneem; asook dat die 

omskakeling van natuurlike ekostelsels in “mensoorheersde stelsels” verantwoordelik is 

vir die huidige verandering in biodiversiteit. 

Die steeds toenemende biodiversiteitsverlies, net soos klimaatverandering, wat reeds 

beskryf is as ’n bedreigingsvermenigvuldiger wat ’n uitkringeffek het, sal bydra tot die 

talle ander bedreigings wat ’n gevaar inhou vir die behoud van lewe soos die mens dit 

tans ken (Rockström, Steffen & Noone 2009:28).  

(ii) Biogeografie 

In aansluiting by biodiversiteit – wat verwys na die verskeidenheid spesies/organismes 

– is biogeografie die weerspieëling van die verspreiding van organismes, en ook hierin is 

permanente veranderinge te bespeur as gevolg van menslike invloed. 
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Biogeografiese veranderinge kan in die geologiese rekords waargeneem word. Die 

stelling dat die aarde ’n argief is, word byvoorbeeld bewys deur die teenwoordigheid 

van stuifmeel in die sediment (Morelle 2015). 

Certini en Scalenghe (2011:1270) redeneer dat ’n tydstip ongeveer 2000 jaar gelede 

(wat min of meer saamval met die begin van die finale fase van die Holoseen, die 

Subatlantiese fase) moontlik kan geld as ’n aanvaarbare beginpunt vir die Antroposeen. 

Die kapasiteit van die mens om geologiese kragte te manipuleer het ’n reeks 

doelbewuste en soms onbewustelike gevolge gehad, soos klimaatveranderinge wat 

gepaardgaan met die Antroposeen. 

(iii) Klimaat 

Clark (2012:259) toon aan dat hierdie ontsaglike rewolusie in klimaattoestande die 

gevolg van ’n spesie-spesifieke bemoeienis met vuur is. Yusoff (2015a:11) voeg hierby 

die mens se toenemende aanleg vir of geneigdheid tot die mees intense en 

gekonsentreerde vorme van verbranding. Terwyl hierdie vermoë tot verbranding gesien 

kan word as spesifiek tot ’n vuurspesie (“fire species”), bly dit steeds die kondisie van ’n 

vuurplaneet wat vatbaar is vir verbranding met of sonder menslike inmenging (Clark & 

Yusoff 2014:223). Steffen e.a. (2007:615) wys juis daarop dat fossielbrandstowwe ’n 

vorm van energie is wat van die Koolstofhoudende tydperk (“the Carboniferous”) 

afkomstig is en beskikbaar is vir moderne gemeenskappe. 

Fossielgasse soos skaliegas word deur middel van hidroliese rotsbreking ontgin. Volgens 

Crutzen (2002:23) oortref die vlakke van koolstofdioksied as gevolg van verbranding 

van fossielbrandstowwe deur mense reeds die natuurlike vrystelling daarvan. 

Tempelhoff (2016a) beweer dat die verbranding van fossielbrandstowwe alreeds sedert 

1950 enorme koolstofdioksiedvrystellings meegebring het. Die menslike invloed op die 

klimaat word veral waargeneem in die onrusbarende toename in atmosferiese vlakke 

van koolstofdioksied (CO₂). Die toename in atmosferiese koolstofdioksied (CO₂) kan 

oorwegend toegeskryf word aan die verbranding van fossielbrandstowwe soos 

steenkool, olie en gas. 

Nie net ervaar Suid-Afrika en veral die Karoo watertekorte nie, maar die land staar ook 

’n energiekrisis in die gesig. In die mens se soeke na energiebronne het “skaliegas-koors” 

volgens Roodt (2011) die hele energiebedryf wêreldwyd op hol. Daar word dus 
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voortdurend na alternatiewe energiebronne gesoek. Petrol, steenkool en gas is 

koolwaterstowwe of fossielbrandstowwe wat saamgestel is uit baie ou ontbinde 

organiese materiaal wat onder die aarde of onder die see voorkom. Skaliegas is 

koolwaterstof wat vasgevang is in sedimentêre rots tot vier kilometer ondergronds. 

Skaliegas/metaangas word vasgevang tussen die gelamineerde lagies organiese stowwe 

in die kleisediment (Fig 2014). Daar word dikwels na skaliegas of metaangas verwys as 

gas wat slegs onttrek kan word deur middel van hidrobreking (“fracking”), wat ’n 

tegniek behels wat sedert 1950 ontwikkel is om olie te ontgin. Water word onder baie 

hoë druk ondergronds ingepomp om die gas vry te stel. Vertikale boorgate word geboor 

en met verskeie horisontale boorgate verbind wat tot ses kilometer onder die 

oppervlakte strek. Die skaliestruktuur rondom die horisontale gate word met plofstof 

gekraak om sodoende die vloeitempo van die skaliegas te verhoog. Ná die ontploffing 

word die duisende skeurtjies in die skaliestruktuur met ’n mengsel van sand, water en 

chemikalieë gevul sodat die sandkorrels die skeurtjies tussen lae kan oophou (Roodt 

2011). 

As energiebron kan skaliegas benut word vir kragopwekking of as vloeibare brandstof. 

Eksplorasiewerk kan skadelik wees vir die ondergrondse waterbronne waarsonder 

enige ekonomiese aktiwiteit (in die Karoo) haas onmoontlik sou wees. Die proses van 

hidrobreking is baie duur en kan slegs op groot skaal toegepas word. Meer as 25 miljoen 

liter water en chemikalieë word benodig vir die sink van slegs één boorgat. In die 

verslag uitgereik deur groundWork (Friends of the Earth South Africa), Southern Cape 

Land Committee en Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) (Fig 2014) word 

gewaarsku dat ondergrondse water op verskillende maniere tydens hidroliese breking 

besoedel kan word.  

Die Karoo as sensitiewe en onvervangbare biostreek word dus ernstig bedreig deur 

voorgenome ontginningsplanne soos hidrobreking. Die toename in die wêreldbevolking 

het die oorbenutting van die aarde se hulpbronne tot gevolg. Meer as die helfte van alle 

toeganklike vars water word deur die mens gebruik. 

Onlangse Antroposeen-afsetting dui op nuwe minerale en rotssoorte wat gevorm het 

weens die versnelling van mynbou die afgelope ses dekades. Dié afsetting sluit onder 

andere elementêre aluminium, beton en ’n groot verskeidenheid kombinasies van 

plastiek in en sal in die toekoms as tegnofossiele bekend staan (Tempelhoff 2016a). Die 
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term tegnofossiele, wat ’n versamelnaam vir mensvervaardigde voorwerpe is, is eerste 

deur Zalasiewicz, Williams, Waters e.a. (2014:36) gebruik. Net soos wat menslike 

aktiwiteite biodiversiteit en biogeografie beїnvloed, word die geomorfologie van die 

aarde insgelyks deur die teenwoordigheid van die mens beїnvloed.  

(iv) Geomorfologie 

Die geomorfologie word geraak deur die veranderinge in dreineringspatrone wat ’n 

direkte gevolg is van volgehoue menslike bedrywighede oor groot dele van die 

kontinente waar die geologiese regime wegkalwend van aard is. Dit sluit die netwerk 

van paaie en hoofweë in wat gedefinieer word deur gradering en dreineringsbeheer 

(Kaneko 2014). 

Water is ’n topografiese kenmerk wat reeds in die Middeleeuse kartografie in al sy 

vorme (wêreld-, streek- en plaaslike kaarte) afgebeeld is. Die alomteenwoordigheid van 

waterroetes en oseane op Middeleeuse kaarte demonstreer waterweë se vermoë om 

plek te definieer en identifiseer. Luidens Kaneko (2014) het die formaat van water 

dikwels die verwantskap tussen waterroetes en vestings uitgebeeld. Vestings het water 

benodig en indien dit nie dadelik beskikbaar was nie, moes dit van elders af voorsien 

word – sodoende het die mens dus die geomorfologie drasties beїnvloed. Benewens die 

mens se vermoë om dreineringspatrone te verander, laat die mens ook sy spoor in die 

stratigrafie agter. 

(v) Stratigrafie 

In aansluiting by die idee dat die aarde as argief funksioneer, word fossielrekords en 

spoorelemente deur stratigrafie weergegee. ’n Toename in erosie as gevolg van 

boerderybedrywighede en ander menslike aktiwiteite word gereflekteer in die 

veranderinge in die samestelling van sediment en die toename in die tempo van die 

afsetting van sediment. In landelike gebiede met ’n afsettingspotensiaal sal 

ingenieurstrukture saam met vullis en opdrifsels begrawe en gepreserveer word. Op 

hierdie wyse word die aarde ’n argief wat die mens se impak daarop bewaar. 

In die sogenaamde “nature is us”-oomblik is die mens volgens Crutzen en Schwagerl 

(2011) as die Antroposeen-outeur in die geologiese strata aangetref. Beide liggaamlike 

en geopolitiese kragte sal in die onuitwisbare voetspoor van die mens op die aarde 
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getransformeer word. Deleuze en Guattari (2009:176) sien die mens as die spil waarom 

die begin en die einde van die mensdom draai. 

Die Antroposeen inisieer ŉ fossielaangedrewe lewe wat tot ŉ egpogskeiding sal lei wat 

tot in die evolusionêre  toekoms sal strek. Daar sal volgens Yusoff (2015a:3) in die 

toekoms ten opsigte van die mens se geologiese stratigrafiese spoor ’n nuwe soort vraag 

gestel word in verband met die menslike geskiedenis, sy materialiteit en 

redenasievermoë (“discursive capacity”). Die mens funksioneer as beide die outeur en 

die ontvanger van die nuwe oorsprongstories wat vasgelê is in mineralogiese eerder as 

in metafisiese of biologiese grond (Yusoff 2015a:3).  

Om die begin van ’n nuwe geologiese fase wetenskaplik te bepaal, word daar spesifiek 

gesoek na ’n duidelike teken van verandering algemeen bekend as ’n “golden spike”, wat 

byvoorbeeld in rotslae, sediment of ys vasgelê is (Morelle 2015): 

We look for these golden spikes – a real point in time when you can show in a 

record when the whole Earth has changed. If you look back through the entire, 

wonderful geological timescale, we have defined almost every boundary in that 

way. (Morelle 2015) 

Yusoff (2015a:4) bevestig die geldigheid van bogenoemde aanhaling deur te verklaar dat 

die aanwysing van ’n geologiese epog ’n universele kernmoment (“universal golden 

spike”) vereis wat ongedifferensieerd in sy globale stratifikasie is, sodat hierdie moment 

gelees kan word as alomteenwoordige voetspoor reg rondom die aardbol. 

Een só ’n kernmoment (“golden spike”) is die talle dodelike siektes wat die Europeërs 

vanaf 1492 na Noord- en Suid-Amerika gebring het en waaraan ongeveer 50 miljoen 

mense uiteindelik gesterf het. Volgens Morelle (2015) was bykans al hierdie mense 

boere. Nadat die boere gesterf het, het die bewerkte grond weer na die natuurlike staat 

begin terugkeer, wat tropiese woude, droë woude of grasveld ingesluit het. 

Gedurende 2020 tot op hede staar die wêreld ’n globale pandemie in die gesig, naamlik 

COVID-19 of die Corona-virussiekte. Die Coronavirus-pandemie wat reeds heers vanaf 

2019 sal moontlik ook deur toekomstige navorsers as ’n kernmoment in die geskiedenis 

van die wêreld aangetoon word (Cucincotta 2020). 
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Zalasiewicz, Waters en Williams (2014:3) wys op bioturbasie (“bioturbation”) as nog ’n 

voorbeeld van die mens se voetspoor. Bioturbasie behels die indringing in die aardkors 

deur enige lewende vorm, hetsy mens of dier. Bioturbasie sluit fenomene in vanaf 

bogrondse landskapargitektuur tot by boorgate wat diep in die aarde se kors indring. 

Die onttrekking van materiaal uit die ondergrond kan lei tot topografiese insakking of 

ineenstorting, met die meegaande verandering van die landskap. Die stratigrafiese 

karakterisering van die Antroposeen word permanent beïnvloed deur die mens. Enige 

diep, sub-oppervlakveranderinge wat buite die bereik van erosie is, is permanent en 

selfs geologies van aard. 

2.3.2.7 Die Antroposeen: gevolgtrekking 

Yusoff (2015a:4) meen dat die presiese aard van die Antroposeen – die sosiale geologie 

– wat gedefinieer word in kontras en in samewerking met menslike sosiale formasies, 

dubbelsinning is. Indien die Antroposeen-epog die benoeming van die “geology of 

mankind” (Crutzen 2002:23) is, is dit ’n dubbele aanslag van die mens en die natuur wat 

die nuwe sosialisering van die strata verteenwoordig. Yusoff (2015a:4) redeneer 

vervolgens dat wetenskaplike literatuur in verband met die Antroposeen sowel 

humaniteit naturaliseer as die natuur-kultuur-verdeling herbekendstel, en dat die epog-

identiteit van die Antropos versterk word deur die geologiese krag van 

fossielbrandstowwe. Steffen e.a. (2007:614) bevestig dat die mens (kultuur) besig is om 

die aarde te inskribeer as teenstander van die natuur, maar ook om sigself op die aarde 

in te skryf. 

Yusoff (2015a:4) poneer dat die fokus op menslike agentskap die dinamika van geokrag 

en die aktualisering daarvan deur geososiale formasies in die prosesse van 

Antroposeen-gebaseerde verandering verberg. Begrip vir die oorsprong van geokrag het 

gevolge vir hoe agentskap bedink word en die veld van intervensie gekonstrueer word. 

Deleuze en Guattari (1987) bevraagteken die impak van die mens as materiële agent op 

die aarde, maar daar word nie dikwels ag geslaan op die veronderstelde eenheid van die 

Antropos in die geologie as ’n vorm van ’n kollektiewe materiële subjektiwiteit nie. 

Die grootste uitdaging wat moderne samelewings in die gesig staar, is dat dit van die 

mens verwag om buigsaamheid ten opsigte van die kwesbaarheid van ’n eindige planeet 

te ontwikkel en om deur maatskaplike ingrepe, soos die mens se instellings van die reg 

en regulering, toereikende maatreëls in te stel om skade te voorkom en te bekamp. 
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Indien die mens nie meer sensitief optree teenoor “antroposene ekologieveranderinge” 

nie, kan alle lewe op aarde ernstig geraak word of, dit kan soos Kotzé (2014:129) 

voorsien, selfs tot ’n “massa-uitwissingsgebeurtenis” lei. Steffen e.a. (2007:619) beweer 

dat die mens nou sy grense oorskry, maar dit is juis die mens wat die probleem kan 

oplos deur interdissiplinêre werk in mens-omgewingstelsels, die ernorme mag van die 

internet as wêreldwye, self-organiserende inligtingstelsel, die verspreiding van vryer en 

oper gemeenskappe en die groei van demokratiese politieke stelsels.  

Die mens is egter volgens Steffen e.a. (2007:619) besig om ’n selfbewuste, aktiewe agent 

in die werking van sy eie lewensondersteunende stelsel te word. Nietzsche (aangehaal in 

Steffen e.a. 2007:619) was van mening dat die mens slegs deur homself te leer ken as 

“geologies” van aard, kan hoop om teen die steenkoolaangedrewe (“coal-fired”) erfenis, 

wat steenkool verbrand ten koste van die toekoms, te beweeg. Kotzé (2014:126) maan 

die mensdom om “kritieke kantelpunte” in die aardstelsel te vermy deur middel van 

“voorkomings-, matigings- en aanpassingstrategieë” deur ons breë maatskaplike 

strukture. 

Yusoff (2015a:5) omskryf die Antroposeen as ’n nuwe wagwoord en ’n drumpel tot 

geofisiese kragte wat die geologie beliggaam en agentskap daaraan toeken as ’n basis tot 

lewe. Vir Meyer en Land (2006:7, 8) kan die drumpelkonsep gesien word as 

verteenwoordigend van ’n getransformeerde denkwyse. Yusoff (2015a:4) benoem die 

mens as geomorfiese agent en skep daarmee ’n mitiese herkomsstorie vir die mensdom. 

Hiermee lui sy ’n nuwe epog van denke in, waarvolgens die mens as ’n wese met 

geologiese krag gesien word. 

2.3.3 Antropogenese: definisies en historiese oorsig 

If the Anthropocene represents a new epoch of thought, it also represents a new 
form of materiality and historicity for the human as strata and stratigrapher of 
the geologic record. This collision of human and inhuman histories in the strata is a 
new formation of subjectivity within a geologic horizon that redefines temporal, 
material, and spatial orders of the human (and thus nature). I argue that the 
Anthropocene contains within it a form of Anthropogenesis – a new origin story 
and ontics for man – that radically rewrites material modes of differentiation and 
concepts of life, from predominantly biopolitical notions of life toward an 
understanding of life’s geophysical origination (geontics).  

(Yusoff 2015a:1; my kursivering) 
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Antropogenese (“Anthropogenesis”) is vir Foucault (1984:78) die institusionalisering 

van “this originary moment (or genesis story) for humanity as an organism capable of 

geologic force on a planetary scale and of an epochal duration”. 

Die term word deur Yusoff (2015a:1) benut om te illustreer dat twee dinge eksplisiet in 

die benoeming van die Antroposeen gebeur: 

(a) ’n mitiese Antropos as geologiese wêreldmaker/wêreldvernietiger word geskep; 

(b) ’n materiële, evolusionêre narratief ontwikkel wat die mens se oorsprong en 

einde binne ’n geologiese eerder as ’n eksklusief biologiese konteks herbedink. 

Oorsprongnarratiewe of herkomsstories is altyd mities van aard omdat hulle die 

aanvang van ’n tyd aandui asof dit buite die gang van die tyd staan – deur die mens as 

geomorfiese agent te erken, so beweer Yusoff (2015a:4), verander die materialiteit van 

’n mens se handtekening in verhouding tot die natuur en geologie. 

Wat van kardinale belang is, is dat Yusoff (2015a:5) ’n spesifieke gewaarwording 

identifiseer wat met die aanvang van die Antroposeen-epog gepaard gaan, naamlik die 

gewaarwording van geologiewording (“becoming-geologic”). Geologiewording lui die 

einde van die Holoseen en klimaatstabiliteit in asook ’n nuwe staat van geofisiese 

aardwording (“earth-becoming”). Die uitwerking van die mens op die omgewing (wat 

deur die konsep van die Antroposeen te kenne gegee word) is onder andere sigbaar in 

die versteuring en transformasie van enorme oppervlaktes grond (Kotzé 2014:129). 

Om die konsep van Antropogenese te verwesenlik behoort die Holoseen-subjek, wie se 

geologies-filosofiese milieu die humanisme is, volgens Hird en Yusoff (2015) uitgewis te 

word. Die Antroposeen veronderstel juis die uitwissing van bogenoemde Holoseen-

subjek. Die Antroposeen het ’n heterogene identiteit, wat balanseer op die drumpel van 

nuwe geofisiese, geofilosofiese toestande en laat-Holoseen-humanisme (met sy 

gepaardgaande gedagtestrukture en definisies van modus van syn (“being”) wat ’n 

enkele natuur vir die menslike subjek verbeel) (Yusoff 2015a:6). Die benoeming van 

geologiese subjektiwiteit gee ook erkenning aan die vermoë van die mens om 

aardkragte te mobiliseer. 

Die Antroposeen kan gesien word as ’n wedergeboorte wat aangaande definisies in 

verband met syn/wese (“being”) erkenning moet gee aan verskuiwende mineralogiese 

wortels, waarin niemand onaangeraak gelaat is deur die ontginning van 
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fossielbrandstowwe nie. Eenheid vanaf die ondergrondse vlak (“unity from below”) 

word juis verskaf deur die feit dat almal beїnvloed word deur die mineralogiese wortels. 

Hierdie eenheid is egter hoogs gedifferensieer en deurspek met verskeie 

magsverhoudings. 

Yusoff (2015a:7) dring daarop aan dat magsverhoudings (en hoe hierdie mags-

verhoudings materieel saamgestel word en sodoende sosiale gevolge het) in die 

Antroposeen in die geofisiese gebeure nagespeur moet word. Die eerste stap in hierdie 

proses van ’n genealogie van kennisproduksie is om die prosesse van onderwerping 

(“subjectification”) wat in die produksie van die voorwerp van kennis ontstaan, aan te 

spreek. Dit moet gedoen word om vas te stel watter modus van onderwerping dit 

moontlik maak om van ’n voorwerp (Antropos) ’n onderwerp (Antroposeen) van 

moontlike kennis te maak (Foucault 1998:460). Die mens word geforseer om aan sosiale 

en geologiese strata gelyktydig te dink as geososiale formasies.  

Hierdie geososiale formasies word volgens Clark en Yusoff (2014:22) moontlik gemaak 

deur die oorsprong van die Antroposeen en die herkomsstorie (“founding”) van die 

mens deur middel van ’n komplekse reeks van historiese mineralogiese praktyke soos 

die gebruik van vuur, die industriële rewolusie, landbou en kapitalisme. Die mens moet 

dus sy begrip van die menslike lewe sien as gebaseer op ’n groter veld van materialiteit 

(Yusoff 2015a:8). Die gekombineerde historisiteit van die mens en die geologie 

produseer ’n proto-mens (’n mens-as-toekomstige-fossiel) asook ’n nuwe moment van 

oorsprong vir die mens, as die outeur van ’n epog van sosiale geologie. Dit maak dus 

volgens Yusoff (2015a:8) van geologie ’n sosiale fenomeen en van die sosiale ’n 

geologiese fenomeen: dit lei dus tot humaniteit as ’n meer-as-sosiale konfigurasie, wat 

gedifferensieer word deur niemenslike kragte.  

In terme van die verhouding tussen genesis en geologie het die mens vóór Darwin 

gedink dat geologie deur genesis gelei is, maar post-Darwin het die geologie ’n duidelik 

onderskeibare, amper funksionele rol as empiriese rotsbed (“bedrock”) ingeneem, wat 

as getuie/argief sou dien van die duur van die prosesse van verandering (Spears 

1996:345). Alhoewel Darwin slegs in The descent of man (1871) die oorsprong van die 

mens eksplisiet bespreek, is sy begrip van die “deep time of geological processes” tog 

sentraal tot die begrip van hoe natuurlike seleksie lewe kon vorm en steeds sigbaar is in 
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die fossielrekords. Spears (1996:344) som die konsep van geologiese tydsprosesse soos 

volg op: 

In On the Origin of the Species, however, a new time frame for both humans and 

natural history serves as a necessary premise for evolutionary theory’s larger and 

more controversial claims regarding the mutability of random mutations in the 

struggle for existence. 

Spears (1996:344) beskou dit ook nie noodwendig as belangrik om te bepaal wat 

onderskeibaar is as geologie of natuur in die Antroposeen nie, maar eerder om die 

afstand tussen die terme te verklein sodat geologie bestempel word as ’n uitbreiding van 

menslike kragte. Die mens oorheers die natuur sodanig dat Crutzen en Schwagerl 

(2011) aanvoer dat mense “have behaved as rebels against a super power we call 

‘Nature’”. 

Die Antroposeen, sy tydskaal en ekologiese implikasies lok voortdurend vrae uit oor die 

dood en die einde van die beskawing (Scranton 2013), geheue en argiewe (Colebrook 

2014), die reikwydte van die metodes van humanistiese bevraagtekening (Nowviskie 

2014), en emosionele reaksies oor die einde van die natuur (Ronda 2013). Crutzen en 

Schwagerl (2011) rig ’n waarskuwing tot die mensdom om te onthou dat die méns die 

natuur is en doen ’n beroep op die mens om tot ’n voorstelling te kom van hoe 

toekomstige generasies sal reageer op dit wat mense tans doen. Hulle spekuleer dat die 

mens se nasate hom moontlik sal bestempel as vreemdeling wat bloot die aarde gebruik 

het as ’n oorstaanplek vir die aanvul van brandstof, of selfs as barbaar wat sy eie tuiste 

geplunder het. Oldfield e.a. (2013:1) spoor die mens aan om die huidige en toekomstige 

uitdagings wat deur die dramatiese veranderinge in die verhouding tussen die mens en 

sy omgewing gestel word, te dokumenteer, begrip daarvoor te ontwikkel en daarop te 

reageer. 

2.4 Die ruimtelike wending 

In die volgende onderafdelings sal die geomenswetenskappe, die geokritiek en 

bioregionaliteit as teoretiese konsepte op die tafel geplaas word. 

2.4.1 Die geomenswetenskappe (“geohumanities”) 

Volgens Rosemberg (2016:289, 290)het geografie sedert die 1970’s ’n belangstelling in 

letterkunde ontwikkel as ’n versameling van data, ’n kognitiewe bron, en ’n model van 
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uitdrukking. Vir beide letterkunde én geografie is die nosie van plek van groot belang. Na 

aanleiding van die humanistiese en die kulturele wendings, dring heelwat geograwe 

daarop aan dat die mens gesien moet word as ’n ruimtelike wese wat hom- of haarself 

sien in verhouding tot die plek waar hy of sy hom of haar bevind (Andersen 2015:121). 

Geograwe se beklemtoning van die belang van plek in die vorming van menslike 

identiteit word deur Soja (2010:18) bevestig: 

As intrinsically spatial beings [...] we are at all times engaged and enmeshed in 

shaping our socialised spatialities and, simultaneously, being shaped by them. 

Dino Gavinelli (aangehaal in Rosemberg 2016:292) benut geografiese terme om sy 

persepsie van letterkunde te verwoord. Volgens hom is letterkunde ’n seismograaf van 

die werklikheid wat die wêreld se mutasies boekstaaf om sodoende die ooreenkomste 

tussen letterkundige en geografiese representasies te onthul. Geograwe benut 

letterkunde as ’n modum waardeur uitsonderlike verhoudings tussen mens en plek 

ondersoek kan word. Robbins en Marks (2010:179) beweer die volgende: 

[T]here is no longer a tripartite division between a field of reality (the world) 

and the field of representation (the book) and the field of subjectivity (the 

author). Rather, an assemblage establishes connections between certain 

multiplicities drawn from each of these orders. 

Die geomenswetenskappe, as die kruispunt tussen die menswetenskappe en die 

aardwetenskappe, is ’n nuwe dissipline waarin tyd afgebreek word in ruimtelike 

eenhede wat vertikaal eerder as horisontaal gelees word. In Oktober 2015 word die 

vaktydskrif GeoHumanities vir die eerste keer deur Routledge gepubliseer in ’n poging 

om die tradisionele menswetenskappe met beide die wetenskap en die kreatiewe kunste 

te verbind. 

Volgens Fish (2011) vat die essay getiteld “Mapping time” deur Edward L. Ayers die 

essensie van die geomenswetenskappe saam. Ayers se projek karteer die veranderinge 

wat gevolg het op die vrystelling van die slawe ná die Amerikaanse Burgeroorlog. Hy en 

sy kollegas het begin met ’n eenvoudige kaart waarop laag op laag van ras, welvaart, 

geletterdheid, roetes van waterweë, paaie, spoorlyne, grondtipes, stempatrone tydens 

verkiesings en sosiale strukture van bevolkings aangedui is. Die gelaagde prentjie wat só 

vorm aanneem, kan dan gelees word as die storie van komplekse verhoudings. 
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Die volgende stap in die projek is die aanwending van kinematiese tegnieke, wat die 

verloop van tyd as opeenvolgende ruimtelike eenhede uitbeeld. Hierdie metode is nuttig 

omdat die omskakeling van tyd na beweging die visualisering van die verloop van tyd 

verbeter. Die benutting van die metafoor van ’n gelaagde realiteit is natuurlik fiktief 

omdat die lae konstant in interaksie is en die boonste laag van mense die onderste laag 

van die landskap voortdurend verander. Dit is egter ’n bruikbare fiksie omdat dit ons 

aan die strukturele diepte van tyd en ervaring herinner. Fish (2011) meen dat Ayers se 

projek dus ’n sintese van geografie (naamlik Geographic Information Science of GIS) en 

geskiedenis is. GIS betrek patrone en strukture terwyl geskiedenis menslike beweging 

impliseer. Die integrasie van hierdie twee dissiplines (geografie en geskiedenis) 

veroorsaak dus dat lae van gevolge en onvoorspelbaarheid vir Fish sigbaar word. Ons 

behoort gebeure dus nie bloot histories as die produk van voorafgaande gebeure te 

“lees” nie, maar ook geologies as die plek van gesedimenteerde patrone van kulture, 

ekonomieë, politiek en landbou. 

Die geomenswetenskappe kan gedefinieer word as die gestratifiseerde argief waarop 

die mens leef. Dit is volgens Mitchell (2011:71) die verwesenliking van die ruimtelike 

wending (“spatial turn”) – ’n paradigma wat geografie stroop van die grootliks passiewe 

rol wat dit as historiese fase ingeneem het en wat die kruispunt tussen die 

menswetenskappe en die aardwetenskappe na vore bring. Fish (2011) redeneer dat 

indien interpretatiewe metodes en perspektiewe noodsaaklik is in die praktyk van 

geografie, dit eweneens noodsaaklik is in ander dissiplines wat op die oog af apart staan 

van die menswetenskappe. 

2.4.2 Geokritiek 

Hierdie bespreking van geokritiek steun oorwegend op die insigte van Westphal (2011a; 

2011b), Tally (2014) en Prieto (2012). Westphal (2011a:ix) voer aan dat ruimte – en 

verwante konsepte soos ruimtelikheid (“spaciality”), kartering (“cartography”), en 

topografie (“topography”) – in die afgelope dekade sleutelterme in literêre en kulturele 

studies geword het. Die ruimtelike wending in die letterkunde is gegrond op sterk 

teoretiese aannames wat deur die Franse poststrukturalisme ondersteun is, en hierdie 

poststrukturalistiese grondslag van die ruimtelike wending het vinnig na ander lande en 

dissiplines uitgebrei. 
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Die effek van transformasie (wat deur postkolonialisme geaktiveer is), globalisering en 

die ontwikkeling in inligtingstegnologie het daartoe bygedra dat ruimte op 

dievoorgrond geplaas is, soos wat konsepte van tradisionele ruimte of geografiese 

grense toenemend vervaag, uitgewis of herroep is. In hierdie konteks is kritici en 

teoretici gedwing om nuwe interpretatiewe en kritiese modelle te ontwikkel – om dit 

waarna Frederic Jameson verwys het as die nuwe ruimtelike implikasie van die 

postmodernisme (“new spatiality implicit in the postmodern”) aan te spreek (Westphal 

2011a:ix). Prieto (2012:2) wys op Westphal se argument dat grensoorskryding die beste 

model vir ruimtelike denke in die postmoderne era verskaf, en dan wel oorskryding wat 

etimologies as die oorsteek van grense gedefinieer kan word. Deur literêre tekste 

geografies te bevraagteken (en omgekeerd) bring geokritiek die sosiale en die 

menswetenskappe op ’n produktiewe wyse byeen. Prieto (2012:1) wys daarop dat 

geografiese ruimtes erkenning begin geniet as outonome plekke met hulle eie identiteite 

en interne dinamika. Vir Prieto is plek dus ruimte plus toepassing van ’n bepaalde 

verhouding (soos kolonisering, bewoning en bewerking).  

Die term “geokritiek” is deur Westphal (2011b) gemunt en behels die studie van ruimte 

en plek in die letterkunde (sien Prieto 2012:130). Laasgenoemde het ’n uiters kritieke 

rol te speel in die afbreekproses van grense en die eksplorasie van die ruimtes tussen 

gevestigde gebiede:  

I will never get tired of repeating that fiction does not reproduce the real, but 

actualizes new virtualities that had remained unformulated, and that then go on 

to interact with the real according to the hypertextual logic of interfaces [...] 

[F]iction detects possibilities buried in the folds of the real, knowing that these 

folds have not been temporalized. (Westphal 2011b:171) 

Die ruimtelike wending in literêre en kultuurstudie plaas klem op die verhouding tussen 

ruimte, plek, kartering en letterkunde (Tally 2014:2). Die interdissiplinêre veld van 

ruimtelike studie sluit vir Tally onder andere die volgende in: geokritiek, geopoësie en 

die ruimtelike menswetenskappe. Die geokritiese benadering soos deur Westphal 

omskryf neem as vertrekpunt ’n identifiseerbare plek, wat dan as die voorwerp van 

geokritiese ontleding geneem word.  
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In samehang met Westphal se studie oor plek baseer Prieto (2013:12) sy model op die 

volgende agt stellings van plek wat ook as onderliggende aannames vir hierdie 

navorsingsverslag sal dien:  

 “a space enriched with human experience and understanding; an organized 

world of meaning” (Tuan 1977:179); 

 “a spatial predicate – that is, a space plus the attribution of a property of 

relation” (Berque 2003:556); 

 “a social construct, like space and time” (Harvey 1996:293); 

 “a particular constellation of social relations” (Massey 1994:164); 

 “the locus of desire” (Lippard 1997:4); 

 “a setting to which individuals are emotionally and culturally attached” (Altman 

& Low 1992:5); 

 “a locale whose form, function, and meaning are self-contained within the 

boundaries of physical contiguity” (Castells 2010:453); 

 “a space in which distance is not pertinent” (Lévy & Lussault 2003:560). 

Prieto (2013:13) beskou plek derhalwe as enige geografiese ruimte wat betekenisvol is, 

ongeag die rede. In sy werk Geocriticism: Real and fictional spaces (2011b) dring 

Westphal daarop aan dat geokritiek ’n geosentriese benadering, in teenstelling met ’n 

egosentriese benadering volg. Hiermee bedoel Westphal dat die geokritici na ’n 

spesifieke geografiese plek, soos ’n stad of ’n streek, kyk asook na die wyse waarop die 

plek gerepresenteer word in ’n verskeidenheid tekste, wat nie bloot die tradisionele 

genres van letterkunde insluit nie, maar ook films, reisjoernale, ensovoorts (Tally 

2014:2). Hierdie idee van Westphal sluit aan by Prieto (2013:13) se uitspraak dat plek ’n 

menslike verhouding impliseer, wat ’n veranderlike is. In sy geokritiese projek soos 

uiteengesit in Literature, geography, and the postmodern poetics of place, ondersoek 

Prieto (2012:13) die tekstuele verskyning van verskeie plekke, insluitend dit wat 

voorkom as nie-plekke (“non-places”), soos byvoorbeeld geїmproviseerde informele 

nedersettings. Hierdie soort geokritiek verskaf aan Tally (2014:4) nuwe geleenthede om 

sy kritiek te herformuleer op waar literêre representasie en die ruimtelike by mekaar 

aansluit.  

Buell (2005:145), een van die toonaangewende navorsers binne die veld van die 

ekokritiek, beweer (soos Prieto) dat plek definieerbaar is as “space that is bounded and 
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marked as humanly meaningful through personal attachment, social relations, and 

physiographic distinctiveness” (my kursivering). Oscarson (2010:10) sluit hierby aan 

deur te verwys na die produksie van plek as interaksie tussen menslike ondervinding, 

emosionele verbondenheid en materiële omgewing. 

Die teoretisering oor die onderskeid tussen die konsepte ruimte, plek en landskap lei 

insgelyks tot Carter (1993:xii) se omskrywing van plek as ruimte waaraan betekenis 

toegeken is. So word ruimte dus plek wanneer daar byvoorbeeld menslike intervensie 

soos benoeming of kolonisering (soos reeds genoem) plaasvind. Vir Darian-Smith, 

Gunner en Nuttall (1996:3) is ruimte getransformeer tot plek en geografiese terrein tot 

landskap deur “the cultural process of imagining, seeing, historicizing and 

remembering”. Schama (1995:15) ondersteun die siening dat landskap uit materiële 

(geografiese) elemente tot stand kom deur die mens se vormgewende persepsie. Soos 

Darian-Smith e.a. tref Schama nie onderskeid tussen die kultureel-gedefinieerde 

begrippe plek en landskap nie.  

Raes (2000:313) verwys na Erwin Strauss se onderskeid tussen ruimte en landskap op 

grond van waarneming en gewaarwording. Strauss reken dat geografiese ruimte te doen 

het met ’n stelselmatige en geslote waarneming. Dit bestaan uit ’n eiesoortige ruimte, 

soos aangedui op ’n kaart, waarin geen punt meer waarde het as ’n ander nie, en word 

waargeneem uit ’n objektiewe perspektief. Die konstruering van plek of landskap kom 

ter sprake wanneer daar oorgegaan word tot gewaarwording ten opsigte van die 

geografiese ruimte. Vir Smith (2012:898) is plek gegrond in subjektiewe ondervinding 

wat uitwaarts wys na die tasbare wêreld, maar inwaarts na die persepsies wat deur 

interaksie tot stand kom. 

Tally (2014:4) redeneer dat geokritiek moontlik die bestudering van enkele outeurs, 

tekste, genres, of periodes kan insluit om sodoende die veranderlike ruimtes in 

literatuur aan te spreek. Die verhouding tussen ruimte en literatuur, kartering en skryf, 

omskrywing en narratief, is kompleks. In ’n poging om ’n plek te ken, word dit gekarteer, 

maar dit word óók gelees en vertel (“narrate”) (Tally 2014:4). In Space and place: The 

perspective of experience, noteer Yi-Fu Tuan (1977) dat ’n gegewe gedeelte van ruimte ’n 

plek word die oomblik as daar vertoef word of die oë bloot lank genoeg daarop gerus het 

om dit te onderskei van ’n ononderskeibare (“undifferentiated”) toneel. Sodoende 

transformeer hierdie ruimte dadelik tot plek en word dit ’n onderwerp vir 
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storievertelling. Dié ruimte wat in plek verander neem dus betekenis aan (Tally 2014:4). 

Soos wat vertellings grense oorsteek, word daardie ruimtes en plekke net meer 

betekenisvol. Tally (2014:5) dui aan dat geokritiek ’n buigsame, kritiese benadering tot 

die literêre kartografie voorsien, terwyl dit terselfdertyd die wyse onthul waarop die 

transnasionale oorsteek van grense in die vergelykende literatuur die werklike en 

verbeelde ruimtes aktief bepaal.  

As ’n metode vir die ondersoek van die verskuiwende, onderskeibare ruimtes van 

literatuur neem die geokritiek omruiling as sentrale vertrekpunt. Alhoewel geokritiek 

beslis op spesifieke plekke fokus, maak dit nie staat op enige onveranderlike geografiese 

identiteit nie. Inteendeel, die geokritiese benadering demonstreer die mate waartoe ’n 

gegewe plek gevorm word deur die interverhoudings van veelvoudige kragte. Die 

mitiese stabiliteit of statiese identiteit van ’n gegewe stad, streek, nasie of kontinent 

word volgens Tally (2014:5) weerspreek deur die diverse literêre representasies van so 

’n oënskynlik identifiseerbare geografiese ensemble. Ruimtelik-georiënteerde 

benaderings tot vergelykende literatuur kan gevolglik nuwe horisonne open, 

verskillende vooroordele vestig, en alternatiewe moontlikhede ontsluit vir die kartering 

van die werklike en verbeelde ruimtes van die wêreld waarin ons leef.  

Ons begrip vir plek word hiervolgens bepaal deur ons persoonlike ervaring daarvan, 

deur wat ánder as hulle ervarings dokumenteer, deur ons vooroordele en wensdenkery. 

Geokritiek poog om werklike én verbeelde ruimtes wat ons bewoon, te begryp deur 

interdissiplinêre metodes en ’n diverse reeks van hulpbronne in te span. Geokritiek belig 

die wyse waarop literatuur en die wêreld in interaksie tree. Die geograaf is ook ’n 

aardskrywer omdat geografie letterlik “aardskrywing” beteken. Die representasie-

tegnieke wat in aardskrywing gebruik word is vir Tally (2014) dikwels gelyksoortig 

(indien nie identies nie) aan die tegnieke wat gebruik word in verbeeldingskrywing. Alle 

skryfwerk neem gevolglik deel aan ’n vorm van kartografie omdat selfs die mees 

realistiese kaart, net soos fiksie, nie werklik die ruimte uitbeeld nie, maar dit probeer 

uitwerk in ’n warboel van verbeelde verhoudings. Tally praat van die literêre kartografie 

van die wêreld omdat alle plekke volgens hom die werklike en die verbeelding 

kombineer.  

Tally (2014) verwys na Westphal se idee dat fiksie oor ’n verwysende aard beskik wat 

dit toelaat om op ’n herkenbare plek – werklik of verbeeld – te dui terwyl dit ook daardie 
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plek transformeer en sodoende deel van die fiksionele wêreld maak. Op hierdie wyse 

laat geokritiek die mens toe om werklike plekke te verstaan, maar ook om begrip te 

ontwikkel vir hulle fundamentele fiksionaliteit. Die teendeel is natuurlik ook waar 

wanneer ons fiksionele ruimtes begryp deur hulle eie vlakke van realiteit aan te gryp 

soos wat dit begin deel vorm van ons wêreld. Westphal (2011b:75) beklemtoon die 

verwysende (“referential”) aard van skryfwerk, wat vergelykings tussen fiksie en die 

regte wêreld tref.  

Die sentrale beginsels van Westphal (2011b:122) se teorie van geokritiek kan opgesom 

word deur gebruikmaking van die volgende vier perspektiewe, naamlik geosentrisme 

(“geocentrism”), multifokalisasie (“multifocalization”), veelsintuiglikheid (“poly-

sensoriality”) en stratigrafie (“stratigraphy”). Geokritiek is vir Westphal dus ’n 

geosentriese wyse van kritiek waarmee hy impliseer dat die primêre objek van studie 

nie die literêre teks, outeur of genre op sigself is nie, maar wel die plék. ’n Tipiese 

geosentriese studie kan dus op ’n enkele plek fokus (soos byvoorbeeld die Karoo) en dan 

na soveel moontlik tekstuele representasies van hierdie plek kyk, terwyl die klem op die 

referensiële verhouding tussen daardie tekste en die werklike plek val. Dié metode 

behels ’n ommekeer in die tradisionele benadering tot die literêre studie van plek 

(Westphal 2011b:114). Hierdie klemverskuiwing gee aanleiding tot die tweede beginsel, 

naamlik multifokalisasie. Die geokritikus sal soveel moontlik tekste en ook soveel 

moontlik verskillende soorte tekste bestudeer waarin die jukstaposisie of konfrontasie 

van tekste wat uit verskillende perspektiewe geskryf is, beklemtoon word om sodoende 

die beperkinge van die enkele perspektief van ’n enkele skrywer te vermy. Deur soveel 

moontlik perspektiewe in verband met ’n plek in te win, kan verkry word wat Westphal 

die identifiseerbare essensie (“identitarian essence”) van die plek noem. 

Westphal (2011b:122, 137) gebruik die term stratigrafie om die mate te beklemtoon 

waartoe ’n gegewe plek saamgestel is uit ’n opeenstapeling van momente uit die verlede 

en argeologiese afsettings van opeenvolgende historiese fases. 

Die veelsintuiglike (“polysensorial”) dimensie van geokritiek behels die betrek van al vyf 

sintuie (Westphal 2011:xi). Hierdie benadering poog om die visuele vooroordeel van 

verskeie studies van plek te beperk, en herinner die geokritikus daaraan om ook volgens 

Westphal (2011b:131) die ouditiewe, olfaktoriese, smaak- en tasdimensies van plek in 

ag te neem.  
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Prieto (2012:5, 6) wys daarop dat indien hierdie vier vermelde elemente wat deur 

Westphal geїdentifiseer is – naamlik, geosentrisme, multifokalisasie, veelsintuiglikheid 

en stratigrafie – saamgevoeg word, dit duidelik word dat die oorkoepelende doel van die 

geokritiek is om ’n spesifieke plek te kies en dit dan vanuit elke denkbare hoek te 

bestudeer: oor tydperke, oor kulture, met behulp van veelvuldige sintuie sonder om ’n 

enkele perspektief te bevoordeel. 

Geokritiek verskaf dus boeiende maniere waarop daar met die ruimtes van fiksie en die 

werklikheid in interaksie getree kan word. Westphal (2011b:4) definieer dan ruimte 

soos volg: “[...] space is a concept that encompasses the universe; it is oriented toward 

the infinitely large or reduced to the infinitely small, which is itself infinitely and 

infinitely vast”. 

Plek is ’n baken waarop die oog rus wanneer dit die uitsig in die algemeen verken. 

Hierdie onderskeid tussen ruimte en plek is volgens Westphal (2011b:5) bestudeer deur 

onder andere geograwe en sosioloë wat praktiese toepassing aan teoretiese refleksie 

wou verleen. Westphal is oortuig dat fiksie alternatiewe realiteite (wat op verskeie 

wyses ooreenstem met die wêreld soos ons dit ken) verskaf en sodoende ’n kragtige 

verwysingsfunksie het. Prieto (2012:4) vermeld dat letterkunde op hierdie wyse nie 

slegs estetiese plesier verskaf nie, maar ook dien as hulpmiddel in die 

onderskeidingsvermoë van die belangrike kenmerke van die regte wêreld wat 

daarsonder nie duidelik sou wees nie. 

Westphal (2011b:93) erken ook die waarde van plekke wat bloot fiksioneel is, maar sy 

werklike belangstelling lê in die interregnum wat bestaan tussen werklike plekke en die 

fiksionele representasies daarvan. Sy teorie sluit dus aan by die magiese realisme 

waarin die liminale of tussenin-ruimte identifiseerbaar is. Vir Prieto (2012:1) gaan dit 

meer spesifiek oor die rol wat letterkunde speel in die vorming van die mens se houding 

jeens die werklike omgewing waardeur die mensdom beweeg. Prieto (2012:1) plaas ook 

klem op wat vir hom die belangrikste momente van wêreldgeskiedenis is, naamlik dié 

van die “entre-deux”, of dan tussenmoment. Hierdie tussenruimte verteenwoordig die 

totale aantal ruimtes wat val tussen die gevestigde kategorieë wat ons verwagting van 

wat ’n plek behoort te wees. Dié tussenruimtes word dikwels verkeerd verstaan of 

geїgnoreer. Die wêreld is volgens Prieto (2012:8) voortdurend in evolusie, en die verlies 

aan die een soort plek en bepaalde manier om na ’n plek te kyk, lei ook tot nuwe 
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interpretatiewe moontlikhede. Brosseau (1996:29) beweer dat letterkunde ’n 

waardevolle bron vir geografie verskaf omdat dit oor die vermoë beskik om op die 

innoverendste wyse die “persoonlikheid” van ’n plek weer te gee. 

Cresswell (2004:20) beweer dat die nuwe generasie geograwe geїnteresseerd is in die 

subjektiewe ervaring van plek as studieobjek, met dien verstande dat plek ’n universele 

en transhistoriese deel van die menslike kondisie is. Entrikin (1991:5) sien weer die 

dualiteit van plek raak, waar plek bestaan uit beide ’n objektiewe en ’n subjektiewe 

werklikheid. Vir hom is die belangrikste dat die subjek ’n blote ruimte in ’n 

betekenisvolle plek transformeer (Entrikin 1991:127). Malpas (1999:18-33) reken dat 

plek nóg subjektief nóg objektief is, maar juis hierdie opposisie vooraf gaan. Hy 

bestempel plek nie as ’n eenvorminge konsep nie, maar as ’n komplekse netwerk van 

oorvleuelende elemente waaruit ’n samehangende beeld of idee kan vorm van wat plek 

beteken. 

Die ruimtelik-temporale aard van plek beteken vir Prieto (2012:28-30) dat plek nie in 

isolasie van sy temporale dimensie gedefinieer kan word nie. Dit is eweneens belangrik 

dat plek altyd binne ander groter plekke genestel is en sodoende deel uitmaak van die 

groter geheel. Plek is dus nie ’n objektiewe, materiële feit wat bloot daar is vir die 

ontdekking nie, maar is altyd in interaksie tussen ’n fisiese omgewing en ’n aktiewe, 

ervarende agent wat sowel vorm gee aan as gevorm word deur die omgewing. Die mens 

is dus na Malpas se mening ’n menslike subjek wat slegs sy eie belange op die hart dra 

en die wêreld daarvolgens vorm, wat weer plek aan agentskap verbind. 

De Certau (1988:118) is nie eksplisiet oor sy oortuiging dat stories ruimte in plek kan 

verander nie, maar beweer dat dit die nodige trajek kan vorm wat na beide kante kan lei. 

Hy beweer: “Stories [...] carry out a labor that transforms space into place.” 

2.4.3 Bioregionaliteit en biostreek 

[...] plekken vormen mensen. Plekken hebben een “ziel”, het zijn 
zintuigelijke ankerpunten voor de ontwikkeling van een gevoel van 
“thuis-zijn”. 

(Jacobs 2017) 

In die volgende onderafdelings word die begrippe bioregionaliteit en biostreek onder 

die loep geneem asook die toepassing van hierdie begrippe. 
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2.4.3.1 Die term “bioregionaliteit” 

Die totstandkoming van die begrip “bioregionaliteit” (ook soms bioregionalisme 

genoem; “bioregionalism”) is volgens Sale (2016) ’n Noord-Amerikaanse reaksie op die 

omgewingskrisis en die begrip verteenwoordig sowel ’n beweging as ’n filosofie. As 

filosofie verwys bioregionaliteit na die volheid van alle aardse lewe wat in 

wederkerigheid en in sinergie bestaan. Hierdie filosofie stel ook dat nasies, heerskappye 

en groot politieke ekonomieë anti-ekologies sou wees. Volgens Lynch, Glotfelty en 

Armbruster (2012:3) vereis dié filosofie dat die mens se bioregionale denke ontwikkel 

word ten einde die aarde te red. Bioregionale denke behels die filosofiese, politiese en 

kulturele praktyk wat as ’n omgewingsetiek in die daaglikse aktiwiteite van gewone 

mense manifesteer, en dwing ’n perspektiefverskuiwing na plaaslike omgewings af, na 

hoe die mens kies om met die wêreld om hom om te gaan, asook om hom of haar in te 

dink in sy of haar verhouding daarmee. 

Sale (2016) bestempel bioregionaliteit dus as ’n lewensfilosofie wat baie sterk steun op 

die kultuur van inheemse mense en wat die belang van lewe in harmonie met die natuur 

beklemtoon. Die integrasie van die mens as deel van die natuurlike ekosisteem word ook 

deur hierdie filosofie onderskryf. Die sleutel tot bioregionaliteit behels die vermoë om 

direk van die land te leef sonder om skade aan die omgewing te veroorsaak. Haenke 

(2017) verduidelik dat bioregionaliteit volhoubaarheid beklemtoon en die gemeenskap 

op só ’n wyse definieer dat die niemenslike ook ingesluit word.  

Die term “bioregionaliteit” word in 1975 vir die eerste keer deur Allen van Newkirk 

(stigter van die Institute for Bioregional Research) gebruik en deur Peter Berg en 

Raymond Dasmann bevorder. Hierdie term is afkomstig van die Griekse stamwoorde bio 

(lewe) en die Latynse regio (plek) (Aberley 1999:22). Jacobs (2017) beskryf 

bioregionaliteit soos volg:  

[...] een sociale en culturele identiteit die niet gebaseerd is op politieke landgrenzen, 

maar op de unieke ecologische leefomgeving. De gedachte daarbij is dat de 

ecologische leefomgeving (denk onder andere aan geografie, klimaat, plantenleven 

en lokale diersoorten) direct van invloed is op de manier waarop mensen met elkaar 

leven, op hun onderlinge politiek en cultuur.  

2.4.3.2 Biostreek 

Berg (2002) se definisie vir ’n biostreek lui soos volg: “a distinct area with coherent and 

interconnected plant and animal communities, and natural systems, often defined by a 
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watershed”. Lynch e.a. (2012:3) en McGinnes (2005:189) definieer weer ’n biostreek as 

’n unieke streek met natuurlike grense en kenmerkende geografie, ekosisteme, 

herkenbare landvorme en unieke menslike kultuur. Menslike kultuur behels aktiwiteite 

soos grondgebruik, landbouaktiwiteite, taal, godsdienstige en kulturele praktyke, 

plaaslike kennis en gemeenskappe. Sale (1985:162) beskryf biostreke soos volg:  

The natural region is the bioregion, defined by the qualities Gaea has established 

there, the givens of nature. It is any part of the earth’s surface whose rough 

boundaries are determined by natural characteristics rather than human dictates, 

distinguishable from other areas by particular attributes of flora, fauna, water, 

climate, soil, and landforms, and by the human settlements and cultures those 

attributes have given rise to. 

Haenke (2017) sluit hierby aan deur te beweer dat elke mens ’n lewende ekosisteem is 

wat geheel en al deel is van en afhanklik is van die groter weefsel (“fabric”) van lewe op 

aarde. 

Bioregionaliteit is derhalwe ’n politieke, kulturele, en ekologiese stelsel, of ’n reeks idees 

wat op natuurlik gedefinieerde areas, naamlik biostreke (“bioregions”) gebaseer is 

(Alexander 1996:5). Vir Flint (2015), soos vir Sale (1985), is ’n biostreek ’n geografiese 

streek wat beskryf kan word in terme van sy unieke kombinasie van plante, diere, 

geologie, klimaat en waterkenmerke – ’n streek gedefinieer deur natuurlike grense en 

bepaalde lewende gemeenskappe – waarvan die geheel dit onderskei van ander 

biostreke. Haenke (2017) definieer ’n biostreek bloot as “a life region”. Biostreke as 

geografiese streke word volgens Alexander (1996:4) gedefinieer deur fisiese 

omgewingseienskappe, insluitend waterskeidingsgrense, grond- en terreineienskappe. 

Biostreke word nie deur wetgewing, deur middel van stippellyne en grense, bepaal nie, 

maar deur die natuur self, op basis van ’n gemeenskaplikheid in klimaat, geologie, 

hidrologie, spesies, en aardvorme. Selfs eilande en woestyne word as biostreke 

gedefinieer (Haenke 2017; Sale 2016). Volgens Sale (2016) word die term biostreek 

gewoonlik gebruik om ’n waterskeiding te benoem; ’n area gedefinieer deur ’n netwerk 

van sytakke wat in ’n sentrale rivier uitmond. Die sentrale rivier vorm ’n ruggraat en dit 

is langs sulke ruggrate dat alle natuurlike spesies, insluitend die mens, hulleself 

geposisioneer het. 
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Alexander (1996:2) wys daarop dat biostreke geїdentifiseer word deur omgewings-

kundiges wat die filosofie van bioregionaliteit beoefen. Luidens hierdie filosofie kan daar 

na ’n geografiese terrein (“geographical terrain”) en ’n terrein van bewussyn (“terrain of 

consciousness”) verwys word; met ander woorde, na ’n plek en die idees wat ontwikkel 

is oor hóé om in daardie plek te leef. Bioregionaliteit beklemtoon dat die bepaling van ’n 

biostreek ook ’n kulturele fenomeen is en fokus op plaaslike bevolking, kennis en 

oplossings. Hierdie biostreke wissel en kan waterskeidings, bergreekse, ’n spesifieke 

kusgebied of ’n spesifieke woestyn insluit.  

Sale (2016) redeneer dat biostreke soortgelyk aan ekostreke is, maar dat ekostreke die 

kleiner onderafdelings van biostreke vorm. McClosky (1997) beskryf ekostreke soos 

volg: ’n Ekostreek is ’n homogene area wat verenig word deur ’n gemeenskaplike 

geografie, ekologie en kultuur. 

Eerstens word die landvorme, geologie, klimaat, en hidrologie gekarteer  en daar word 

bepaal hoe hierdie omgewingsfaktore saamwerk om ’n gemeenskaplike agtergrond vir 

lewe in dié spesifieke plek te vorm. Tweedens word die flora en fauna gekarteer (veral 

die tipiese vegetatiewe gemeenskappe) en die wyse waarop hulle skakel met hulle 

habitat. Derdens word die inheemse bevolking, Westerse vestiging, en huidige 

grondgebruikpatrone en -probleme, in interaksie met die eerste twee vlakke ondersoek 

(McClosky 1997). 

Vir Haenke (2017) verteenwoordig bioregionaliteit ’n inklusiewe lewenswyse. Een van 

die basiese beginsels van bioregionaliteit is die denkbeeld van biosentrisme of 

ekosentrisme, waar die werklikheid beskou word vanuit hetsy ’n lewegesentreerde of 

ekologies gesentreerde perspektief, eerder as vanuit ’n mensgesentreerde of antropo-

sentriese fokus. Die biostreek vorm dus volgens Haenke (2017) die natuurlike konteks 

vir die beoefening van ’n ekologiese ekonomie en ’n volhoubare gemeenskap. 

Berg (2002) beskryf ’n biostreek nie slegs as ’n geografiese landskap nie, maar ook as ’n 

landskap van bewussyn waarin antropologiese studies, historiese weergawes, sosiale 

ontwikkeling, gewoontes, tradisies en kuns alles ’n rol kan speel. 

Deur byvoorbeeld die Karoo as unieke en eksklusiewe handelsmerk te identifiseer en te 

bemark, word die waarde van plaaslike produkte wat in dié spesifieke streek verbou 

word, verhoog. Alhoewel landbou die dryfkrag van die Karoo se ekonomie is, reken 



 
84 

George (2013:97) dat die gepaardgaande leefstyl, deur middel van ekotoerisme, 

Karookuns en -kultuur, ook bemark moet word. Bioregionaliste poog om begrip te 

ontwikkel vir die natuurlike geskiedenis van ’n streek asook die wyse waarop dié streek 

menslike lewe ondersteun. Hulle bestudeer dus sowel die plante en diere wat in die 

streek voorkom en die geologiese eienskappe van die land as die kultuur van die 

plaaslike gemeenskappe wat die streek bewoon of bewerk het. 

Die bioregionalistiese perspektief opponeer ’n homogene ekonomie en ’n verbruikers-

kultuur met die tipiese gepaardgaande gebrek aan rentmeesterskap ten opsigte van die 

natuur. 

Jacobs (2017) verwys na die Kanadese geograaf Edward Relph, wat die volgende sê: 

“Mens-zijn, is leven in een wereld die vol is van betekenisvolle plekken: mens-zijn 

betekent dat je je plaats hebt en kent” (vertaling deur Jacobs). Bioregionaliteit beteken 

volgens Haenke (2017) die vorming van ’n aktiewe verwantskap met die aarde op elke 

moontlike vlak van individuele en gemeenskaplike bestaan. 

Bewussyn van en sorg vir jou eie biostreek en sy patrone is volgens Flint (2015) 

fundamenteel vir ’n plekgebaseerde begrip en gemeenskapsrentmeesterskap van 

volhoubaarheid. Dit wat bioregionaliteit verteenwoordig, naamlik identifikasie met plek 

en sy geskiedenis en kultuur, en leef binne die wette van die natuur, is slegs nuut vir 

mense afkomstig uit ’n industrieel-tegnologiese erfenis. Die wese van bioregionaliteit is 

vanselfsprekend vir inheemse mense wat naby aan die aarde leef.  

2.4.3.3 Bioregionaliteit as plekgebaseerde kultuurbenadering 

Die bioregionale raamwerk verteenwoordig ’n grootskaalse natuur-mens-stelsel as ’n 

plekgebaseerde benadering om wetenskaplike begrip, beplanning en aksie aan te 

moedig en aksies om gemeenskappe en ander lewende stelsels te laat herleef (Flint 

2015). Lynch e.a. (2012:11-13) en Buell (1995:2) is van mening dat letterkunde en kuns 

nóú verweef is met die mens se ervaring van en verhouding met plek. Kultuurprodukte 

soos letterkunde en ander kunsvorme weerspieël nie slegs die mens se verhouding met 

plek nie, maar dit beїnvloed ook die manier waarop kultuur sigself en die plek daarvan 

in die natuurlike omgewing voorstel. 
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(i) Plek 

Sodra ’n skrywer oor ’n plek skryf, verander die plek ook juis as gevolg daarvan en dus 

bestaan daar volgens Løvlie (2009) ’n tweevoudige verhouding en wedersydse 

beїnvloeding tussen letterkunde en plek. Løvlie (2009) verduidelik dat waar plek deel is 

van die stof van literêre tekste, literêre tekste op hul beurt weer deel van die kulturele is 

– prosesse waardeur menslike landskappe as woonplekke (“dwellings”) vir mense, 

gemeenskappe en kulture gekonstrueer word. 

Lynch e.a. (2012:1-18) dui aan dat kuns en letterkunde die unieke karakter van die 

biostreke waaruit dit kom, weerspieël. Hierdie tipe tekste kan ook ’n bepalende rol in 

die hernuwing van ’n sin van plek (“sense of place”) onder inwoners speel. Om bewus te 

wees van die stories van ’n biostreek én daarna te luister, is veral belangrik wanneer 

natuurlike hulpbronne toenemend onder druk verkeer. Die herverbeelding van plaaslike 

plekke (soos in stories) en die herkonseptualisering van plek op ’n bioregionale vlak is 

volgens Buell (2005:76-77) twee groeipunte in ekoskryfwerk. 

Plek kan volgens Løvlie (2009) nie slegs as ’n fisiese plek beskou word nie, maar ook as 

’n psigologiese, sosiale en kulturele verskynsel. Die verhouding met plek word opgebou 

deur verskillende soorte fisiese en psigiese wisselwerkinge en assosiasie met konkrete 

en verbeelde plek. Vir Buell (2005:63) is daar drie dimensies van plek te onderskei, 

naamlik die materiële dimensie, die sosiokulturele dimensie en die subjektiewe 

dimensie, synde die individu se verwantskap met plek. Hierdie dimensies funksioneer 

nie in isolasie nie, maar juis in interafhanklikheid en in wisselwerking met mekaar; 

individue is liggaamlik (fisies en materieel) deel van ’n plek en reageer sosiaal, kultureel, 

emosioneel, affektief en intellektueel daarop (Smith 2012:891). 

Greyling (2015:318) beweer dat die mens nie slegs op die omgewing reageer nie, maar 

dit ook op verskeie maniere beїnvloed. Die verband tussen sin van plek (of 

gevoelstemming) en besondere handeling word volgens Jorgensen en Stedman 

(2006:317) geїdentifiseer volgens drie domeine, naamlik kognitief (oortuigings en 

persepsies), affektief (emosies en gevoelens) en konatief (gedragsintensies en 

toewyding). 

Hierdie drie domeine kan ook met bepaalde plekbegrippe verbind word: die kognitiewe 

domein word met plekidentiteit verbind; die affektiewe domein word met 
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plekgehegtheid verbind; en die konatiewe domein met plekafhanklikheid. Die ervaring 

van plek kan positief of negatief wees. ’n Positiewe ervaring word deur begrippe soos 

plekidentiteit, plekgehegtheid en plekverbondenheid geїmpliseer. Die ervaring van plek 

kan egter ook negatief of neutraal wees en daarom verkies sommige skrywers die meer 

omvattende term sin van plek (Trentelman 2009:201). 

Buell (2005:63) onderskei baie duidelik tussen ruimte en plek wanneer hy verklaar dat 

ruimte eerder as ’n geometriese of topografiese abstraksie beskou word, terwyl plek as 

konkreet gesien word – met ander woorde die ruimte waaraan betekenis toegedig is 

(soos vroeër ook met verwysing na byvoorbeeld Prieto betoog is). Hierdie betekenis kan 

met sin van plek in verband gebring word.  

(ii) Sin van plek: ingebedheid; ingeplaastheid 

Die identiteit van plek is volgens Relph (1976:54) onlosmaaklik verbind met die sin van 

plek:  

There is another important aspect or dimension of identity that is less tangible than 

these components and dialectics, yet serves to link and embrace them. This is the 

attribute of identity that has been variously termed “spirit of place”, “sense of place” 

or “genius of place” (genius loci) – all terms which refer to character or personality. 

Obviously the spirit of a place involves topography and appearance, economic 

functions and social activities, and particular significance deriving from past events 

and present situations – but it differs from the simple summation of these. 

Die begrip sin van plek (“sense of place”, “spirit of place”, “genius loci”) dui in wese 

daarop dat plekke met betekenis en gevoel vereenselwig word (Buell 2005:63). Buell 

(2005:73) verklaar voorts: “So place-sense is a kind of palimpsest of serial place-

experiences.”  

Terme soos ingebedheid (“embeddedness”), ingeplaastheid (“emplacement”), 

beliggaming (“embodiment”) en onderdompeling (“immersion”) beskryf die idee om 

binne-in ’n plek te wees en dit op verskeie wyses te ervaar. Volgens Crang (1998:109) 

kan ons nie aan mense dink sonder om hulle as ingebed te sien nie; daarom bring hy die 

konsep van ingebedde kennis (“embedded knowledge”) in verband met Heidegger se 

redenasie dat die mens deur in die wêreld te wees (“being-in-the-world) kan dink en 

optree. Smith (2012:924) beklemtoon die aspek van plasing binne plek deur spesifiek 

gebruik te maak van die term ingeplaastheid. Ingeplaastheid word ook deur Meyer 

(2012) en Smith (2012) in verband gebring met ’n ingeplaaste skryfaksie.  
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Smiley (1999:12, 46) sien ingeplaastheid as ’n doelbewuste daad van verbinding 

(“connecting”) en herverbinding (“reconnecting) met die aarde, of met plekke waarin 

ons onsself bevind. Hy beskou hierdie verhouding as ’n onderdompeling (“immersion”); 

’n verstrengeling van onsself met ons omgewing. Ingeplaastheid is gevolglik die 

bewuswording van hierdie kwaliteit van onderdompeling, ’n verbinding. 

Die sintuiglike ervaring van plek en die herbesinning daaroor – in reaksie op die 

verwydering (“disconnection”) tussen die mens en die omgewing in die moderne lewe – 

is vir Smiley (1999:46) van kardinale belang (sien ook ’n bespreking van Westphal se 

veelsintuiglike beginsel in afdeling 2.4.2): 

We sink into the richness of our surroundings, reminding ourselves of the variety of 

textures and colors to be found in the world, finding out how a place touches us, 

hearing its whispering voices and seeing its elusive spirit. 

Nie alleen vind die mens se persepsie, ervaring en konstruksie van plek plaas in 

samehang met ander mense en is dit ingebed in kulturele, sosiale en magstrukture nie, 

maar dit bly ook ’n persoonlike en vloeibare ervaring (Hubbard, Kitchin & Valentine 

2004:6; Casey 1996:19). Hubbard e.a. (2004:7) beweer dat plekke die volgende 

eienskappe toon: “relational and contingent, experienced and understood differently by 

different people; they are multiple, contested, fluid and uncertain (rather than fixed 

territorial) units”. Mense beїnvloed plek op direkte en indirekte wyses, ervaar plek saam 

met ander en gee op verskeie wyses saam betekenis aan plek, soos byvoorbeeld deur 

daaroor te skryf, kuns te maak, water op te dam en deur dorpe aan te lê (Basso 

1996:57). 

Buell (2005:73) beklemtoon die feit dat die mens se ervaring van plek nie te skei is van 

tyd en tydsverloop nie. Hy onderskei op temporele vlak die volgende twee aspekte, 

naamlik verworwe plekervaringe oor die tydperk van ’n leeftyd wat die individu se 

reaksie tot ander plekke beїnvloed; en tweedens plek wat met die verloop van tyd 

veranderinge ondergaan.  

Die mens se verhouding tot plek word dikwels deur kunstenaars of skrywers uitgebeeld. 

’n Sin van plek kan volgens Rose (1995:96-97) geartikuleer word deur verskillende 

media, soos byvoorbeeld romans, skilderye, musiek, films, advertensies, 

beleidsdokumente, landskappe en alledaagse gesprekke. Wanneer ’n plek uitgebeeld 

word, is die uitbeelding van die sin van plek gewoonlik een van die doelwitte. Die 
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doelwit van die kunstenaar in die uitbeelding van ’n plek is onder andere om iets van die 

ervaring om daar te leef, uit te dra en sodoende die sin van plek te verbeeld (Relph 

1976:53). 

Smith (2012:902) se idee van ingeplaaste skryf, wat sy beskryf as “’n aktiewe 

bewuswees van die self en van die plek wat op daardie oomblik fisies deur die digter se 

liggaam in beslag geneem word en hoe die liggaam binne die plek pas”, sluit aan by 

Relph se konsep van plaasvervangende binneheid. Laasgenoemde dui aan dat sy konsep 

van plaasvervangende binneheid verwys na die tweedehandse ervaring van plek soos 

deur ’n skrywer of kunstenaar bewerkstellig deur middel van die betrokke kunswerk. 

Ingeplaaste skryf kan volgens Smith (2012:914) verbind word met die drie dimensies 

wat Buell (2005:63) aan plek toegeken het. Eerstens impliseer die term ingeplaaste 

skryf “die materiële, fisiese geplaastheid van die digter in ’n spesifieke plek”; tweedens 

suggereer dit die verband en persoonlike kontak van die digter met plek waardeur die 

digter in tweegesprek met plek tree. Die term maak verder ook voorsiening vir ’n 

taalbewuste skryfaksie, waardeur taal as sosiale waarnemings- en konstruksie-

instrument ingespan word en deur die sosiale dimensie van taal geaktiveer word.  

Buell (2005:88) onderskei tussen moderne en tradisionele bioregionaliteit. Moderne 

bioregionaliteit verskil van tradisonele bioregionaliteit op grond van kwesbaarheid, 

onvastheid en veranderlikheid (“flux”). Hierdie klemverskuiwing sluit letterkunde in, 

deurdat letterkunde mense kan help om die plekke waar hulle lewe en hulle verhouding 

met dié plekke te herverbeel; asook die weerspieëling van die unieke biostreekskarakter 

van spesifieke gemeenskappe (Lynch e.a. 2012:4). Literêre tekste betrek egter nie slegs 

streke wat sigbaar en bogronds is nie, die onderwêreld word in verskillende genres soos 

legendes en mites vervat (vergelyk afdeling 3.5 vir ’n bespreking van die 

ondergrondse/onderaardse). In aansluiting by die diskoers oor skrywers en 

bioregionaliteit volg hierop in afdeling 2.4.4 ’n bespreking van die verskynsel van 

literêre geografie. 

2.4.4 Literêre geografie 

2.4.4.1 Agtergrond van literêre geografie as studieveld 

Noble en Dhussa (2009:49) definieer literêre geografie as die studie van literêre tekste 

deur middel van geografie. Brosseau (1994:333) vestig die aandag daarop dat daar 
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pogings is om geografie se rol in die menswetenskappe te herstel, die persepsie rondom 

landskap te ondersoek en die didaktiese moontlikhede van literatuur te evalueer (sien 

ook afdeling 2.4.1 oor geomenswetenskappe). Volgens Salter en Lloyd (1977) was die 

belangstelling van geograwe in literatuur beperk omdat hulle van mening was dat 

literatuur nie oor wetenskaplike data beskik nie, wat ’n vereiste vir geografie is. 

Geografie se bemoeienis met fiksie was min of meer marginaal tot die 1970’s, toe die 

studieterrein van die menslike geografie hierdie nuwe oriëntasie begin bepleit het. 

Die belangstelling in literêre geografie word deur navorsers soos Salter en Lloyd (1977) 

en Pocock (1988) verbind met die publikasie van Mill se gids tot geografiese boeke in 

1910. Sosiale en menswetenskaplikes het literêre tekste bestudeer vir inligting oor 

verskillende plekke en tydperke uit die verlede, terwyl literêre niefiksie soos 

reisjoernale waardevolle eerstehandse weergawes van afgeleë wêrelddele verskaf het. 

Hierdie tipe ondersoeke het dikwels gelei tot die bestudering van fiksionele tekste 

wanneer eerstehandse beskrywings nie beskikbaar was nie. Die outeur se vermoë om 

objektiewe uitbeeldings van plekke, streke, landskappe en mens-natuur-verhoudings te 

skep, kon sodoende beoordeel word. 

Sulke romans help geograwe om die “persoonlikheid” van ’n streek te begryp deur ’n 

sintese, “a living picture of the unity of people and place” te verskaf (Gilbert 1960:168). 

Salter en Lloyd (1977) verwys na hierdie tipe navorsing as die ontleding van die literêre 

betekenis van landskap (“literary meaning of landscape”). Alhoewel daar 

eenstemmigheid is dat daar nie ’n presiese ooreenkoms tussen die geskrewe en die 

werklike landskap is nie, word daar tog aanvaar dat die beskrywing van die mens-

natuur-verhoudings relatief betroubaar is. Om die betroubaarheid van beskrywings te 

bepaal, kan daar vasgestel word of die skrywer wel in die betrokke streek gewoon het; 

of soos Geertz (1988:7) dit stel, of die skrywer dáár was. Die akkuraatheid van die 

beskrywings sal volgens hom noodwendig voortspruit uit die skrywer se werklike 

kennis van die streek waaroor hy skryf (alhoewel hierdie “voorvereiste” natuurlik nie 

altyd water hou in fiksietekste nie). 

Literêre tekste bied ’n perspektief waardeur die wêreld in oënskou geneem kan word en 

literêre geografie sluit ’n verskeidenheid oorvleuelende perspektiewe in. Voorheen is 

letterkunde gesien as ’n estetiese nuansering van geografiese beskrywings. Literêre 

geografie het nie die geografiese ontleding van fiksie behels alvorens die toenemende 
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belangstelling in (bio-)regionalisme posgevat het nie. Rindanpää (2016) definieer 

(bio-)regionalisme as die kartering van ’n streek se “persoonlikheid”. Vir Paterson 

(1965:147) is ’n bepaalde streek deel van die skrywer se erfgoed. Die klem het volgens 

Gilbert (1960:157) toenemend op die unieke aard van elke streek en landskap geval. 

Die werklike waarde van literêre bronne lê in die beperkende veld wat verwant is aan 

die kwaliteit van die teks, asook die vermoë van literêre taal om die landskap, mense en 

plekke op te roep: 

Literature evidence is clearly relevant to geography, but it should be handled with 

care. The idiosyncrasies of novelists and the nature, quality and reliability of their 

fact, fiction, and symbol need to be considered. (Sandberg & Marsh 1988:266-267) 

Meinig (1983:316) sien letterkunde as ’n onproblematiese bron, “a valuable storehouse 

of vivid depictions of landscapes and life”, waarmee tekste verlewendig word. Ryk 

literêre beskrywings van landskappe voorsien geograwe volgens Sharp (2000:327) van 

konteks vir intellektuele ontleding. Die aanvullende kontekstuele verwysings wat deur 

literêre tekste voorsien kan word, verskaf die “reality effect” wat die terrein van 

letterkunde en geografie as dissiplines laat oorvleuel (Sharp 2000:331, 332). 

Soos reeds beredeneer, word die afbakening van die terrein van menslike geografie 

dikwels beskryf in terme van die gewaarwording van plek (die sogenaamde “sense of 

place”) (Brosseau 1994:337) – sien afdeling 2.4.3.3 (i) en (ii). Met die literêre 

beskrywings word die beelde en gevoel van ’n plek vir geograwe op ’n elegante wyse 

opgeroep. Caviedes (1996:58) beklemtoon die “sensitivity and innate intuition with 

which literary writers extract the purest reality of a region”. Hy redeneer voorts dat ’n 

literêre teks die essensie van die geografiese werklikheid oortuigend kan oordra. Sharp 

(2000:328) beweer dat literêre beskrywings die empiriese waarnemings van 

akademiese skrywers rugsteun. LaCapra (1998:126) is egter van mening dat Sharp se 

argument juis van literêre tekste oorbodige bronne maak omdat dieselfde inligting ook 

elders verkry kan word. Deur letterkunde tot blote bron van data te reduseer, word die 

waarde daarvan misgekyk. Fiksie beskik oor die vermoë om konvensionele betekenis te 

ontwrig of uit te daag; nie slegs deur die uitbeelding van geografiese onderwerpe nie, 

maar ook deur die spesifieke konvensies van die literêre teks (Sharp 2000:329). 

Menslike geografie se fokus val dus volgens Brosseau (1994:337) op dié aspekte wat vir 

die oorspronklikheid van die plek sorg asook die sterk subjektiewe betekenis wat die 
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ervaring van plek verskaf. Die menslike perspektief het die middelpunt van die aandag 

geword deur temas soos waardes, representasies, intensies, subjektiwiteit, identiteit, 

geworteldheid, ervaring, en persepsie te beklemtoon. In hierdie subjek-georiënteerde 

geografie het navorsers hulle dus tot fiksie gewend. Die waarde van hierdie verhouding 

tot literatuur is gebaseer op die spesifieke siening van literatuur as ’n transkripsie van 

die konkrete ervaring: “The purpose of literature is to present concrete experience 

(including the kind we have everyday) and in so doing, give us an experience of the 

concrete” (Tuan 1978:195). 

Sedert die kulturele wending in die menslike geografie teen die einde van die 1980’s, is 

die idee om die wêreld deur die lens van die literatuur te bestudeer, toenemend benut as 

perspektief van navorsing (Ridanpää 2016). 

Indien die menslike benadering tot geografie gevolg word, is dit noodsaaklik om 

postkoloniale kritiek as sosiale kwessie te verreken. Dit is dus belangrik om die 

nasionale kulturele ontwikkeling, ná die beëindiging van die gesag van imperialistiese 

magte, te bestudeer. Rindanpää (2016) toon aan dat postkoloniale kritiek die herlees 

van die geskiedenis van kolonialisme beklemtoon en daarop fokus om die spore van 

kolonialisme in kontemporêre gemeenskappe na te vors. Vir Rindanpää (2016) is die 

doel van postkoloniale kritiek “to criticize the unevenly developed world and to 

deconstruct its structures”. In ’n meer algemene sin fokus postkoloniale kritiek op die 

kontemporêre representasie van die “andersheid” of “anders” wees. Literatuur is sosiaal 

gewortel en is dus direk verbind met die verhouding tot mag en sosiale ongeregtigheid. 

Creswell (1993:249) redeneer dat literatuur as gereedskap kan dien in die proses van 

sosiale emansipasie en in die stryd teen normatiewe waardes. Feminisme as sosiale 

konstruksie word ook deur literêre geografie betrek omdat die gebruik van ruimte in 

sulke tekste merendeels deur die geslag van die karakters bepaal word. Rindanpää 

(2016) redeneer dat postkoloniale en reisverhale dikwels vanuit ’n feministiese 

perspektief bestudeer word. Reisverhale dien as uitstekende navorsingsmateriaal vir 

literêre geografie omdat die meeste reisverhale op plekke uit die werklike lewe en 

geskiedkundige materiaal konsentreer. 

Die literêre teks word dus as didaktiese hulpmiddel vir geografie gebruik en daarom 

fokus verskeie studies op die verwantskap tussen literatuur en geografie in die 

opvoedkunde. Verder word die bestudering van literêre erfenis en die verhouding met 
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toerisme as belangrike veld van literêre studies gereken (Rindanpää 2016). Alhoewel 

literêre kartografie, literêre geografie en geokritiek elk oor sy eie definisie en reikwydte 

beskik, is hierdie dissiplines almal gebaseer op die omnisfeer van ruimte, plek en 

kartering as die basis van ontleding. Psigogeografie (“psychogeography”) as 

ontledingsmetode word deur Debord (2006:10) gedefinieer as “the study of the specific 

effects of the geographical environment, consciously organised or not, on the emotions 

and behaviour of the individual”. Letterkunde is ’n weerspieëling van die werklikheid, 

maar ook ’n refleksie van die siel wat dieselfde werklikheid bepeins. Hierdie 

benaderings is volgens Olwig (1981:48) aanvullend, en nie wedersyds uitsluitend nie, 

want dit beskik oor ’n gedeelde objektiewe, maar ook subjektiewe persepsie van 

dieselfde werklikheid. Hierdie sfeer is, soos Lafaille (1989:119) dit stel, gebaseer op 

“obsolete romanticism” omdat dit nie oor teoretiese of estetiese oorwegings beskik om 

die literêre teks te beoordeel nie.  

“Sense of place” word byvoorbeeld deur Caviedes (1996:99-107) vanuit die perspektief 

van aardbewoning (“tellurism”), mitiese realisme, en magiese realisme bestudeer. 

Lafaille (1989:119-120) dui hierdie drieledige perspektief soos volg aan: 

For many humanistic geographers, literature represents this mystical or even 

magical realm where the most concrete aspects of the outside world and the human 

imagination and subjectivity are blended in perfect harmony. 

Olwig (1981:47) meen dat dit letterkunde se sosiale funksie is om die werklikheid weer 

te gee soos wat dit is – en nié soos wat dit behoort te wees nie – maar steeds met die 

potensiaal om verandering teweeg te bring. Tekste wat handel oor die omgewing en die 

aarde sluit volgens Olwig (1981:47) verskillende genres in, soos die mitopoëtiese, 

(“mythopoetic”), natuur-, en wetenskaptekste asook fiksie. Die verwantskap tussen 

geografie en literatuur word benader deur die prisma van ruimtelikheid. Saunders 

(2010:436) ervaar ruimte deur die aspek van tekstuele kennis (“textual knowledge”) en 

daar word dus gekyk na hoe ruimte vorm aanneem in die teks. Gilbert (1994:283, 284) 

wys daarop hoe ruimtelike betekenis geskep kan word deur bepaalde linguistiese en 

grammatikale oplossings, soos die gebruik van organiese metafore. 

2.4.4.2 Georuimte en tekstuele ruimte 

Die fokus van literêre geografie lê daarom in die interaksie tussen die werklike en die 

verbeelde geografie soos dit in literêre genres uitspeel. Daar bestaan egter raakpunte 
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tussen hierdie twee dissiplines. Die term literêre teorie van die fiktiewe wêreld omsluit 

drie komponente naamlik, karakters, intrige/tydlyn en ruimte. Alhoewel karakters en 

intriges heelwat aandag geniet het in ouer studies, is die onderwerp van ruimte en plek 

in die eietydse literatuur onderbeklemtoon. Hernude aandag is egter aan hierdie 

onderwerp geskenk, wat uiteindelik gelei het tot die ruimtelike wending in die 

menswetenskappe. Piatti e.a. (2009:180) toon aan dat dit onmoontlik is om aan 

literatuur te dink sonder dat daar ook ’n ruimtelike konsep bestaan. Heel dikwels kies 

skrywers ’n werklike verwysingspunt (“realworld counterpart”) vir hulle verhale, maar 

die ruimte in die verhaal hoef nie noodwendig ’n realistiese representasie te wees nie. 

Kaarte, wat geen waarde van hulle eie het nie, word dikwels geskep bloot om die 

geskrewe teks te ondersteun, maar word tog as waardevolle gereedskap vir 

interpretasie en ontleding beskou (Piatti e.a. 2009:184). Daar is volgens Piatti e.a. 

(2009:184) drie aspekte wat fiksionele ruimtes so uniek maak. 

Eerstens moet daar ’n mate van verwysing tussen die georuimte en die tekstuele ruimte 

wees. Fiksionele ruimtes kan, maar hoef ook nie, verwysings na georuimtes bevat. Beide 

lesers en skrywers neig om tekste in hulle werklike wêreld te anker. Skrywers kan egter 

ook ’n totale nuwe wêreld met verbeelde ruimtes skep. Albei hierdie opsies bevat 

ooreenkomste tussen die georuimte en die tekstuele ruimte, maar kan ook iewers 

tussenin bestaan.  

Tweedens het fiktiewe tekstuele ruimtes nie vasgestelde grense nie en daarom is dit 

somtyds moeilik om fiksionele tekste in die werklike wêreld te plaas. Wanneer kaarte 

vir fiksionele literatuur geskep word, word daar dus nie noodwendig met akkurate 

geografiese grense gewerk nie. 

Soms is dit ook moeilik om die bepaalde streek binne ’n fiksionele teks vas te stel. In 

sulke tekste is die ruimte “iewers” met geen presiese ooreenkoms met ’n gegewe 

georuimte nie. Piatti e.a. (2009:184) verklaar dus dat “the geography of fiction must be 

characterised as a rather imprecise geography”. Tydens die kartering van ’n fiksionele 

teks word vyf ruimtelike elemente gewoonlik in ag geneem: (a) ’n handelingsruimte – 

waar die handeling plaasvind, byvoorbeeld ’n huis of ’n dorp; (b) ’n aksiesone – ’n 

kombinasie van verskeie ruimtes, byvoorbeeld ’n streek; (c) ’n geprojekteerde ruimte – 

karakters is nie hier teenwoordig nie, maar droom van, onthou of verlang na hierdie 

ruimte; (d) ’n merker – ’n plek wat vermeld word en só die geografiese ruimte aandui; 
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en (e) ’n roete – waarlangs karakters beweeg, byvoorbeeld te voet of per trein (Piatti e.a. 

2009:185).  

Topografiese merkers help dan die “kaartleser” om die geografiese horison van die teks 

te visualiseer, en word gewoonlik direk van die teks na die kaart getransformeer. 

Wanneer ’n spesifieke versameling tekste oorweeg word, sal die verspreiding van 

topografiese merkers ’n aanduiding gee van ’n skrywer se geografie, ’n genre of ’n 

bepaalde tydstip. Sulke metadata dien as addisionele inligting en kan benut word om 

topografiese en geografiese verwysings van fiksionele tekste aan te vul. Voorbeelde van 

metadata is toponomie (“toponomy”) of ruimtebenoeming; ruimtelike akkuraatheid; 

ruimtelike funksie (as tematiese agtergrond of protagonis) asook spesiale ruimtelike 

eienskappe wat aanduidings vir ’n mitiese of allegoriese of simboliese laag van betekenis 

kan verskaf. 

Kartografie (van letterkunde) word benut om die geografie van ’n enkele skrywer, ’n 

groep skrywers, of ’n spesifieke historiese epog vas te stel (Piatti e.a. 2009: 191, 192). 

Die begrip literêre geografie as studieveld belig dus die geografie se globale rol in die 

menswetenskappe. Die wyse waarop skrywers bemoeienis maak met die landskap en 

die wyse waarop die fisiese omgewing tekste inspireer, word beklemtoon om sodoende 

die persoonlikheid van ’n geografiese streek te verken en tot ’n sintese van die eenheid 

tussen mens en plek te kom. Hierdie omgang, van die individu met sy omgewing vind 

meer dikwels op plaaslike skaal plaas en lei dus daartoe dat skrywers bepaalde 

biostreke in tekste verbeeld. 

2.5 Gevolgtrekking 

In hoofstuk 2 is verbandhoudende teoretiese begrippe, denkstrome en studieterreine 

bespreek wat drie onlangse wendinge in die menswetenskappe en ook die 

kontemporêre literatuurteorie en -kritiek onderlê, naamlik die materiële wending, die 

geologiese wending en die ruimtelike wending. Hierdie idees en insigte uit verskillende 

dissiplines sal holisties saamgelees word en simultaan-perspektiwies ontvou om ’n 

geogebaseerde lesing van Etienne van Heerden se geselekteerde Karootekste te 

bemiddel. Die doel is dus om ’n eiesoortige leksikon te probeer skep waarmee die 

aardgebaseerdheid van Etienne van Heerden se gekose Karootekste beskryf kan word. 
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As deel van die materiële wending is die nuwe materialisme in afdeling 2.2.2 bespreek 

as teorie wat ten doel het om materie sentraal te plaas en daardeur dieselfde ontologiese 

status aan alle objekte toe te ken in ’n poging om die skeiding tussen natuur en kultuur 

op te hef. Die term “natureculture“ van Haraway (2015) verwoord hierdie gelykstelling. 

Daar vind dus ’n radikale desentralisering van die mens plaas waar die fokus vanaf die 

menslike of antroposentriese na die materiële verskuif – ’n materiële uitruiling vind 

gevolglik tussen subjek en objek plaas waar materie as nuwe subjek met energie 

resoneer en volgens Cohen (2015a) selfs handelend of verhalend kan optree. Cohen 

bevorder die idee van bondgenootskap, vennootskap of alliansie om die interaksie 

tussen die menslike en niemenslike te verduidelik. Die nuwe materialisme (soos veral 

deur Barad geformuleer) gaan hand aan hand met Harman se konsep van 

objekgeoriënteerde ontologie wat poog om die geykte verdeling tussen materie en die 

kulturele konstruksies daarvan te oorbrug. Die neerslag hiervan in die resente 

Afrikaanse prosa word volgens Smith (2014) gesien in die aandag wat die niemenslike 

wêreld in eietydse fiksie geniet. Dié verskuiwing hang ten nouste saam met ’n 

posthumanistiese paradigma waar die “inhuman ecologies” (om Cohen (2015a) weer 

aan te haal) toenemend aandag geniet. Om literêre tekste (soos dié deur Van Heerden) 

deur die teoretiese lens van die nuwe materialisme te lees, kan derhalwe lei tot ’n 

bewusmaking van die interkonnektiwiteit tussen alle vorme van materie – lewend én 

nielewend. 

In afdeling 2.3 het die geologiese wending (met die begrip “Antroposeen” wat per 

definisie aangedui word as ’n studie van die geologiese epog wat deur die mens geskep 

is) aan bod gekom. Die Antroposeen is die geologiese tydvak waar die mens se 

aktiwiteite (soos byvoorbeeld boerdery- en mynbou-aktiwiteite) al hoe meer sigbaar 

word in die geologie of struktuur van die aarde. In hierdie epog van denke word die 

nuwe vorm van materialisme en historisiteit, waardeur die mens se teenwoordigheid 

afleesbaar is in die geologiese strata van die aarde, deur Yusoff (2015a) benoem. Haar 

begrip antropogenese (“anthropogenesis”) verwys na hierdie gewaarwording van 

aardwording, wat verband hou met Deleuze en Guattari (1987; sien afdeling 2.3.2.2) se 

konsep van geologiewording (“becoming-geologic”) en Cohen se klipwording 

(“becoming-lithic”). Antropogenese behels dus ’n proses waar die produksie van ’n 

mitiese Antropos as geologiese wêreldmaker of wêreldvernietiger bedink word in ’n 

geonarratief wat die mens se oorsprong en einde binne ’n geologiese eerder as ’n 
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biologiese konteks verbeeld. Die mens as geomorfiese agent inskribeer sigself gevolglik 

op die aarde en die aarde word sodoende die argief van menslike bestaan en 

geskiedenis. Die idee van geologiese tyd (“deep time”) behels egter dat die tydskaal van 

die natuurgeskiedenis (soos byvoorbeeld die geskiedenis van klip) veel langer en verder 

strek as die geskiedenis van die mensdom. 

By die ruimtelike wending soos bespreek in afdeling 2.4 is die dissipline van die 

geomenswetenskappe wat die interaksie tussen die mens- en aardwetenskappe 

ondersoek, ter aanvang bespreek. In aansluiting hierby is die beginsels van die 

geokritiek van Westphal (2011b), wat die bestudering van ruimte en plek in die 

letterkunde behels, in afdeling 2.4.2 betrek. Uitsprake deur Westphal (2011a) en Prieto 

(2012) is aanvullend voorgehou om die transformasie van ruimte na plek te verduidelik. 

Prieto meen trouens dat plek enige geografiese ruimte is wat as betekenisgenererend 

ervaar word. Plek is dus ruimte plus die toewysing van ’n bepaalde verhouding, soos 

byvoorbeeld kolonisering, bewoning, bewerking of benoeming. 

In afdeling 2.4.3 is die begrip bioregionaliteit bespreek en per definisie aangedui as die 

studie van geografiese streke wat beskryf kan word in terme van unieke kombinasies 

van plante, diere, geologie, klimaat en waterkenmerke. Sulke geografiese streke kan ook 

deur natuurlike grense en bepaalde lewende gemeenskappe onderskei word van ánder 

biostreke, elkeen met hulle eie “persoonlikheid”. ’n Sentrale beginsel van bioregionaliteit 

is dat dit geskoei is op ’n ekoperspektief eerder as op ’n antroposentriese perspektief. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat bioregionale denke by die mens as teenvoeter vir 

antroposentriese denke kan dien. Sale (2016) sien bioregionaliteit nie bloot as reaksie 

op die omgewingskrisis nie, maar ook as filosofie wat ’n lewe in harmonie met die 

natuur voorstaan. Literêre tekste (as draers van houdinge en waardes) kan veel bydra 

tot die skepping van ’n bewussyn vir die delikate balans tussen mens en omgewing. 

Buell (2005:76) wys op die vernuwende aspekte in ekoskryfwerk en -kritiek, naamlik 

die herverbeelding van plaaslike plekke asook die herkonseptualisering van plek op ’n 

bioregionale vlak. 

In die laaste onderafdeling 2.4.4 is die literêre geografie bespreek en gedefinieer as die 

studie van literêre tekste aan die hand van geografie. Die “persoonlikheid” van 

geografiese streke word deur middel van outeurs se fiksionele uitbeelding daarvan 

bewerkstellig. Salter en Lloyd (1977) verwys na hierdie tipe ontleding as die literêre 
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betekenis van landskap. Sodoende vervul letterkunde nie meer bloot die rol van 

estetiese nuansering van geografiese beskrywings nie, maar, soos Meinig (1983:316) dit 

sou uitdruk, word letterkunde ’n spens van aanskoulike uitbeeldings van die landskap. 

By die literêre geografie val die klem dus op die interaksie tussen die geografiese en 

tekstuele ruimtes. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar tans ’n toenadering tussen die materiële, die 

geologiese en die geografiese is wat ook neerslag vind in die literêre teks. Hierdie studie 

word dus geplaas op daardie ruitverwysing waar al die vermelde interdissiplines 

saamvloei. Hoofstuk 2 verskaf gevolglik ’n oorsig van die belangrikste teoretiese aspekte 

wat in hierdie studie verken sal word met die oog daarop om ’n geo-taal te skep 

waarmee die geselekteerde Karootekste deur Van Heerden in hoofstuk 4 tot 8 opnuut 

beskryf kan word. 
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HOOFSTUK 3 
Die Karoo as georuimte:  
“oerbedding van die vertelkuns” 
3.1 Inleiding 

Die Karoo en sy fossiele is betowerende legkaarte van die mens se 
oer-verlede, maar ook ’n kristalbal vir die toekoms. 

(George 2014:40) 

Viljoen (2013b:5) beskryf die Karoo (met verwysing na Abraham H. de Vries se werk) as 

die “oerbedding van die vertelkuns” – ’n frase wat dan ook as gepaste titel geag word vir 

hierdie hoofstuk waarin die projeksie van die fossielryke Karoo as ’n plek (en volgens 

George ’n “betowerende legkaart van die mens se oer-verlede”) in die skryfkuns van ’n 

aantal Karooskrywers oorsigtelik oorweeg word. Westphal (2011b:114) verwys in 

hierdie verband na die “identitarian essence” van plek, waar die uitbeelding van ’n plek 

(soos die Karoo hier) op so ’n wyse geskied dat die streek deur middel van al die 

verskillende tekstuele uitbeeldings ’n eie identiteit of “persoonlikheid” begin aanneem. 

Die term “georuimte” is ’n term van Piatti e.a. (2009), wat hierbo in afdeling 2.4.4.1 

verduidelik is. 

Die band tussen Van Heerden en die Karoo is reeds welbekend; Terblanche (2017) wys 

daarop dat die Karoo “soos ’n silwer draad” deur sy skryfwerk loop. Sy intieme 

vereenselwiging met die Karoo sal in hoofstuk 3 tot 8 herhaaldelik aangetoon word. Van 

Heerden verklaar in ’n onderhoud met Terblanche (2017) sy ingeplaastheid in hierdie 

land deur te beweer dat sy onderbene “ingemessel is in Afrika” en dat al sy romans 

“geplot” kan word op die kaart wat voor in 30 nagte in Amsterdam (2008) verskyn het. 

Dié kaart verskyn in Bylaag A tot hierdie studie (Afbeelding 1). 

Uitlatings soos hierdie maak van Etienne van Heerden ’n boeiende gevallestudie vir die 

literêre geograaf, wat volgens Piatti e.a. (2009) ten doel het om die “geografiese horison” 

van die (literêre) teks te probeer peil. Hulle argumenteer dat selfs sulke fiktiewe kaarte 

soos in die voormelde geval nie slegs die geskrewe teks stut nie, maar ook as meganisme 

vir interpretasie kan dien (sien afdeling 2.4.4). Só kan Kikoejoe (1996) spesifiek op 

Halesowen (naby Buffelskop) in die Visriviervallei naby Cradock geplaas word – ’n 
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Google Earth-lugfoto van die area word aangeheg as afbeelding 11 in Bylaag A. Toorberg 

(1986) is weer in die Kamdeboo-streek naby Graaff-Reinet geleë (sien Bylaag A, 

afbeelding 6). Beide hierdie geografiese liggings (kompleet met GPS-koördinate) het 

outobiografiese resonansies van die outeur se jeugwêreld, wat in die bespreking van die 

onderskeie romans nader aangetoon sal word. 

Van Heerden vermeld in dieselfde onderhoud dat die dorp Tallejare in Die swye van 

Mario Salviati daarenteen nié op ’n landkaart opgespoor sal kan word nie, want dit sal 

“die geheimsinnigheid daaruit neem”. Tóg noem hy dat die romangebeure wel in die 

Moordenaarskaroo afspeel. 

Die stoetmeester is gesitueer in die georuimte van die Keistreek van die Oos-Kaapse 

Karoo, met baie spesifieke geografiese verwysings in die roman na die streek én die 

Keirivier (sien die lugfoto van die Keistreek in Bylaag A, afbeelding 8). Die dorp Port 

Cecil, soos Tallejare, het egter geen georuimtelike teenhanger of “realworld counterpart” 

nie – om Piatti e.a. (2009) weer te betrek – en is ’n tekstuele sameflansing van moontlike 

plekke soos Oos-Londen en Port Elizabeth. In Gifkaroo verwys Van Heerden (soos in 

Kikoejoe) egter weer na spesifieke topografiese bakens soos die Kommandodrifdam en 

Lake Arthur, wat dié protesteks dan eweneens in die Visriviervallei naby Cradock “plot” 

(sien Bylaag A, afbeelding 15). 

Sodanige topografiese merkers soos hierbo aangetoon, naamlik Toorberg, die 

Visriviervallei, Halesowen, Buffelskop, die Keistreek, Kommandodrifdam en Lake 

Arthur, dien volgens Piatti e.a. (2009) as metadata wat inligting verskaf om die 

topografiese en geografiese verwysings van fiksionele tekste te versterk. 

Smith (2021) verwys na Soja (1996) en Tally (2014) om aan te toon op watter wyses 

plek in fiksie voorgestel word (sien afdeling 2.4.3). In navolging van hierdie kritici 

identifiseer Smith (2021:347) dan drie kategorieë van plek, naamlik “werklike-

wêreldplek” (as reële, konkrete plek), “fiktiewe plek” (as totale konstruksie van die 

verbeelding), en ’n derde ruimte, waarin ’n oorvleueling van die werklikewêreldplek en 

die niewerklikewêreldplek plaasvind en wat dan presenteer as “’n Ander” of, soos Soja 

(1996) dit benoem, as “real-and-imagined” plek. Werklikewêreldplekke is volgens Smith 

(2021:352) “sigbaar, meetbaar en objektief bepaalbaar” (soos byvoorbeeld die Karoo). 

Die tweede ruimte of fiktiewe plek kan met Lefebvre (1992) se term “conceived space” 
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opgesom word. Dit is dan juis in hierdie tweede ruimte dat daar ’n kombinasie van die 

eerste ruimte en menslike emosie plaasvind en daar betekenis aan plek toegeken word. 

Die derde ruimte word hoofsaaklik in literêre kartografie en geokritiek aangewend. (Die 

begrip “geokritiek” is meer volledig in afdeling 2.4.2 bespreek.) In die sogenaamde derde 

ruimte oorvleuel die werklike wêreld met die niewerklike wêreld en sodoende word die 

veld van die literêre kartografie betree. 

Piatti e.a. (2009:184) onderskei drie aspekte wat fiksionele ruimtes uniek maak. Hulle 

verwys eerstens daarna dat daar ’n mate van verwysing tussen die georuimte en die 

tekstuele ruimte moet wees. Tweedens het fiktiewe en tekstuele ruimtes vir hierdie 

outeurs nie vasgestelde grense nie en is dit daarom soms moeilik om fiksionele tekste in 

die werklike wêreld te plaas. Derdens is dit soms moeilik om ’n bepaalde streek binne ’n 

fiksionele teks vas te stel, en daarom verklaar sy dat geografie van fiksie as ’n “rather 

imprecise geography” getipeer kan word (sien die bespreking van literêre geografie in 

afdeling 2.4.4). 

Tally (2014:1) redeneer dat plek nie bloot tot “werklikewêreldplek” beperk kan word 

nie, maar ook ander ruimtes kan verken, soos byvoorbeeld plekke van mite, fantasie en 

die wetenskap. Said (1978:49) gebruik die term “imaginative geography” om na die 

niebestaande wêreld te verwys. Soja (1996:67) gaan voort om hierdie derde ruimte te 

beskryf as ’n plek waar: 

[...] everything comes together, [...] subjectivity and objectivity, the abstract 

and the concrete, the real and the imagined, the knowable and the 

unimaginable, the repetitive and the differential, structure and agency, mind 

and body, consciousness and the unconscious, the disciplined and the 

transdisciplinary, everyday life and unending history. 

Tally (aangehaal in Darici 2015:29) beklemtoon die kartering van plek in 

literatuurstudie, oftewel literêre kartografie (sien afdeling 2.4.4.1. vir ’n bespreking van 

literêre kartografie). Literêre kartografie verteenwoordig die wyse waarop daar na plek 

gekyk word. Die literêre teks dien volgens Tally as ’n figuurlike kaart om 

betekenisgewing aan plek in tekste te verleen, hetsy dit werklikewêreldplekke of 

niewerklikewêreldplekke is. Volgens Smith (2021:355) gebruik skrywers van 

prosatekste kaarte om die leser, wat sodoende ’n kaartleser word (sien ook Piatti e.a. 

2009), te help om plekke in tekste te visualiseer, ongeag of hierdie plekke bestaande 
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plekke of verbeelde plekke is. Dié kaarte is betekenisdraende sisteme wat die 

betekenisgewing van plek in tekste verruim. Kaarte in tekste kan varieer van fisiese 

kaarte of diagramme tot enige ander “nieverbale buitetekstuele” gegewe (Smith 

2021:355). Vergelyk hier byvoorbeeld die kaart van die Karoo wat in 30 nagte in 

Amsterdam as leidraad verskyn (opgeneem in Bylaag A, afbeelding 1). 

Kaarte in tekste dien as ankers om tekste te begrond – indien dit ooreenstem met 

bestaande plekke word daar ’n koppelvlak geskep tussen die kaart en die bestaande plek 

en kom Soja (1996:62) se term van ’n eersteruimteplek ter sprake. Kaarte ontwikkel ’n 

formatiewe kapasiteit ten opsigte van fiktiewe plekke wat dit in tekste verteenwoordig. 

Só ’n kaart wyk dus heeltemal af van ’n reële plek en verteenwoordig volgens Soja 

(1996:65) ’n tweederuimteplek. Dit is in die sogenaamde derderuimteplek waar die 

oorvleueling van werklikewêreldplekke met niewerklikewêreldplekke plaasvind en 

skrywers elemente van verbeelding bymekaar laat kom. Dié elemente van verbeelding 

sluit onder andere “dubbelvisie, plek van onthou of geheueplek en nagelate waarde” in 

(Smith 2021:356) en roep Van Heerden se sogenaamde “landscape of the mind” in 

herinnering. 

Dubbelvisie behels die blik wat die skrywer op plekke uit sy verlede het wat dan by die 

skrywer én die leser verbeelding en affektiwiteit aktiveer (Tsay aangehaal in Westphal 

2011). In die geheueplek word die fiksionele plek bo-oor die reële plek en die 

persoonlike bo-oor die geografiese plek gestel. 

Vergelyk ook die bespreking in afdeling 2.4.4.1, waar die vyf ruimtelike elemente 

uiteengesit word wat volgens Piatti e.a. (2009:185) tydens die kartering van ’n fiksionele 

teks in ag geneem moet word: handelingsruimte, aksiesone, geprojekteerde ruimte, 

merker, en ten slotte roete. Vergelyk hiervolgens Gifkaroo waar die handelingsruimte 

die fontein met die gifwater is; die aksiesone die Groot-Karoo naby Cradock; die 

geprojekteerde ruimte die fontein met soetwater uit Ludo se jeug soos wat dit in sy 

gedagtes bestaan; die merker is die Kommandodrifdam; en die roete is dié van sy 

bedevaartsreis vanaf Paternoster na die fontein. 

Volgens Buell (2005:72-73) kom ’n sin van plek en plekgehegtheid tot stand deur middel 

van materiële verbeelding wat weer lei tot ingeplaastheid. Susan Smith (2012:902) 

definieer op haar beurt ingeplaastheid as ’n “sensoriese, emotiewe en intellektuele 
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bewussyn” van die skrywer ten opsigte van plek. Dit is vir Smith (2021:358) hier waar 

die kategorie van “behoort tot plek” aansluit by bioregionaliteit omdat die mens 

verbonde is aan biostreke en materiële omgewings waar mense hulself tuisvind. 

Smith (2021:359) verbind ingeplaastheid en plekgehegtheid met ’n bepaalde plek wat 

vir haar lei tot die gees of beskermgod van daardie plek, naamlik die genius loci (“spirit 

of place”). ’n Spirituele verbintenis kom ter sprake omdat ’n bepaalde plek kan dien as 

ontmoetingsplek met ’n goddelikheid of die bomenslike. Sy beklemtoon die dubbele 

betekenis van sin van plek wat persepsie én konsepsie asook die liggaamlike en 

kognitiewe verbintenis by plek veronderstel. 

3.2 Die Karoo as georuimte 

In hierdie afdeling sal meer inligting verstrek word oor die ligging van die geografiese of 

werklikewêreld-Karoo asook die evolusionêre geskiedenis van die streek. Maar presies 

waar is die Karoo geleë? Die Groot-Karoo oorheers die westelike gedeelte van Suid-

Afrika aan die binnelandse kant van die Kaapse plooigebergtes, en sluit volgens Du Toit 

(2013) dorpe soos Cradock, Graaff-Reinet, Richmond en Somerset-Oos in. Dit is ’n semi-

woestynstreek wat verdeel word deur die Groot Platorand in die Bo-Karoo (op ’n hoogte 

van 1100-1600 m) en die Laer Karoo (op ’n hoogte van 600-800 m) (raadpleeg Bylaag A, 

afbeelding 2). 

Die Klein-Karoo vorm weer die suidelike deel van die Wes-Kaap noord van die 

kusgebergte en strek van die Langeberge tot by die Swartberge. Hierdie streek sluit 

dorpe soos Oudtshoorn, Laingsburg, Calitzdorp en Ladismith in (Du Toit 203). Die 

Moordenaarskaroo – waar Van Heerden se tekste volgens sy eie verduideliking 

oorwegend afspeel – is volgens Lamprecht (2014) tussen Merweville, Sutherland en 

Laingsburg geleë, maar sluit nie enige van hierdie dorpe in nie. Die Moordenaarskaroo is 

dus ’n misterieuse “dorplose” area. David (2019) verdeel die Karoo in drie substreke 

naamlik die Nama-Karoo, die Klein-Karoo en die Skyn-Karoo. Die Karoo as geheel strek 

oor vier provinsies (vergelyk David se beskrywing in Bylaag B). 

Met verwysing na die geologiese vorming van die Karoo dui Almond (2017) daarop dat 

een honderd miljoen jaar se geologiese tyd deur opeenvolgende lae sediment vasgelê is. 

Plat, begroeide heuwels (die sogenaamde Karookoppies) is kenmerkend van die 

suidelike en suidwestelike Groot-Karoolandskap (veral op die Sentrale Plato). Hierdie 
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heuwels bestaan uit harde, erosiebestande dolerietplate wat volgens Du Toit (2013) 

uniek in die wêreld is en wat bestaan uit magma wat afgekoel en ondergronds in die 

gelaagde sediment gestol het. Die tydperk waartydens die Karoo-Sisteem gevorm is, 

strek volgens DuToit (2013) vanaf die Karboniese en Permiese periodes (nagenoeg 359 

miljoen jaar gelede) tot die Laat Triassiese tydperk (nagenoeg 229 miljoen tot 200 

miljoen jaar gelede). Die Karoo-Sisteem word onderverdeel in vier reekse, naamlik die 

Stormberg-reeks, die Beaufort-reeks, die Ecca-reeks en die Dwyka-reeks. Die 

teenwoordigheid van steenkool asook ruolie in die grond maak dié streek kommersieel 

belangrik. Hierdie geologiese profiel van die Karoo word byvoorbeeld deur die karakter 

Fabian Latsky in Kikoejoe beskryf wanneer hy met bewyse van skulpe en fossiele 

aanvoer dat die Karoo eens op ’n tyd see was (sien afdeling 6.3). Dié oerlandskap word 

ook treffend verwoord in Die stoetmeester (sien afdeling 5.3.1). 

Die Karoo staan bekend as ’n baie droë streek waar water seker dié belangrikste 

natuurlike hulpbron is (soos ook sal blyk uit die teksontledings in hoofstuk 4 tot 8). 

Falkenmark (1990:81-94) wys die implikasie van ’n drastiese toename in bevolkings-

getalle uit as een van die faktore wat gelei het tot ’n dringende vraag na vars water. 

Aardverwarming, sikliese klimaatverskynsels soos El Niño, asook die besoedeling van 

waterbronne word deur Nicholson (1979:31-49), Nash en Endfield (2002:821-841) 

asook Fagan (2000) as bydraende faktore tot die waterkrisis gesien.  

Chartier (2002:193-198) wys daarop dat historici in samewerking met antropoloë en 

sosioloë in kultuurhistoriese konteks bedag is daarop dat kultuur die resultaat is van die 

wyse waarop die mens die natuurlike omgewing verander het om by sy behoeftes aan te 

pas – soos byvoorbeeld deur die bou van indrukwekkende waterskemas (Tempelhoff 

2005:486). Nie net het Suid-Afrika en veral die Karoo watertekorte nie, maar die land 

staar ook ’n energiekrisis in die gesig. Daar word dus voortdurend na alternatiewe 

energiebronne (soos byvoorbeeld skaliegas) gesoek. Die Karoo as sensitiewe en 

onvervangbare biostreek word om daardie rede voortdurend bedreig deur voorgenome 

eksploitasieplanne (soos hidrobreking), waaroor daar uitgebreid in Gifkaroo berig word 

(sien hoofstuk 8). 

Die bewering deur Viljoen (2013d:5) dat die Karoo (deels vanweë hierdie unieke 

evolusionêre geskiedenis) ’n oerbedding van die vertelkuns is, word in afdeling 3.3 
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verder ondersoek wanneer die “verhalende” aspek van die Karoo in oënskou geneem 

word. 

3.3 Die literêre Karoo 

Literêre tekste wat oor ’n spesifieke streek handel, verskaf luidens die literêre geografie 

(sien afdeling 2.4.4) bruikbare agtergrondinligting oor sodanige streek. Geografiese 

streke, soos byvoorbeeld die Karoo, met ’n eiesoortige kombinasie van fauna, flora, 

geologiese verskynsels, klimaatstoestande en waterkenmerke, word heel dikwels as 

verhaalgegewe in Suid-Afrikaanse literêre tekste benut. 

In ’n koffietafelboek oor die Karoo, Die grootpad is ’n grondpad: ’n Koffiekuier by 

Karoomense, nooi Daniël Lötter (2020) die leser uit om dié streek deur middel van sy 

verhale te ontdek. Kontreistaaltjies, moordverhale, spookstories en ander vertellings oor 

besonderse mense en gebeure uit dié dorre streek van Suid-Afrika word geboekstaaf. 

Bepaalde skrywers, soos Van Heerden, word dikwels met een spesifieke landstreek 

geassosieer, alhoewel Van Heerden baie beslis is daaroor dat hy nie ’n blote 

streekskrywer is nie (meer hieroor in afdeling 3.3.2.7). Volgens Aucamp (1998:403) 

staan skrywers soos I.D. du Plessis, Olive Schreiner, C.J. Langenhoven, Pauline Smith, 

Boerneef, Elise Muller en Abraham H. de Vries as die sogenaamde Karooskrywers 

bekend. Vergelyk Bylaag B, waar ’n opsomming verskaf word van die hand van Darryl 

David oor meerdere skrywers wat op een of ander wyse met die Karoo verbind kan 

word. 

David is tans aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) verbonde en het al ’n 

reputasie verwerf as persoon wat die Karoo op talle maniere bevorder, onder andere as 

literêr-toeristiese bestemming. Hy bevorder Karoodorpe deur die klem te plaas op 

sekere eienskappe wat eie aan die gekose dorpe is, en is ook die stukrag agter 

boekfeeste soos die Schreiner Karoo Writers Festival, die Boekedorp Richmond se 

BoekBedonnerdfees, die Athol Fugard Festival in Nieu-Bethesda, die Etienne van 

Heerden-veldsoirée asook die Gees van Schreiner-fees, wat sedert 2010 jaarliks op 

Cradock gehou word. Laasgenoemde fees vind hoofsaaklik plaas in die verlate 

Karoolandskap by Buffelskop – die laaste rusplek van Olive Schreiner, waar David 

beweer dat hy Schreiner se woorde (“such a sense of wild exhilaration comes over me”) 

duidelik op die wind kan hoor (Meyer & David 2018). Van Heerden noem Darryl David 
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in die erkennings by Die biblioteek aan die einde van die wêreld (2021) ’n 

“feesimpresario”. 

Volgens David is die besoek aan Schreiner se graf “literêre toerisme op sy allerbeste”. 

Tydens die Schreiner-fees dien Die Tuishuise, wat hy as pragtige “straatskap” met 

“tipiese Karoo-argitektuur” beskryf, as woonplek vir feesgangers. Om aan mense ’n 

tipiese Karoo-ervaring te gee, ry feesgangers tot in Somerset-Oos, waar besoek afgelê 

word by die Jakes Gerwel-huis en die Walter Battiss-museum (Meyer & David 2018). 

David (2017) beweer dat hierdie tipe geleenthede nie slegs oor boeke gaan nie, maar oor 

die “wye en droewe land”, en volgens hom is hy en Van Heerden albei Karoo-mense: 

“Ons is boekmense. Hy [Van Heerden] praat dikwels oor die Karoo as ‘landscape of the 

mind’. Ek praat gereeld oor die Karoo as ‘landscape of the heart’” (David 2017). 

Die Karoolandskap dien dus as muse vir talle Suid-Afrikaanse outeurs, en die 

sogenaamde Karooskrywers – soos geїdentifiseer deur Aucamp – asook die 

streeksliteratuur oor die Karoo sal vervolgens bondig, ensiklopedies (en selfs arbitrêr) 

bespreek word. 

3.3.1 Die Karooskrywers: ’n kort oorsig  

As jy stories van die Groot- en die Klein-Karoo wil kry, moet 
jy die grootpad soek wat ’n grondpad is, en daarlangs moet 
jy ry …  

(Lötter 2020:1) 

Gedurende die laat 20ste en vroeë 21ste eeu het die besprekings oor tekstuele ruimte 

toenemend plaaslik geword (vergelyk afdeling 2.4.4.2 oor plek en ingeplaastheid). 

Tekste oor die aarde het toenemend wetenskaplike tekste ingesluit in ’n poging om die 

niemenslike wêreld te belig en selfs te populariseer (vergelyk Cohen 2014a; McFarlane 

2019a). Hierdie posthumanistiese klem het ontwikkel gedurende die tyd van 

omgewingkrisisse soos wat die impak van die mens op die aarde meer opsigtelik geword 

het (sien afdeling 2.3.2.4 oor posthumanisme). Die ekologiese perspektief waarin die 

mens besorgdheid openbaar deur krities na hulle verhouding tot die fisiese omgewing te 

kyk, is volgens Roos (2006a:87) een van die opvallende kenmerke van prosa van die laat 

twintigste eeu wat ook neerslag gevind het in die resente prosa. 
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Die lewensbelangrike en delikate balans tussen mens en omgewing onderskryf die 

holistiese siening dat alles wat leef, deel vorm van ’n verstrengelde web, en sluit die 

“spirituele waarde wat aan plek toegeken word” in (Roos 2006a:88). Resente werke van 

skrywers soos Etienne van Heerden, Eben Venter en Karel Schoeman word deur haar as 

die opmerklikste hiervan beskou en dit sluit aan by ’n lang tradisie in die Afrikaanse 

prosa. Roos (2006a:88) verwys hier byvoorbeeld na die diereverhale van die 

Hobsonbroers, die wildernistekste van P.J. Schoeman, Eugène Marais se studies oor 

termiete en bobbejane asook die groot korpus streeks- en herinneringsliteratuur, die 

reisverhaal en, veral, die plaasroman (Roos 2006a:88). Tydens die afhandeling van 

hierdie proefskrif verskyn ook Jan van Tonder se nuwe plaasroman Grootgeluk (2021) 

wat, soos sy vorige roman Die verevrou (2019), ook afspeel in die Klein-Karoo op die 

hoogtepunt van die volstruisveerbedryf. 

Streeks- en herinneringsliteratuur (en hierby word Van Heerden op sy eie getuienis nie 

ingereken nie) is sedert die dertigerjare ’n kenmerk van die Afrikaanse prosa. 

Wasserman (2003:24) beklemtoon die “ruimtelike metaforiek” soos wat dit manifesteer 

in die streeks- en herinneringsliteratuur deur dit saam te vat as “kartografie, die 

optekening van ’n roete die verlede in”. Hierdie genre vorm dus deel van die tendens van 

realisme in die Afrikaanse letterkunde. Roos (1998:38) beskryf realisme as “die 

geloofwaardige weergawe van bekende of alledaagse gebeure” en noem dat klein-

realisme byna altyd slegs ’n baie beperkte streek of besondere situasie binne die Suid-

Afrikaanse werklikheid weergee. 

Die klein-realisme bly dus gefokus op ’n besondere geografiese ruimte en beeld die 

Afrikaners binne groepsverband vanuit ’n nostalgiese perspektief op die plaaswêreld uit. 

Vir Roos (1998:41) is die klein-realisme rigtinggewend in byvoorbeeld die sketse van 

C.G.S. (Con) de Villiers (oor die Overbergstreek), in Alba Bouwer se jeugverhale asook in 

die verhale van kontreikunstenaars en ander werke van ’n realistiese aard. F.A. Venter, 

A.A.J. van Niekerk, sommige van Hennie Aucamp se vertellings en Abraham H. de Vries 

se werk word onder andere ook deur haar as verteenwoordigend van die klein-realisme 

beskou. 

Aucamp (1998:403) dink spontaan aan skrywers soos I.D. du Plessis, Olive Schreiner, C.J. 

Langenhoven, Pauline Smith, Boerneef (I. D. van der Merwe), Elise Muller en Abraham H. 

de Vries as sogenaamde Karooskrywers. Alhoewel Aucamp (1998:403) I.D. du Plessis as 
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Karooskrywer tipeer, vermeld hy tóg dat in Du Plessis se tekste “verhaal en beskrywing 

nie intiem genoeg verweef is nie” en dat Du Plessis die Karooruimte bloot as “dekor” 

benut in plaas daarvan dat die Karoo ’n “ondeelbare eenheid” met die teks vorm. 

Boerneef verwerf bekendheid vir sy verhale, waaronder Boplaas (1938), Stad en land 

(1941) en Teen die helling (1956). Aucamp (1998:41) vermeld die unieke uitbeelding 

van die verhouding tussen mens, dier en natuur in Boerneef se verhale, maar vir Janse 

van Rensburg (1998:263) is Boerneef se verhale egter “klein en lokaal-begrensd”, met 

“die lokaliteit daarvan duidelik op ’n kaart aantoonbaar”: naamlik die sogenaamde 

Ceres-Karoo. Pauline Smith het in navolging van Schreiner ook dit wat as “normaalweg 

tipiese Afrikaanse literêre motiewe” beskou word, uitgebreid in Engels beskryf (Roos 

1998:28). Smith is bekend vir verhale soos The little Karoo (1925) en The beadle (1926). 

Vir doeleindes van hierdie bespreking word Du Plessis, Smith en Boerneef dus buite 

rekening gelaat en sal daar slegs ’n bondige oorsig verskaf word van die ander 

skrywersfigure wat deur Aucamp genoem word (afdeling 3.3.2.1 tot 3.3.2.4). In afdeling 

3.3.2.5 en 3.3.2.6 word die bydraes van Guy Butler en Athol Fugard kortliks te berde 

gebring. Die bespreking word afgesluit met ’n oorsig van Etienne van Heerden (afdeling 

3.3.2.7). 

3.3.2 Individuele skrywers 

3.3.2.1 C.J. Langenhoven: “volkskrywer van die Karoo” 

Cornelis Jacob Langenhoven word in 1873 op die familieplaas Hoeko in die distrik 

Ladismith gebore. Sy skrywersnaam is C.J. Langenhoven en hy gebruik soms die 

skuilnaam Sagmoedige Neelsie. Kannemeyer (1995:587) beweer dat dié skuilnaam bloot 

as “satiriese rookskerm” dien vir sy ware karakter, wat na bewering glad nie so 

minsaam was as wat hierdie naam suggereer nie. Sy bekendste werk is waarskynlik “Die 

stem van Suid-Afrika” wat in 1918 geskryf is. Alhoewel Langenhoven ’n betekenisvolle 

bydrae as prokureur, politikus en taalstryder gelewer het, sal hy egter veral onthou 

word vir sy verskeidenheid prosatekste (Viljoen 2013d:1). Volgens Kannemeyer 

(1995:27-28) – Langenhoven se biograaf – is daar teen 1974 reeds meer as 2,1 miljoen 

kopieë van sy tekste verkoop. 

Viljoen (2013d:4) beklemtoon Langenhoven se vermoë om “die spel met werklikheid en 

fiksie” in sy tekste te ontgin soos wat dit uitspeel in byvoorbeeld Herrie op die oú 
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tremspóór (1925) waarin ’n fiktiewe olifant figureer. C.J. Langenhoven word deur Roos 

(1998:26) gesien as ’n skrywer wie se werk as oorbrugging dien tussen werk van 

literêre gehalte en populêre volkskuns (Roos 1998:26). Hy het veral bekendheid verwerf 

vir sy verhalende prosawerke (1921-1932). Gedurende hierdie periode publiseer hy agt 

romans, twee bundels spookstories en ’n aantal kinderboeke (Viljoen 2013d:1). Sy 

bekendste prosawerke is Sonde met die bure (1921), Herrie op die óú tremspóór (1925) 

en Mof en sy mense (1926). Spookstories soos Geeste op aarde (1929), speurverhale soos 

Donker spore (1926), wetenskapsfiksie soos Loeloeraai (1923) en twee kinderverhale – 

naamlik Brolloks en Bittergal (1923) en Die krismiskinders (1927) – verskyn ook uit sy 

pen (Roos 1998:26). 

’n Opvallende eienskap van Langenhoven se werk is volgens Viljoen (2013d:4) die 

“noukeurige en gedetailleerde beskrywings van die Klein-Karoo-landskap” in dorpe soos 

Oudtshoorn, Ladismith en Calitzdorp. Dit is veral in sy kinderverhale wat die Karoo-

landskap en die ondergrondse spelonkwêreld volgens Roos (1998:26) meerduidig 

funksioneer. Kannemeyer (1995:358) vestig die aandag daarop dat Langenhoven die 

gebeure in sy tekste dikwels in die “agrariese wêreld van die Klein-Karoo” gesitueer het. 

Hy gee herhaaldelik in sy beskrywings aandag aan die topografie van hierdie landskap: 

koppe, bergkranse, heuwels, poorte, grotte, valleie, riviere en waterstrome – met 

vermelding van die boerderyaktiwiteite (Viljoen 2013d:4). Nie verniet verwys Roos na 

Langenhoven as die “volkskrywer van die Karoo” (1998:26). Donker spore (1926), Geeste 

op aarde (1929) en Die wandelende geraamte (1931) speel ook in die Karoo af. 

Soos dikwels in spookverhale, is die spookruimte ’n afgesonderde omgewing, soos ’n 

afgeleë plaas op ’n plek wat slegs bereik kan word deur ’n poort (Viljoen 2013d:4). 

Viljoen staaf haar bewering met die volgende aanhaling uit Die wandelende geraamte 

(1931:9): 

Een van daardie klowe kom by ’n noue gangetjie uit sodat ’n mens in die riviertjie 

moet opry tussen honderde-voet hoë regop rotswande aan weerskante. Maar oor ’n 

myl of so gaan die poort skielik oop, en binne in die hart van die gebergtes kom jy op 

’n diep, byna donker vallei uit waar die son maar ’n paar uur in die dag tot onder 

skyn. 

Verlate bouvalle op afgeleë plase vorm dikwels die bespookte ruimte in Langenhoven se 

spookstories en word ook benut in Donker spore (1926), waar die moord plaasvind in ’n 

poort en die moordenaar wegkruip in ’n spelonk bokant Prins se Krans. Langenhoven 
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wend volgens Viljoen (2013d:5) die “skilderagtige detail van die Klein-Karoo-landskap” 

aan om ’n magies-realistiese ruimte te skep waarin die bonatuurlike nie heeltemal 

onwaarskynlik lyk nie. 

3.3.2.2 Abraham H. de Vries: “to make the stone stony”  

Viljoen (2013d:5) voer aan dat Abraham Hermanus (Braam) de Vries in Langenhoven se 

spore volg, maar tog sy eie inhoud aan die Karoogegewe verskaf. Sy Karootekste word 

dikwels getipeer as streeksliteratuur. Die volksvertelling en die Klein-Karoo-ruimte 

waarin Langenhoven die eerste spore getrap het, vorm vir Viljoen (2013d:5) die 

“oerbedding” van De Vries se ganse vertelkuns. Brink (1987:7) is van mening dat fiksie 

en streeksgeskrifte saambestaan in De Vries se oeuvre, soos byvoorbeeld in Briekwa 

(1973). Viljoen (2013d:5) beweer dat De Vries in die eerste paragraaf van sy bekende 

verhaal “Rooikoos Willemse is soek” in die gelyknamige bundel nie net na die 

mondelinge vertellings van die Klein-Karoo verwys nie, maar ook na die geskrewe 

stories van ’n voorganger soos Langenhoven. De Vries sê in ’n onderhoud met 

Terblanche (2015) dat hy “uit ’n storiewêreld uit [kom]”. Hy verklaar dat daar “tussen 

die Swartberge en die Outeniekwas meer stories rondlê as klippe en bokspore” (De Vries 

2006:151). 

Dis vir Viljoen (2013d:5) veral in die beelding van die ruimte van die Klein-Karoo dat 

mens kan sien hoe Langenhoven se verhale by De Vries aanleiding gee tot ’n verdere 

besinning oor dié landskap. Watter sterk invloed die Klein-Karoo as vertelruimte in De 

Vries se werk het, is volgens (Viljoen 2013d:5) duidelik na te speur in die volgende 

aanhaling uit die bundel ’n Plaaswinkel naby oral (1994) uit die gelyknamige verhaal:  

Met watse pad ek rondry wat Italië om Klein Karoo toe loop, moet jy nie vir my vra 

nie. Ek kan wees waar ek wil, as ek dit die minste verwag, gaan iets of iemand aan 

die speel met my verbeelding en skop die verste plekke in die plaaswinkel in. 

Winkelplaas had ’n plaaswinkel naby oral. Die duurste negosie het stof geword; sou 

my pa en ma ooit kon glo: waardevoller was die óústories. En hóé almal dit daar sit 

en verkoop het. (De Vries 1994:16) 

Terblanche (2015) dui aan dat De Vries tekste en sitate in sy werk betrek, régte mense 

en régte plekke, en dit dan fiksionaliseer sodat die ruimte by De Vries ’n karakter in die 

verhaal word (op dieselfde wyse as wat Van Heerden met die Karoo omgaan). In Die 

Klein Karoo: ’n Legkaart (1977) word die omgewing “geografies, geskiedkundig en 

kultuurhistories” deur De Vries verken (Kannemeyer 1983:450). ’n Kenmerk wat al 
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volgens Du Toit (1998:388) in die eerste fase van De Vries se oeuvre opvallend is, is “die 

verskyning van die wonderlike uit die gewone werklikheid”. Net soos wat Langenhoven 

’n fantasiewêreld binne die Klein-Karoo kon plaas, roep De Vries die buitengewone en 

die wonderbaarlike op in sy verhale wat in dié landstreek afspeel. Só het Vel Binneman 

in die klassieke verhaal “Skoenmaker, diepe water” verbeeldingskoene vir die kinders 

van die dorp gemaak en dit daarna reggekry om op water te loop met “die skoene wat hy 

gedink het” (De Vries 2005:75). Du Toit (1998:390) toon aan dat De Vries in navolging 

van Shklovsky oor die vermoë beskik “to make the stone stony”. 

Langenhoven se uitbeelding van die Klein-Karoo as agtergrondsfeer vir sy vertellings 

word volgens Viljoen (2013d:6) weer herhaal in die wyse waarop De Vries die Klein-

Karoo uitbeeld. Deur ’n breedvoerige beskrywing van die ruimte bou De Vries die 

spanning op tot by die komiese slotsin in sy verhale. So maak hy byvoorbeeld gebruik 

van ’n kilometer-vir-kilometerweergawe van die pad tussen Ladismith en Barrydale in 

die kortverhaal “Zips of knope”. 

Scholtz (1988:68) waarsku dat indien De Vries se kontreikuns bloot as sodanig gelees 

word, die risiko bestaan dat die verdieping en universalisering van die tekste totaal 

verlore sal gaan. Dit is juis in De Vries se ernstige verhale dat die Klein-Karoo-ruimte 

“die draer van ’n omvattende eksistensiële bevreemding en weemoed” word (Scholtz 

1988:68). De Vries maak gebruik van die herhaalde tekening van die familiehuis in die 

verhaal “In ’n koel voorhuis” (Viljoen 2013d:6). Sy Skaduwees tussen skaduwees (1997) 

en die bundel Tot verhaal kom (2003) gee besonderse betekenis aan plek wat deur 

enkele titels van die verhale verwoord word, naamlik: “Die behoue huis”, “Vae kontoere” 

en “Bouvalle” (Roos 2006:87). In sy laaste twee korverhaalbundels – Tot verhaal kom 

(2003) en Verbeel jou dis somer (2009) – gebruik De Vries (net soos Langenhoven) die 

motief van die bouval. 

In De Vries se geval benut hy volgens Viljoen die vervalle huis om ’n greep op die 

kontemporêre Suid-Afrika te kry. In “Bouvalle” vind ’n “brief-gesprek” plaas tussen ’n 

nuwe intrekker en ’n eertydse inwoner van ’n distrik wat later die Ladismith-omgewing 

blyk te wees. Daar word gereflekteer oor die redes vir die verval van plaashuise en 

ander geboue. Soms spook dit as gevolg van “lelike dinge” wat daar plaasgevind het en 

dus word die huis ontruim en verval dit mettertyd. Plaashuise word egter ook volgens 

Viljoen (2013b:7) in die uitbeelding van die hede as simbole van plaasmoorde, 
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afdankings en algemene verval benut, terwyl hulle ook aan historiese voorvalle van 

onreg herinner. 

By Langenhoven word verlate huise die ruimte waarin die intrige ontplooi, terwyl De 

Vries se huise die politieke en sosiale omstandighede van die hede en die verlede 

simboliseer (Viljoen 2013b:7). Die verlate huis in die Klein-Karoo en die groter Karoo-

landskap word luidens Viljoen (2013b:8) in De Vries se werk simbolies van ’n 

bemoeienis met die plaaslike omstandighede in Suid-Afrika én die wêreld daarbuite. Sy 

sonder verhale soos “Die behoue huis” en “Donker spore” (’n toespeling op 

Langenhoven) uit as voorbeelde hiervan. 

In die verhaal “Ons dorp” uit die bundel Verbeel jou dis somer (2009) bevraagteken die 

verteller die belangrikheid van die plaaslike ruimte terwyl die globale ruimte soveel 

dringender voorkom (Van Niekerk 2010). De Vries (2009:89) besin oor sy verhouding 

met sy jeugdorp en wonder of verhale oor die landelike steeds van belang is:  

Staar kontreiverhaalskrywers hulle nie nog blind op ’n werf en ’n lusernland terwyl 

die wêreld rondom en die kontrei self onherkenbaar en opwindend verander het 

nie? 

De Vries (2009:97) is oortuig daarvan dat dit belangrik is om die kleindorpse bestaan te 

beskerm teen die oorweldigende aanspraak van die globale wêreld en om terug te keer 

na die “plekke waar ons nog iets kan beteken, en deur iets te beteken, kan bevestig dat 

ons nog mens gebly het”. De Vries redeneer (aangehaal in Viljoen 2013b:8) dat dit júís 

binne ’n lokale ruimte soos die Klein-Karoo is waar globale vraagstukke aangespreek 

kan word. 

3.3.2.3 Elise Muller: “troostelose Karooagtergrond”  

Alhoewel Elise Muller in 1919 op Ceres gebore is, spandeer sy baie tyd in 

Nieuwoudtville en Calvinia omdat haar pa daar as predikant werk en sy as gevolg van 

swak gesondheid dikwels by haar ouers woonagtig is (Kannemeyer 1983:30). Sy situeer 

meermale haar verhale in die Karoo. In 1941 debuteer sy met die psigologiese roman Ek, 

’n Samaritaanse vrou wat in ’n Karoodorp afspeel. Haar novelle Die derde rit speel 

eweneens op ’n Karooplaas af. Kannemeyer (1983:31) tref verbande tussen die 

karakters in hierdie verhaal en C.M. van den Heever se Somer en Laat vrugte. In 1957 

verower sy die Hertzogprys vir haar kortverhaalbundel Die vrou op die skuit. 
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Dit is juis haar gebruik van bepaalde motiewe, karakters en temas (die onenigheid in 

families, die onversetlike vaderfigure, die beseerde geliefde en die plasing in die Karoo) 

wat volgens Kannemeyer (1983:31) Muller se latere tekste in die vooruitsig stel. Vir 

Kannemeyer (1983:34) toon Muller se werk dus beduidende ontwikkeling op C.M. van 

den Heever se plaasromans. 

Muller, wat hoofsaaklik as kortverhaalskrywer bekendheid verwerf het, se “gemoedelike 

lokaalrealisme” verskyn tussen 1942 en 1960 (Roos 1998:41). Muller maak meestal van 

die “troostelose Karooagtergrond” gebruik om haar verhale te situeer (Kannemeyer 

1983:33). Ten spyte daarvan dat sy bekend gestaan het as kortverhaalskrywer, het sy 

tog wel ook novelles, soos Die derde rit (1949), Van eensame mense (1951) en Die wilde 

loot (1954) geskryf. Haar klassieke kortverhaal “Die dieper dors” speel byvoorbeeld af in 

die droë Karoo waar die motief hoofsaaklik water is en die hoofkarakter slegs brakwater 

of “wrede water” oor het om te gebruik. Muller benut volgens Kannemeyer (1983:32) in 

“Die dieper dors” ’n treffende vergelyking tussen die Karoo- en die Bolandse landskap. 

3.3.2.4 Olive Schreiner: “oermoeder van die Suid-Afrikaanse letterkunde”  

Olive Schreiner (synde politieke aktivis, feminis, skrywer en vrydenker) word deur Van 

Heerden (2010b:4) sélf bestempel as die “vroedvrou” van sy oeuvre. Le Roux (2019) 

beskryf Schreiner as die “Karoo nomad” omdat sy in soveel verskillende Karoodorpe 

(Cradock, Hanover, De Aar en Matjiesfontein) woonagtig was. Schreiner het op drie 

verskillende geleenthede in Cradock gewoon. Tydens haar verblyf op Gannahoekplaas 

waar sy as goewernante werksaam was, (terwyl sy The story of an African farm (1883) 

voltooi het), skryf sy aan ’n vriend “This [the Karoo] is a wild and beautiful place” (Le 

Roux 2019). In ’n brief aan W.T. Stead, die redakteur van die Pall Mall Gazette, gedateer 

15 Maart 1891, verklaar sy: “All I need to make my cup of happiness full is the Karoo ...” 

(Gould 2018:7). Michelle Douglas, aktrise en teatervervaardiger, beweer in ’n 

onderhoud dat Schreiner “geesdriftig verlief was op ons land” (Opperman 2020:4) en 

Opperman beskryf haar dan ook as die “oermoeder van die Suid-Afrikaanse letterkunde” 

(2020:4). 

Hennie Aucamp erken tydens ’n onderhoud met Terblanche (2014) Schreiner se 

invloed: “In my hoërskooljare het ek The story of an African farm van Olive Schreiner 

opgeneem. Vir die eerste keer het die veld om my dringend met my begin praat. Ek het 

ontdek dat landskap ook binneskap is” (my kursivering). 
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Schreiner (1855-1920) was die negende van twaalf kinders uit die huwelik van Rebecca 

Lyndall (1818-1903) en sendeling Gottlieb Schreiner (1814-1876). Sy het haar 

hoofsaaklik self geskool en sou verkies het om ’n dokter of verpleegster te word, maar ’n 

tekort aan geld en swak gesondheid verhoed haar om een van hierdie beroepe te volg. 

As jong meisie bring sy heelwat tyd in Cradock deur waar sy vir haar broer, die plaaslike 

skoolhoof, huishou. Hierdie tydperk in haar lewe was na bewering bitter ongelukkig 

vanweë geloofsverskille met haar broer. Dit is hier waar Schreiner volgens Van Coller en 

Human-Nel (2016:2) in die dorre landstreek heelwat tyd in eensaamheid “tussen die 

Karookoppies en klippe” deurgebring het. Die armoedige gesin se kinders word in die 

sorg van ’n Afrikanergesin op ’n plaas buite Graaff-Reinet in die Oos-Kaapse Karoo 

geplaas, waar Schreiner as goewernante van die plaaskinders werk. Sy begin haar 

loopbaan as skrywer om depressie te probeer hokslaan en hierdie tydperk uit haar lewe 

sou The story of an African farm inspireer.  

Schreiner se ikoniese debuutroman, The story of an African farm (1883), word volgens 

Roos (1998:28) as een van die eerste Suid-Afrikaanse plaasromans bestempel. Hierdie 

roman is met die Karooplaas as agtergrond geskryf en word deur Gould (2018) nie slegs 

as een van die eerste feministiese romans bestempel nie, maar ook as ’n bakenroman 

(“landmark novel”) in die Suid-Afrikaanse letterkunde. Hierin roep sy die skoonheid van 

die Karooplaas op. Haar radikale sienings oor die huwelik asook oor die onderskeid 

tussen sosiale klasse en geloof is vandag steeds relevant. Met dié roman beklee sy ’n 

belangrike posisie in die Suid-Afrikaanse letterkunde. 

Die teks handel hoofsaaklik oor die lewens van drie karakters en beskryf eers hulle 

kinderjare (en daarna hulle lewens as volwassenes) op ’n plaas in die Karoo. Die 

karakters in die verhaal vertoon sterk ooreenkomste met Schreiner se eie lewe en 

lewensfilosofie. Op vyftienjarige ouderdom verwerp sy haar ouers se godsdienstige 

oortuigings en rebelleer sy teen die stereotipering dat vroue van mans afhanklik is. 

Schoeman (1989:422) se navorsing dui ook daarop dat The story of an African farm 

outobiografies van aard is ten opsigte van die ruimte (naamlik die Karooplaas) wat 

Schreiner daarin uitbeeld. 

Schoeman (1989:462, 463) beweer verder dat Schreiner die Karooplaas as simbool van 

’n liggaamlike sowel as geestelike vryheid en ongebondenheid beskou het, alhoewel nóg 

syself nóg haar outobiografiese karakter, Lyndall, hierdie vryheid kon geniet nie. Een 
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van die bepalende invloede op haar skryfwerk was dus haar geografiese situering. Soos 

reeds vermeld, het sy haar jeugjare in klein dorpies in die droë streke van Suid-Afrika 

deurgebring, en hierdie gevoel van eensaamheid en isolasie resoneer in vele van haar 

hoofkarakters (Du Bruyn 2020). In afdeling 3.3.2.7 sal daar uitvoeriger verwys word na 

haar invloed op Etienne van Heerden. Alhoewel Butler nie deur Aucamp genoem word 

as Karooskrywer nie, word sy beduidende bydrae hieronder tóg verreken. 

3.3.2.5 Guy Butler:“the Karoo scholar” 

Guy Butler is in 1918 as lid van ’n konserwatiewe Kwakerfamilie in Cradock gebore. Die 

Butlerfamilie het hulself in die Karoo gevestig met die hoop dat hulle gesondheid sou 

verbeter. Net ’n tersyde: dis opvallend dat die Setlaarsgesin in Die stoetmeester ook 

Butler heet. Kort na afloop van die Suid-Afrikaanse oorlog woon Butler die destydse 

Hoërskool vir Seuns in Cradock by. As Engelssprekende leerling vind hy dit moeilik om 

in die hoofsaaklik Afrikaanssprekende skool aan te pas as gevolg van die antagonistiese 

houding jeens Engelssprekendes (Butler 2017). Die Groot Depressie speel ’n bepalende 

rol in sy vormingsjare en sy ouers dwing hom om te gaan studeer en ’n graad te verwerf 

eerder as om kuns te beoefen soos wat hy graag wou. Hy studeer aan Rhodes 

Universiteit in Grahamstad en verwerf ’n graad in Engels en Geskiedenis. Nadat hy sy 

Meestersgraad verwerf het, stig hy die Grahamstown Historical Society. 

Butler het ’n passie vir Engels as taal gehad en word as ’n baanbreker vir die status 

daarvan beskou. Hy was van mening dat Engels sy regmatige plek naas Afrikaans as 

amptelike taal moes inneem omdat die Britse Setlaars van 1820 volgens hom ’n groot 

bydrae tot die kultuur en geskiedenis van Suid-Afrika gemaak het. Hy het hom veral 

beywer om Engelse letterkunde by skool- en universiteitskurrikula ingesluit te kry. Hy 

was instrumenteel in die oprigting van die 1820-Setlaarsmonument asook die stigting 

van die Grahamstadse Kunstefees. Hy is ook stigter van die National English Literary 

Museum en die Institute for the Study of English in Africa. Allan (2020) verwys na Butler 

as “the Karoo scholar”. 

As skrywer en eertydse professor in Engels aan Rhodes verwerf hy veral bekendheid vir 

sy boek Karoo morning: An autobiography (1918-1935), die gedig “Karoo Town” (1939) 

asook Tales from the old Karoo (1989). Karoo morning word beskryf as “another kind of 

Karoo experience. A real-life one; the story of Guy Butler’s childhood.” Butler se 

verbintenis met die Karoo is onteenseglik in sy tekste teenwoordig. Sy gedig “Cradock 
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mountains” (opgeneem as Bylaag C) versinnebeeld byvoorbeeld sy verknogtheid aan 

hierdie dorre landskap (wat onder andere ook in Van Heerden se roman Kikoejoe 

figureer). 

Maclennan (2005:43) voer aan dat Butler se gedigte getuig van die Europese aanpassing 

in Afrika. Ook hierdie verkenning van die wit persoon in Afrika resoneer in die oeuvre 

van Van Heerden. Williams (1989:23) haal Butler se aanspraak op sy geboortereg tot die 

Karoo soos volg aan:  

I am a South African and, although I am of British stock, I have never felt a son of 

England. The calcium in my bones comes from the brak water of the Karoo and not the 

white cliffs of Dover. (my kursivering) 

Butler beywer homself oorwegend vir die vestiging van Suid-Afrikaanse Engels, maar 

huiwer nie om die rol van Afrikaans te beklemtoon nie (Brink 2008). Tydens ’n 

onderhoud verklaar hy: “It is Afrikaans which links us most intimately to the soil and 

history of the country ...” (Williams 1989:47). 

Tales from the old Karoo (1989) word allerweë bestempel as een van die klassieke tekste 

van die Engelstalige Suid-Afrikaanse letterkunde. Hierdie bundel kortverhale is almal 

gesitueer in die Karoo – “in ’n tyd en plek gekenmerk deur perdekarre en kaggelvuur-

stories en handel oor spoke, verbeelde mense, koppige plaasdiere en gebeure wat nooit 

plaasgevind het nie” (Graffiti Boeke 2018). In sy kenmerkende droë, humoristiese styl 

vang Butler die essensie van die mense en die landskap van die Karoo vas in “stories so 

strange they can only be true” (Graffiti Boeke 2018). In erkenning van sy bydrae tot die 

Suid-Afrikaanse letterkunde en meer spesifiek sy verbintenis tot die Karoo, is een van 

die historiese Tuishuise in Cradock se Markstraat na Guy Butler vernoem en dit staan 

eenvoudig bekend as “Butler’s”. Soos hierbo vermeld, dien hierdie Tuishuise, waarvan 

een ook na Van Heerden vernoem is, as verblyf vir besoekers tydens die jaarlikse 

Schreiner Karoo Writer’s Festival in Cradock.   

3.3.2.6 Athol Fugard: “native of the Karoo” 

Harold Athol Lanigan Fugard is op 6 November 1932 in Middelburg in die Karoo gebore, 

maar word in Port Elizabeth groot. Terwyl hy as klerk in Johannesburg werk, word hy 

toenemend bewus van die onregte van apartheid. Hierdie Suid-Afrikaanse kwessie sou 

die agtergrond vir die meeste van sy tekste word (Van Eeden 2019). 
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Alhoewel Fugard reeds by teaterproduksies betrokke was, stig hy ’n veelrassige 

teatergroep genaamd Rehearsal Room en werk saam met akteurs soos Zakes Mokae. Hy 

skryf dramas soos No-Good Friday (1932) en Nongogo (“Prostitute”) (1959), maar word 

eers bekend toe hy internasionale sukses behaal met die skryf van The blood knot 

(1961). Hierdie drama vorm die eerste in ’n reeks getiteld “The family trilogy”. Die reeks 

word voortgesit met Hello and Goodbye (1965) en Boesman en Lena (1969). Master 

Harold and the boys verskyn in 1982, en in 1984 sien The road to Mecca die lig. 

Laasgenoemde is ’n dramatisering van die lewe van die buitestander Helen Martins van 

Nieu-Bethesda in die Groot-Karoo (en van Owl House-faam). In 2005 verower Gavin 

Hood se verwerking van Fugard se Tsotsi (2005) ’n Oscar vir Best Foreign Language 

Film. 

Fugard ontvang die Tony-toekenning vir “Lifetime Achievement in Theatre”, maar vestig 

sy aandag toenemend op sy persoonlike geskiedenis. Deur die loop van die 1990’s skryf 

hy verskeie toneelstukke, insluitend Playland (1992), Valley Song (1996), en The 

Captain’s Tiger (1997) – wat outobiografiese elemente bevat. In 1994 publiseer hy sy 

memoires, getiteld Cousins. Fugard waag ook sy hand aan kortverhale en publiseer 

onder andere die bundel Karoo, and other stories (2005). 

Die laaste karretjiegraf (2012) is volgens Snyman (2013) die eerste toneelstuk wat 

Fugard (gesamentlik met die antropoloog Riana Steyn) in Afrikaans skryf. Hierdie 

toneelstuk handel oor die lewens van die rondreisende werkers in die Karoo en vertel 

die verhaal van die Geduld-gesin. Die omslagontwerp beeld die Karoo as 

“landskapkarakter” uit. Keuris (2010:34) wys op die sosiopolitiese konteks van Fugard 

se gebruik van Afrikaans in sy toneelstukke.  

Fugard word ’n inwoner van die Karoodorp Nieu-Bethesda waar die Fugard Festival ook 

tans gehou word. Benson (1993:455) bevestig Fugard se verbintenis met die Karoo deur 

na hom te verwys as a “native of the Karoo”. 

3.3.2.7 Etienne van Heerden: “die Karoo [as] persoonlike mitologie” 

Etienne van Heerden is op 3 Desember 1954 in Johannesburg gebore, maar bring sy 

jeugjare deur op twee Karooplase in die distrikte Graaff-Reinet en Cradock. Volgens Van 

Heerden se tuisblad (https://etiennevanheerden.co.za/karoo-gallery/) is die plaas 

Doornbosch aan die voet van die Sneeuberge naby Graaff-Reinet reeds vir verskeie 

https://etiennevanheerden.co.za/karoo-gallery/
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generasies in die besit van die Van Heerden-familie. Die ontdekkingsreisiger William J. 

Burchell het op 28 April 1812 die plaas Doornbosch besoek, wat toe reeds in die besit 

van ene Cootje van Heerden was. Burchell beskryf die woonhuis as indrukwekkend en 

die toonbeeld van welvarendheid (Jordaan 2011). Van Heerden se pa het aanvanklik op 

die familieplaas Doornbosch geboer. 

Doornbosch se opstal wat as die woonhuis vir die Van Heerden-voorgeslagte gedien het, 

word volgens Jordaan (2011) in Van Heerden se roman Toorberg uitgebeeld terwyl die 

titel na die tafelbergagtige berg genaamd Toorberg op die plaas verwys. Vir die skryf van 

Toorberg (1968) verwerf Van Heerden talle letterkundepryse. Aangesien daar in 

hoofstuk 4 (en veral afdeling 4.1) ’n meer volledige bespreking van dié roman aangebied 

word, sal daar, om duplisering te vermy, nie verder hier daaroor uitgebrei word nie. 

Van Heerden se jeugjare op Karooplase het ’n onuitwisbare indruk op hom gelaat wat 

herhaaldelik in sy tekste weerspieël word. Op sy amptelike webtuiste  plaas Van 

Heerden (onder die skakel Karoo Gallery), foto’s wat deur sy dogters geneem is 

(opgeneem in Bylaag A, afbeelding 17; https://etiennevanheerden.co.za). Die eerste foto 

op die bylaag verskyn op die stofomslag van Haai Karoo (2012), ’n versameling van Van 

Heerden se Karoo-kortverhale (sien Bylaag A, afbeelding 16). Van Heerden en Coenie de 

Villiers vervaardig in 2015 ook ’n dokumentêr vir KykNet oor die Karoo, getiteld 

Toorwoorde: ’n Ander wêreld (waarin Deon Meyer ook verskyn). 

Op sy webtuiste toon Van Heerden aan dat die gesin later na die plaas Beulahlands naby 

Cradock verhuis het. Vanweë sy vader se dood in 1969 en die daaropvolgende verlies 

van hulle plaas in die Cradock-distrik – ná nege geslagte – verhuis Van Heerden en sy ma 

na Stellenbosch. In ’n onderhoud met Brand (2010) noem Van Heerden dat hierdie 

verlies die Karoo vir hom verseël het tot “geslote, mitologiese” landskap. Erasmus 

(1999:689) beklemtoon die verlies van die plaas as “kerninsig” wat Van Heerden se 

vermoë as skrywer ontsluit: “Ons het seker almal op ons manier, ’n plaas verloor. ’n 

Lewenswyse, ’n soort besit”. Volgens Lategan (2020) herverken die skrywer 

voortdurend “die patriargale geheue en die Karoolandskap” omdat “dié landskappe van 

die geheue en die realiteite van leef vir hom ’n oerbron van stories, van teksture, [en] van 

mitologieë” is (my kursivering). 
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Van Heerden verduidelik aan Brand (2010) dat die Karoo in sy tekste ’n persoonlike 

mitologie daarstel wat hy soos ’n “bankbalans” gebruik om daaruit idees vir sy tekste te 

put: “Die Karoo skryf dus uit die doofpot uit; uit ’n persoonlike mitologie.” Hy bieg 

teenoor Brand (2010) dat ’n mens put uit “wat in jou bloed gevange is; die aardsheid van 

die Karoomense”. 

As jong man het Etienne van Heerden die aandag in die Afrikaanse literêre kringe op 

homself gefokus gehou. Hy debuteer met “Die wit aap”, ’n verhaal wat later in My 

Kubaan (1983) gebundel sou word. Met die skryf van Matoli (1978) gebruik hy ’n gedig 

van Olive Schreiner as motto vir die roman – hy ontvang daarvoor die Perskorprys vir 

Jeuglektuur. Alhoewel hy ook sy hand aan gedigte en die kabaretkuns waag, is dit 

volgens Erasmus (1999:679-680) vir sy prosatekste wat hy bekend word en met 

verskeie literêre toekennings bekroon word. 

In ’n belangrike opmerking meen Viljoen (2017) dat een van die opvallendste raakpunte 

tussen die tekste van Van Heerden juis die plasing in die Karoo is: 

Van Heerden is geleidelik besig om die ganse Karoo in kaart te bring in sy fiksie – nie 

net as agtergrond vir die verhaalgebeure nie, maar as ’n ruimte met geografiese, 

historiese, politieke en sosiologiese dimensies wat sorgvuldige ontleding verg. (my 

kursivering) 

Vir Viljoen (2017) is die Karoo ’n “dwingende, byna bepalende teenwoordigheid” in Van 

Heerden se tekste. Sy verwys na Toorberg, Die swye van Mario Salviati, In stede van die 

liefde, 30 nagte in Amsterdam, Klimtol, Die wêreld van Charlie Oeng en Die biblioteek aan 

die einde van die wêreld. Die kortverhale in My Kubaan en Liegfabriek speel ook in die 

Karoo af. 

Van Heerden bestempel die mitologiese Karoolandskap as die groot protagonis in sy 

werk en verklaar in ’n onderhoud met Retief (2000) dat die Karoo hom as kind reeds as 

“mitologies” opgeval het. Hy verwys na die Karoomense se vermoë om die omgewing 

bykans soos karakters met sekere eienskappe te beklee. Volgens hom word plaashekke 

en selfs draaie in die grondpad só benoem. Sodoende word betekenis opgelê aan die 

“gestrooptheid van die landskap” en word die” barheid” dus gevul (Retief 2000). Van 

Heerden vertel tydens ’n ouderhoud aan Bruwer (2014) dat Karoomense soggens só 

vroeg opstaan dat húlle die hane wakker kraai. Hy noem somersoggende in die Karoo 

“die uur van die duif, wanneer dit so wonderlik vroeg lig en stil is”. 
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In die publikasie Scotsman word ’n vergelyking getref tussen die skrywers Márquez, 

Gray en Van Heerden se vermoë om die landskap in hulle romans weer te gee:  

Rich in insight and hope […] an impressively colorful picture of a fascinating and 

contradictory country […] As writers like Márquez gave a rich artistic depth to South 

America – and Alasdair Gray defined the imaginative landscape of Scotland in 

Lanark so Van Heerden has created an ‘artistic map’ of South Africa …’. 

(https://etiennevanheerden.co.za/novels/ (my kursivering) 

Volgens Van der Merwe (2012) sluit die Karoo-motief aan by die tema van 

“verbondenheid aan die Afrikaanse plaas en die Afrikaanse platteland”. Hy illustreer 

hierdie stelling aan die hand van voorbeelde uit Van Heerden se bloemlesing 

kortverhale met die veelseggende titel Haai Karoo (2012). In Haai Karoo bring Van 

Heerden volgens Van der Merwe (2012) “hulde aan die Karoo”. Die woord “haai” in die 

titel Haai Karoo, kan dan enersyds verwys na “dor”, “kaal” en “verlate”, maar kan ook as 

groetvorm geїnterpreteer word. In hierdie bundel ontgin Van Heerden die Karoo-motief 

op deurlopende wyse. Van der Merwe (2012) sien die haai in die titel ook as ironies 

omdat hidrobreking ten tyde van die publikasiedatum ’n brandende kwessie was. Vir 

Van der Merwe (2012) is dit binne hierdie konteks dat hy die kortverhaalbundel as 

huldeblyk aan die Karoo beskou. 

Twee verhale uit dié bundel, naamlik “Die wederopstanding van Olive” en “Die gas in 

rondawel Wilhelmina” kom in gewysigde vorm in Kikoejoe (1996) voor (’n strategie wat 

Van Heerden ook deurvoer met Gifkaroo wat as voorteks vir Klimtol dien). “Die 

wederopstanding van Olive” sluit aan by Matoli waar Van Heerden ook na Olive 

Schreiner se graf verwys. Van der Merwe (2012) redeneer dat dit in hierdie kortverhaal 

gaan om die “skep van ’n alternatiewe identiteit” wat sou verskil van die heersende 

konserwatiewe identiteit van die Afrikaner. Dié wederopstanding is volgens Van der 

Merwe (2012) ’n poging om Olive Schreiner se “progressiewe visie” te laat herleef en 

sodoende nuwe lewe in ’n sterwende land te bring. 

Van der Merwe (2012) bring die toneel van Olive se wederopstanding (wat ook in 

Kikoejoe verskyn) in verband met die kruisiging en wederopstanding van Jesus, asook 

die gedig “Gebed om die gebeente” deur D. J. Opperman wat handel oor die herrysenis 

van Gideon Scheepers. Van der Merwe lê verder ook ’n verband met die Bybelse visioen 

beskryf in Esegiël 37, waarvolgens Israel se doodsbeendere sou herleef. Hy beskou dié 

kortverhaal as een van besondere belang in Van Heerden se oeuvre omdat dit Van 
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Heerden se perspektief op die literatuur weerspieël. Hiervolgens bied die literatuur 

nuwe lewensmoontlikhede vir ’n samelewing wat “innerlik sterwe uit ’n gebrek aan 

verbeelding en erbarming”. (Sien afdeling 6.3 vir ’n meer volledige bespreking van die 

rekonstruksie van Olive Schreiner in Kikoejoe.) 

In die roman In stede van die liefde (2005) betrek Van Heerden weer die Karoo deur die 

wedvlugduif-derby op Matjiesfontein te laat afspeel. Die mense van Matjiesfontein se 

verhaal dien eintlik as die “onbewuste” van die roman terwyl die lewe in die stad teen 

dié op die platteland afgespeel word (Painter 2007). Sebastiaan Graaff, romanskrywer 

en professor, is die hoofkarakter in Asbesmiddag (2007). Sy lewenspad kruis onverwags 

met dié van die Doktor, ’n asbesmagnaat wat verantwoordelik gehou word vir die groot 

aantal mense wat in sy fabrieke gewerk het en gevolglik aan asbestose ly (’n tema wat 

aansluit by die beskrywing in Gifkaroo van mynbou-aktiwiteite wat skadelike gevolge vir 

die mens inhou). Verskeie temas – soos onder andere die familieplaas, die herkoms uit 

sowel ’n Afrikaanse as Engelse agtergrond en die metaforiese rol wat diere vertolk – wat 

reeds deur Van Heerden in ander tekste belig word, word volgens Painter (2007) in 

Asbesmiddag verder verken. 

30 nagte in Amsterdam (2008) speel gedeeltelik in die Oos-Kaapse dorp Somerset-Oos 

af, waar die hoofkarakter Henk de Melker as museumassistent sy eie navorsingsprojekte 

onderneem. Hy doen onder andere navorsing oor Cornelius van Gogh, die broer van 

Vincent van Gogh. De Melker ontvang onverwags ’n huis in Amsterdam as ’n erflating 

van sy tante Zan (Susan Sophia de Melker); ’n karakter wat herinner aan Tant Geert in 

Kikoejoe. Sy geografiese reis na Nederland loop parallel met sy reis na selfontdekking. 

Hierdie roman word rondom twee landkaarte gestruktureer – ’n kaart van Amsterdam 

en ’n kaart van die Oos-Kaap, wat beide voorin die roman weergegee word (sien Bylaag 

A, afbeelding 1 vir die kaart van die Oos-Kaap). Die ligging van Toorberg, Buffelskop en 

Halesowen kan ook op hierdie kaart afgelees word. Om die omvang van die studie binne 

perke te hou, is die roman nié as ’n voorbeeld in die toepassingshoofstukke verreken nie, 

alhoewel dit ook ’n boeiende eksemplaar sou kon wees van wat met hierdie navorsing 

beoog word. 

Die stil, droë, warm Karoo word in teenstelling met die nat, koel Amsterdam uitgebeeld 

(Human 2008:i-v). In sy erkennings agterin noem Van Heerden dat hy inligting oor die 

fauna en flora van die Groot-Karoo onder meer verkry het uit pamflette van die Karoo 
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Nasionale Park. Hy erken ook sy skatpligtigheid aan Eve Palmer se teks The plains of 

Camdeboo (1993), waar sy oor die Palmers se plaas Cranemere berig. Van Heerden 

verwys spesifiek na haar gebruik van die Karoo-uitdrukking oor pronkende springbokke 

(“they drink the wind”). 

Soos vantevore vermeld, word Van Heerden dikwels Afrikaans se eie Márquez genoem. 

Volgens Van Heerden is daar bepaalde aspekte in sy tekste wat met dié van Márquez 

ooreenstem en wat hy omvorm met inagneming van die Suid-Afrikaanse werklikheid. 

Van Heerden beklemtoon ooreenstemmende aspekte soos “die landelike realisme, die 

genealogiese patroon, die ineenstrengeling van name en geslagte” asook “die 

vanselfsprekendheid van die ongewone en die magiese” (Schaffer 2007). Vir Van 

Heerden bied die magiese realisme juis die moontlikheid om geykte verwysingswêrelde 

van tyd, ruimte en identiteit te ondergrawe (Roothman 2015:76). Sodoende word 

gekanoniseerde wyshede volgens Schaffer (2007) ondermyn met die skepping van 

alternatiewe moontlikhede en word “nuwe wêrelde” in die proses geskep. 

Schaffer verwys pertinent na Van Heerden se vermoë om met die magiese aspekte van 

die Karoo om te gaan. Van Heerden skep volgens Lategan (2020) “magiese en verruklike 

leeslandskappe” en ’n kontras tussen die magiese en die realistiese deur “die saamval 

van spel, skuld, plig, eerlikheid en oorlewing”. In hierdie landskap word die onmoontlike 

moontlik en die ongewone word werklikheid. Van Heerden verduidelik aan Schaffer 

(2007) hoe sy jeugjare in die Karoo deurspek is met ’n eksentrisiteit wat nie as “vroom, 

suinige of gestroopte Calvinisme” bestempel kan word nie. 

Die Groot-Karoo as die landskap van sy jeug weerklink deur al sy romans en bevestig sy 

band met ander Karooskrywers, soos veral Schreiner. Van Heerden verwys dikwels by 

name na die Moordenaarskaroo in tekste soos Kikoejoe, Die stoetmeester, Die swye van 

Mario Salviati asook in Gifkaroo. In Gifkaroo gebruik Van Heerden weer die frase “haai 

Karoo” wat ’n toespeling op die verlatenheid van hierdie streek is, maar ook ’n 

kniebuiging na die gelyknamige bloemlesing. Vir Van Heerden (2010a:4) hou Schreiner 

die moontlikheid in om ánders te kon wees en daarom eien hy haar as die “vroedvrou” 

van sy oeuvre. As kind het hy blykbaar ure lank deurgebring in Cradock se 

dorpsbibilioteek in die Schreiner-kamer, wat ter nagedagtenis aan haar opgerig is 

(Terblanche 2017). In Kikoejoe (133) word daar ook na die Schreiner-kamer in Cradock 

se dorpsbiblioteek verwys waar die romankarakter Fabian Latsky as kind heelwat ure 
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deurgebring het. Schreiner se lewensverhaal het Van Heerden van kindsbeen af geboei 

en hy het homself toe reeds met haar vereenselwig. Die Bergkwagga Nasionale Park net 

buite Cradock (Kikoejoe-wêreld) huisves vandag die Olive Schreiner huismuseum. 

Die stoetmeester (1993) vertel die verhaal van parallelle menslike geskiedenisse wat in 

en om die fiktiewe hawedorp Port Cecil in die Oos-Kaap in die omgewing van die 

Keirivier afspeel. In hierdie verhaal word die Afrikanerfamilie, die Xhosafamilie en die 

afstammelinge van die Britse Setlaars se verhale teen die Karooagtergrond geplaas 

(Erasmus 1999:695). (Vergelyk afdeling 5.1 vir ’n meer volledige bespreking van hierdie 

plaasroman.) 

In uittreksels uit enkele oorsese resensies oor die Engelse vertaling van Die swye van 

Mario Salviati (2000) op die webwerf van ’n uitgewersgroep (Rice, aangehaal in 

Hachette s.j.) word die roman in die Londense koerant Times beskryf as “[a] wondrous 

tale, weaving magic realism and history” waarin Van Heerden die “stark beauty of the 

Karoo and its people” vasvang. Die Daily Telegraph (Brown, aangehaal in Hachette s.j.) 

verwys eweneens na hierdie roman se plasing in die Karoo: 

If ever a book captured the static charge of a sunbaked landscape, it’s Etienne van 

Heerden’s magical fifth novel set in a fictional town in the South African Karoo 

desert ...The tales [Ingi] hears are romantic, tragic, funny and bloody, preserved like 

fossils in sandstone: richly packed but often distorted. (my kursivering) 

In 2004 verskyn Die stilte na die boek: Kitsessays, wat van belang is vir hierdie studie 

omdat Van Heerden die Karoolandskap in sommige van dié essays herverken. Die teks is 

saamgestel uit ’n keur van koerantberigte wat in Beeld, Die Burger en Volksblad verskyn 

het. 

Soos genoem, dien Gifkaroo (2012) as voorteks vir die roman Klimtol (2013) waarin die 

Karoolandskap (en Snaartjie Windvogel uit In stede van die liefde) weer figureer. In 

Gifkaroo word die ou man Ludo Loeloeraai se bedevaartsreis na die landskap van sy jeug 

uitgebeeld. Dit word ’n reis na sy verlede waartydens hy op ’n Karoo-fonteinplaas 

gewoon het en sy pa as waterfiskaal gewerk het. Die klem val in hierdie teks op die 

“vergiftiging” en eksploitasie van die ondergrondse waterbronne in die Karoo. In hierdie 

kort protesteks verwoord Van Heerden sy onthutsing met die voorgenome skaliegas-

ontwikkeling en teken sodoende protes aan teen hidrobreking (Smith 2013:1-4). 

(Vergelyk afdeling 8.1 vir ’n omvattende bespreking van Gifkaroo.) 
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Volgens Burger (2017) herinner Die wêreld van Charlie Oeng (2017) aan 30 nagte in 

Amsterdam in soverre die Karoo as kenmerkende ruimte weer die spilpunt is. Die 

verhaal van die moord op Tian Killian se ouersin 1964 op hulle Karooplaas word verken. 

Dié tema van ’n plaasmoord is juis een van die sosiopolitiese brandpunte in die 

hedendaagse Suid-Afrika. Dit is volgens Myburg (2018) die titel van die roman wat die 

aandag vierkantig op die Chinese hoofkarakter vestig. Die verhaalgegewe neem die leser 

van die Oos-Kaap na Amsterdam en Kowloon. Op verrassende wyse word die 

onderaardse terrein (sien afdeling 3.5) in die verhaal betrek deurdat Charlie die 

Karoodorp (Cradock) deur ’n rioolpyp binnekom. In sy erkennings agterin skryf Van 

Heerden soos volg oor die “imprecise geography” (’n frase van Priatti) van die roman: 

“Geografies het ek my weer eens sekere vryhede veroorloof, byvoorbeeld met die 

presiese ligging van plekke [...]”. 

Van Coller (2017) lê ’n verband tussen Toorberg en Die wêreld van Charlie Oeng in die 

sin dat albei vir hom ’n parodie op die tradisionele plaasroman is. In beide tekste word 

kernaspekte van die tradisionele plaasroman (soos die utopiese ruimte en erfopvolging) 

omgekeer. Soos 30 nagte in Amsterdam val ook hierdie roman buite die bestek van die 

studie, maar bloot weens lengtebeperkings en nie vanweë die ontoepaslikheid daarvan 

vir die navorsing wat hier onderneem word nie. Inteendeel, die roman sou ’n boeiende 

geogebaseerde lesing tot gevolg kon hê. 

In 2019 verskyn Die biblioteek aan die einde van die wêreld as Van Heerden se (tot op 

datum van skrywe) jongste roman. Die titel verraai die rol wat dié roman in Van 

Heerden se oeuvre speel en dien volgens Botha (2020) ook as biblioteek van sy eie 

oeuvre omdat Van Heerden bekende temas daarin herverken: “rassespanning, 

vermomming, kollektiewe en individuele skuld, en die soeke na identiteit”. Die 

hermafroditiese, vioolspelende karakter Snaartjie Windvogel, reeds bekend uit In stede 

van die liefde en Klimtol, maak ’n herverskyning as Snaar. Hierdie roman bied verskeie 

besinnings oor Afrikaneridentiteit soos dit in die postkoloniale Suid-Afrika beleef word. 

Botha (2020) reken dat Die biblioteek aan die einde van die wêreld vir die leser soos ’n 

spieëlbeeld van die Suid-Afrikaanse werklikheid is – ’n uitbeelding van die hedendaagse 

sosiomaatskaplike en -politiese kwessies. 

Botha (2020) noem dié roman tereg “’n tydsdokument” wat die voorafgaande stelling 

bevestig. Die fiktiewe woonbuurt Lingelihle in die roman is volgens Van Heerden in sy 
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erkennings by Cradock in die Oos-Kaapse Karoo geleë: “Cradock as blouboordjie-

dapperheid teen kaderontplooiing en ’n mislukte munisipaliteit: ’n soort metafoor vir 

amok.” Vergelyk byvoorbeeld die beskrywing van die biblioteek waar “elke Karooboek 

in menseheugenis op die rak staan” (627-628). Hierdie teks word egter nie in die 

toepassingshoofstukke betrek nie. 

In afdeling 3.4 word daar nou kortliks teoreties uitgebrei op die magiese realisme 

aangesien dit so ’n onderskeidende kenmerk van die Van Heerden-oeuvre is wat ook die 

voorbeeldtekste rig. In die toepassingshoofstukke sal die besprekings in 3.4 en 3.5 slegs 

verbandhoudend betrek word, en nie telkens ten opsigte van elke roman in ’n aparte 

afdeling nie. 

3.4 Magiese realisme 

Al die geselekteerde tekste in hierdie studie kan geplaas word binne die modus van die 

magiese realisme waarmee Van Heerden deur verskeie resensente geassosieer word 

(Roothman 2015:76). Vir doeleindes van hierdie bespreking sal daar oorwegend 

gekonsentreer word op Faris (2004) se Ordinary enchantments: Magical realism and the 

remystification of narrative (2004). Insigte van Chanady (1985), Leal (1995) en Brink 

(2003) sal bykomend betrek word. 

Magiese realisme het wêreldwyd toenemend belangrik geword as ’n wyse van 

uitdrukking in fiksie omdat dit die literêre basis vir belangrike kulturele werk geword 

het. Magiese realisme verteenwoordig dus by uitstek botsende perspektiewe – dit is 

werk wat tegelykertyd binne die estetika van die realisme funksioneer, terwyl dit ook 

daarteen in verset kom. Stephen Slemon (1988:11) verwoord sy perspektief oor hierdie 

teenstrydigheid in magiese realisme soos volg: “[...] in the language of narration in a 

magic realist text, a battle between two oppositional systems takes place, each working 

toward the creation of a fictional world from the other”. 

Magiese realisme verander en vul die dominante modus van realisme in die Westerse 

wêreld aan deur die basis van verteenwoordiging vanuit die sentrum uit te daag (Faris 

2004:1). Chanady (1985:27) bevestig dat magiese realisme gekenmerk word deur twee 

outonome en botsende perspektiewe: enersyds gebaseer op ’n rasionele uitkyk op die 

realiteit en andersyds ’n aanvaarding van juis die bonatuurlike aspekte van hierdie 
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realiteit. Brink (2003) se perspektief oor magiese realisme as literêre stroming lui soos 

volg:  

In Suid-Afrika het magiese realisme ’n lang aanloop, gevoed deur ’n oerou Afrika-

tradisie van orale vertelkuns waarin die realistiese en die fantastiese, die wêreld van 

die lewendes en dié van die gestorwe voorvaders, vryelik met mekaar verkeer, en ’n 

ewe eerbiedwaardige Boeretradisie van vertelling waarin die natuurlike en die 

bonatuurlike (veral in die vorm van spoke) sonder moeite plekke kan ruil. 

In navolging van C. Louis Leipoldt, Eugène Marais en C.J. Langenhoven kry die samevloei 

van hierdie tradisie vir Brink ’n modernistiese of selfs postmodernistiese nuwe lewe by 

skrywers soos Anna M. Louw (Kroniek van Perdepoort (1975)), maar veral in die werk 

van Etienne Leroux. Dit is by hierdie tradisie wat Etienne van Heerden hom aansluit in 

sy gebruikmaking van veral inheemse materiaal in kombinasie met sy eiesoortige 

“argetipies-Afrikaanse geskiedenis” (Brink 2003). 

3.4.1 Magiese realisme: definisies 

Faris (2004:1) definieer magiese realisme as ’n kombinasie van die realisme en die 

fantastiese op só ’n wyse dat die wonderbaarlike oënskynlik organies of natuurlik vanuit 

die gewone groei. In die proses word die onderskeid tussen die magiese en die 

realistiese ontwrig. Volgens Faris (1995:167) is die voorkoms van magiese elemente in 

magies-realistiese fiksie die eerste primêre kenmerk. Dié magiese elemente is 

onskeibaar van die narratief, en sodoende word ’n belangrike onderskeid tussen 

fantastiese literatuur en magies-realistiese literatuur bewerkstellig. Magiese gebeure is 

derhalwe vir die karakters in magies-realistiese tekste ’n werklikheid. Leal (1995:123) 

toon aan dat die misterie in magies-realistiese tekste nie op dieselfde vlak funksioneer 

as die gerepresenteerde wêreld nie, maar eerder daarágter skuil. Dit sluit volgens 

Chanady (1995:141) aan by die leser se ervaring van die saambestaan van hierdie twee 

wêrelde:  

Unlike the traditional fantastic narrative [...] in which the supernatural is portrayed 

as unacceptable and threatening to the world of reason, magic realism [...] 

juxtaposes two worldviews without establishing a hierarchy between them, thus 

relativizing the dominant Western rational paradigm. 

Chanady (1985:16-17) bestempel magiese realisme bloot as ’n literêre modus, en nie as 

’n identifiseerbare en unieke genre nie. Die term magiese realisme word in die vroeë 

twintigste eeu aangewend om ’n neo-realistiese styl in die Duitse skilderkuns te benoem, 
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en spoel volgens Faris (2004:1) daarna oor na die Latyns-Amerikaanse fiksie. Die 

Latyns-Amerikaanse literatuur word tot vandag toe gekenmerk deur ’n magies-

realistiese stroming en die Suid-Amerikaanse skrywers Jorge Luis Borges, García 

Márquez en Isabel Allende het al sinoniem met hierdie tendens geword. Hier te lande is 

dit veral Afrikaanse skrywers soos André P. Brink, Etienne van Heerden en Ingrid 

Winterbach wat met die magies-realistiese stroming verbind word (Botes & Cochrane 

2006:28). 

3.4.2 Kenmerke van die magiese realisme 

Hieronder volg ŉ bespreking van die primêre en sekondêre kenmerke van die magiese 

realisme. 

3.4.2.1 Primêre kenmerke van magiese realisme 

Faris (2004:3) identifiseer vyf karaktereienskappe wat sinomiem geword het met die 

magiese realisme. Eerstens beklemtoon hy die teenwoordigheid van ’n onverklaarbare, 

magiese element (“irreducible element of magic”) waarin gedetailleerde beskrywings 

van die realistiese wêreld voorkom. Tweedens berig die verteller oor buitengewone 

gebeure (wat normaalweg nie deur sintuiglike gewaarwordings geverifieer kan word 

nie) op dieselfde wyse as oor gewone gebeure. Die vertelling in magies-realistiese tekste 

sluit dikwels konkrete, gedetailleerde beskrywings van verskynsels in, wat nie in soveel 

detail beskryf word of so geїntegreerd met die alledaagse as wat dit in ander narratiewe 

tradisies (naamlik die mitiese, religieuse en volksverhale) voorkom nie. Realistiese 

beskrywings skep ’n fiksionele wêreld wat die een waarin ons leef, naboots. 

Derdens belig sintuiglike besonderhede die realistiese tradisie; andersyds sluit magies-

realistiese tekste interessante magiese detail in; daardeur kan die leser die teks as 

verwarrend ervaar en twyfel in ’n poging om twee teenstrydige begrippe of gebeure te 

versoen (Faris 2004:14). Vierdens vermeng die vertelling twee verskillende sfere, 

naamlik dié van die realistiese en dié van die wonderbaarlike. Laastens word persepsies 

oor tyd, ruimte en identiteit versteur. Onverklaarbare elemente word volgens Faris 

(2004:8) geassimileer in die realistiese tekstuele omgewing en lok selde enige 

kommentaar van die verteller of die karakters uit, wat dus die aanvaarding vir die leser 

vergemaklik. Die gelyktydige bestaan van die realistiese en die magiese word sodoende 

erken. 



 
127 

Daarom is dit volgens Baker (1992) ook dikwels die geval dat vertellers in magies-

realistiese werke objektief en onbetrokke voorkom en dat alles beskryf word met die 

suggestie dat dit werklik is. Bowers (2004:31) stel eweneens die volgende 

wesensvereiste vir die magies-realistiese teks: “Not only must the narrator propose real 

and magical happenings with the same matter-of-fact manner in a recognizably realistic 

setting but the magical things must be accepted as a part of material reality.” 

In die lig van die voorafgaande is dit dus nie vreemd dat die magiese realisme as literêre 

modus/stroming geskik is om ongelyksoortige dinge wat naas mekaar bestaan, weer te 

gee nie. Die intrige van sodanige werke het trouens dikwels te make met opposisies soos 

die landelike teenoor die stedelike, die natuurlike teenoor die bonatuurlike en die 

Westerse teenoor inheemse kennisstelsels. Hibriditeit vorm skering en inslag daarvan 

en die klem val telkens op grense, oorgangsituasies en verandering. Vir Slemon (1988) 

neig magies-realistiese tekste tot ’n obsessie met beelde van grense en sentrums asook 

pogings om dié stabiliteit te ondergrawe. ’n Verskeidenheid paradokse in die teks kan 

hierdie inherente hibriditeit van verskillende wêrelde teweegbring (Cooper 1998:32). 

Wilson (1995:225) toon aan dat hibriditeit op die volgende twee maniere kan 

manifesteer: 

On the one hand, the hybrid constructions of magic realism clashes hard against 

ordinary in-the-actual-world experience. It comes from outside an already granted 

world [...] and informs it. On the other hand, one world may lie hidden within 

another. In the second case, the hybrid construction emerges from a secret, always 

already contained within, forming an occulted and latent dimension of the surface 

world. 

Magiese gebeure belig vir Faris (2004:9-11) dikwels sentrale kwessies in ’n teks terwyl 

dit die gewone logika van oorsaak en gevolg (wat die realistiese ongelooflik of selfs 

belaglik laat voorkom) versteur. 

Sy noem die vertelperspektief van die verteller in die magies-realistiese teks ’n 

gedefokaliseerde vertelperspektief. Volgens haar word die narratief as gedefokaliseerd 

ervaar omdat twee inherent botsende perspektiewe gelyktydig aangebied word: dié 

vanuit ’n realistiese verwysingsveld (byvoorbeeld die geografiese en histories 

bepaalbare) en dié vanuit ’n verwysingsveld wat nie empiries bewysbaar is nie, naamlik 

die magiese. Dit is veral die teenwoordigheid van die onverklaarbare, magiese elemente 

vanuit ’n realistiese perspektief en verwysingstelsel wat die persoon en identiteit van 
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die fokaliseerder in die teks sal destabiliseer. Alhoewel die voorkoms van magiese 

elemente in ’n teks in die minderheid mag wees, is dit juis die voorkoms daarvan binne 

die raamwerk van ’n realistiese, historiese verwysingsraamwerk wat die aard van die 

teks verander. 

Faris (2004:46) toon aan dat wanneer die magiese en realistiese in ’n teks in 

besonderhede vertel word, dit ’n tussenin-magies-realistiese ruimte (“liminal space”) 

skep waarin die magiese as gewoon realisties beskryf word en die oordrewe beskrywing 

van die realistiese ook magiese kwaliteite kan verkry. Magiese elemente word juis 

beklemtoon deur dit binne ’n realistiese ruimte (soos die Karoo in hierdie geval) te 

plaas. Volgens Slemon (aangehaal in Faris 2004:65) is dit asof albei hierdie 

bestaanswêrelde in suspensie is en die diskoers vasgevang word in hierdie wêreld 

tussenin. Faris (2004:90) dui die oordrywing van die realistiese detail om die 

onwaarskynlike te beskryf ook aan as ’n tegniek wat dikwels in magies-realistiese tekste 

aangewend word. 

Die bevraagtekening van tradisionele opvattings oor tyd, ruimte en identiteit is een van 

die primêre kenmerke van die magies-realistiese teks. Zamora (1995:501) reken dat 

hierdie kenmerk aansluit by die representasie van ’n kollektiewe identiteit: 

In magic realist fiction, individuals, times, places, have a tendency to transform 

magically into other (or all) individuals, times, places. This slippage from the 

individual to the collective to the cosmic is often signalled by spectral presences. 

Tyd word in magies-realistiese tekste volgens Danow (1995:74) eerder siklies as liniêr 

voorgestel. Wilson (1995:220) redeneer oortuigend dat die magies-realistiese teks die 

gaping tussen die fiktiewe wêreld en die ervaringswêreld oorbrug deurdat die ruimte 

ook ’n hibridiese karakter vertoon. Die fiktiewe wêreld toon dus ’n verband met die 

buitetekstuele wêreld én die ervaringswêreld. 

3.4.2.2 Sekondêre kenmerke van magiese realisme 

Faris (1995:175-185) identifiseer ook belangrike sekondêre kenmerke van magiese 

realisme. Een van hierdie sekondêre kenmerke is die spel met taal en betekenis. Dit vind 

veral plaas wanneer die metafoor werklik gemaak word deur die narratief. Todd 

(1995:313) sluit hierby aan deur te beklemtoon dat die letterlike en die figuurlike in 

magies-realistiese tekste wel saam kan bestaan; ’n kenmerk wat nie in realistiese fiksie 

moontlik is nie. 
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’n Ongekompliseerde benadering tot die narratief waartydens wonderwerke of magiese 

gebeure in die teks aanvaar word as deel van die realiteit sonder om dit te bevraagteken, 

is ’n verdere kenmerk van magies-realistiese tekste. Leal (1995:123) noem in hierdie 

verband dat die gebeure in magies-realistiese tekste geen logiese of psigologiese 

verduideliking het nie, aangesien hierdie tekste bloot poog om die misterie agter die 

realiteit vas te vang en nie poog om die realiteit na te boots nie. 

Faris (1995:178-179) belig die metamorfose van elemente binne verskillende wêrelde 

as ’n verdere sekondêre kenmerk van magies-realistiese tekste. Vir Napier (1995:455) is 

die metamorfose van karakters in magies-realistiese tekste gekoppel aan die 

bevraagtekening van identiteit. Erickson (1995:444) beskou die doel van hierdie 

bevraagtekening van identiteit as die vervaging van onderskeide om sodoende 

transformasie te bewerkstellig. 

Die werking van bygeloof, geeste, ou tradisies en volksoorlewering wat dikwels in ’n 

plattelandse milieu afspeel, word deur Faris (1995:182-183) as verdere sekondêre 

kenmerk van magiese realisme bestempel. Danow (1995:151) beweer dat hierdie 

elemente bydra tot die mites waardeur klein gemeenskappe hulle huidige situasie 

verklaar en betekenis daaraan gee. 

Skrywers van magies-realistiese tekste lê dikwels klem op die kollektiewe eerder as op 

die individuele geheue wat ’n Jungiaanse perspektief weerspieël en die bowe-

sintuiglikheid van die geheue word hierdeur volgens Danow (1995:151) versterk. 

Gevolglik sal die geheue van al die karakters wat inherent oor magiese eienskappe 

beskik, ook deur hierdie tegniek versterk word. Alhoewel die fokus op die 

groepsidentiteit val eerder as op die identiteit van die individu, belig D’haen (1995:198) 

dikwels ’n eksentristiese perspektief waardeur voorheen gemarginaliseerdes ’n 

weergawe van die werklikheid kan gee.  

3.4.3 Magiese realisme: samevatting 

Die term magiese realisme is hierbo afgebaken deur te verwys na verskeie definisies wat 

aan die term gekoppel word. Die kenmerke van ’n magies-realistiese teks soos deur 

Faris (2004) uiteengesit, is ook verreken. Die ondermynende en bevraagtekenende aard 

van die magies-realistiese stroming maak dit van besondere nut vir hierdie studie omdat 

die mens as geologiese krag deur middel daarvan ondermyn en bevraagteken kan word. 
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Faris (1995:179) noem ook dat verskeie magies-realistiese tekste ’n antiburokratiese 

standpunt inneem om sodoende die bestaande sosiale bestel uit te daag. Hierdie aspek 

van magiese realisme beklemtoon die destabiliserende aard van dié literêre modaliteit 

omdat dit by uitstek strukture van mag en beheer uitdaag. Magiese realisme leen sigself 

tot die oorskryding van grense en is derhalwe geskik om die onderskeid tussen die 

menslike en die niemenslike, tussen subjek en objek te bevraagteken. Hierdie doelwit 

strook met dié van die nuwe materialisme, soos uiteengesit in afdeling 2.2.2. 

Die versoening van skynbaar onversoenbare tekswêrelde (naamlik die magiese én die 

realistiese) wat deur Bowers (2004:31) aangetoon word as een van die wesensvereistes 

van die magies-realistiese teks, word meermale met die tekste van die sogenaamde 

Karooskrywers geassosieer (soos aangetoon in afdeling 3.22..1 tot 3.2.2.7). In 

aansluiting by die bespreking oor die magiese realisme volg ’n oorsig oor die  

onderaardse landskap en hoe dit aansluit by die Antroposeen. 

3.5 Die onderaardse landskap: vooruitskouings van die Antroposeen 

Deep time is the chronology of the underland. Deep time is kept 
by stone, ice, stalactites, seabed sediments and the drift of 
tectonic plates. Deep time opens into the future as well as the 
past. 

(MacFarlane 2019a:21) 

Die bespreking van die onderaardse landskap sluit in beginsel aan by die geologiese (en 

stratigrafiese) perspektiewe wat in hoofstuk 2 voorgehou is. Aangesien die onderaardse 

troop egter so prominent figureer in die Van Heerden-oeuvre, volg ’n 

konteksverskaffende bespreking van die onderaardse hieronder. In die gekose Van 

Heerdentekste word die volgende voorbeelde van die onderaardse aangetref, wat in 

meer besonderhede in die toepassingshoofstukke bespreek sal word: in Toorberg 

verdwyn die water na onderaardse liggings wat vir die mens onbereikbaar is, en 

Druppeltjie du Pisani val in ’n ou boorgat wat dan sy graf word. In Die stoetmeester word 

daar in die soektog na water ’n onderaardse oliebron raakgeboor, terwyl in Die swye van 

Mario Salviati die roetekaart na die goud waarna almal soek in ’n grot teen die hange van 

Berg Onwaarskynlik versteek word. In Gifkaroo word daar protes aangeteken teen die 

vergiftiging van die onderaardse waterbronne. Die bruikbare insigte van Robert 

MacFarlane in sy bekroonde narratiewe niefiksionele teks, Underland: A deep time 

journey (2019) sal oorwegend hieronder gereflekteer word. 
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Stories van die mens se reise in die onderwêreld is so oud soos die letterkunde self. 

Wigvormige, Ou-Babiloniese tablette het alreeds die Epos van Gilgamesh so vroeg soos 

1800 v.C. gedokumenteer. Die verhaal van Enkidu, wat herverskyn ná ’n lang tyd van 

gevangenskap in die onderaardse sfeer, word op hierdie tablette vertel (Dalrymple 

2019). Fiksie oor die onderaardse is ’n subgenre van avontuurfiksie wat fokus op die 

onderaardse landskap wat soms in die sentrum van die aarde of andersins baie diep 

onder die oppervlakte geleë is. Hierdie genre is gebaseer op die sogenaamde “Hollow 

Earth”-teorie. Die vroegste tekste in hierdie genre is filosofieë uit die tydperk van die 

Verligting (“Enlightenment-era philosophies”) waarin die onderaardse landskap dikwels 

bloot toevallig is. Gedurende die laat 19de eeu het hierdie tipe fiksie ook pseudo-

wetenskapsfiksie (“pseudoscientific”) of proto-wetenskapsfiksie (“proto-science-

fictional”) omvat. 

Volgens Thubron (2019:448) bestaan daar ’n baie ou wantroue, selfs ’n oervrees, vir dít 

wat onderaards is. Net so is die voorkeur vir hoogte bo diepte, lig bo donkerte in die 

mens se taal ingebed. McCarthy (1985:117) gebruik die frase “the awful darkness inside 

the world” om die lang geskiedenis van weersin in onderaardse ruimtes te beskryf. 

Gedurende die 20ste eeu het daar geskrifte begin ontstaan waarin die teorie van die 

terra cava, oftewel die “Hollow Earth Theory”, vervat is. Die “Hollow Earth”-teorie 

bepaal dat die aarde ’n hol planeet is met antieke ingange tot die onderaardse wêreld 

daarbinne. Die term “Hollow Earth” is ’n pseudowetenskaplike konsep wat voorstel dat 

die aarde heeltemal hol is of andersins dat dit ’n groot binneruimte bevat. Edmund 

Halley (1656-1742) was waarskynlik die eerste geleerde wat ’n wetenskaplike hipotese 

in verband met die “Hollow Earth” geformuleer het. 

MacFarlane (2019a:238) bestempel al die “Hollow Earth”-teorieë as vooruitskouings 

van die Antroposeen en die mens se behoefte om toegang tot die aarde se ryk interieur 

te verkry. Hierdie teorieë voorspel die aanvang van die onttrekkingsindustrieë (wat 

kenmerkend van die Antroposeen is) en wat toegewyd daaraan werk om die 

roumateriale aan die onderwêreld te onttrek. In die toepassingshoofstukke sal die 

(fiktiewe) onttrekking van goud, water en olie byvoorbeeld ter sprake kom. 

Die moderne mens se spesiegeskiedenis word volgens MacFarlane (2019a:239) 

oorheers deur toenemende onttrekking van hulpbronne uit die aarde. Die mens het 

reeds ongeveer dertig miljoen myl tonnels en boorgate in die aarde gemaak wat 
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veroorsaak dat die aarde nou werklik as “hol” beskou kan word. In Underland beweer 

MacFarlane (2019a:18) dat die mens baie min van die onderaardse weet, omdat die 

onderaardse sy eie geheime goed bewaar. Dit is maar eers die afgelope twintig jaar wat 

ekoloë swamnetwerke, wat individuele bome met mekaar verbind tot interkonnektiewe 

woude, suksesvol kon naspeur.  

Literatuur oor die onderaardse wêreld wat in verskillende genres vervat is, is belangrik 

vir historici van geologie, fantasie, wetenskapsfiksie en utopias (Alkon 2007:1). Mott 

(2000:1) meen dat die onderaardse landskap dikwels in legendes, mites en literatuur 

voorkom. MacFarlane (2019a:18) bevraagteken die mens se motief om onderaardse 

ruimtes te verken. Hy beweer dat die blote aksie om ondergronds te beweeg alreeds 

teen die mens se wesensgrein indruis. Vir hom is dit die mens se strategie om 

voorwerpe doelbewus in die onderwêreld buite sig te versteek. In hoofstuk 7 van 

hierdie studie figureer die grot waarin Karel Skoonveld te sterwe kom, met die geheime 

kaart wat die roete na die goudmunte aandui steeds in sy hand. Somtyds begrawe die 

mens materiale met die doel om dit vir die toekoms te bewaar of om sodoende die 

toekoms daartéén te bewaar (MacFarlane 2019a:309). Volksverhale het gereeld die 

bestaan van ’n onderaardse wêreld met spelonke en versteekte tonnelsisteme, 

grafkelders, heilige grafte en ’n geode-struktuur binne die aarde vermeld 

(MessageToEagle.com. 2015). 

Vanaf die volksverhale het hierdie gerugte gemigreer na vroeë wetenskaplike spekulasie 

tot binne-in die literêre teks. Die idee van ’n onderaardse sfeer het verweefd geraak met 

die konsep van plekke van oorsprong of die hiernamaals, soos byvoorbeeld die Griekse 

onderwêreld, die Nordiese Svartálfaheimr, die Christelike nosie van die hel en die Joodse 

Sheol. Die gedagte aan ’n onderaardse sfeer word ook vermeld in die Tibettaanse 

Boeddhistiese geloof (De Lucia 2021). Die woord “Agharta” is van Boeddhistiese 

oorsprong en verwys na die onderaardse wêreld. Boeddhistiese tradisie beweer dat die 

staat Agharta duisende jare gelede gekoloniseer is en sedertdien het gode van dié 

onderaardse wêreld die aardse wêreld gedurende verskillende epogs besoek om die 

mense teen oorlog, katastrofes en verwoesting te beskerm (Bernard 1964). 

Bosky (2014:2) poneer dat dit vanselfsprekend is dat die skrywers van onderaardse 

tekste staatgemaak het op sowel volksverhale en mitologie as op die nuutste 

wetenskaplike bevindinge en teorieë waaruit hulle dan ’n matriks van argetipes en 
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vorme opstel. Religieuse tradisie het ook ’n bepaalde invloed op die ontwikkeling van 

fiksie oor onderaardse wêrelde en hulle bewoners gehad. MacFarlane (2019a:19) 

beweer dat die onderwêreld van kardinale belang is vir die materiële strukture van die 

mens se kontemporêre bestaan, asook vir die mens se geheue, mites en metafore. 

Hierdie terrein word daagliks in berekening gebring en het ’n vormende uitwerking op 

die mens se optrede. MacFarlane (2019a:19-20) verwys na die mens se oppervlakkige 

perspektiewe (“flat perspectives”) wat toenemend ontoereikend is in die berekening van 

geologiese tyd-erflatings (“deep time legacies”) wat die mens agterlaat:  

We are presently living through the Anthropocene, an epoch of immense and often 

frightening change at a planetary scale, in which “crisis” exists not as an 

everdeferred future apocalypse but rather as an ongoing occurence experienced 

most severely by the most vulnerable. Time is profoundly out of joint – and so is 

place. 

Aguirre (2004:18) wys op die verskynsel in die letterkunde waar liminale sones ’n 

toestand (“condition”) eerder as ’n ligging is. Die implikasie is dat die onderaardse 

ruimte beide ’n fisiese en ’n metaforiese ruimte kan wees. Bachelard (1964:21) verbind 

weer die onderaardse ruimte met spesifieke aktiwiteite: “There, secrets are pondered, 

projects are prepared. And, underneath the earth, action gets under the way.” 

MacFarlane (2019a:202) bevind dat die grootste aantal voorbeelde van rotskuns in 

Noorweë juis voorkom op liminale plekke, soos byvoorbeeld kuslyne, rivieroewers en 

grotte. Volgens Bradley (2000:19, 23) ontmoet die land die see, donkerte ontmoet lig en 

wêrelde ontmoet mekaar in dié liminale plekke. Die grotte van Noorweë is ook plekke 

van oorgang waarin rotskuns die drie sfere van die kosmos – die lug, die aarde en die 

onderwêreld – duidelik uitbeeld. Volgens die plaaslike Saamibevolking is dit slegs ’n 

sjamaan of dooie mense wat tussen die sfere mag beweeg met behulp van ’n 

toegangsobjek uit die natuur, in die vorm van ’n rivier of ’n boom, wat die boonste en die 

laagste geestelike sfere met die lewende teenwoordigheid oftewel die middelste sfeer 

verbind. Rituele wat in hierdie grotte plaasgevind het, is moontlik rites wat die 

beweging van siele toegelaat het, deur die membraan van die klip, na die kosmiese 

onderwêreld. Vergelyk die geval van die dooie verteller, Siener Wehmeyer, in Die 

stoetmeester. 

Die literêre teks beeld dikwels die onderaardse ruimte(s) as troop van die bose of as ’n 

negatiewe plek uit. Vir MacFarlane (2019a:18) maak die moeilike toegang tot die 
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onderwêreld dit die simbool van dit wat nie openlik gesien of gesê kan word nie, 

naamlik verlies en hartseer. Scarry (1985:3) vermeld die diep onderaardse bestaan 

(“deep subterranean fact”) van fisiese pyn. Onderaardse ruimtes word volgens 

Bachelard (1964:23) dikwels aangewend om sosiopolitiese temas en persoonlike skuld 

uit te beeld. Besoeke aan sulke onderaardse ruimtes is dikwels geestelik en fisies 

gevaarlik, maar ook potensieel helend van aard. Hierdie onderaardse ruimtes word 

dikwels beskryf as die “grot”, die “graf” en die “labirint”. 

Tedford (2014) ondersoek die uitbeelding van die onderaardse omgewing as deel van 

die breë konsep van die landskap, en kom tot die gevolgtrekking dat gate, grafte en 

aardgrotte goeie voorbeelde is van die vermenging van die fisiese en die simboliese. 

Volgens MacFarlane (2019a:195) speel geologie ’n rol in die bewaring van rotskuns in 

grotkamers. Vergelyk in hierdie verband die bespreking van rotstekeninge op 

grotwande in Toorberg en Die swye van Mario Salviati (sien hoofstuk 4 en 7). MacFarlane 

beweer dat grotkamers die veiligste galerye is vir rotskuns, wat bykans altyd op 

kalksteen beoefen is. Volgens Faris (2004:46) bestaan daar in die magiese realisme twee 

ruimtes: die magiese en die realistiese, met ’n tussenin-magies-realistiese ruimte 

(“liminal space”). 

Bosky (2014:1) voer aan dat geheime plekke soms in twee ruimtes verdeel word, 

waarvan een ’n kamer is, wat dikwels ondergronds is en wat gereserveer is vir die genot 

van die bose. Hierdie tipe geheime plek word nie uit skuld versteek nie, maar ter wille 

van beskerming, en word die lêplek (“lair”) genoem. Die ander geheime plek is enige 

plek, dit kan binne of buite wees – waar mense interaksie met onheilspellende magte 

het. Bosky (2014:1) noem hierdie plek die ontmoetingsplek (“the meeting place”). 

Die natuurlike grot en die mensgemaakte grot kan ook grafte verteenwoordig. Dit kan ’n 

graf of grafkelder wees omdat dit die dooies huisves en omdat dit versteek bly. Hierdie 

ondergrondse plekke vorm ’n perfekte metafoor vir trauma in soverre beide ruimtes 

enersyds traumatiese gebeure soos geweld versteek, maar andersyds ook gedenk 

(“memorialize”). Die ondergrondse bose plek is volgens Bosky (2014:2) immer 

teenwoordig, hetsy letterlik of in die geheue van karakters, en dit verteenwoordig 

bykans altyd die verlede, soos ’n tipe monument. Ondergrondse ruimtes kan ook ’n 

akkumulasie van beelde van permanensie, stase (“stasis”) en verstrikking 
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(“entrapment”) wees. Alhoewel versteekte plekke van geweld op sigself niks helends 

bevat nie, beskik dit tog wel oor ’n soort spirituele mag. 

In sommige verhale word die ondergrondse ruimte herbereken op maniere wat verder 

klem plaas op die spirituele en wat herstel toelaat: herstel in die sin van heling, maar 

ook in die sin van die opdiep van iets wat begrawe is. Bosky (2014:2) toon aan dat 

ondergrondse ruimtes of geheime kamers aanloklik kan wees omdat dit sowel verbode 

as onvoorstelbaar (“unimaginable”) is. MacFarlane (2019a:202) merk tydens sy reise op 

dat die grotte aan die Noorweegse kus se name steeds hulle status as uitvoeringsruimte 

of toegangspunt tot ’n vyandelike ruimte beklemtoon, byvoorbeeld “Church-Cave”, 

“Hell’s Mouth”, “Hell’s Hole” en “Troll’s Eye”. 

Bosky (2014:3) meen dat die labirint, anders as die graf, nie ’n ewige ervaring is nie 

omdat daar ’n weg uit is, alhoewel die ontsnapping gekompliseerd kan wees. Die labirint 

is soms metafories van die geheue of van die vaslegging van die geheue. Trauma word 

dus in die labirint – as verteenwoordiger van die geheue – vasgelê. Slegs deur die 

verlede te ontbloot, kan dit ondersoek en verwerk word. 

Die ondergrondse ruimte kan ook volgens Bosky (2014:4) as plek van opoffering of 

bevryding dien. Hierdie bevryding kan op twee maniere transpersoonlik wees. Die 

eerste manier is die aanvaarding en die heling wat binne een enkele psige kan plaasvind, 

terwyl die tweede manier die liefde en begrip tussen mense betrek. Somtyds dien die 

graf (“tomb”), spelonk (“cave”) of die lêplek (“lair”) ook as plek van ontmoeting met ’n 

transpersoonlike eienskap. Bosky (2014:4) verduidelik die plekke van ontmoeting soos 

volg: “These meeting places are spaces – that can be any place or no place – where the 

human meets the transhuman; the forces in play there are primarily both inhumanly 

powerful and beyond mere good or evil”. McNutt (2013:356-358) en Bachelard 

(1964:18) vermeld ook die “kelder” wat as ’n moontlike ondergrondse ruimte in literêre 

tekste benut kan word en deel vorm van die ondergrondse stad, wat van die bogrondse 

stad onderskei moet word. 

Die ondergrondse ruimtes word egter anders geїnterpreteer deur Williams (2008:8), 

wat voorstel dat narratiewe van die onderaardse wêrelde ’n profetiese visie in ons 

omgewingstoekoms voorsien. Haar voorspelling is dat die onderaardse omgewings, 

hetsy werklik of verbeel, kunsmatige omgewings sal wees waaruit die natuur effektief 
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verban is (Williams 2008:4). Die argeoloog Pétursdóttir word soos aangehaal deur 

MacFarlane (2019a:21): 

[it] is not that things become buried deep in strata – but that they endure, outlive us, 

and come back at us with a force we didn’t realise they had ... a dark force of 

“sleeping giants” roused from their deep time slumber. 

Gleeson (2014) ondersoek die wyse waarop onderaardse ruimtes die ondergrondse 

landstreek van die verbeelde landskap impliseer in die uitoefening van mag en die 

konstruksie van outoriteit. Deur rituele te oorweeg wat geassosieer word met die skep, 

herskep en gebruik van onderaardse ruimtes, asook die konseptuele landskappe en 

mitiese geografie geassosieer met hulle, sal ontdek word hoe die onderwêreld van die 

landskappe deur die diskoerse van die gemeenskap uitspeel. Mitiese geografie word 

deur die magiese realisme bemiddel deurdat twee wêreldperspektiewe in hierdie 

vertelmodus in jukstaposisie geplaas word. Die gerepresenteerde wêreld, maar ook die 

een wat daaragter skuil, word in magies-realistiese tekste verbeeld. 

3.6 Gevolgtrekking 

In hoofstuk 3 word die Karoo as georuimte in verskillende gedaantes bespreek: as muse 

vir skrywers, as legkaart van ’n oerwêreld waarin geologiese tyd in die sediment vasgelê 

is, as dorre streek gekenmerk deur waterskaarste en as ’n reservoir van ondergrondse 

hulpbronne, soos byvoorbeeld skaliegas. Ter inleiding word daar kortliks verwys na hoe 

die onderskeie Van Heerden-tekste in die Karoo geografies “geplot” kan word (nadere 

ondersoeke volg in die toepassingshoofstukke). Om die herkenbare topografiese bakens 

met GPS-koördinate (soos berge en riviere) wat in die tekstuele voorstellings van die 

Karoo geprojekteer word, visueel te illustreer, word tersaaklike lugfoto’s van Google 

Earth (maar ook metadata wat in die romans sélf verskyn) aangeheg in Bylaag A. Die rol 

van die leser as kaartleser wat volgens Piatti e.a. (2009: 185) die geografiese horison 

van die teks probeer peil, word daardeur geaktiveer, maar met inagneming van haar 

voorwaarde dat ”the geography of fiction [is] a rather imprecise geography“. 

Die klem verskuif daarna na enkele teoretiese aspekte van plek in fiksie – soos deur 

Smith (2012; 2021), Soja (1996) en Tally (2014) beskryf – as reële, fiktiewe en “real 

imagined places” (vergelyk afdeling 2.4.2 vir die bespreking van ruimte en plek). Vir 

doeleindes van hierdie studie word die terme geografies,reëel, werklikewêreldplek en 

georuimte as sinonieme gebruik, terwyl ook die terme tekstueel, fiktief, niewerk-
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likewêreldplek as sinonieme dien. Die term “real-imagined” van Soja strook dus met die 

deurlopende gebruik van die woord “fiktief” in hierdie betrokke studie, aangesien hier 

geen tekste ter sprake was waar die ruimte totaal en algeheel fiktief was sonder enige 

referensiële verwysings na werklike plekke nie. Hierdie tipering van die derde ruimte 

(of real imagined place) sal deur die loop van die studie met betrekking tot Van Heerden 

se voorstelling van die Karoo in die gekose tekste duideliker word.  

Piatti e.a. (2009) se vyf aspekte wat aantoon tot watter mate fiktiewe ruimtes met reële 

ruimtes kan ooreenstem, is kortliks verduidelik met verwysing na Gifkaroo (2012). 

Vervolgens word die terrein van literêre kartografie betree wat per definisie deur Tally 

(aangehaal in Darici 2015) beskryf word as die wyse waarop plek in tekste op figuurlike 

kaarte voorgestel word. Daarna verskuif die fokus na die wyse waarop sin van plek en 

plekgehegtheid ontwikkel – soos deur Buell (2005) geformuleer en deur Smith (2012) 

vertolk. Die sintuiglike, emotiewe en intellektuele bewussyn van plek word ook betrek. 

Die begrip genius loci (sin van plek) dui in wese op die gevoel van vereenselwiging met 

’n plek soos die Karoo. Vergelyk in hierdie verband weer die bespreking van Prieto oor 

plek in hoofstuk 2 wat impliseer dat ruimte tot plek transformeer wanneer dit ’n 

bepaalde betekenis vir ’n individu (of romankarakter) inhou. Crang (1998:109) se 

beginsel dat ons nie aan mense kan dink sonder om hulle as ingebed te sien nie, is 

insgelyks van toepassing. Jorgensen en Stedman (2006:17) bring drie domeine, naamlik 

die kognitiewe, die affektiewe en die konatiewe met die begrip van plek in verband (wat 

met verwysing na afdeling 2.4.4.2 toegepas sal word in hoofstuk 6). 

In afdeling 3.3 is die “literêre Karoo“ vervolgens as konsep voorgehou. Uit Bylaag B is dit 

duidelik hoeveel Suid-Afrikaanse skrywers volgens David (benewens die gelyste 

Karooskrywers hierbo) wel bande met die Karoo het. ’n Oorsig oor die geologiese 

geskiedenis van die Karoo word verskaf om uiteindelik die interkonnektiwiteit tussen 

geologie, geografie en literêre tekste soos dié van Van Heerden te belig. Een van die drie 

bene waarop die studie staan (naas dié van materialiteit en geologie), is juis ’n 

ondersoek na die manifestasie van geografie in die literêre teks. Die gevolgtrekking wat 

hieruit voortvloei, is dat die belang van literatuurstudie vir geografie gefundeer is in die 

persoonlike basis van literatuur, omdat dit hoofsaaklik op subjektiewe geografiese 

beskrywings van skrywers staatmaak. 
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In afdeling 3.3 (oor die literêre Karoo) is daar ’n kort oorsig verskaf van enkele Suid-

Afrikaanse skrywers wat die Karoo in hulle literêre tekste betrek. Die Karoo-landskap 

dien nie slegs as inspirasie en “dekor“ (soos Aucamp dit noem) vir skrywers soos 

Langenhoven, De Vries, Muller, Schreiner, Butler, Fugard en Van Heerden nie, maar ook 

as landskap van die gedagtes en die hart (sien David); as die kalsium in hulle bene (soos 

wat Butler sy plekverbondenheid uitdruk). Die Karooskrywers beїnvloed en inspireer 

mekaar sodanig dat Van Heerden byvoorbeeld na Schreiner as die “vroedvrou” van sy 

oeuvre verwys. 

Viljoen (2013d:5) se verwysing na die Karoo as “oerbedding” van die vertelkuns is dus 

nie onvanpas nie en haar oordeel is ook dat Van Heerden se volgehoue kartering van die 

Karoo sorgvuldige ontleding verg. In afdeling 3.3.2.7 (oor Van Heerden as 

Karooskrywer) is meerdere kritici aangehaal wat sy bykans mitiese verbintenis met die 

Karoo bevestig. In hierdie deel is daar ook verwys na ander Van Heerden-romans wat 

net sowel deur hierdie lens van materie-geologie-geografie gelees sou kon word, maar 

wat weens die lengtebeperking van die studie buite rekening gelaat is. 

Die verband tussen Van Heerden se romans en die magiese realisme is ook welbekend. 

Daarom is dié literêr-teoretiese begrip in afdeling 3.4 bespreek aan die hand van Faris 

(2004:3) se teoretiese model met die doel om dit deur die loop van die studie te betrek. 

Faris noem onder andere die volgende kenmerke van ’n magies-realistiese teks: die 

voorkoms van ’n onverklaarbare, magiese element waarin gedetailleerde beskrywings 

van die realistiese wêreld voorkom. Twyfel word só by die leser geskep oor die 

versoening van die magiese en die realistiese wat oënskynlik onversoenbare 

tekswêrelde is. Hierdie twee tekswêrelde word in magies-realistiese tekste op dieselfde 

narratiewe vlak uitgebeeld terwyl die tradisionele verwysingswêreld van tyd, ruimte en 

identiteit in die proses ondermyn word. 

Vervolgens is die onderaardse landskap (wat aansluiting vind by die geologiese 

perspektief en die Antroposeen in hoofstuk 2) bespreek. Macfarlane (2019) se 

bespreking van die onderaardse troop in die letterkunde is van belang omdat die 

onderaardse so prominent in die oeuvres van sekere Karooskrywers soos Van Heerden 

figureer, maar ook omdat die mens se drang om toegang tot die aarde se rykdom te kry, 

tipies is van die Antroposeen (en van ’n antroposentriese ingesteldheid). MacFarlane 

(2019) vestig nie alleen die aandag op die ontoereikendheid van die oppervlakkige 
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perspektiewe van mense nie, maar moedig ook die verrekening van die onderaardse 

landskap aan in die berekening van erflatings uit die geologiese tyd. 

In hoofstuk 4 tot 8 sal die vyf geselekteerde magies-realistiese tekste deur Van Heerden 

– vier romans en een protesteks – vervolgens ontleed word met behulp van die 

teoretiese ankers wat in hoofstuk 2 en ook in hoofstuk 3 hierbo beskryf is. 
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HOOFSTUK 4 
Toorberg (1986): “onbegryplike aarde” 

4.1 Kontekstualisering en resepsiestudie 

In hierdie hoofstuk sal daar ter aanvang verwys word na die posisie wat Toorberg 

(1986) binne die Van Heerden-oeuvre beklee. Vervolgens sal die roman ontsluit word 

met behulp van die teoretiese konteks wat in hoofstuk 2 verskaf word. In afdeling 4.2 

word Toorberg na aanleiding van die nuwe materialisme (sien afdeling 2.2.2) as 

materiële ruimte beskryf. Afdeling 4.3 beskryf die Moolmans as geomorfiese agente wat 

op antroposentriese wyse die geologiese en geografiese kontoere van die familieplaas 

verander. In afdeling 4.4 word die roman bespreek aan die hand van Westphal se 

geokritiek en in afdeling 4.5 word die fiktiewe plaas as geostreek bespreek. 

Met Toorberg (1986) as sy eerste vollengte roman ontvang Van Heerden talle 

letterkundepryse: die CNA-prys (1986), die ATKV-prys vir goeie, gewilde prosa (1987), 

die W.A. Hofmeyr-prys (1987) en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

se Hertzogprys vir letterkunde (prosa) (1989) (sien Erasmus 1999:686). Toorberg word 

in Frans, Deens, Nederlands, Fins, Duits, Sweeds en Noors vertaal. In Engels word die 

roman onder die titel Ancestral voices (1989) gepubliseer. 

Toorberg is na bewering gebaseer op die ware verhaal van ’n seun wat in ’n put beland 

het en die reddingspogings wat daarop gevolg het. Die kind in die ware verhaal is 

lewend uit die gat gehaal, maar Van Heerden verwerk hierdie gegewe tot ’n ander 

verhaal (Erasmus 1999:27). Op die voorblad van die 1986-uitgawe van Toorberg word 

die skag van die boorgat duidelik geїllustreer met die kind wat aan die onderpunt 

daarvan vassit (sien Bylaag A, afbeelding 3). 

In Toorberg benut Van Heerden volgens Erasmus (1999:686) “die deurtastende  

(terug-)blik gerig op die (dikwels agtergelate) plaasmilieu”. Sy dui ’n verwantskap 

tussen Toorberg en tekste van verskeie ander skrywers aan: Gabriel García Márquez se 

Cien años de soledad (1967); C.M. van den Heever se gedig “Waar ruwe rotse [...]”, Een vir 

Azazel (1968) deur Etienne Leroux, Kroniek van Perdepoort (1976) deur Anna M. Louw, 

en André P. Brink se Houd-den-bek (1982). 
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Van Heerden word na aanleiding van sy verbintenis met die magiese realisme dikwels 

die Afrikaanse Márquez genoem. Parallelle word deur Pakendorf (1986) tussen die 

tekste van Márquez en Van Heerden getrek op grond van beide se bemoeienis met die 

landelike realisme, die ineenstrengeling van name en geslagte, asook die genealogiese 

patroon oor geologiese tyd heen. Warnes (2011:124, 125) beklemtoon die ongewone 

magiese gegewe in Toorberg om sodoende die aandag op die ooreenkomste tussen die 

tekste van Márquez en Van Heerden te vestig. Spookkarakters (as magies-realistiese 

gegewe) is volgens Van Graan (2017) ’n kenmerkende aspek van Van Heerden se roman-

oeuvre. Warnes (2011:126) beweer dat “the ghosts of Toorberg are naturalized in the 

novel’s opening pages by means of a suggestive connection with place and with local 

legend”. Van Heerden verduidelik sy aanklank by die magiese realisme soos volg aan 

Schaffer (2007): 

Wat mense buite Suid-Afrika magies-realisties noem, is vir baie mense in Suid-Afrika 

’n gewone verskynsel; ’n werklikheid. Ek kom van ’n boerdery waar stories 

ontspring uit mites en gebeure en mondelinge oorlewering. Jy kry baie vertellers uit 

die Karoo. 

Volgens Van Heerden gebruik hy die magies-realistiese vertelmodus (sien afdeling 3.4) 

om by wyse van vertelling die stabiele gekanoniseerde wyshede te ondermyn met die 

skep van alternatiewe moontlikhede: “Jy vorm nuwe wêrelde wat ver verwyder is van 

die ‘erkende waarheid’. Tóg verwerf hulle ’n soort opwindende waarheid van hul eie.” 

Die dade van die lewendes, byvoorbeeld die gebruik van die boormasjien, wek juis die 

dooies in Toorberg. Een van die spoke, Soois (die rebelse Moolman), vertel dat dit die 

boormasjien is wat die dooies in hul grafte laat dwaal (124). Hy wil dan ook die 

boormasjien saboteer. Een van die faktore wat volgens Van Graan (2017) ’n rol speel in 

die spoke se teenwoordigheid, is die feit dat hulle in die magiese milieu op hulle 

geboortegrond gevange gehou word. Die ronddwaal van die spoke van die Moolmans op 

Toorberg, hul plaas en geboortegrond, asook hulle getob oor die water van die Oog wat 

besig is om op te droog, is vir Van Graan (2017) alles tekens van die Boere-Afrikaner se 

gehegtheid aan grond en water. Al die Moolman-afstammelinge het ’n liefde vir en 

verbintenis tot hulle geboortegrond wat hulle in die dood daarheen terugbring. 

In Toorberg word die oorspronge van families, kollektiewe skuld en sonde, rassisme en 

misbruik asook ’n offer wat gebring moet word, verreken. Die “heilige kind” Druppeltjie 
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(Noag) du Pisani moet sterf om sodoende die sondes van sy voorgeslagte in hom tot ’n 

einde te bring. Die motief van skuld wat Van Heerden reeds in Matoli (1978) op 

individuele asook kollektiewe vlak ontplooi het, resoneer volgens Erasmus (1999:686-

687) weer in Toorberg. 

Die suggesties van ondergrondse water word deur die veelseggende naam “Druppeltjie 

du Pisani” gewek en dui sterk op vergifnis (Erasmus 1999:686, 687). Druppeltjie du 

Pisani was van jongs af gefassineer deur boorgate en het die gewoonte gehad om in 

boorgate af te staar (16). Hy val dus op ’n dag in ’n boorgat waaruit niemand hom kon 

red nie. Gevolglik skiet sy oupa die kind, om hom sodoende uit sy lyding te verlos. 

Vergelyk die uitspraak van die magistraat wat Druppeltjie se dood moet ondersoek: 

“Vergifnis, miskien, is die helderste water, nie die kil, gerigte stroom van ’n uitspraak en 

’n vonnis nie” (83). Die magistraat besef dat die droogte elke karakter in Toorberg ten 

seerste beїnvloed; daarom lê hy ’n verband tussen die optrede van die karakters en die 

droogte: “Dis ’n land [...] wat mens laat skuldig voel. ’n Land wat jou laat voel daar moet 

’n rede wees waarom die genadige reën net so dan en wan oor jou trek” (56). 

Botha (aangehaal in Lubbe & Wiehahn 2000:163) reken dat Toorberg en Die 

stoetmeester (1993) “ingeskryf” word in die plaasromantradisie deur die eg Suid-

Afrikaanse plaasruimte wat steeds as ooglopende gegewe figureer. Die ruimte in 

Toorberg word egter vir hulle gekenmerk deur ’n vanselfsprekende saambestaan van 

realisme en fantasie deurdat die bonatuurlike ’n integrale deel van die speelruimte 

vorm. 

Die konvensionele plaasroman van die 1920’s en 1930’s ondersoek die band tussen die 

boer en die grond. Van Heerden self beskou Toorberg nie as ’n plaasroman as sulks nie, 

maar eerder as repliek op die tradisionele plaasroman. Die tradisionele stad-land-

onderskeid word in Toorberg ontwrig, en die plaas word nou eerder ’n metafoor van ’n 

veranderende en komplekse Suid-Afrikaanse en universele werklikheid waarin die goeie 

en die bose verstrengel is (Lubbe & Wiehahn 2000:163). 

Volgens Warnes (2011:120) transformeer Van Heerden die konvensies van die 

plaasromangenre in Toorberg om sodoende die aandadigheid van die Afrikaner aan 

raseksklusiwiteit in die 1980’s te verwoord. 
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As teen-diskursiewe plaasroman bied Toorberg ’n profetiese blik op die moontlikheid 

van versoening tussen die eienaars en die ontheemdes van grond. 

Coetzee (1988:111) identifiseer vele mites wat die verhouding van die Afrikaner en die 

grond in die tradisionele plaasroman onderlê. Een hiervan is die mitiese eenwording 

met die natuur waarvolgens die boer één word met die fisiese wêreld rondom hom. 

Warnes (2011:123) beweer dat hierdie mitiese eenwording tussen die boer en die 

natuur ook in Toorberg teenwoordig is; ’n aspek wat veral in afdeling 4.2 na vore kom. 

4.2 Die nuwe materialisme: die Karooplaas (Toorberg) as materiële 
ruimte 

Die dag toe hy by die kraalhek uitstap en ’n krieweling in sy binneboud 
voel, sy broek daar en dan losmaak en die klein rooi bosluis van sy 
binneboud losknyp, het StamAbel diep binne-in hom geweet dat hy 
bestem was om te sterf aan die byt van die kleinste pestilensie op aarde. 
Dit was die Voorsienigheid se manier om hom op sy doodsbed tot 
nederigheid te dwing sodat hy kon begryp, dit verstaan hy nou, dat die 
grootste dinge opgesluit kan wees in die kleinste onderdeeltjie van die 
skepping. (97; my kursivering) 

Soos blyk uit die aanhaling hierbo, kom StamAbel op sy sterfbed tot die besef dat daar ’n 

verweefdheid tussen alle materie op Toorberg is. Daar is van meet af aan baie sterk 

verwysings na materie en die belang daarvan binne die boerderyopset van Toorberg. 

Materie as objek, soos daar alreeds in afdeling 2.2.2 betoog is, word deur beide die 

objekgeoriënteerde ontologie en die nuwe materialisme sentraal geplaas. Objek-

georiënteerde ontologie gaan van die veronderstelling uit dat alle objekte dieselfde 

ontologiese status deel én as werklik beskou word (Montroso 2014:39). Ekokritici soos 

Glotfelty (1996:xxiv) en Barad (2003:308) bepleit volgens Susan Meyer (2015:70) ’n 

herevaluasie van materie en materialiteit; hulle dring daarop aan dat die dualisme wat 

bestaan tussen materie/teorie, objek/subjek, natuur/kultuur, lewend/nielewend 

opnuut belig word. 

Smith (2014b:1) beweer dat nuwe perspektiewe ontstaan wat lig werp op die “aard van 

materie, inter- en intra-aksie met materialiteit en die wyse waarop materie 

narratologies optree”. Die mens se konsepte van plek, ruimte, tyd en materie word 

sodanig uitgebrei dat dit lei tot die ontdekking van nuwe wyses waarop die mens met 

objekte kan saambestaan. Smith (2014a:6) dring daarop aan dat die mens sigself sien as 

deel van die objek, as ’n objek sélf. Volgens haar leef die mens binne-in die objek, en 
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bevind die mens sigself in “’n massiewe, gedurig veranderende, bewegende objek, 

waarin alle dinge saambestaan”. 

In Toorberg word die menslike interaksie met die natuurlike wêreld op ’n beduidende 

wyse betrek. Die inleidende paragraaf tot die roman bied ten opsigte van die tekens van 

materie ’n interessante vertrekpunt vir die roman as geheel, en wys as materialiteits-

merkers vooruit na die strekking van die res van die roman:  

Volgens Kaatjie Danster, wat die oggend van die Stiefveld af op pad was na die Halte 

om haar pensioenkoevert af te haal, het sy die getuie van groot weemoed met haar 

eie oë gesien. Sy’t vroegoggend vertrek, toe die mis teen Toorberg se hakskene 

afdwarrel en die kolganse begin roep na mekaar. Dit was hoogdroogte en elke 

oggend was daar dié geroep na water en klam broeiplekke. (11) 

Deur die fiktiewe berg, naamlik Toorberg, reeds in die openingsparagraaf van die roman 

aan te dui, word daar in samehang met die titel aansluiting gevind by dit wat posisioneel 

deurlopend sterk in die roman figureer en as een van die sentrale temas beskou kan 

word, naamlik die verband tussen die mens en materie. Deur die onbekende berg te 

benoem, (en daardeur by implikasie toe te eien) word ’n band tussen StamAbel en die 

berg gesmee. Dié naamgewing dui dus op identiteitskepping. Dieselfde proses van 

identiteitskepping vind plaas wanneer die Oog, die Oogwater, die Stiefveld, die Soetveld, 

Toorrivier, Toorfontein en die Vlei insgelyks benoem word. Wisselwerking tussen die 

menslike en die niemenslike vind sodoende plaas deur die aksie van benoeming, 

bewoning en bewerking. 

Volgens Warnes (2011:127) vestig StamAbel homself juis hier omdat die plaas so 

waterryk is, en hy begin dadelik die fontein of Oog met sewe klipgleuwe in sy boerdery 

benut. Hy bou ’n akwaduk om die water na laagliggende dele van die plaas te gelei, maar 

die Oog droog op. Dit noop Abel om te boor vir water, maar sonder sukses. Die familie 

moet magteloos toekyk hoe die plaas weens ’n gebrek aan water doodwurg. Ironies 

genoeg beweer die waterwyser dat Toorberg se watertafels steeds van die soet, helder 

water bruis, maar dat ’n ondeurdringbare rotslaag die boormasjien verhoed om die 

water te bereik. Droogte bedreig die oorlewing van die plaas; dit bedreig die outoriteit 

tot die goddelike of natuurlike reg tot die besit van die grond; en dit verhoed die boer 

om sy plig na te kom teenoor die grond en die voorvaders. Van meet af aan word die 

leser ingelig: “die storie van water [...] is die storie van die Moolmans” (2). StamAbel 

verklaar aan sy seun: “Sulke soet water kom direk van die Here – hy het ons hier ’n 
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roeping gegee” (154). Volgens Warnes (2011:127) behels die metaforiese stratum van 

betekenis wat onderliggend aan die narratief is ’n dialoog tussen die mens en die 

aardwetenskappe. Hierdie dialoog is veral sigbaar in ’n teks soos Toorberg. 

Die verhaal speel af op die plaas Toorberg in die Karoo. Die titel (Toorberg) plaas die 

teks onmiddellik binne ’n bepaalde geosentriese teksruimte, naamlik die fiktiewe plaas 

genaamd Toorberg in die Oos-Kaap, wat volgens Van Heerden heenwys na die werklike 

stamplaas van die Van Heerdens. Die bepaler “toor-” in “Toorberg” sinjaleer ’n magies-

realistiese ervaring waar die verskil tussen realistiese en magiese gebeure moeilik 

onderskeibaar gaan wees. Die titel plaas dus by implikasie die klem op die magiese rol 

wat die Karooruimte in die roman vervul. Die berg word, in antisipasie van die plek wat 

dit in die roman beklee, op die voorplat van die eerste uitgawe uitgebeeld (sien Bylaag A, 

afbeelding 3). 

Verskeie karakters in Toorberg, soos Kaatjie Danster en HansBoesman, beskik oor soveel 

intieme kennis van die omgewing dat dit hulle in ’n antroposentriese posisie van 

outoriteit ten opsigte van die natuur plaas, maar namate die roman ontvou, word dit 

duidelik dat hierdie kennis ondermyn word deurdat dit nie voldoende is om die 

romankarakters se outoritêre posisie in stand te hou nie. Kaatjie Danster kan die 

natuurtekens van droogte lees deur die kolganse dop te hou. HansBoesman se kennis 

van die natuur stel hom in staat om die water van Toorbergplaas reeds van ver af te ruik, 

en hy kon sodoende vir StamAbel tot by die fontein lei: “op StamAbel se werf moes hy 

altyd water uitruik onder die grond en as sy neus die dag lieg, is hy gelooi” (13). 

Waterwyser Du Pisani kom uit die geslag van “waterdwalers” (53) wat beskik oor die 

vermoë om ondergrondse waterbronne op te spoor deur gebruikmaking van natuurlike 

“implemente”: 

[...] vyf wilgermikke van wisselende groottes: ’n dun gele, wat glo die oudste is en 

wat hy gebruik in kalkwêreld, dan ’n kort dikke wat hy in die vleiveld vasvat, 

daarnaas ’n blinkgevatte slap lat wat hy opneem as hy die water in sy voete voel, en 

twee kleintjies, wat hy nog na aard moet skat. (49) 

Waterwyser maak klein medisynebotteltjies om sy lyfband vas waarmee hy monsters 

water by elke fontein en stroompie op Toorberg versamel. Die vyf wilgerlatte, wat dien 

as sy implemente om water te wys, word snags in hierdie water uit die fonteine en 
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strome van Toorberg laat lê: “Só het sy latte die water van die vleie en die berg intiem 

leer ken” (49). 

Druppeltjie du Pisani was, soos sy pa Waterwyser, ook ’n “waterdwaler” – “al om die 

boorgate en die wilgerbome” (53) en hy kon water selfs op ’n honderd voet diep aanvoel. 

Waterwyser wou graag hierdie kennis van die natuur aan Druppeltjie oordra omdat hy 

dié “aanvoeling” (53) ook by sy kind bespeur het. Volgens Waterwyser het Druppeltjie 

“bogronds gestaan, dan staan hy die water en luister” (53). Waterwyser het verduidelik 

dat hy sy kennis van Toorberg se waterlope oor die jare heen opgedoen het: “Ek het met 

die waterkar water uit elke kloof aangekarwei vir oom Abel en tant Ella en hul kinders 

om in te bad. Vir oom Abel om by sy brandewyn te gooi” (53). Waterwyser was oortuig 

daarvan dat sy voorgeslagte hom “geteel [het] vir waterkry” (167). Hy is op ’n jong 

ouderdom geleer dat water krág het, dat die wilgerlat die velle van jou hande kan 

afwring met die krag wat dit veral in droë streke het – “hoe droër die wêreld is, hoe 

kragtiger en koppiger is die wateraanwysende wilgermik” (167). Waterwyser het sy 

seun Noag genoem (ook bekend as Druppeltjie): “Noag, die waterkind, vernoem na die 

groot waterman in die Bybel – die eerste man om die reënboog te sien. Die eerste man 

om die krag van die water te verstaan” (170). 

Die wisselwerking tussen die menslike en die niemenslike, tussen mense en materie 

word in die roman verder uitgebrei sodat daar, soos Barad (2003:288) beweer, nou 

sprake is van “intra-aksie” wat dui op ’n materiële uitruiling tussen entiteite waardeur 

fisiese eienskappe en elemente intern verandering ondergaan en onderling 

getransponeer word. Die menslike en niemenslike-rolle word omgeruil. Nadat 

Druppeltjie in die boorgat gesterf het, het Waterwyser aan die magistraat verklaar:  

Daardie kind van my is nou hier in Toorberg se watertafels opgelos, Edelbare, hy 

dryf elke dag onder my voete deur. Edelbare, u sal seker dink ek is verkeerd in my 

kop, maar ek dink ek dra Noag Moolman hier in dié botteltjies rond, u Edelbare. (53) 

Die dinamiese krag van die subjek word duidelik geїllustreer deurdat die plaas as 

entiteit oor die vermoë beskik om die Moolmans as ’t ware daar gevange te hou. Die 

plaas tree interaktief met die Moolmans op deur die mens se oppergesag oor die natuur 

asook sy heerskappy oor die niemenslike of nielewende dinge uit te daag. Die subjek-

objek-verhouding word sodoende opgehef en ’n nuwe sentrum van gesag word tot stand 

gebring – dié van die plaas Toorberg. Toe StamAbel na grond gesoek het om op te boer, 
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het hy besluit dat Toorberg die aarde is waarin hy en sy nageslag sou heengaan: “Die 

Moolmans moes wortelskiet en selfs na die dood mog hulle nie reis nie. Toorberg was 

hulle s’n en hulle was Toorberg s’n” (17). 

Na hulle dood sou StamAbel en Ouma Magtilt steeds op Toorberg ronddwaal: “Hulle 

weet wat die lewendes nie weet nie: Toorberg se aarde gee nie terug wat hy geneem het 

nie” (99). 

Ella Moolman dra kennis van die ou familiegesegde dat die Moolmans altyd na Toorberg 

terugkom, al is dit in die dood: “Weg kan hulle nie” (145). 

Die plaas (Toorberg) kan derhalwe as die protagonis in die roman beskou word – ook 

omdat daar deurentyd in menslike antroposentriese terme van die plaas gepraat word 

asof die plaas oor menslike eienskappe sou beskik. OuAbel Moolman moes van jongs af 

die “steeks grond mak kry” (184). Toe Druppeltjie du Pisani in die boorgat val, kon Shala 

Riet hom diep uit die “maag van die aarde” hoor skree (60). Shala het daarna van die 

toneel weggehardloop en gaan skuiling neem in “die koel mond van die grot” (weer ’n 

onderaardse troop) om daar te lê en dink oor die gat wat onder Druppeltjie tot op die 

klipbank strek daaronder (61). DwarsAbel het die reuk van die water weer beskryf as 

die “vet asem van die aarde” (171). Vir magistraat Van der Ligt, wat die dood van 

Druppeltjie du Pisani kom ondersoek het, was die ou opstal die “hart van Toorberg” 

(101, 122). Sy werk was om alles te wete te kom oor die plaas se geologiese eienskappe 

asook die menslike bewoners, en daarom voer hy dikwels gesprekke met individue soos 

die boormanne, om inligting te bekom: 

Toorberg se jaloerse aarde. Dit is ’n plaas met bogrond tot op die rotstafel 

eenhonderd voet ondertoe – só het die boormanne glo vertel. As hulle proewe trek 

met die holpunt, kom die suiwerste swart aarde uit tot op negentig voet, die harde 

kors wat ondeurdringbaar oor die geheimenisse daaronder lê. (19) 

Soois Moolman het die plaaswerf van die Oog teen Toorberg se hang dopgehou, deeglik 

onder die indruk van die teenwoordigheid van sy voorgeslagte: “Die geboor na water 

naby Toorberg se opstal het die dooies weer skielik laat begin dwaal omdat die 

ondergrond vir geen oomblik stil was nie” (148). Soois Moolman het die petalje rondom 

die boorgat dopgehou en gedink: “Toorberg bied weerstand” (150). 
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Met sy aankoms in die Karoo het die magistraat reeds gedink dat die ligging van die dorp 

téén sy inwoners tel: 

[...] in die breë niksvlakte lê hy teen ’n gruisrantjie met klipplate ru soos die doppe 

van skilpaaie, net té ver weg van die vrugbare Sneeuberge waarvan Toorberg die 

hoogste kop is. En neffens ’n rivier wat gewoonlik net ’n klein stroompie dra, maar in 

reëntye skielik kan afkom: ’n wal springwater wat alles in sy pad wegswiep, om net 

so vinnig weer op te droog, asof daar nie onweer was nie. (73) 

Die magistraat het deur die jare geleer dat hierdie streek mense kon laat skuldig voel: “’n 

Land wat jou laat voel daar moet ’n rede wees waarom die genadige reën net so dan en 

wan oor jou trek” (73). Selfs die reën het handelend opgetree in die versameling van 

bewyse tydens die ondersoek na Druppeltjie se dood: “Die laaste groot reëns, so het die 

stasiebevelvoerder se begeleidende brief gelui, het ook deur die polisiekantoor se dak 

gebars en almal onkant gevang. Die verslag het deurgeloop” (73). 

DwarsAbel het daagliks op Toorberg ’n halwe tenk petrol met sy motorfiets leeg gejaag. 

Hy kon nie wag om “opnuut met elke rondte sy lyf en dié van die masjien teen die aarde 

van Toorberg te toets” (76) nie. Hy het Toorberg se aarde “verraderlike grond” (76) 

genoem omdat sy motorfiets so maklik onder hom kon uitgly. Terwyl hy so op sy 

motorfiets gejaag het, het DwarsAbel die familie vervloek, maar ook “die dwars grond, 

die nukkerige aarde, die steeks son” (77). 

Tydens die pogings om Druppeltjie uit die boorgat te red, het daar verskeie dinge gebeur 

wat die reddingspoging in die wiele gery het. Nadat die pikslaners reeds tot by hulle 

skouers in die swart grond van Toorberg gegrawe het, het die boomwortels van die 

populiere in die pad gekom: “wit, gekrulde wortels, krom en koppig” (217). Die 

boomwortels moes eers deurgesaag word en “die wit water het uit die saagnawe gedrup 

en die hande wat die sae vasgevang het, was tot by die elmboë nat” (217). Die grawery 

moes egter gestaak word omdat “stukke grond uit die wande van die boorgat losgekom 

en na onder geval” het (217). Dit is alles romanmatige voorbeelde van die tekens van 

materie wat op een of ander manier weerstand begin bied teen die mense se outoriteit. 

Morton (2011b:167) kom tot die insig dat objekte of materie terugtrek en dat die volle 

geheel daarvan nooit waargeneem kan word nie, maar steeds bestaan (of dit nou sigbaar 

is al dan nie). Die vreemde-vreemdelingkonsep (“strange stranger”) soos deur Morton 

(2011b:165) gemunt, gaan hand-aan-hand met die idee van terugtrekkende objekte. Vir 
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Morton (2011b:165, 167) vind die benoeming van die vermoë waaroor lewensvorme 

beskik om terug te trek plaas deur die vreemde-vreemdelingkonsep:  

Strange stranger names an uncanny, radically unpredictable quality of life-forms. 

Life-forms recede into strangeness the more we think about them, and whenever 

they encounter one another – the strangeness is irreducible. Ecological philosophy 

that does not attend to this strangeness is not thinking coexistence deeply enough. 

Toorberg se water het teruggetrek en DwarsAbel kon dit op geen manier weer oopboor 

nie, ten spyte daarvan dat hy ’n geoloog laat kom het om na water te help soek. 

DwarsAbel was op soek na ’n sterker boor om die klipbank waaronder die water 

teruggetrek het, te deurboor. Dié sogenaamde ondeurgrondelikheid van die objek sluit 

ten nouste aan by die konsep van die vreemde vreemdeling soos deur Morton 

(2011b:165) gedefinieer. DwarsAbel was oortuig dat “daar die soetste, helderste water 

bruis. Elke mens en dier kan dit ruik as hulle oor die leë boorgate van Toorberg buk: soet 

is die walm uit die donkerte, nat en bedompig, sodat jou keel toeslaan van die vet asem 

van die aarde” (171). 

Smith (2015:6) beweer dat die mens eers werklik bewus word van sy of haar wêreld juis 

wanneer hulle op die punt is om dit te verloor. Die mens ken en herken dus eers die 

wêreld wanneer dit eintlik reeds verlore is. “’n Ekologiese ramp kan bykans op dieselfde 

skaal as ’n oorlogstrauma gelees word,” verklaar Smith (2014a:6). Die versengende 

droogte in die roman het voortgeduur ten spyte daarvan dat Waterwyser (wat boorgate 

ken) geweet het dat daar steeds sterk ondergrondse water op Toorberg teenwoordig is. 

Die jaar toe OuAbel vir De la Rey uit sy testament moes sny, het die sewende loop van 

die Oog opgedroog:  

Hulle het die sewende loop begin oopgrawe, verby die biesiegras en lang slierte 

halfdroë paddaslym. Maar soos die dag gevorder het en hulle die klipplate met 

koevoete moes oopbreek, het OuAbel besef die fontein was nie verstop nie – die leë 

swart gleuf wat die aarde in verdwyn, het oop gelê, slymerig, glad gespoel deur die 

jare. Maar leeg. (180) 

[...] ses oë het nog sewe maande lank sterk geborrel, maar teen die einde van die 

somer het ook hulle in sterkte begin afneem. Die water het nie meer dieselfde druk 

gehad nie. Die wegsyfering in die rivierloop was te veel en al minder water het die 

landerye bereik. (181) 

Vir die bewoners van Toorberg was die tekort aan water ongekend en hulle het dus die 

droogte as hoogs traumaties ervaar. StamAbel het aan OuAbel gesê dat die plaas nooit 
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mag opdroog nie: “Nie met ’n Oog wat die soetste water noord van die Hottentots-

Holland spu nie. Sulke soet water kom direk van die Here – hy het ons hier ’n roeping 

gegee” (184). Gesamentlik met die bewustheid van die verlies is daar ook ’n gevoel van 

hartseer. In die roman word die plaas as sterwende karakter uitgebeeld. OuAbel het 

gevoel dat ’n plaas wat doodwurg, nie ’n mooi ding is om te sien nie:  

Iemand wat sterf, wil nie toeskouers hê nie Daar is vernedering wanneer jy oorgaan 

anderkant toe, want jy moet jou dooie lyf los, al het jy hom hóé lief. Jy wil nie oë hê 

wat toekyk nie. (185) 

Dit is juis onder sulke traumatiese omstandighede wat die teoretiese proses van 

terravorming, soos geїdentifiseer deur Morton (2010a:32), plaasvind. Terravorming 

behels die bring van objekte na die oppervlak van die bewussyn en die aanvaarding van 

verantwoordelikheid van keuses wat uitgeoefen is om sodoende ’n nuwe landskap te 

skep (Morton 2010a:132). So het OuAbel wél skuldig gevoel oor sy besluit om De la Rey, 

as oudste seun (en dus volgens tradisie die erfopvolger op Toorberg) uit sy testament te 

sny. Dis hierdie besluit wat aanleiding gegee het tot die versengende droogte op 

Toorberg en hy het soos volg verantwoordelikheid vir sy dade aanvaar en daarvoor 

probeer vergoed:  

Ek sal ’n voor moet grawe en uitmessel,” het OuAbel gesê en in sy oë het sy ’n vrees 

gelees wat sy nooit voorheen in hom geken het nie. “Die plaas gaan onder my voete 

uitdroog,” het hy gesê asof dit sý skuld was dat die ondergrondse water aan die 

opdroog was. (181) 

Die niemenslike objek, die plaas Toorberg, tree dus handelend op en ’n nuwe subjek-

objek-verhouding kom tot stand. Dié nuwe verhouding word duidelik uit die volgende 

romanaanhaling: “Lieflike aarde: Tooraarde. Klipbank van ’n aarde. Aarde wat hom 

skielik kan teësit en ongenaakbaar kan sê: hokaai, Abel” (192). 

Hierdie aktiewe rol van objekte(wat in die proses subjekte word), naamlik die plaas 

Toorberg en die ondergrondse water, dien as teenvoeter vir die antroposentriese 

siening van die plaasbewoners. Die vreemde-vreemdeling-beginsel van Morton het 

gevolglik ’n effek op hoe daar na plek en ruimte gekyk word. Die plaaslike en bekende 

kan in ’n oogwink vervreemding tot gevolg hê. Die aanvanklike gemeensame toonaard, 

uitgedruk deur die woorde “lieflike aarde”, word vervang deur die ervaring van 

ongenaakbaarheid wat die aarde teenoor die mens inneem. Vanuit die teoretiese 

agtergrond van die objekgeoriënteerde ontologie is dit veral die wyse waarop objekte 
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terugtrek wat hier toepassing kan vind. Die klipbank, wat tradisioneel geobjektiveer 

word, kan gesien word as die vreemde vreemdeling, ondeurgrondelik vir die mens. Hoe 

meer die mens die water probeer raakboor, hoe meer trek dit terug en word dit 

onpeilbaar. Die mens is bewus van die bestaan van die water en kan dit selfs ruik, maar 

kan dit nie sien nie, en is derhalwe onbewus van die omvang en skaal van die invloed 

daarvan. 

Die dag toe OuAbel egter die boorpunt in die dooieveld begrawe het (met ander woorde 

gekapitaliseer het) “het die reën begin uitsak oor Toorberg se opstalle – só erg dat al wat 

damwal is in daardie wolkbreuk gebreek het” (50). Daarna het “al die boorgate wat die 

masjien so sonder sukses staan en oopboor het op byna elke morg van Toorberg, begin 

water spu” (50). Waterwyser Du Pisani het aan die magistraat probeer verduidelik wat 

die gevolge van die reën was: 

Die Moolmans se familiebegraafplaas het oorstroom en toe die water weke later 

wegsyfer, toe was die graf van StamAbel ingesak. En die grafsteen was net weg, 

ingesluk deur die nat aarde, na daardie plek van die dood waaroor ons maar net kan 

gril. (50) 

Uit die bostaande voorbeeld is dit duidelik dat die Karooplaas as mitiese gegewe 

funksioneer om die interkonnektiwiteit tussen mens en materie duidelik te laat blyk. 

Binne hierdie interverweefde ruimte vind interaksie tussen die menslike karakters en 

die Karoo oor vele generasies plaas. Ten spyte daarvan dat daar bewese interaksie 

tussen mens en natuur is, is die gang van die geologiese tyd steeds duidelik 

waarneembaar en is die mens se geskiedenis vervlietend in vergelyking met geologiese 

tyd. 

Alhoewel die menslike karakters (soos byvoorbeeld HansBoesman en Waterwyser) oor 

intieme kennis van die aarde beskik, het die plaas as niemenslike subjek dinamiese krag. 

Die terugtrekkende aard van objekte plaas die materie in beheer van die mens en die 

subjek-objek-verhouding word sodoende suksesvol omgekeer. Die aarde het dus by 

implikasie die oorhand oor die eksploiterende mens gekry. Die mens beskik oor die 

behoefte om as heerser en sentrum van die wêreld op te tree om sigself sodoende te 

bevorder deur uitbuiting van natuurlike hulpbronne (soos byvoorbeeld water). Dié 

strewe van die mens sluit aan by Yusoff (2015a:21) se konsep van ’n mitiese Antropos, 

wat vervolgens in afdeling 4.3 belig sal word. 
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4.3 Die Antroposeen en antropogenese: die Moolmans as geomorfiese 
agente 

Hy het reeds as twaalfjarige seun onder die magiese invloed van 
die Karoo geleef, dié Karoo wat soos ’n silwer draad deur die 
meeste van sy boeke loop. “Ek het op ’n hoogtetjie gestaan op ons 
plaas en ’n epifanie beleef,” vertel Van Heerden. 

(Terblanche 2017) 

4.3.1 Toorberg: ’n romanmatige biografie van ’n berg 

In J.L. Marais (2021) se beskrywing van Platberg naby Harrismith bly die berg die 

sentrale fokus, maar die fauna en flora en ander lewensvorme waarmee die berg in 

aanraking gekom het, het dit gevorm en voortbestaan aan lewe op die familieplaas 

gegee. Hierdie beskrywing kan ook direk van toepassing gemaak word op die fiktiewe 

berg (Toorberg) in die Van Heerden-roman. 

Toorberg vorm een van die spitse van die Sneeuberge wat geleë is in die westelike hoek 

van die Oos-Kaapse Karoo en is ’n berg geleë op die Van Heerden-familieplaas 

Doornbosch, op die rand van die Kamdeboo (Van Wyk 1989:70). Die omgewing word die 

Sneeuberge genoem, want in die winter lê dit wit van die kapok, en dit het oorspronklik 

in Nederlands as die “Sneeuwbergen” bekend gestaan. Die berg is veral bekend omdat 

dit as die fiktiewe ruimte dien waar Etienne van Heerden se roman Toorberg afspeel 

(sien Google Earth-kaart in Bylaag A, afbeelding 6). Alreeds op die bandontwerp van die 

roman troon Toorberg oor die Kamdeboo-vallei uit en oorheers sodoende die 

romangegewe wat teen die opvallende topografiese en geologiese elemente van die 

Groot-Karoo afspeel (sien Bylaag A, afbeelding 3). 

Dié pertinente uitbeelding van Toorberg vertoon die berg as ’n tafelbergagtige berg met 

’n plat plato wat “soos ’n stilswyende getuie” (Terblanche 2017) oor ál die gebeure en 

karakters uittroon. Die unieke samestelling van Toorberg-plaas ten opsigte van 

geologiese formasies, plant-, dier- en menselewe maak dit by uitstek geskik om as 

fiktiewe voorbeeld te dien vir manifestasies van die Antroposeen en antropogenese. 

Gebeure tydens die historiese verlede van Toorberg sal vervolgens belig word om 

sodoende beelde te vorm van die uitgebeelde menslike aktiwiteite op en in die 

omgewing van die berg wat bygedra het tot die verandering van die landskap. Soos 

Marais (2021:3) verduidelik het in sy beskrywing van Platberg naby Harrismith, bly 

Toorberg steeds die sentrale fokuspunt van die roman, maar die fauna en flora en ander 
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lewensvorme waarmee die berg in aanraking gekom het, het dit gevorm en voortbestaan 

aan lewe op die familieplaas gegee (Marais 2021:3). 

Naamgewing is volgens Viljoen (2017:2) die eerste stap in die moeisame makmaak van 

die land. Die funksie van beskrywing is volgens Miller (1976:14) een van die oudste 

funksies van pleknaamgewing. Die naam Toorberg verteenwoordig derhalwe ’n poging 

om iets weer te gee van die voorkoms en aard van dié spesifieke stuk grond. Vir Pettman 

(1985) vorm sommige plekname “word pictures descriptive of natural scenery and 

physical features”. Nie alleen word die verruklike skoonheid van die stuk grond beskryf 

deur die naam Toorberg nie, maar die pleknaam dui ook op die byna onheilspellende en 

bonatuurlike onbegryplikheid van die stuk aarde. 

Die verhaalgebeure speel in ’n magies-realistiese tekswêreld af en daarom is dit nie 

onderhewig aan die gewone wette van ruimte en tyd nie. Die realistiese aspekte van die 

roman kom na vore in die sin dat die plaas en die tipe mense wat dit bewoon, 

ooreenkomste vertoon met die alledaagse lewe. Die magiese is veral herkenbaar omdat 

daar geen onderskeid gemaak word tussen die gestorwenes en die lewendes nie; dat 

hulle saam op die plaas verkeer sonder dat die lewendes die gestorwenes waarneem. 

Slegs die magistraat wat as reїnkarnasie tot albei wêrelde behoort (as De la Rey tot die 

gestorwenes, as Van der Ligt tot die lewendes), het tot albei wêrelde toegang om 

getuienis in te win (Van der Merwe 2018). Volgens Van der Merwe skep die skrywer ’n 

skemerwêreld op die rand van lewe en dood, waar die sintuiglike en die geestelike 

ontmoet. Hierdie magies-realistiese aanbod suggereer dat daar meer in die lewe is as 

wat ons met die sintuie kan waarneem. Sodoende word die geheimsinnige skakel 

ontbloot wat die mens aan sy voorgeslag bind. Die voorouers en die lewendes het in die 

roman ’n gesamentlike verantwoordelikheid, naamlik om die skuld van die verlede in 

die hede te verwerk en te versoen. 

Almond (2017) is diep onder die indruk van die bekoring wat die Karoo vir mense inhou 

en berig soos volg daaroor: 

The Karoo is a vast but strangely secret place of concealed wonders waiting to 

delight the curious, reward the patient, and soothe the city-fevered brain. 

Ten spyte van die bekoring wat hierdie landstreek inhou, is dit ’n biostreek wat gereeld 

onder knellende droogtes gebuk gaan. Raper (1987) wys daarop dat die Karoo benoem 
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is deur die Khoekhoen, wat honderde jare deur dié dorre gebied geswerf het. Die woord 

Karoo beteken “hard” en daaruit kom die begrip “droog” voort. Volgens Almond (2017) 

is een honderd miljoen jaar se geologiese tyd in die Karoo sigbaar vasgelê in sediment. 

Du Toit (2013) beweer dat die doleriet in die Karookom uniek in die wêreld is; ’n stratus 

waarop daar oor die eeue heen heelwat gebeure afgespeel en veranderinge plaasgevind 

het. Die geskiedenis van Toorberg as fiktiewe Karooplaas wys ook heen na die aarde se 

vroegste geskiedenis waarin “tyd en ruimte nou verweefd is en waarin die berg meer as 

blote natuur geword het” (Marais 2021). 

Die roman keer terug na lang vergete geologiese tydperke deur byvoorbeeld eksplisiet 

te verwys na menslike voorouers uit die Steentydperk. De Bruyn (2013:74) beskou die 

terugkeer na die landskap uit die Steentydperk as ’n effektiewe manier om ’n “form of 

mental time travel” by die leser op te roep sodat ons Toorberg as meer as blote baken 

leer sien. Menslike en niemenslike bande met die berg word sodoende blootgelê. Die 

karakters Shala en Oneday Riet word nie slegs herinner aan die geologiese verlede nie, 

maar voel opnuut ’n verbintenis met hulle voorvaders. Die roman skets die verhaal van 

die menslike geskiedenis vanaf die oomblik toe die eerste mense (naamlik die 

Boesmans) hulleself op die plaas gevestig het, totdat een Abel na die ander mekaar as 

plaaseienaars opgevolg het. Die grot teen Toorberg se hang (weer ’n onderaardse troop) 

dien ook as grafkelder om die heilige graf van die voorsaat HansBoesman te versteek, 

wat “vir homself ’n gat gegrawe [het] diep in die grot” (61). Die geskiedenis van die 

Moolmanfamilie is ’n sentrale aspek van die roman en word duidelik uiteengesit in die 

stamboom wat ingesluit is in die roman (sien Bylaag A, afbeelding 5), maar is ook ten 

nouste verweef met die berg. 

4.3.2 Rotskuns: ’n narratief van klip 

Klip bevat die oorblyselfs van lewe wat lank gelede bestaan het. Geoloë het dus ’n 

kalender van geologiese tyd geskep om sodoende rekord te hou van die komplekse 

geskiedenis van die aarde. Dié kalender van geologiese tyd staan bekend as die 

geologiese tydskaal (Geiger 2019). Net so geskied die vertelling in Toorberg waarvan die 

menslike geskiedenis maar ’n minuskule deel uitmaak. Vir MacFarlane (2019a:18) is dit 

’n menslike strategie om doelbewus voorwerpe in die onderwêreld buite sig te versteek 

(waar geologie ’n rol speel) ter bewaring van hierdie voorwerpe. Die onderaardse 

landskap, wat in hierdie geval die grotkamer is waarin die Boesmans geslagte lank 
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gewoon het, sluit aan by die geologiese perspektief wat in hierdie studie belig word. Die 

rotstekeninge van die Rietfamilie se voorsate word in die grot bewaar en dien dus as 

erflatings van geologiese tyd. Die Boesmans het dus hulle eie verhaal nagelaat in die 

vorm van rotstekeninge in die grot teen Toorberg se hange. 

Cohen (2015a:201) noem sulke rotse “storied stone”, wat ’n eindelose temporale 

tydsduur deurstaan het en waarop ’n tasbare inprenting (“emprentyng”) gelaat is: 

“Some of our earliest art consist simply of a hand pressed against rock, a desire for 

stone’s persistence, a ritualistically repeated act of love” (Cohen 2015a:54). In die grot, 

wat as HansBoesman se grot bekend staan omdat hy daar te sterwe gekom het, kon Kitty 

en Oneday Riet die tekeninge teen die rotswande bewonder en droom oor die verhale 

wat die rotstekeninge vertel. Die verhalende teenwoordigheid van HansBoesman se 

doodsbeendere voorspel egter alreeds die geologiese toekoms sónder die 

teenwoordigheid van die mens: “Fyn jagtertjies wat rondom ’n eland drom. Halfmane 

dansers; ’n trop volstruise, maar as jy mooi kyk, kon jy die mensbene sien” (157). Die 

romanvoorbeeld bevestig dus Cohen (2014a:65) se stelling dat klip (as geologiese 

struktuur) in alliansie met die mens optree: “Stone is a strangely sympathetic 

companion, a source of knowledge and narrative.” In alliansie met klip word die 

jagtradisie van die Khoisan deur middel van rotstekeninge vasgelê op die wande in die 

grot op Toorberg. Die grot, die aarde word dus só ’n argief. Shala en Oneday Riet kon in 

die warm mond van die grond in die grot inkruip, “plat lê tussen die tekeninge en hul lyf 

Boesman hou, asof die aarde hulle s’n is, die jag weer oop, asof die prente teen die mure 

lewend word en die bruin boktroppe en jagmensies by die bek van die grot die kranslip 

oorstort, die vallei binne, krioelend aan die hardloop” (57; my kursivering).  

Die ontwikkeling van landbou en veeteelt (soos deur die Moolmans verteenwoordig) 

word plaasvervangers vir die jagter-versamelaarsbestaan soos dit in die rotsrekords 

verewig is (Ruddiman 2003:261). Steffen e.a. (2011:842) wys daarop dat die mens (soos 

in die romanvoorbeelde wat in hierdie hoofstuk uitgesonder word) die omgewing 

verander het deur die modifikasie van natuurlike ekosisteme om sodoende voordeel uit 

vegetatiewe voedselbronne of die jag van diere te verkry. 
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4.3.3 Die genealogiese aspekte van Toorberg: “die erwe van jou vadere” 

Lae sandsteen en skalie word op die bodem van die aarde se oseane en mere gevorm. 

Riviere voer klei en gruis weg na waar dit uiteindelik klip vorm. Vulkane spu 

voortdurend nuwe lawa uit. Hierdie afsettings voeg stadig maar seker nuwe lae tot die 

aardkors toe wat die huidige geologiese periode sal aandui. Só lewer die mens kragtens 

Geiger (2019) ook sy eie toevoeging tot die geologiese tydskaal as deel van die aarde se 

oneindige verhaal. Die geologiese formasies sal die tydperk toe die mens die aarde begin 

verander het, aandui; die tydperk word die Antroposeen genoem. Die romankarakters 

van die plaas Toorberg (en veral die Moolmans) het ook hulle eie bydrae tot die 

Antroposeen gelewer deur byvoorbeeld die bou van ’n akwaduk. 

Die geskiedenis van die inheemse mense – in die roman verteenwoordig deur die 

Skaamfamilie – asook die geologiese geskiedenis word aanvanklik as ondergeskik aan 

die geskiedenis van die Moolmans beskryf. Die Moolmanfamilie het die plaas oorgeneem 

en hulleself binne hierdie spesifieke geografiese area gevestig. Tydens sy besoek kom 

die magistraat agter hoe nóú verbonde die hede en die verlede is; dat hy nie die hede 

kan begryp sonder om die verlede in ag te neem nie. Die gestorwenes op die misterieuse 

plaas Toorberg is nie dood nie, maar leef voort en tree selfs as getuies voor die 

magistraat op. Magistraat Van der Ligt slaag dus daarin om die geskiedenis van die 

Moolmans oop te krap met behulp van die getuienis wat hy inwin. In die roman word 

StamAbel uitgebeeld as ’n goeie Afrikaner wat dié wêreld “oopgeboer” het vir die 

nageslagte (143): “binne drie jaar het StamAbel geskiet en geploeg en gekap en gebou 

totdat Toorberg dié spogplaas van die woesteny was” (14). 

Vir StamAbel was Magtilt sy vrou; vir sy seuns ’n moeder en “vir Toorberg ’n 

stammoeder” (95). StamAbel se vierde seun, OuAbel, neem die boerdery op Toorberg 

oor by sy pa.  

Die magistraat noem aan OuAbel dat Toorbergplaas ’n ryk geskiedenis het, waarop 

laasgenoemde aanvoer dat die “geskiedenis van die makmaak van ’n land” nooit 

onkontroversieel is nie (130). Floors Moolman het gereken dat net OuAbel kwaad 

genoeg was vir die “harde aarde om dit te wil mak boer” (154). Al die Moolmans het 

dieselfde behoefte gehad om die familieplaas te besit. Dié inherente “grondlus” word 

deur die spookkarakter Ouma Olivier asook deur Lucius Moolman bevestig deur 
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laasgenoemde se verklaring dat niemand ’n serwituut oor sy eie grond kan hê nie. Met 

hierdie uitspraak maak Lucius Moolman aanspraak op Toorberg vanweë sy geboortereg 

en verklaar onomwonde dat hy selfs ná sy dood op die familieplaas sal ronddwaal. Dit is 

egter OuAbel wat die boer was en van jongs af dié steeks grond moes mak kry. 

Domanska (2010:118) beskryf die mens se posisionering tot die natuur en ander wesens 

as dié van heerser.  Die karakter Abel bepeins eweneens sy posisie as heerser van die 

grond: “Hier [op die solder van die plaashuis] kan hy die rustigheid van die verspreide 

morge om hom aanvoel en opnuut besef dat ’n man se gedagtes sterk en helder in hom 

moet lê as hy in die middel van duisende morge aarde sit – aarde wat syne alleen is” 

(163; my kursivering). Hiermee word Abel se antroposentriese siening ten opsigte van 

die grond bevestig. Vergelyk in hierdie verband ook Bennett (2010:13) se idee dat die 

mens destruktiewe metodes op materie toepas ten einde dit tot rou materiaal te 

reduseer. 

Die Antroposeen word gesien as ’n wedergeboorte, die sogenaamde antropogenese. 

Hierdie idee gaan vir Yusoff (2015a:21) daaroor dat daar ’n produksie van ’n mitiese 

Antropos as geologiese wêreldmaker of -vernietiger plaasvind. Alhoewel die narratief in 

Toorberg ingelei word deur natuurtonele, bestaan daar by die eienaars van Toorberg 

ook dié gedagte dat die mens die sentrum van die wêreld is wat oor ander niemenslike 

wesens en die natuur heers. Die Antroposeen vereis dat die omvang van die huidige 

klimaatkrisis sal lei tot ’n hersiening van die antroposentriese blik op die geskiedenis. 

Kritici soos Dimock (2006), Heise (2008), Morton (2013) en Baucom (2014) het almal 

verskillende wyses voorgestel waarop literêre en estetiese vorms soos die literêre teks 

die kwessie van die skaal van ontwrigting kan aanspreek (Premoli 2020:8). 

Die doelstelling van kritiese diskoers oor die Antroposeen hou volgens Morgan 

(2017:133) in dat ’n nuwe skaal van menslike agentskap benoem moet word, maar ook 

dat die historiese bewussyn in verhouding tot ’n uitgebreide skaal van geologiese tyd 

herstel moet word. Die mikroskaal waarteen die menslike bewoners van Toorberg leef, 

behoort opgeweeg te word teen die megaskaal van die geologie. Dit word duidelik 

wanneer die karakters in die roman probeer sin maak uit hulle huidige situasie in 

verhouding tot die onmeetlike metanarratiewe strukture van evolusie en geologie. Die 

rol van skaal in die geskiedenis (sowel Suid-Afrikaanse geskiedenis as 
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familiegeskiedenis,) en geologie word opnuut in hierdie studie ondersoek en Toorberg 

dien as fiktiewe bewys van hierdie skaalverskille. 

Ten spyte daarvan dat Toorberg volgens Senekal (2013:434) as “’n moderne, 

postkoloniale plaasroman benader word, deels omdat dit die erfopvolgingsgegewe van 

die tradisionele plaasroman uitdaag”, speel heelwat van die romangegewe steeds teen 

die agtergrond van die tradisionele plaasroman af:  

In die tradisionele plaasroman word die siening gehuldig dat die oorspronklike 

eienaars van die plaas hul eiendomsreg verwerf het deur hul pioniersarbeid. Die 

nageslag moet telkens as ’t ware die grond verdien deur te boer soos hul voorouers, 

met kundigheid, liefde en deur te vergroei met die plaas en die voorgeslag. (Van 

Coller 2009:119) 

Erfopvolging word wyd bestempel as een van die mees sentrale aspekte van die 

tradisionele plaasroman (Coetzee 2000:115; Van Coller 2009:119; Visagie 2010). Dit is 

ook ’n belangrike gegewe wat sedert die 1960’s voorkom in vernuwende plaasromans, 

waarin die erfopvolgingsgegewe geproblematiseer word (Senekal 2013:436). 

In die roman vererf die familieplaas van StamAbel na OuAbel, dan na Abel en uiteindelik 

na DwarsAbel. As protagoniste neem die opeenvolgende Abels beurtelings deel aan die 

diskoers van dominansie. StamAbel vestig die Moolmanfamilie op hierdie onverwags 

waterryke plaas en steek sy kleim af deur die plaas op sy naam te registreer en te 

benoem. StamAbel het sy boerdery op Toorbergplaas as ’n goddelike roeping gesien: 

“Sulke soet water kom direk van die Here – hy het ons hier ’n roeping gegee” (184). 

OuAbel is verantwoordelik vir die bou van die akwaduk om sodoende die 

boerderyaktiwiteite uit te brei. OuAbel dink dat hy Toorberg “verdien” het (141). Abel 

het hierdie roeping selfs ernstiger opgeneem en gedink dat “Toorberg sy jurisdiksie was, 

waar niemand gewaag het om hom teë te gaan nie” (192; my kursivering). 

Alhoewel erfopvolging en die teenwoordigheid van ’n boerepatriarg beide gevestigde 

temas in die Afrikaanse plaasroman is, word hierdie konvensie in Toorberg uitgedaag 

deur die insluiting van die Skaamfamilie met hulle aanspraak op die grond. Viljoen 

(1991:4) maak melding daarvan dat Toorberg ook aansluit by die tradisie van die 

familieroman waarin die geskiedenis en dikwels ook die ondergang van ’n familie 

beskryf word, soos byvoorbeeld dié van Márquez (Cien años de soledad), Louis Couperus 

(Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan) en Thomas Mann (Buddenbrooks). 
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Die informele stamregister (sien Bylaag A, afbeelding 5) wat die roman voorafgaan, skep 

die indruk dat familie ’n belangrike rol gaan speel in die romangegewe. Die stamregister 

van die Moolmanfamilie dui op ’n patriargale benoemingslyn: die manlike voornaam 

Abel word saam met die agternaam Moolman van geslag tot geslag oorgedra. Moolman 

is ’n bekende van in Afrikaans en hou volgens Nienaber (1975:165) oorspronklik 

verband met die geografiese plasing van die naamdraer. Die eerste Moolman sou dus by 

’n meule gewoon het en was waarskynlik ook ’n meulenaar van beroep. 

De Bruyn (2013:72) speur geologiese tyd in Nederlandstalige literêre tekste na deur die 

geologies-historiese verwysings (“deep-historical references”) te ondersoek. 

Kleinskaalse stories word volgens De Bruyn (2013:72) verhef tot veronderstelde tydlose 

vlakke. Hierdie verhale dien dan as ekologiese argumente in ’n poging om die leser 

bewus te maak van planetêre probleme; as destabiliseringsmomente van die geologiese 

verlede en die potensieel posthumanistiese toekoms. Die menslike geskiedenis van 

Toorberg word alreeds op bladsy 10 van die roman in die vorm van ’n stamboom 

weergegee (sien Bylaag A, afbeelding 5). Hiervolgens word die geskiedenis van die 

Moolmanfamilie asook dié van die Skaamfamilie parallel weergegee. Die (menslike) 

geskiedenis van die blanke Afrikaner word steeds gevestig op die patroon van koloniale 

dominansie. 

Die romankarakters van Toorberg word hiervolgens as die Familie en die Skaamfamilie 

getipeer. Die plaas word gevolglik ook in twee verdeel. Die Soetveld met sy 

“Toorfontein” (33) en sy “donker saaigrond” (15) behoort aan die Moolmanfamilie, 

terwyl die Stiefveld (wat as “dooieveld” (41) en “uitskot” (114) bestempel word) aan die 

Skaamfamilie gegee word. Die naam Stiefveld is nie slegs beskrywend ten opsigte van 

die grond nie, maar ook van die bewoners van daardie stuk grond se status met 

betrekking tot die besitters van die plaas. Die karige en armoedige ruimte word deur die 

naam Stiefveld gereflekteer. Met hierdie verdeling van die plaas word die Skaamfamilie 

gemarginaliseer, maar dit is egter duidelik uit die teks dat die Skaamfamilie se voorsate 

lank reeds vóór die Moolmans die grond in besit geneem het:  

En húlle was van hierdie aarde. HansBoesman se mense het dié Oog geken toe 

StamAbel se oupa nog in Holland, oorkant die see, gebly het. En toe StamAbel se pa 

met die skippie oorkom en met skeurbuik en al by Tafelbaai afgestap het, toe’t die 

Boesmans al hier gebly. Toe’t Jan Swaat se moedersmense al hier deurgetrek. Maar 

wie sit nou met die kaart en transport? Wie sit nou in die Stiefveld met ’n 
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turksvylandjie, ’n bokkraal, ’n klomp konyne? Die Riete hier, die Moolmans dáár. 

(156, 157) 

Van der Merwe (2018) toon aan dat uit die geskiedenis van die Moolmans (in beknopte 

vorm) ook dié van die Afrikaner af te lees is, “vanaf sy vroeë pionierslewe waarin hy die 

wildernis makgemaak het, tot die tagtigerjare toe wit soldate in militêre voertuie die 

townships gepatrolleer het”. Barnard (2003:204) verwys na Afrika as synde “terra 

nullius” – ’n sogenaamd onbesette kontinent (vanuit die Westerse koloniale blik) waar 

daar in die koloniseringsproses van problematiese inheemse weerstand ontslae geraak 

is. Op hierdie kontinent sou die Afrikaner se droomtopografie (“dream topography”) 

geskep word, wat deur Barnard (2003:204) beskryf word as “the family farm, ruled by 

the patriarch and inscribed (albeit by the invisible labour of black hands) as a legacy for 

his sons, theirs to inherit and bequeath in perpetuity”. Soos reeds vermeld in afdeling 

4.1 is die genealogiese patroon in Toorberg – asook die ineenstrengeling van die name 

en geslagte van die verskillende Abels en hulle antroposentriese boerderypraktyke – 

tekenend van die wyse waarop die mens sigself op die natuur inskribeer. 

Premoli (2020:14) toon aan hoe die skep van wetenskaplike klassifikasie kan lei tot die 

afdwing van ’n imperialistiese, hiërargiese en rassistiese wêreldsiening. Lowe (2015:2) 

wys daarop dat klassifikasie dus vanuit hierdie perspektief as ruimte benut word waar 

“the forgetting of violent encounter is naturalized, both by the archive, and in the 

subsequent narrative histories” wat ook in die argief bewaar word. 

Die inskripsie van die Moolman-geskiedenis begin met StamAbel, wat met die hulp van 

HansBoesman en Jan Swaat die wildernis tem en die plaas Toorberg opbou tot ’n 

geskikte woonplek vir homself en sy nageslagte. Die stamboom toon aan dat die plaas 

telkens van een Abel na die volgende oorgegee word. Elke Abel dwing sy antropo- en 

androsentriese mag op unieke wyse op die familieplaas af. Al die Abel-karakters is 

volgens Van der Merwe (2018) harde “heerserstipes” wat die geskiedenis probeer 

domineer. 

Viljoen (1991:1) se ondersoek na die plaasnaam suggereer dat heelwat van die 

karakters in die roman ’n verhouding het met die grond waarop hulle woon. Die toe-

eiening van die grond deur StamAbel word bevestig deur naamgewing en die verkryging 

van ’n grondbrief wat sy besitreg op die grond juridies vestig. StamAbel (as die heel 
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eerste Abel wat op Toorberg boer) het die grond liefgekry en wou dadelik sy aanspraak 

daarop formeel bevestig: 

Toe die biltonge in baie rye in die kookskerm hang, het hy sy perd gevat en binne 

sewe verskriklike dae tot by die naaste landdros en terug gejaag. Op die sewende 

dag, met die perd wat skuim om die stang, en StamAbel self lam van die koors, het hy 

op Toorberg aangekom met die grondbrief in die saalsak. (14) 

Die nasate van StamAbel word belas met “’n byna tirannieke verantwoordelikheid” 

waaraan hulle nie kan ontsnap nie (Viljoen 1991:3). Abel is voortdurend bewus van die 

stem van StamAbel wat vra: “Waarheen gaan jy met die erwe van jou vadere? Boer jy 

vorentoe, soos jou vadere – of boer jy agteruit?” (159). Die Engelse vertaling van 

Toorberg heet Ancestral voices. Hierdie vertaalde titel gee besondere prominensie aan 

die verantwoordelikheid waarmee stamvader-Moolman sy nasate opsaal: “die mag van 

die grond (beklemtoon deur die Afrikaanse titel Toorberg) is ten nouste verweef met die 

mag van die voorvaders oor hulle afstammelinge (beklemtoon deur die Engelse titel 

Ancestral voices)” (Viljoen 1991:2, 3). J.M. Coetzee (1988:105) vermeld die “metaphor of 

haunting” wat reeds by C.M. van den Heever se Laat vrugte voorkom. Volgens Viljoen 

(1991:2) sluit die teenwoordigheid van die geeste van die gestorwe Moolman-

voorgeslagte op die plaas nóú aan by hierdie metafoor. Coetzee (1988:105) is van 

mening dat dié metafoor ’n aantal Afrikaner-mites in verband met die plaas saamvat: dat 

die plaas op ’n bo-wetlike, byna mistieke wyse besit kan word; dat hierdie byna mistieke 

besitreg verwerf kan word deur die moeitevolle arbeid van verskillende geslagte; dat die 

dooie voorgeslagte op hierdie manier ’n tirannie oor die lewende nageslagte uitoefen. 

Die Antroposeen word tereg deur Malm (2015:1) die epog van die mensdom genoem. 

Die benoeming van die Antroposeen gee dus erkenning aan die menslike prosesse wat 

net so natuurlik is soos enige ander prosesse, soos byvoorbeeld vulkaanuitbarstings en 

aardbewings (Sample 2014). Die mens word dus deur sy verandering en bewerking van 

die grond ook “geologies”. Dié geologiewording (“becoming-geologic”) van die mens lui 

vir Yusoff (2015a:5) die begin van ’n nuwe staat van geofisiese aardwording (“earth-

becoming”) in. In die roman word die Moolmanfamilie almal deel van die “jaloerse 

aarde” (19) en het StamAbel tydens sy vestiging op die plaas Toorberg besluit “dat dit 

die aarde is waarin hy en sy nageslagte wou heengaan” (14): “Toorberg was hulle s’n en 

hulle was Toorberg s’n” (17). Ouma Olivier het geweet dat “Toorberg nog geen Moolman 
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vry laat gaan het nie (nie in die lewe en nie in die dood nie)” (24). Selfs die grafsteen van 

StamAbel is later “net weg, ingesluk deur die nat aarde” (50). 

Die mensgemaakte boorgat waarin Druppeltjie te sterwe kom, dien as grafkelder omdat 

dit hom as dooie daar huisves. Dié grafkelder is die perfekte metafoor vir trauma omdat 

dit die traumatiese gebeure rondom Druppeltjie se dood versteek, maar ook gedenk, 

soos wat Bosky (2014:1) elders redeneer. Die grafkelder waarin Druppeltjie te sterwe 

gekom het, dien in Bosky (2014:2) se terme ook as ’n tipe monument en geheue van die 

ander karakters. Volgens Bosky (2014:4) dien só ’n onderaardse ruimte ook dikwels as 

plek van opoffering. Dit geld ook vir Druppeltjie wat ondergronds te sterwe kom as offer 

vir die sondes van al die menslike bewoners van Toorberg. Druppeltjie du Pisani, as 

laaste afstammeling van die Moolmans, word ook deel van die Toorbergaarde deur in 

die boorgat te sterf en daar begrawe te word. Al die inwoners van die plaas het geweet 

dat Toorberg se aarde nie teruggee wat hy geneem het nie. 

Die menslike impak op die aarde is onuitwisbaar en word daagliks deur menslike 

aktiwiteite vererger. Alaimo (2014:1) beveel gevolglik aan dat die mens as spesie 

herbedink moet word sodat sy of haar identiteit ook as geologiese krag en globale agent 

erken sal word. Volgens Carrington (2014) wis die mens spesies uit en transformeer 

hulle die grond onherkenbaar. Vir Steffen e.a. (2007:614) is dit juis dié mensgedrewe 

verandering van die biologiese materiaal van die aarde, die voorrade en die beweging 

van belangrike elemente wat die Antroposeen verwesenlik. Die mens se inmenging met 

die natuur word deurgaans in die roman beskryf. Dié inmenging met die natuur het tot 

gevolg gehad dat die fontein wat water aan die hele Toorberg moes voorsien, opgedroog 

het: “By die Oog het Oneday aan haar [Kaatjie] verduidelik waar die water eers 

uitgeborrel het. Nou was daar net stof” (157). Die StiefMoolmans leef nader aan die 

natuur as die res van die plaasmense en sien hoe die menslike aktiwiteite die omgewing 

beїnvloed:  

Die droogte wat Toorberg nou so wurg, sal die Moolmans laat voel hoe voel die lyf as 

die ribbes riwwe onder die vingers maak. Ek sê vir tant Kaatjie, ek voel dit kom in 

my lyf, daar’s swarigheid vir die Moolmans vorentoe. Daardie boormasjien het nou 

al oral geboor waar ’n groen varkoor sy wang wys of waar ’n groen klossie gras 

staan of waar Waterwyser se wilgermikkie gebuig het. (18) 

Hierdie toneel herroep De Bruyn (2013:75) se toepassing van geologiese 

posthumanisme, ’n soortgelyke “sense of planet”. Die verbeelde Karoolandskap noop 
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dus ’n uitgebreide refleksie op die menslike beperkinge wat sentreer om die 

versengende droogte, en lei tot ’n apokaliptiese visie van die toekoms en die potensiële 

einde van die mensdom. Chakrabarty (2009:201) jukstaponeer die oppervlakkige 

menslike tyd oftewel antroposentriese tyd teenoor die geologiese tyd oftewel tyd van 

die aarde. Volgens hom onderskryf skrywers en kritici dikwels ’n implisiete 

antroposentriese begrip van tyd. Antroposentriese verduidelikings vir 

klimaatverandering word dus dikwels in (literêre) tekste weergegee. Dit voorspel die 

ineenstorting van die eeue oue humanistiese onderskeid tussen die natuurlike 

geskiedenis en menslike geskiedenis. 

In die roman word tegnologie (die boormasjien) direk verantwoordelik gehou vir die 

heersende droogte: “‘Dit, u Edelbare, is die boormasjien.’ Waterwyser trap met sy 

velskoene die onkruid tru. ‘Dis die ding wat die ellende op ons kom lostorring het’” (49; 

my kursivering). Soos reeds genoem in afdeling 4.2, is die boor as teken van 

boetedoening begrawe met die gevolg dat die “reën begin uitsak” (50). 

Die beperking van die leser se begrip van tyd word volgens De Bruyn (2013:69) versterk 

deur die gebruik van streekstaal, asook ’n fokalisering deur plaaslike karakters wat die 

fiksionele wêreld van die verhaal verder sentreer tot hulle eie beperkte kennis van die 

groter wêreld. In die onderhawige roman word inligting dikwels vanuit die perspektief 

van ’n karakter gegee wat oor beperkte wêreldkennis, maar oor ’n natuurlike intuїsie 

beskik. Só was Kaatjie Danster (in die openingstoneel) bewus van die natuur en het sy 

geweet hoe om die natuurtekens te interpreteer. Die reële Karoo is bekend as ’n baie 

droë streek waar water seker dié belangrikste natuurlike hulpbron is, en in die 

verbeelde Karooruimte is dit ook nie anders gesteld nie. 

Premoli (2020:14) beklemtoon die belang van ’n spesifieke oomblik in ’n roman wat die 

verskuiwing in skaal na geologiese tyd laat oorhel en dus sodoende die raamwerk van 

imperialisme vernietig. In Toorberg lewer die soektog na water deur boorgate te sink, 

slegs “ou bene en klippers” (18) op en Koevert Moolman voorspel: “Jy sal sien, die Here 

het al die water uit Toorberg se watertafels getrek” (18). Toe die Oog opdroog en slegs 

die dorre klipplate sigbaar was, het die tydskaal wat in die roman tereg kom, verskuif 

vanaf antroposentries tot geologies. In Cohen (2015a:16) se terme dien hierdie lities-

geїnduseerde perspektiefverskuiwing as sneller vir ’n ontologiese en temporale reaksie; 

as ’t ware ’n beweging van klip. 
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’n Roman se geologiese dimensies is vir De Bruyn (2013:73) belangrik, nie slegs omdat 

dit by implikasie sentraal tot die intrige van die verhaal staan nie, maar omdat die 

outeur eksplisiet van geologiese jargon gebruik maak wat dus ’n geologiese fokus aan 

die verhaal verskaf. Die herhalende tema van die sistematiese uitbuiting van die natuur 

deur die menslike bewoners dwing die leser om te reflekteer oor die verskillende 

historiese tydperke, maar ook om die destruktiewe effek van die menslike bestaan in 

oorweging te neem. ’n Omgewingsboodskap wat poog om ’n dieper geologiese tyd te 

weerspieël, word in die verhaal oorgedra deurdat die soektog na water op Toorberg 

nooit eindig nie: 

Goeie nuus sou wees dat Abel Moolman en die slim geoloog uit die grootstad iewers 

’n watertafel gekry het wat hy, Waterwyser, misgeloop het. (167; my kursivering) 

In ’n gesprek met Waterwyser het Abel aangedui dat hy ’n “geologiese peiling” wou laat 

doen. Waterwyser het gepoog om Abel te laat afsien van hierdie plan deur sy 

teenargument: 

Wat help dit om hier ’n man wat riwwe en klipplate verstaan te laat kom, maar hy 

verstaan nie van water nie? Hy gaan miskien net kan sê waar die beste leiklip is, of 

sandsteen, of wat ook al. Of dalk is daar nog ’n gelukkie van ’n goudrif of olie, waarna 

die regering so knaend soek. (168; my kursivering) 

Abel het egter sy plan om ’n geoloog te laat kom, deurgevoer en dae lank is daar stukkies 

klip opgetel, brokkies rots met ’n pik losgeslaan en grondmonsters versamel. 

De Bruyn (2013:74) poneer dat persoonlike kwessies meermale met geologiese beelde 

verbind word om addisionele gewig aan hierdie kwessies te verleen en om dit sodoende 

te verwyder van die aardse tydelike wêreld en dit na ’n veronderstelde hoër 

“transhistoriese vlak” te lig. So smag Posmeester Moolman byvoorbeeld, as ontheemde 

lid van die Moolmanfamilie, voortdurend na die plaas Toorberg. Hy beweer dat hy die 

voortdurende boordery na water kan voel: “Ek voel dit aan my lyf. Ek voel dit net. Hulle 

boor nou al maande” (43). 

Sommige van hierdie beelde kan egter ook geїnterpreteer word as implisiete verwysing 

na die geologiese verlede en die verre toekoms, nie in terme van persoonlike geologieë 

nie, maar uiteindelik as onpersoonlike geologieë (“impersonal geologies”) (De Bruyn 

2013:77). Kaatjie Danster het tydens ’n besoek aan Jan Swaat se graf verklaar: 
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Slaap rustig, Jan Swaat. Jy’t jou sending-pa gelos, Toorberg hier kom kry en jou 

aanskyn vir hóm gegee. Jy slaap in jou eie grond. (109) 

Die roman besin ook oor menslike verganklikheid en die geologiese geskiedenis. Die 

mens se verganklikheid word duideliker teen die agtergrond van die majestueuse hange 

van Toorberg. Kitty Riet probeer aan Oneday Riet verduidelik hoe die Christelike geloof 

werk en dat alle mense “nie die Here s’n is nie” (111). Oneday ervaar egter hoe Kitty deel 

van die natuur word en daarmee die onderskeid tussen die vertelde tyd en geologiese 

tyd ophef:  

Sy loop weg van hom af, die donker in. Hy kan haar nie hoor stap nie, maar hy voel 

haar voete oor die blare deur die bos val, en verder met die uitgetrapte voetpaadjie 

langs: gebarste voete, klein voete met verkrimpte tone, voete wat tam geloop is, 

krom van die jig en die myle, voete vir son en water, voete wat soos blare verryp en 

geel oud word [...]. (111) 

Soos in hoofstuk 2 betoog, is die Antroposeen volgens Kotzé (2014:130) dié tydperk 

waarin daar in ’n mensoorheerste geologiese tydskaal geleef word wat nie bevorderlik is 

vir die onderhoud van lewe op aarde nie. In afdeling 2.3.2 is aangetoon dat hierdie epog 

onder andere gekenmerk word deur die transformasie en versteuring van enorme 

grondoppervlaktes, die verandering in watersiklusse en die uitwissing van spesies 

(Uhrqvist & Lövbrand 2009). 

Die menslike voetspoor word volgens Zalasiewicz, Williams, Waters e.a. (2014:3) 

waargeneem in die vorm van bioturbasie wat fenomene insluit van bogrondse 

landskapsargitektuur tot diep boorgate. Tydens bioturbasie vind ekstraksie van 

ondergrondse materiaal plaas wat kan lei tot topografiese ineenstorting, met die 

meegaande modifikasie van die landskap. Vir Zalasiewicz, Williams, Waters e.a. (2014:3) 

is hierdie diep sub-oppervlakteveranderinge wat buite die bereik van erosie plaasvind, 

geologies van aard en enige sodanige praktyke maak van die mens ’n geologiese agent. 

Vergelyk die booraktiwiteite op Toorberg waar OuAbel ’n geoloog laat kom het om vas 

te stel waar hy vir water kon boor. Posmeester Moolman is ewe onthuts oor die ewige 

geboor na water. Hy reken dat sy broer Abel homself as “te goed vir die fiskaalwater” 

beskou en dus aandring op “Toorbergwater” (43). Boormanne het proewe gedoen om 

vas te stel waar die geskikste plek sou wees om vir water te boor: 

Dit is ’n plaas met bogrond tot op die rotstafel eenhonderd voet ondertoe – só het 

die boormanne glo vertel. As hulle proewe trek met die holpunt, kom die suiwerste 
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swart aarde uit tot op negentig voet. Dan eers die gruisklippers en uiteindelik, op 

honderd voet, die harde kors wat ondeurdringbaar oor die geheimenisse daaronder 

lê. (19) 

Dimock (2006:174) voer aan dat letterkunde ’n bewussyn van die planeet se geografiese 

én historiese reikwydte kan skep. Die wins van ’n konsep soos geologiese tyd is juis dat 

dit verwyderde nasies, verskillende tydperke en selfs spesies met mekaar kan 

herverbind (Dimock 2006:533). Die rotse van die Karookom bevat ’n wye 

verskeidenheid fossiele waarin die evolusie van die aarde asook diere gedokumenteer is. 

Dit is juis hierdie uitsonderlike fossielrekords wat dit vir wetenskaplikes moontlik maak 

om navorsing te onderneem en sodoende vas te stel hoe oerdiere en -plante gelyk, geleef 

en gesterf het. 

Die romanplaas Toorberg word eweneens as só ’n argief van die aarde voorgestel. 

Vergelyk die insident waar daar tydens een van die ploegseisoene ’n ondier se skedel 

raakgeploeg is. Toe dit oopgegrawe is, was dit so groot soos ’n Fordjie en die been was 

spierwit bewaar. Abel het “die oerdier” se skedel met die trekker laat opsleep na die 

opstal (19; my kursivering). Hy het besef dat sy kennis beperk is en daarom het hy in die 

Encyclopaedia Britannica oor sy vonds gaan oplees: 

Daarna het hy die skedel met ou karolie laat deurdrenk om te keer dat dit verrot of 

dat ongediertes daaraan knaag, en dit onder die vloere van die ramstal laat begrawe. 

Hy’t geglo die urine van die ramme sal die kopbeen bewaar. Toe het hy sy prokureur 

tot stilte gesweer, die vonds in sy testament laat opskryf en ’n kodisil aangeheg 

waarin hy die kopbeen bemaak aan die Royal Museum in Londen. (20) 

McGurl (2009:159) beklemtoon dat die mens in die geologie posthumanisties 

onbelangrik is. Hierdie benadering stel geologiese tyd voorop en hiermee tree ’n nie-

antroposentriese begrip van tyd (“non-anthropocentric conception of time”) tot die 

speelveld toe. Vergelyk OuAbel Moolman se opdrag aan die magistraat om terug te keer 

na sy regbank toe, “want ons distrik het van die oerdae vir sy eie sondes leer sorg” (21: 

my kursivering). Magistraat Van der Ligt neem die verhale wat hy in hierdie streek 

gehoor het in heroorweging en kom tot die gevolgtrekking dat alles “deur grens en eeu” 

aaneenstroom (om Opperman buite konteks aan te haal): 

Dit is ’n koorsige wêreld dié. Helder oordag het die mense hard geboer, want dit is 

veeleisende wêreld wat bloed uit ’n klip kan trek. Maar in die wilde, donker nagte 

wat oor die uitgestrekte velde daal, en in die warm somerdae wanneer jou brein in 
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jou harspan lê en broei, loop waarheid en verdigsel, geskiedenis en toekoms, en lewe 

en dood deurmekaar. (21) 

Die plaas word benut vir ’n wye verskeidenheid landboudoeleindes. Die Stiefveld is 

“uitgetrap” (51) deur Shala Riet se boktrop wat die veld oorbewei het. Vanuit die grot in 

Toorberg het Shala en Oneday Riet dikwels die plaas gadegeslaan. Van daar af kon hulle 

sien hoe die “troppe merino’s oor die vlaktes skuif met kolomme stof agter hulle, ’n 

trekker en ’n ploeg op Toorberg se soetste grond die bolaag breek en ’n vlek donker 

aarde blootlê” (57). Hulle kon ook sien hoe “Abel se Land Rover tussen skure, krale, 

windpompe en damme ry, heeldag deur” (57). Sodanige menslike aktiwiteite soos wat in 

die roman beskryf word, word deur Richter (2007) as die sesde grootste faktor in 

grondvorming bepaal. Die destruktiewe aktiwiteite van die Moolmans lei tot 

sogenaamde Antroposeengrond, wat merkbaar verander is. Dié aktiwiteite sluit die 

volgende in: herhaaldelike ploeg, toevoeging van bemestingstowwe, die seël of die 

verryking van grond. Tempelhoff (2016a) beweer dat die grondbewerkingspraktyk van 

ploeg heeltemal onvolhoubaar is en deur bewaringslandbou vervang behoort te word. 

Die plaas Toorberg is juis onderworpe aan sulke boerderyaktiwiteite. Groot landerye 

word deur die Moolmans aangelê totdat dié plaas bekend geword het vir die “grootste 

saaiweiding noord van Swellendam” (141). Hierdie florerende boerdery kom egter tot 

stilstand toe die fontein opdroog. 

Ella Moolman het die opdroog van die fontein met aardkragte verbind deur te spekuleer 

dat daar dalk ’n verskuiwing onder die aarde was (180). Vergelyk hier Cohen 

(2015a:197) se opmerking dat klip heel dikwels ’n metafoor is vir die dood, maar dat 

klip ook onvoorspelbare toekomstige gebeure en onverwagse bloeitydperke na vore kan 

bring: “Stone holds life.” OuAbel het die klipplate met koevoete laat oopbreek om te 

ontdek dat die fontein nie verstop was nie: “ die leë swart gleuf wat die aarde in 

verdwyn, het oop gelê, glad gespoel deur die jare. Maar leeg” (180). Hierdie fragment 

plaas die roman in ’n uitgebreide kontinuum van die geologie asook die verlenging van 

die temporaliteit van geologie, soos Cohen (2015a:78) dit stel:  

[...] stone challenges small, linear divisions of human history through its aeonic 

insistence. The lithic thickens time into multiple, densely sedimented and 

combustively coincident temporalities. Its inhuman scale summons geologic 

contemplation, an extention of story far beyond accustomed durations. 
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Dié litiese narratief van Cohen belig die belang van denke wat verder strek as die 

menslike tydskaal deur te beklemtoon hoe sulke denke die impak van menslike trauma 

kan verminder deur daarna te kyk in vergelyking met die oneindige omvang van 

geologiese tyd. Deur die oordenking van ’n aardgeskiedenis wat veel verder strek as die 

omvang van die waterkrisis wat die mense van Toorberg beleef, bereik Ella Moolman (in 

navolging van Cohen) ’n soort nie-antroposentriese (non-anthropocentric”) en 

geskiedenislose (“ahistorical”) perspektief wat die sielkundige pyn van hulle trauma 

erken. Gesamentlik hiermee herroep die magsaanwysende kwaliteit (“indexical quality”) 

van die teks die onmeetlikheid van geologiese tyd en die verbysterende omvang van die 

aarde se geskiedenis, deur die beklemtoning van die interkonnektiwiteit en ekologiese 

mens-litiese verstrengeling (“human-lithic enmeshment”). Hierdie kartering van die 

mens-litiese verhouding sluit aan by die materiële wending in resente teorie, waarin die 

lewenskragtigheid van die elemente en die agentskap van die niemenslike beklemtoon 

word (Cohen 2015a:78). 

Kulturele geologie (soos bespreek in afdeling 2.3.2.6) kom ter sprake veral in gevalle 

waar die mens strukture oprig. Die Moolmans het doelgerig planne beraam en in 

werking gestel om water aan sekere dele van die plaas te voorsien sodat die boerdery 

nóg meer kon gedy. OuAbel het sy opdrag as eienaar van Toorberg met erns bejeën en 

alles in die stryd gewerp om water aan die plaas te voorsien deur die bou van ’n 

akwaduk: 

Hierdie akwaduk het hy met sy kaal hande gebou toe die Oog begin opdroog het. 

Eers moes hulle by die Oog se poel ’n uitkeersluis messel, en toe moes hy met die 

teodoliet mik en meet en besluit waar hulle moes grawe en waar hulle moes bou om 

die geut waterpas te hou tot onder by die Vleidam. Hy het talente met dié soort 

berekeninge, het OuAbel ontdek toe hy die loop van die water, die val van die grond, 

die spoed van die stroom en die ideale sterkte van die Vleidamwal moes uitwerk. 

Om die loop gelyk te hou, moes hulle sommige plekke tot manshoogte uitgrawe, en 

goed vierhonderd tree aanmekaar moes hulle stutpilare bou vir die groot watergeut. 

(185) 

Met die bou van die akwaduk het die Moolmans die aarde dus diep versteur en strukture 

opgerig wat later, as bouvalle, sogenaamde “tegnofossiele” sou word (sien afdeling 

2.3.2.1 (iii). OuAbel het dinamiet gebruik om die rots weg te skiet. Die mense van die 

omgewing het hulle aan die akwaduk verwonder en gesê dat “net ’n Moolman” die loop 

en die val van God se water so skaamteloos sal verander (187). 
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Harris (2014:35) toon aan dat die mens in fassinasie toekyk terwyl die onmenslike sy 

eie identiteit aanneem onder die mens se hand. In die roman stut OuAbel homself teen ’n 

verweerde pilaar terwyl hy die bou en die verval van die akwaduk herleef: 

Om hom lê stukke dagha en groot klipblokke. ’n Geitjie sit bo-op die pilaar en kyk na 

hom. Of kyk na die son. Waar die geut eers gespan het oor die klipvoete wat met 

soveel sorg gebou is, is nou net stukkende bousels. Toe die Oog opdroog, het die geut 

skielik een nag ingeval. (187) 

Hierdie pilare gee mettertyd mee om deel van die landskap te word. Die romankarakters 

kan eweneens beskou word as geomorfiese agente in soverre dit hulle 

boerderyaktiwiteite betref. Volgens Zalasiewicz, Williams, Waters e.a. (2014) gee 

stratigrafie (sien afdeling 2.3.2) die samestelling van sediment weer wat onder andere 

drasties deur boerderybedrywighede beїnvloed word. Die feit dat die mens tegnologies 

gevorderd is, stel hom in staat om spoorfossiele agter te laat wat in die vorm van 

tegnofossiele in die stratigrafiese rekords (soos voetspore) bewaar sal bly as bewys van 

sy teenwoordigheid, soos in die teksvoorbeeld hierbo. Yusoff (2015a:21) fokus op die 

ontwikkeling van ’n materiële, evolusionêre narratief wat die mens se oorsprong binne 

’n geologiese konteks plaas. Hiermee word die mens dus as geomorfiese agent erken, 

wat gevolglik sy handtekening op die natuur ook geologies van aard maak. In navolging 

van Yusoff kan die Moolmans ook met die frase “geomorfiese agente” beskryf word. 

De Bruyn (2013:73) vestig die aandag op karakters se vermoë om die landskap in terme 

van die historiese geologie te “lees”. In die romangegewe van Toorberg figureer daar ’n 

hele aantal karakters wat sodanige natuurtekens kan lees. Daar is reeds verwys na 

Kaatjie Danster wat die langdurige droogte kan voorspel deur die gedrag van die 

kolganse waar te neem. Daar is ook verskeie “waterdwalers” wat oor die vermoë beskik 

om ondergrondse water suksesvol op te spoor. HansBoesman kan byvoorbeeld water op 

’n afstand uitruik. Waterwyser Du Pisani wys water aan met sy implemente en 

Druppeltjie du Pisani word ook as “waterdwaler” (53) geїdentifiseer wat die water kan 

aanvoel. 

Vir De Bruyn (2013:77) is dit duidelik dat selfs as geologiese geskiedenis geїgnoreer 

word en temporale begrip uit die literêre teks op die sfeer van planetêre tyd toegepas 

word, ’n toneel steeds deur ’n antroposentriese begrip van tyd beїnvloed word. Die 

ervaring in die grotte van Toorberg suggereer nie slegs die geologiese verlede nie, maar 
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ook die (geologiese) toekoms. Die Karoolandskap inspireer (net soos De Bruyn 

(2013:77) aandui oor ander literêre tekste) gedagtes oor die pre- en posthumanisme. 

Toorberg weerspieël waarskynlik nie slegs die botsing tussen die menslike en die 

niemenslike nie, maar ook die botsing tussen sogenaamde persoonlike geologie en 

onpersoonlike geologie (De Bruyn 2013:77). Abel het gevoel dat hy ten opsigte van sy 

familie én die plaas Toorberg gefaal het toe hy geen water kon raakboor nie – “hy was 

die baas van die plaas en die smarte van Toorberg was syne” (219) – maar lank nadat al 

die mense Toorberg verlaat het, sal die natuur steeds voortbestaan, en Slams droom van 

só ’n tydperk in Toorberg se geskiedenis wat mensloos sou wees: 

Eendag het hy vertel hy droom van ’n groot wal wat breek en die water spoel oor die 

hele Toorberg en al wat bly staan, is Ou-Murasie se stukke dagha en klip, verder niks 

nie. (172) 

Dit word gou duidelik dat StamAbel en sy gesin nie die eerste menslike bewoners van 

die plaas Toorberg is nie, maar wél die agente wat die grootste en ingrypendste impak 

op die omgewing gelaat het. Oneday Riet vertel dat sy oupa Jan Swaat en HansBoesman 

vir StamAbel aan dié streek, waar hulle die Xhosas eers moes verjaag, bekendgestel het.  

Daar is reeds in afdeling 4.3.3 betoog dat verskeie groepe mense hierdie spesifieke 

streek bewoon het alvorens StamAbel homself later hier gevestig het. In die teks is daar 

bewyse dat die Khoisan wel ooit HansBoesman se grot bewoon het, waar hulle tekens of 

spore van hulle unieke lewenswyse in die rotswande geïnskribeer het: jagters rondom ’n 

eland, dansers, ’n trop volstruise, mensbene, koedoes; en die graf van HansBoesman 

(157). Ironies genoeg het een van StamAbel se smousvriende sy naam bo-oor die 

rotstekening van ’n boktrop uitgekerf. Dit dien as tekstuele bewys van die verskillende 

stratifigrafiese lae in argeologiese afsettings van opeenvolgende historiese fases wat dus 

uit die rotsargief in die grot op Toorberg afleesbaar is. 

4.4 Westphal se geosentriese beginsel: Toorberg as plek 

One of our deepest needs is for a sense of identity and belonging and a 
common denominator in this is human attachment to landscape and 
how we find identity in landscape and place. Landscape therefore is not 
simply what we see, but a way of seeing: we see it with our eye but 
interpret it with our mind and ascribe values to landscape for intangible 
– spiritual – reasons. 

(Taylor 2008:1) 
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Westphal (2011b:75) beklemtoon die verwysende aard van fiksie waartydens ’n 

herkenbare plek (soos die Karoo) transformeer om sodoende deel van die fiksionele 

wêreld te word. Die geosentriese beginsel van Westphal (2011b:122), soos betoog in 

afdeling 2.4.2, fokus op plek as primêre studieobjek en die klem word dus geplaas op die 

referensiële verhouding tussen Van Heerden se teks en die Karoo as buitetekstuele 

werklikheid. Etienne van Heerden het as kind aan die voet van Toorberg op die plaas 

Doornbosch gewoon (Erasmus 1999:679). Hy noem persoonlik in ’n onderhoud met 

Schaffer (2007) die plasing van die teks teen die agtergrond van die Oos-Kaapse Karoo 

en die geskiedenis van dié betrokke streek as eienskappe wat hy in onder andere 

Toorberg romanmatig uitbou. Teenoor Grundling (2012) beklemtoon Van Heerden 

hoedat sy werk steeds geanker is in die vlaktes onder die Toor- en Kompasberg: “As jy 

kyk na die kaart voor in 30 nagte in Amsterdam kan jy letterlik al my romans daar in die 

Karoo plot” (vergelyk Bylaag A, afbeelding 1). 

Westphal (2011b) beweer dat transgressie (die oorsteek van grense) sy model vir 

ruimtelike denke onderlê. In die geokritiek (sien afdeling 2.4.2) word ruimte (“space”) 

en plek (“place”) in die letterkunde bestudeer (sien ook Prieto 2012:130). Die ruimtelike 

wending het behels dat die verhouding tussen tyd, ruimte, plek en kartering in die 

literêre teks beklemtoon is (Tally 2014:2). Die omgewing in en op die werklike (en 

verbeelde) Toorberg het oor ’n tydperk van millenniums heen veranderinge ondergaan. 

Die verhaal van Toorberg, as deel van die Sneeuberge, kan teruggevoer word na die 

aarde se vroegste geskiedenis en dien as voorbeeld van hoe tyd en ruimte met mekaar 

vervleg is (vergelyk Haraway se tipering van die Antroposeen in afdeling 2.3.2). Die 

geskiedenis van die fiktiewe Toorberg is verstrengel met verskeie kennisstelsels wat in 

die roman deur verskillende karakters in herinnering geroep word. Die geskiedenis van 

hierdie omgewing word byvoorbeeld geskakeer deur onder andere klimaatverandering 

en ekonomiese bedrywighede. Karakters soos HansBoesman beskryf ’n tydperk toe sy 

voorouers die area bewoon het en in die grotte teen die hange van Toorberg gewoon 

het. Rotstekeninge in die grotte dien as argief van daardie periode. Die vertelling dui ook 

aan hoe die Westerse bevolking hulleself in die vallei aan die voet van Toorberg gevestig 

het en geslag ná geslag veranderinge aan die omgewing aangebring het. 

Vir Buell (2005:63) is die sin van plek ’n topografiese abstraksie wat lei tot ’n gelaagde 

ervaring van tyd. Westphal (2011b) benadruk weer dat die geokritiese benadering ’n 
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identifiseerbare plek soos die Karoo as voorwerp vir geokritiese ontleding neem. In 

hierdie afdeling word daar dus na die Karoo as spesifieke geografiese plek gekyk (soos 

omskryf in afdeling 3.2) en hoe dit vervolgens in Van Heerden se roman Toorberg 

manifesteer. 

In Toorberg word hierdie gelaagde ervaring van tyd en ruimte uitgebeeld deurdat daar 

na verskillende generasies en hulle doen en late op die plaas verwys word. Die eerste 

bewoners inskribeer reeds hulle eie geskiedenis in die vorm van “Boesmantekeninge” 

(13). Plek word dus diachronies beskou deur die oë van die eerste bewoners tot die 

laaste geslag wat deur OuAbel verteenwoordig word. Die plaas Toorberg word deur 

opeenvolgende geslagte van die Moolmanfamilie getem. ’n Grondbrief word uitgereik 

om die Moolmans se eienaarskap te bevestig en grensdrade word gespan om die plaas af 

te baken. Elke geslag voeg by tot die sogenaamde ontwikkeling van die plaas en daar 

word stelselmatig damme, store, krale, ’n kerkhof en plaasopstal aangelê. Waterroetes 

word verander deur die bou van die akwaduk, sodat dit aan die mense se behoeftes 

voldoen, en skagte word geboor om ondergrondse water te bereik en beskikbaar te stel 

vir menslike doeleindes. Die natuur word onherroeplik bo- en ondergronds verander 

deur elke nuwe geslag Moolmans wat die plaas op antroposentriese wyse benut. 

Løvlie (2009) beskou plek nie bloot as ’n fisiese lokus nie, maar ook as ’n psigologiese, 

sosiale en kulturele verskynsel (sien afdeling 2.4.3). Die mens reageer volgens Greyling 

(2015:318) nie bloot op die omgewing nie, maar beїnvloed dit ook op verskeie maniere. 

Mettertyd ontwikkel die mens dan ’n sin van plek. Mense (en by implikasie ook 

romankarakters) is dus geneig om plekidentiteit, plekgehegtheid en plekafhanklikheid 

te ontwikkel wat met ’n positiewe ervaring van die spesifieke plek verbind kan word. In 

aansluiting hiermee is Buell (2005:145) van mening dat plek betekenisvol vir mense is 

deur hulle persoonlike verknogtheid daaraan, hulle sosiale verbintenis daarmee asook 

die fisiografiese kenmerkendheid (“physiographic characteristics”) daarvan. Dié 

interaksie tussen menslike ondervinding, emosionele verbondenheid en die materiële 

omgewing produseer volgens Oscarson (2010:10) plék. Carter (1993:xii) en Prieto 

(2013:13) omskryf plek kort en bondig as ruimte waaraan betekenis toegeken is. 

In die roman is daar talle voorbeelde van hierdie interverweefdheid tusen die Moolmans 

en Toorberg. Grootoupa StamAbel het die grond liefgekry en besluit om homself daar te 

vestig (vergelyk die affektiewe aspek van plek). Floors Moolman het goud gaan soek in 
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die noorde van die land, maar kort voor lank is hy terug op Toorberg, “gedryf deur die 

verlange na grond en beeste, na water en die warm veldson in die blaaie” (140). By 

Floors is daar eweneens ’n gehegtheid aan en afhanklikheid van Toorberg teenwoordig. 

Die Moolmans se verknogtheid aan Toorberg strek selfs verder as hulle natuurlike 

lewensloop omdat geen Moolman ooit sou kon loskom van die plaas af nie (17). 

Soos deur Prieto (2011) uiteengesit (sien afdeling 2.4.3), kan die ervaring van plek egter 

ook negatief of neutraal wees. Só ervaar die Skaamfamilie die plaas as ’n negatiewe 

ruimte hoofsaaklik omdat hulle uitgesluit voel van die bevoorregte res – vergelyk 

negatiewe terme soos die “Stiefveld” en die “dooie veld”. Vir die Skaamfamilie 

verpersoonlik die plaas Toorberg die verontregting en vernedering wat hulle as 

ontkende deel van die familie beleef, en hulle kan die plaas bloot bewonder vanaf die 

Stiefveld waar hulle toegelaat word om te boer. Posmeester Moolman het slegs van die 

uitskotgedeeltes van Toorberg gekry om te bewerk vanweë sy huwelik met die Katolieke 

Amy O’Leary. 

Relph (1976:49) verwys na die sogenaamde “spirit of place” of “genius loci” wat na die 

“karakter” of “persoonlikheid” van ’n plek verwys. Die term genius loci omsluit dus die 

topografie, voorkoms, ekonomiese funksies en sosiale aktiwiteite van/op ’n bepaalde 

plek. Die benutting van die topografie deur die inwoners om ekonomiese en sosiale 

aktiwiteite te bedryf, dra byvoorbeeld by tot die genius loci. Die betekenis en gevoel wat 

met plek vereenselwig word, is vir Buell (2005:63) belangrik. Empatie teenoor plek 

vorm vir Relph (1976:55) deel van die betekenisvolle ervaring ván en identifikasie mét 

plek. Die liefde wat die verskillende geslagte Moolmans vir die plaas Toorberg het, is só 

sterk dat hulle nóg in die lewe nóg in die dood die plaas kan verlaat. 

Ingeplaastheid verwys volgens Smith (2012:924) na die idee om binne-in ’n plek te 

wees, en hiervolgens is dit vir Crang (1998:109) onmoontlik om mense nié as ingebed te 

sien nie. Casey (1996:24) se konsepte van liggaamlike beweging, naamlik bly in plek, 

beweging in plek, en beweging tussen plekke, vorm deel van so ’n ingeplaastheid. Die 

Moolmans asook die StiefMoolmans woon op Toorberg: hulle “bly in plek”, maar op 

Toorberg is die magiese elemente onskeibaar van die narratief. Magies-realistiese tekste 

(soos wat Toorberg is) skep volgens Zamora en Faris (1995:6) liminale ruimtes. Aguirre, 

Quance en Sutton (2006:6) definieer liminale ruimtes as die drempel tussen twee 

ruimtes: “a crossover, a transgression or an entry into the Other”. Deur middel van die 
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magies-realistiese aard van die roman beweeg die dooies voortdurend tussen plekke en 

besoek gereeld die plaas asof hulle steeds leef. Hierdie beweging tussen plekke en sfere 

vorm ’n belangrike deel van die ingeplaastheid met verwysing na hierdie roman. 

Marais (2021:3) toon aan hoe tyd en ruimte in ’n bepaalde streek verweef is en bevestig 

daarmee die temporale aspek ten opsigte van plek. Mense gee dikwels sáám betekenis 

aan ’n plek, soos byvoorbeeld deur water op te dam (Basso 1996:57). Water (bo- en 

ondergronds) manifesteer deurentyd as een van die belangrikste elemente op Toorberg 

en die ganse roman draai om die teenwoordigheid en benutting van en soektog na 

water. Dit lei tot die bou van die akwaduk, verskeie opgaardamme en die boor van gate 

op soek na ondergrondse waterbronne. 

4.4.1 Die veelsintuiglike dimensie van Westphal se geokritiese teorie 

Smiley (1999:46) beklemtoon die mens se sintuiglike ervaring van sy of haar plek in 

reaksie op die verwydering tussen die mens en die omgewing in die moderne lewe. Die 

veelsintuiglike dimensie van Westphal (2011b:122) se geokritiese teorie word 

vervolgens benut om verdere betekenis aan die Karoo as plek toe te dig. Die visuele, 

ouditiewe, olfaktoriese en tasbare dimensies van plek word in berekening gebring om ’n 

veelsintuiglike perspektief te verskaf. Byna al die menslike sintuie word op veelvoudige 

wyse in Toorberg betrek. Hieronder sal slegs enkele voorbeelde ter stawing aangehaal 

word om die omvang van die studie te beperk. 

4.4.1.1 Die ouditiewe dimensies in Toorberg  

Die vroegste bewoners van die Toorberggebied was reeds bewus van die geluide wat 

hulle uit die natuur kon waarneem. Toe StamAbel uiteindelik op Toorberg aankom, het 

hy drie dae lank in die natuur deurgebring om die plaas in alle windrigtings te verken. 

Hy en HansBoesman het geluide waargeneem waar hulle gekamp het: 

Bedags het die bobbejaantroppe teen die berg geblaf en snags kon hulle rooijakkalse 

en tiere hoor roep agter die vure wat hulle om die kampplek gepak het. (13) 

Die verhaal word ingelui met die kolganse se geroep en eindig ook met die klaende roep 

van die kolganse. Gedurende die nagte op Toorberg kan die gorreling van die Oog, die 

getjank van die jakkalse en die snuifgrom van tiere gehoor word, en Druppeltjie kon 

selfs die ondergrondse water hoor: “hy’t bogronds gestaan, dan staan hy die water en 
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luister. Hy kon water hoor” (53). Waterwyser Du Pisani kon “Toorberg se waterare hoor 

murmel en het geweet hoe water klink” (167). 

Dit is egter, veelseggend genoeg, nie slegs geluide uit die natuur wat op Toorberg gehoor 

kan word nie – meganiese geluide maak ook dikwels deel uit van dit wat ouditief 

waargeneem kan word. Druppeltjie du Pisani het “by die windpomp sit en luister na die 

stang wat in en uit die aarde sleep” (16). Die gestamp van die boormasjien kon nagte 

lank gehoor word. Dit was die “potyster-slaweklok” (79) wat gelui het toe Druppeltjie in 

die boorgat beland het (die eggo’s van dié klok het as waarskuwing gedien dat iets 

verskrikliks gebeur het). Die geweerskoot wat Druppeltjie se dood sou aankondig, het 

ook deur die klowe weerklink. 

Tydens sy ondersoek na die dood van Druppeltjie betree magistraat Van der Ligt 

Toorberg se opstal. Terwyl hy wag om KênsTillie te ondervra, kon hy die geluide van die 

huishouding hoor: “skottelgoed wat teen mekaar klingel, bediendes se stemme, ’n 

kanarie wat iewers in ’n hok sing en teen ’n klokkie pik. Op die werf blaf ’n hond en 

verder weg dreun ’n trekker […] Vir hóm is die plaashuis die “hart van Toorberg” (101). 

4.4.1.2 Die olfaktoriese dimensies in Toorberg 

Die olfaktoriese dimensie van plek kan sterk op Toorberg as Karooplaas waargeneem 

word. Dit was veral Andreas Moolman wat deur die reuk van dou en nanag in die gees 

teruggegaan het na Toorberg toe: “Ineens het alles blootgelê: die reuke, die gevoelens, 

die donkerblou berg wat sy fier kop bo die vlakte lig, die Oog wat helder spu” 

(83).Andreas Moolman identifiseer die reuk wat hom altyd sou bybly as “Toorberg se 

reuk” (122): ’n reuk wat deur verskillende elemente tot unieke eenheid verbind word.  

Die mense en diere van Toorberg kon die ondergrondse water ruik wanneer hulle oor 

die leë boorgate buk en die soet walm, van die nat en bedompige “vet asem” (171) van 

die aarde inasem. HansBoesman se besonderse olfaktoriese vermoëns waaroor hy 

beskik om “water uit te ruik onder die grond” (67) is reeds elders genoem. Amy O’Leary-

Moolman het by geleentheid op haar woning se stoep gaan staan om vas te stel of sy 

reën kon ruik (41). Andreas Moolman het wél die familieplaas verlaat, maar nooit die 

geure daarvan vergeet nie, en soms “het hy opeens in die middel van ’n nagstraat die 

skerp geur van dou en nanag gekry” (83). Hierdie geure het Toorberg se klowe in sy 

binneste laat oopskeur en hom die reuke, gevoelens, die berg self asook die Oog se 
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helder water laat onthou. Andries Riet kon die “kanfer van die dood in die Stiefveld ruik” 

(62) toe Ouma Kitty op sterwe gelê het. Tydens die bou van die akwaduk moes die 

werkers die “groot klont rots” (186) met pikke breek en OuAbel kon die swawelreuk van 

die gebreekte klip tot op die plaaswerf ruik. 

Magistraat Van der Ligt het waargeneem dat die mense van die omgewing nie van sy 

ondersoek gehou het nie, omdat hulle die dinge van die verlede lankal “reeds vir die 

vergetelheid” gebêre het (56): “Hulle hou nie van die reuk wat loskom nie” (56). Dié 

Toorberg-reuk behels ook nie bloot slegs natuurlike reuke nie, maar ook die reuke wat 

mensgemaak is, soos byvoorbeeld “die geur van ou boeke, geweerolie en sigaarrook” 

(122). Reuke wat te doen het met die boerdery, soos “die skerp reuk van geslagte ramme 

se urine” (122) hang dikwels in die lug. 

4.4.1.3 Visuele dimensies in Toorberg 

Die romankarakters is deurentyd ingestel op dit wat hulle visueel kan waarneem. Die 

berg, Toorberg en die Toorrivier is van die eerste visuele topografiese bakens wat op die 

plaas Toorberg waargeneem kan word. Die plaasbewoners lees die natuurtekens deur 

visuele waarneming, maar is ook bewus van die magiese gebeure op Toorberg deurdat 

hulle die voetspore van die dooies kan “sien”. OuAbel Moolman het al die ou boorgate 

nageloop en op sy maag na die waterspieëls gelê en kyk. Van daar af kon hy blykbaar al 

sy oorlede kinders se gesigte op die water sien dryf. 

Die weerpatrone word visueel waargeneem en geїnterpreteer. Stoftregters wat deur die 

wind gevorm word, dien as teken van die droogte. In die grot teen Toorberg se hange 

kan ’n geologiese geskiedenis op die rotswande waargeneem word. Die sewe 

gladgespoelde klipgleuwe word waargeneem tydens die fase waarin die water 

uitgeborrel het asook nadat dit opgedroog het. 

Die visuele waarnemings op Toorberg dui dikwels op die teenwoordigheid van die water 

wat nié opgespoor kon word nie. KênsTillie het met varkore by die huis aangekom en 

daar is tevergeefs gesoek na die plek waar dit groei, omdat dit ’n aanduiding van die 

teenwoordigheid van water sou wees. Daar het “soms, skielik in die middel van die 

grootste droogte, paddastoele uit[ge]slaan – ’n klossie fyn, wit duiwelsbrode met ragfyn 

kiewe en astrante wit stammetjies. Of waar die mos soms groen skimmel onder die 

dooie populierblare” (171). 
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In teenstelling met die natuurverskynsels wat waargeneem kan word en wat die 

romanruimte definieer, is daar ook duidelike tekens van antroposentriese 

bedrywighede. Die opstal, begraafplaas, krale, damme, boorgate, akwaduk, grensdrade 

en windpompe is visuele tekens van die mens se teenwoordigheid. Die boormasjien, 

blink en rooi, “was die mooiste stuk masjinerie wat die distrik nog ooit gesien het” (190). 

4.4.1.4 Tasbare dimensies in Toorberg 

Die tasbare dimensies van Toorberg word byvoorbeeld uitgebeeld deur Oneday Riet wat 

binne-in die “koel mond” van die grot “met sy vingertoppe oor die rotswand gestreel 

[het] asof hy die prentjies met sy hande wou wakker maak” (157). Hy kon egter net die 

klip onder sy vingerpunte voel. Andreas Moolman het as kunstenaar die “sagte rooiklei 

waar die Oogwater die helderste borrel” (82) uit die taai aarde losgewoel en in sy hande 

laat vorm aanneem deur beelde daarvan te maak. 

Posmeester Moolman sou as ontheemde lewenslank na Toorberg hunker en dikwels die 

plaaswerf en die berg deur sy verkyker dophou om sodoende die verlange te voed. Sy 

vrou, Amy O’Leary, kon Posmeester se verlange na Toorberg letterlik met haar hand 

voel wanneer sy oor sy voorarm streel en die “hoendervel onder haar vingertoppe voel” 

(45). Posmeester se diep behoefte om op Toorberg te wees was dus vir Amy O’Leary 

tasbaar. 

Soois Moolman het soos alle Moolmans ná sy dood teruggekeer na Toorberg. Daar kon 

hy die bedrywighede dophou en besef dat Toorberg weerstand bied teen die 

voortdurende geboor na water. Soois kon die slae van die boormasjien voel terwyl hy 

beplan het om dié masjien te saboteer sodat daar vir ’n wyle weer stilte op die plaas kon 

wees. Hierdie slae het “die dooies in hul grafte laat wakker skrik en die voorgeslagte laat 

dwaal” (150). Tydens sy ondersoek na die dood van Druppeltjie het die magistraat alle 

moontlikhede ondersoek om die skuldige uit te wys. Hy het selfs na die boormasjien 

gaan kyk waar dit verlate in die dooieveld gelê het. Toe Van der Ligt die koue metaal van 

die boormasjien onder sy vingerpunte voel, het hy gemeen dat die boormasjien die 

skuldige in die verhaal kon wees en dit oorweeg om selfs die getuienis van die 

boormasjien af te neem (54). 

Nadat Druppeltjie in die boorgat gesterf het, het DwarsAbel teen die windpomp 

uitgeklouter. Kaatjie Danster het na hom gehardloop uit vrees dat hy van die windpomp 
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sou afspring. Terwyl sy gehardloop het, kon sy die skerp klippe onder haar voete voel. 

Daarna het sy die windpomp se rem vasgetrek terwyl sy aan die “slymerige stang, nat 

van al die werk in Toorberg se aarde in” (216) vasklou. 

Die verwantskap tussen die Moolmans en die Skaamfamilie is selde erken, maar daar 

was tog sekere fisiologiese familietrekke wat duidelik sigbaar was. Só het Shala Riet en 

DwarsAbel hulle verwantskap met mekaar bevestig deur mekaar se ore af te tas en te 

verklaar: “Ons is Bloedbroers” (62) omdat albei van hulle die kenmerkende Moolman-

ore gehad het. 

Die reeds gestorwe karakters het teruggekeer na Toorberg om daar in die liminale sfeer 

tussen lewe en dood te vertoef. As tipiese eienskap van die magiese realisme word hulle 

teenwoordigheid nóg deur hulleself, nóg deur die lewende karakters bevraagteken en 

dus “vergeet” hulle soms dat hulle reeds dood is en probeer spontaan met die lewende 

karakters kommunikeer. Met sy terugkeer ná sy dood, het Andreas Moolman die 

behoefte gehad om aan Kaatjie te raak, maar net betyds onthou dat hy reeds dood is en 

sy nog nie (67). 

Op magiese wyse slaan die bloed van Soois Moolman (wat deur die Britse soldate op die 

plaaswerf doodgeskiet is) tydens elke herdenking van sy dood teen die tuinmuur uit. 

Ella Moolman vertel aan die magistraat dat die bloed steeds ná al die jare “warm, 

klewerig” (130), onder haar vingerpunte voel.  

Nadat Druppeltjie in die boorgat geval het, loop Kaatjie Danster van die toneel af weg en 

Oneday Riet kan haar nie meer hoor stap nie, “maar hy voel haar voete oor die blare 

deur die bos val, en verder met die uitgetrapte voetpaadjie langs” (111), terwyl hy 

onthou hoe sy hom as kind gedra het.  

4.4.2 Die stratigrafiese beginsel van Westphal se geokritiese teorie 

Volgens die stratigrafiese beginsel van Westphal (2011b:122, 137) se geokritiese teorie 

word argeologiese afsettings van opeenvolgende historiese fases bestudeer. Vergelyk 

ook die meer volledige bespreking in afdeling 4.3 waar geologiese merkers 

geїdentifiseer is as deel van die bespreking oor die Antroposeen. ’n Gegewe plek, soos 

die Karoo, word dus saamgestel uit ’n akkumulasie van momente uit die verlede. 

Almond (2017) beweer dat een honderd miljoen jaar se geologiese tyd in die Karoo 
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vasgelê is deur opeenvolgende lae sediment. Die plaas Toorberg kan dus gesien word as 

’n verbeelde mikrokosmos van die reële Karoo (synde die groter streek waar daar in die 

rotse ’n wye verskeidenheid fossiele aangetref word) en wat dien as bewys dat ’n rekord 

van vroeë evolusie in hierdie kom gepreserveer is. 

Vir Smith (2012:890 ) begin alle menslike ondervinding by plek. Ouma Olivier dink terug 

aan die pad van “durf en geloof wat StamAbel met sy waens moes oopkap, weg van die 

Hollandse en Engelse oorheersing aan die Kaap” om “die land te kersten, die ongediertes 

uit te roei, om hier te ploeg en te saai” (179). Voortvloeiend hieruit beskou Smith 

(2012:889) bioregionaliteit as een van die kernaanduiders van plek. Plek word dus in 

die volgende onderafdeling ondersoek as die omgewing waarbinne die verhouding 

tussen alle organismes – sowel menslik as niemenslik – ontstaan. In afdeling 4.5 word 

gefokus op gebeure op die plaas Toorberg, synde ’n unieke ekostreek wat deur die mens 

se teenwoordigheid versteur word en waar elke ekostreek deel van ’n groter biostreek 

vorm. 

4.5 Die bioregionale beginsel: Toorberg as fiktiewe biostreek  

Aarde, dink hy. My vrugbaarste aarde. Hange met rooi- en suurgras. 
Paradysberg was die ander naam wat StamAbel glo oorweeg het, maar 
toe die aandmis uit die Vleie opstaan, die ganse met hul klae begin en hy 
in die lig van die vlamme na die skarrelende Boesmantekeninge teen die 
grot se wande kyk, het hy gedink: Onbegryplike aarde. Tóórmooi. 
Toorberg. (189) 

Dis reeds deur Van Heerden self op rekord geplaas dat die roman Toorberg in die 

Kamdeboo-streek op die plaas Doornbosch in die distrik Graaff-Reinet afspeel, waar die 

skrywer Etienne van Heerden as kind gewoon het. ’n Reële en herkenbare geografiese 

ligging word hier tot ’n verbeelde romanruimte getransformeer. 

Die Karoo, waar die fiktiewe plaas Toorberg dan geleë sou wees, voldoen aan al die 

vereistes van Lynch e.a. (2012:3) en McGinnes (2005:189) se definisie van ’n biostreek. 

Hiervolgens is ’n biostreek ’n unieke streek met natuurlike grense en kenmerkende 

geografie, ekosisteme, herkenbare landvorme en ’n unieke menslike kultuur. Sale (2016) 

dui aan dat ’n biostreek (soos byvoorbeeld die Karoo) gekenmerk word deur kleiner 

onderafdelings genaamd ekostreke. Ekostreke word volgens McClosky (1997) intern 

gekenmerk deur hulle duidelike karakter, en uiterlik aan hulle konteks binne die streek. 
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Die Karoo vorm dus in die romanuitbeelding die groter biostreek met die plaas Toorberg 

as die kleiner ekostreek wat deel uitmaak van die groter geheel. 

Ekostreke kan volgens McClosky (1997) ontleed word op grond van fisiese, biologiese 

en kulturele vlakke. Die ontleding van ’n ekostreek berus daarvolgens op die kartering 

van die landvorme, geologie, klimaat en hidrologie, en hoe hierdie betrokke omgewings-

faktore saamwerk om ’n gemeenskaplike agtergrond vir lewe in dié spesifieke plek te 

vorm.  

4.5.1 Fisiese en biologiese eienskappe 

Hierdie afdeling moet saamgelees word met afdeling 4.3.1, waar die berg as deel van die 

bespreking oor die Antroposeen ook ter sprake kom. Die werklike Toorberg word 

beskou as die derde hoogste bergpiek in die Wes-Kaap, troon 2400 meter bo seevlak uit 

en vorm deel van die Sneeuberge, wat die Sentrale Karoo van die Oos-Kaap skei. Die 

vroegste inheemse bewoners van die omgewing het die berg Toorberg genoem omdat 

dit so waterryk was. Strome, watervalle en fonteine word deur die wintersneeuval 

gevoed. Toorberg bied ’n uitsonderlike blik op verskeie dorpe en berge van 

aangrensende distrikte. Op ’n helder dag kan Patensie in die suide, Somerset-Oos in die 

ooste en selfs die Nuweveldberge vanaf Toorberg gesien word. Die geluid van 

ondergrondse strome water meters onder die oppervlakte is hoorbaar en word slegs op 

’n paar plekke as fonteine sigbaar (Willis 2021). Aangesien Toorberg nie ’n 

alleenstaande entiteit is nie, word daar (ook in die romanuitbeelding) aandag aan die 

omstreke van die berg gegee terwyl die berg steeds die hooffokus van die vertelling bly. 

Die fisiese en biologiese eienskappe van die plaas Toorberg as fiktiewe ekostreek is 

uniek in sy volledige samestelling. Op Toorberg het StamAbel (volgens Haenke 2017 se 

definisie) “a life region” ontdek in die sin dat hy die grond liefgekry het en uit 

verwondering oor dié nuwe wêreld met sy Oog, vleie en gras, die berg Toorberg genoem 

en besluit om sy plaas dieselfde naam te gee (13, 14). 

’n Biostreek, aldus Alexander (1996:3), word nie deur wetgewing, deur middel van 

stippellyne en grense bepaal nie, maar deur die natuur sélf, met ’n gemeenskaplikheid in 

klimaat, geologie, hidrologie, spesies, en aardvorme. Die terrein van bewussyn is dus 

belangriker as presiese grense. “Daar in Toorberg se lies het StamAbel kamp gemaak en 

sy plaas beplan” (13). Die fiktiewe plaas is aanvanklik soos ’n reële biostreek volgens 
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natuurlike grense aangelê. DwarsAbel roep die storie van Toorberg in herinnering soos 

dit aan hom oorvertel is toe hy ’n kind was. Daarvolgens het sy oupagrootjie daagliks te 

perd teen een van die grense van Toorberg opgejaag. Dié grense is voorheen deur ’n 

rivierloop, die kim van ’n heuwel of bloot ’n streep doringbome gevorm (77). StamAbel 

het die omgewing vir drie dae lank in alle windrigtings verken om sodoende vas te stel 

wat die streek se eienskappe in terme van grond, water en dierelewe sou behels. 

Sale (2016) gebruik ook die term biostreek om ’n waterskeiding te benoem. Só ’n 

waterskeiding behels ’n area wat gedefinieer word deur ’n netwerk van sytakke wat in ’n 

sentrale rivier uitmond. Hierdie definisie kom ook terug in die romanbeskrywing van 

die plaas. Toorberg het oor natuurlike waterskeidingsgrense, grond- en 

terreineienskappe beskik. StamAbel het “die trek gebring tot by die Toorberg se 

Soetveld, waar die Oog se water oopgesprei het in die loop van die Toorrivier. Daar het 

hy staning gemaak en besluit dat dit die aarde is waarin hy en sy nageslagte wou 

heengaan” (14). Die fiktiewe Toorrivier verskaf ’n natuurlike waterskeidingsgrens en is 

die sentrale rivier wat ’n lewensaar vorm en waarlangs die romankarakters hulleself 

gevestig het. Die opsig waarin die romanplaas Toorberg afwyk van die geografiese reële 

tipiese Karooplaas, is die waterrykheid. Hierdie afwyking is funksioneel, want dit skep ’n 

magiese of toorkwaliteit aan die verbeelde ruimte/plek (en stem ook ooreen met die 

historiese gegewe dat die inheemse bewoners die berg so genoem het). 

Tipies van ’n plaas in die Karoostreek was daar egter ook tye van knellende droogte. 

Toorberg se water, by monde van die bewoners, het opgedroog as gevolg van ’n vloek 

wat na bewering op die baasskap van DwarsAbel sou rus. Die plaas was aanvanklik 

veronderstel om na De la Rey Moolman, die dromer, met sy sensitiewe, ingedagte 

geaardheid te vererf. Op presies dieselfde tyd wat OuAbel vir De la Rey uit sy testament 

weggelaat het, het die sewende Oog oornag opgedroog asof die natuur wou wraak neem 

oor dié besluit. 

Die ander ses oë het nog sewe maande lank sterk geborrel, maar teen die einde van 

die somer het ook hulle in sterkte begin afneem. Die water het nie meer dieselfde 

druk gehad nie. Die wegsyfering in die rivierloop was te veel en al minder water het 

die landerye bereik. (181) 

In die teks word daar onverpoosd planne beraam om hulle eie water, die sogenaamde 

“Toorbergwater” (43), vir die boerdery op alternatiewe maniere te bekom. In die roman 
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is die ondergrondse water van die grootste belang omdat die bewoners van die 

familieplaas daarop staatmaak vir oorlewing. Daar word water gewys en na water 

geboor, maar nie ’n enkele boorgat lewer enige water op nie en die klaende roep van die 

kolganse kan daagliks oor Toorberg gehoor word. Posmeester verklaar dit as volg: “’n 

reënroep” (42). Toorberg blyk egter ’n plaas met volop water te wees, selfs al is dit 

verborge: 

Dié plek waar jy altyd water kan hoor loop, iewers, as jy jou oë snags toemaak en jy 

staan buite in die wind. Of soms kan jy water ruik op die wind en jy kan sien dat die 

diere dit ook ruik en hul ore spits. Iewers is daar strome borrelende water, dit bly 

net verborge, asof die aarde skaam is. (170; my kursivering) 

In ’n poging om ’n begrip te ontwikkel vir die natuurlike geskiedenis van ’n streek, 

bestudeer bioregionaliste onder andere ook die geologiese eienskappe van die grond 

(Sale 2016). Net so word Toorberg in die roman op bioregionale wyse uitgebeeld. Op 

Toorberg word die tipiese geologie van die Karookom aangetref, wat hoofsaaklik uit 

gelaagde dolerietplate bestaan; vergelyk die beskrywing van die verskillende lae 

waardeur geboor word in die roman (19). 

4.5.2 ’n Unieke menslike kultuur 

Vir Lynch e.a. (2012:3) en McGinnes (2005:189) vorm ’n unieke menslike kultuur 

integraal deel van ’n bepaalde biostreek. In aansluiting hierby wys Alexander (1996) 

daarop dat die bepaling van ’n biostreek onder andere ook ’n kulturele fenomeen is wat 

die fokus op die plaaslike bevolking, kennis en oplossings plaas. Menslike kultuur sluit 

volgens Lynch e.a. (2012:3) en McGinnes (2005:189) die volgende in: grondgebruik, 

landbouaktiwiteite, taal, godsdienstige en kulturele praktyke, plaaslike kennis en 

gemeenskappe. In die roman is daar ’n baie duidelike kulturele onderskeid tussen die 

verskillende gemeenskappe. 

HansBoesman wat verwant is aan die oorspronklike “Boesmans” wat die plaas Toorberg 

bewoon het, het steeds oor die nodige kennis en oplossings beskik om StamAbel te kon 

lei, “die nek oor, die vleie deur, Toorberg se kranse op tot waar die soet, helder water uit 

die sewe klipgleuwe van die fontein spu” (13). Ongekend aan die Karoo het water op 

magiese wyse by die sewe klipgleuwe van die fontein uitgespu, maar net so 

onverklaarbaar ook weer opgedroog. Vergelyk hierdie insident in die roman met Sale 

(2016) se idee dat bioregionaliteit ’n filosofie is wat sterk steun op die kultuur van 
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inheemse mense en hulle vermoë om in harmonie met die natuur te leef. Anders as die 

Europeërs soos StamAbel, het die “Boesmans” in hierdie streek nog direk van die grond 

geleef. In die teks word die “Boesmans” uitgebeeld as sodanig selfgenoegsaam, dat hulle 

geen behoefte aan verandering begeer of ervaar het nie (13). 

StamAbel het selfs op ’n paar “Boesmans” afgekom wat besig was om heuning uit te haal, 

maar hy het hulle met geweervuur verjaag. Die teenwoordigheid van die “Boesmans” 

word uitgebeeld in die rotstekeninge wat in die grot aangetref word asook die 

afstammelinge wat steeds op Toorberg woon (sien ook afdeling 4.3.3). HansBoesman 

vertel aan Oneday Riet die storie dat sy mense deur die boere doodgeskiet is, maar dat 

HansBoesman self destyds gevang is en aan StamAbel oorhandig is. 

Jacobs (2017) plaas klem op die direkte invloed wat die ekologiese leefomgewing het op 

die manier waarop mense met mekaar omgaan. In bioregionale terme verteenwoordig 

die fiktiewe plaas se bewoners ’n gemeenskap met ’n unieke menslike kultuur (sien 

McGinnes 2005:189; Lynch e.a. (2012:3). Die romangegewe onderskryf Flint (2015) se 

definisie van bioregionaliteit omdat die geografiese streek wat in die roman beskryf 

word, ook bestaan uit ’n unieke kombinasie van plante, diere, geologie, klimaat en 

waterkenmerke. Dié ongewone (vergeleke met ’n tipiese Karooplaas) kombinasie van 

eienskappe van die plaas situeer die roman in ’n magiese sfeer wat deur Brink (2003:5) 

as Van Heerden se “gedurfde ontginning van inheemse materiaal” en “’n soort 

argetipiese Afrikaanse geskiedenis” beskryf word. 

Magiese realisme wat gesetel is in realisme vervleg, volgens Faris (1995:170), die 

magiese met die tradisionele werklikhede. Die element van die magiese in die 

Afrikaanse letterkunde kan ook toegeskryf word aan die invloed van die inheemse volke 

soos die San en die Xhosas. In Toorberg, soos in Kikoejoe, manifesteer ’n mitiese dier 

genaamd die tokkelos. Die ouer geslag op Toorberg, soos Kaatjie Danster, glo dat die 

tokkelos werklik bestaan en dat hy “’n aapduiwel [is] wat op Slams se skouer sit” (196). 

Kaatjie beweer dat sy sélf die tokkelos in haar huis gesien het. Oneday Riet probeer egter 

die mense oortuig om nie te glo aan die bestaan van die tokkelos nie en om ook nie van 

Slams se dienste gebruik te maak om die bose te besweer nie. Oor Slams se herkoms is 

die mense van Toorberg dit nie eens nie:  
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Slams was maar altyd daar – sommige mense sê voor StamAbel, Jan Swaat en 

HansBoesman die vallei ingetrek het. Party sê StamAbel het hom laat kom uit 

Mosambiek, ander sê uit die Bo-Kaap, want hy was half Maleis. Sommige mense het 

weer gesê hy kom uit Midde-Afrika, want hy gooi beentjies soos die mense wat 

onder die ewenaar in die reënwoude woon. (195) 

Menslike kultuur, wat inherent deel uitmaak van die bioregionale eienskappe van ’n 

streek, word deur McGinnes (2005:189) beskryf as onder andere godsdienstige en 

kulturele praktyke asook plaaslike kennis. In die roman woon Slams teen een van die 

hange van Toorberg en word beskryf as “die man in die jakkalsvelle wat weghink na sy 

bergstruis toe” (191). Hy staan ook bekend as die “grilman” (184), die “toorder” (156) of 

die “tokkelosman” (156) wat vir Kaatjie Danster “kwaadgoed” (156) kook. 

Volgens oorlewering het Slams ’n ekstra oog en staan die tyd stil in sy teenwoordigheid. 

Slams se verklaring vir Druppeltjie se dood is dat hy ’n gees gesien het en dat hy wat 

Slams is, gesien het toe Druppeltjie die gees sien: “Die plaas is vol geeste. Snags sien ek 

hulle loop, wit loop hulle, soos boerbokke loop hulle, oor die drade, orals” (165). Volgens 

Slams het Druppeltjie, wat soos sy ma KênsTillie en sy pa Waterwyser, ook die binneste 

oog het, in die bos geloop toe die gees van sy voorvader aan hom verskyn het. Uit pure 

skrik het Druppeltjie agtertoe getrap en in die boorgat beland. Die voorvader wat vir 

Druppeltjie geroep het, was volgens Slams die onterfde De la Rey Moolman. KleinKitty 

Riet spekuleer ook of die Slams nie dalk verantwoordelik is vir Druppeltjie se dood nie. 

Sy wonder wat die Slams soos ’n “bostokkelos” (194) daar naby die gat gedoen het. Sy 

vra haarself af: “Het Slams Noag getoor om na die naaldekoker te gryp en in te val? Wou 

hy Noag se balletjies hê?” (194). 

Alexander (1996:4) is dit eens met McGinnis dat die bepaling van ’n biostreek ook ’n 

kulturele fenomeen is wat op plaaslike bevolking, kennis en oplossings fokus. Op 

Toorberg het Slams nie slegs oor kennis beskik wat vir die ander karakters verborge 

was nie, maar hy het ook spesiale kragte gehad. Hy het altyd geweet wanneer om op te 

daag – by geboortes en by sterftes. Slams het Ouma Kitty se dood verwag en haar gees 

afgewag. Slams het ook vir “Soois Moolman dood gedink”. Soois het Slams by die 

hanslammers betrap waar tien lammers elk aan een van Slams se vingers suig. Daar het 

Soois vir Slams ’n loesing gegee en laasgenoemde het ’n vloek oor Soois uitgespreek. “Die 

jaar daarná is Soois met ’n koeël in die gorrel dood” (195). Volgens Brink (2003:5) 

beskik Suid-Afrika oor ’n lang aanloop tot magies-realistiese gebeure in verhale wat 
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gevoed word deur die inheemse orale vertelkuns en andersyds deur Boerevertellings 

oor spoke. 

Dié verteltradisie word in die tekswêreld van Toorberg voortgesit deur die onderskeie 

karakters se mondelinge weergawes van onder andere die gebeure rondom Druppeltjie 

se dood. Op Toorberg beskik sommige karakters oor ’n intuїtiewe aanvoeling oor 

historiese gebeure, maar ook oor wat nog in die toekoms gaan gebeur. Toe Abel 

Moolman dood is, het Shala Riet vooraf kennis gedra daarvan: 

Hy kon al in Toorrivier se droë loop Slams se brousel ruik – dit was die 

doodsbrousel; met dié reuk sal hy hom nooit misgis nie, want destyds met Pa 

Andries se dood het Slams dieselfde brousel aan die deurposte van die Skaamfamilie 

se huis kom smeer. Dit sou die bitter Andries Riet ’n veilige reis besorg, het Slams 

gesê. (200) 

Slams se kennis van die plante van hierdie streek word in die roman belig. Toe OuAbel 

ná Druppeltjie se dood verdwyn, het Ella die Slams laat roep om sy beentjies te gooi en 

sodoende haar man op te spoor, maar Slams het tevergeefs na OuAbel gesoek. Hy het 

“eers in die vroeë mis teen Toorberg se kranse gaan dwaal, waar hy nat blare gepluk het 

– blare met die vog van die nag nog op hulle, met die lewe wat op hulle spikkel in blink 

vet druppels” (182). 

Wahl (2017) benadruk Berg se konsep dat ’n biostreek nie slegs ’n geografiese landskap 

is nie, maar ook ’n landskap waarin antropologiese studies, historiese weergawes, 

sosiale ontwikkeling, gewoontes, tradisies en kuns alles ’n rol speel – aspekte wat Marais 

(2021) ook aanspreek in sy monografie oor Platberg. Dis ook geldig met verwysing na 

Toorberg: Slams word deur die ander bewoners geraadpleeg om sodoende insig te 

probeer ontwikkel in die verlede, die hede en die toekoms: 

Dan gooi die Slams sy beentjies in die oop kol en gaan staan hande-viervoet. Hy 

bokspring, haal swaar asem, proes soos ’n bok wat skrik en kyk opeens langs Ella se 

bene op, stadig tot in haar gesig. Die Slams se hande wapper soos vlermuise oor die 

bene; skaduwees wat dans; hy beduie hier en daar, en met haar hand voor haar 

mond en haar oë wydgesper, begin Tillie stadig op haar hurke neersak. (183) 

Sommige Toorbergkarakters se intuїtiewe vermoëns is besonder goed ontwikkel. 

KênsTillie, Waterwyser en Druppeltjie het ’n gawe om te “sien” wat vir ander karakters 

verborge is. Slams bevestig hierdie vermoë: “Hulle sien die water. Hulle sien die 

voorvaders. Hulle kyk en sien. Nie soos die ander mense hier nie” (166). Waterwyser 
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reken self dat hy weet hoe water klink omdat hy hierdie gawe deur sy genetiese 

samestelling verkry het. Waterwyser wys water vir ’n beroep. Hy loop met mikstokke 

rond op ’n plaas waar die boer graag wil boor en soek dan die ondergrondse waterare. 

“Hy kon sê waar die are loop, hy kon voel hoe die mikke hardnekkig in sy hande buig, al 

sit hy hom hóé teë” (167). Vergelyk in hierdie verband ook afdeling 4.2 waarin daar in 

meer besonderhede na die sogenaamde “waterdwalers” verwys word. 

Waterwyser noem Noag sy “waterkind” waaraan KênsTillie “op die rotsplaat, glad 

gevreet deur eeue se fonteinwater”, geboorte gee (170). Net Waterwyser het die 

geboorte geruik waar hy aan die voet van die berg gestaan het. 

KênsTillie het die dag van Druppeltjie se dood (asof sy voorkennis daarvan gehad het), 

met die voorvaders begin praat:  

Eers met die wit, eelterige stam van die boom agter Posmeester. “O, Grootoupa 

Abel,” het sy saggies gefluister, maar haar stem het soos die ligste wind van die 

vroegoggend tot in almal gesny. “En Grootouma Magtilt,” het sy geprewel en getas na 

die dik klos blare van ’n ander boom. Stadig het sy nader beweeg, tot langs Ella. “En 

Grootoom Lucius!” het sy uitgeroep en haar hand uitgesteek, skielik weggeruk en om 

en om begin tol, drie lanterns omgeskop, haar voete krakend deur die blare terwyl 

haar hare en goiingsak in die lae takke van die bome aan die rand van die oopte 

verstrengel raak. (218) 

Die Skaamfamilie verteenwoordig ’n genetiese vermenging van die “Boesmans” en die 

Moolmans. Hulle word egter nie deur die Moolmans as familie erken nie en daarom 

verander hulle hulle van na “Riet” toe. As afstammelinge van die “Boesmans”, eerbiedig 

die Skaamfamilie die grot met die rotstekeninge asook HansBoesman se skedel. Brink 

(2003:5) bestempel Toorberg nie slegs as ’n herskrywing van die “gedeelde en tog 

tragies geskeide verlede van wit en swart in Suid-Afrika” nie, maar ook as ’n 

ondergrawing daarvan. Die lewe van vyf generasies in ’n geslote klein samelewing in die 

Oos-Kaap word in beroering gebring deur die besoek van magistraat Van der Ligt. 

Hierdie vreemdeling van buite versteur die “prekêre” balans wat oor die jare heen 

gehandhaaf is tussen die twee vertakkings van ’n gesplete familie: “die wit heersers, die 

Moolmans, en die bruin StiefMoolmans” (Brink 2003:6). 

Die Moolmanfamilie beskik oor die kaart en transport van Toorberg wat hulle die 

wettige eienaars daarvan maak. Hulle is bloedverwante van die Skaamfamilie, maar 

ontken dit as gevolg van die skande daaraan verbonde. StamAbel vestig die familie op 
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die plaas en hulle bedryf ’n florerende boerdery. Die Moolmans word as “een van die 

pionierfamilies” (83) beskou. Magistraat Van der Ligt het homself afgevra:  

Waarom sou die Afrikaner soveel respek hê vir die familiehuis – ’n huis soos baie 

ander? Miskien net groter, met meer beddens, meer sitplekke om die tafel, meer 

bediendes, ’n familiebybel wat voorin van stambewustheid getuig. Maar waarom die 

tempelagtigheid van so ’n huis? Die stoere voorgeslagte teen die mure, die kieries in 

die houer in die voorhuis, sommige blinkgevat deur hande wat lankal in beendere 

verander het. Die solder, wat soos ’n kollektiewe geheue geslagte se uitskotsels 

vergaar. (101) 

Magistraat van der Ligt beskou Toorberg as ’n tipiese Afrikanerplaas: “[H]ierdie plaas is 

soos vele ander plase in Afrikanerbesit, die familie herinner my aan soveel ander 

families, die individue aan mense wat soveel kere voor my in die howe verskyn het” 

(160). 

Soos in afdeling 4.2 aangetoon, word die plaas in twee gedeeltes verdeel: die Soetveld en 

die Stiefveld. Die Moolmanfamilie boer op die Soetveld waar daar volop water, weiding 

en saaigrond is, terwyl die Skaamfamilie op die Stiefveld (“daardie giftige stuk aarde”) 

boer. Die Stiefveld is ook bekend as die “dooieveld” omdat weiding en water daar skaars 

is. Oneday Riet beskryf die Stiefveld as “die stuk brak veld teen die berg se dooie hang” 

(89). Amy O’Leary Moolman noem die Stiefveld weer die “uitskot van Toorberg”(114). 

DwarsAbel het die Stiefveld aan die Skaamfamilie beloof vir die volgende honderd jaar. 

Die landbouaktiwiteite op Toorberg verskil natuurlik drasties van dié in die Stiefveld. 

DwarsAbel is die trotse eienaar van ’n merinostoet terwyl die Skaamfamilie met bokke 

boer. Oneday Riet vra verbitterd wie aan die kortse ent trek ten opsigte van die 

boerdery in die Stiefveld in vergelyking met die boerdery op Toorberg. 

Die Moolmans kan met groot sukses saaiboerdery op Toorberg toepas terwyl die 

Stiefveld heeltemal te droog en klipperig daarvoor is. Die beplanning van Toorberg se 

boerdery is antroposentries omdat dit wentel om die bevrediging van die menslike 

behoeftes aan voedsel, water, energie, behuising en materiale. Saans het OuAbel homself 

in sy studeerkamer teruggetrek waar hy beplanning vir die boerdery sou doen. Tydens 

hierdie beplanningsessies het OuAbel ook soms geproe aan die daggatee wat Slams vir 

KênsTillie voorgeskryf het. Daarna sou die Slams, op magiese wyse, met sy geel, 

laggende tande en die beentjies om sy polse (en StamAbel in hallusinasies) voor OuAbel 

opdoem om hom te ondervra oor die manier waarop hy boer. 
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Alhoewel die fiktiewe plaas met sy unieke ekologie sigself dus leen tot die beoefening 

van ’n ekologiese ekonomie, word daar té veel klem op ’n mensgesentreerde benadering 

geplaas en die situasie word onvolhoubaar as gevolg van die opdroog van die 

waterbronne. 

4.6 Gevolgtrekking 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat Van Heerden se bekroonde roman 

Toorberg (1986) op verskeie wyses met die Karoo in gesprek tree, wat hier op magies-

realistiese wyse getransformeer word tot ’n fiktiewe plek. Ten spyte van die magiese 

ingrepe wat volgens Faris (2004) in sulke tekste glad nie die realistiese ophef nie, kom 

daar talle herkenbare ooreenkomste tussen die tekstuele weergawe en die geografiese 

Groot-Karoo tot stand (vergelyk die bespreking van Westphal (2011b) se geokritiek in 

afdeling 4.3). Die vertelling is gesitueer op die plaas Toorberg in die Kamdeboovallei 

naby Buffelskop, wat opvallende outobiografiese en geografiese ooreenkomste vertoon 

met die familieplaas van Van Heerden se jeug. In afdeling 4.3.1 is daar uitgebrei op 

hierdie spesifieke verwantskap tussen Toorberg as werklike en as verbeelde plek. 

Die stofomslag van die werk (sien Bylaag A, afbeelding 3) stel alreeds by implikasie ’n 

greep van die menslike geskiedenis op die plaas Toorberg voor met die strak afbeelding 

van ’n boorgat wat uiteindelik Druppeltjie du Pisani se ondergrondse grafkelder word – 

met die berg wat as getuie oor die toneel waak. Die stamplaas is volgens Erasmus 

(1999:688) die “noodlotsruimte waar die Toorberg onverbiddelik oor hulle [die 

romankarakters] troon en hulle is verder ook vasgevang binne die geskiedenis en hulle 

herkoms (tyd), wat ’n deterministiese invloed op hulle lewens het en soms heel konkreet 

die keuses wat hulle kan uitoefen beperk”. Die Karoofamilieplaas word sodoende verhef 

tot materiële subjek in die sentrum van die vertelling. In afdeling 4.2 is die teoretiese 

vertrekpunte van die nuwe materialisme toegepas om die fiktiewe Karooplaas as 

materiële ruimte te beskryf. 

Die representasie van byvoorbeeld die berg en die water in die voorbeeldteks strook 

met die kernidees van die nuwe materialisme wat die materiële wending in die 

literatuurkritiek aangekondig het – oor die wese van materie: naamlik dat dit lewend is, 

en op interaktiewe en verhalende wyse met ander materie in alliansie tree (Smith 2014). 

Die voorbeeld van die water wat handelend optree en “weier” tydens die booraktiwiteite 
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van die Moolmans, word verbind aan Morton (2011b) se konsep van die vreemde 

vreemdeling. Hiervolgens kan materie (soos in hierdie geval die ondergrondse water) 

terugtrek in “alliansie” (soos Cohen (2014) dit stel) met ander materiële elemente (soos 

die klipbanke op Toorberg wat dit beskerm) uit weerwraak teen die mens se outoriteit 

en antroposentriese aspirasies. 

Die verband tussen mens en materie word dus in afdeling 4.2 ondersoek deur die 

identifisering van sekere materialiteitsmerkers. Dit is veral die noue interaksie van die 

romankarakters (soos Kaatjie Danster, HansBoesman en die Du Pisani’s) met die natuur 

wat in hierdie afdeling enersyds beklemtoon word as uiting van ’n materiële 

ingesteldheid, maar andersyds ook as bewys van die materiële uitruiling of intra-aksie 

(aldus Barad 2003) tussen subjek en objek en die gevolglike opheffing van die 

onderskeid tussen natuur en kultuur. In die openingstoneel is Kaatjie Danster getuie 

daarvan dat alles op dié plaas in die teken van water staan toe sy die “reënroep” van die 

kolganse na water waarneem. Verskeie romankarakters rig hulleself tot ’n vergeefse 

soektog na die verborge en ontwykende “Toorberg-water” (43). Die fontein met die 

sewe oë droog heeltemal op en Waterwyser du Pisani wys ondergrondse water aan, 

maar dit lei tot die boor van droë boorgate – “Toorberg bied weerstand”, verklaar Soois 

Moolman (150). Die plaas roep “hokaai Abel” (192). Dis eers wanneer Abel Moolman 

oorgee aan die aarde deur die boorpunt te begrawe dat die weierwater weer terugkeer 

in die vorm van reën. 

Die bandontwerp van die roman suggereer verder dat die mens deel sal word van die 

aarde; dat daar ’n proses van aardwording of geologiewording voorhande is (waarop 

daar in afdeling 4.4. uitgebrei is). Yusoff (2015a:3) se benoeming van die mens as 

geomorfiese agent en mitiese Antropos wat die struktuur van die aarde verander, blyk 

veral uit die antroposentriese boerderyaktiwiteite (soos die uitgrawe van die akwaduk) 

wat op Toorberg onderneem word. Die Moolmanfamilie wend alle pogings aan om hulle 

eienaarskap en identiteit te vestig deur die “makmaak” van die plaas: benoeming, 

bewerking, die oprigting van heinings en die fisiese geweld van afsetting (sien Warnes 

2011:12).  

In Toorberg word vorme van dominansie uitgewys en mettertyd ondermyn: die 

uitbuiting en onderdrukking van die natuur, die swart bevolking en die vrou. Die stryd 

teen die onreg en die onderdrukking van mense (byvoorbeeld die Skaamfamilie) word 
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dikwels in verband gebring met die misbruik van die natuur, en dit is ook geldig met 

betrekking tot hierdie romaninhoud. Narratiewe oor materie, of verhaalde materie gee 

volgens Iovino (2012b:137) uiting aan die krag van materie om dinamiese betekenis in 

en oor beide menslike en niemenslike liggame te bou. Van Heerden ontgin boonop die 

magiese vertelmodus om by wyse van vertelling ’n nuwe wêreld op die plaas Toorberg 

te skep waar alles, as gevolg van die ontoeganklikheid van water, in die teken van verval 

en ondergang staan. 

Die landbouaktiwiteite op Toorberg word in afdeling 4.3 voorgestel asof die Moolmans – 

soos die mitiese Antropos waaroor Yusoff berig – se handelinge die kontoere of geologie 

van die grond in die proses verander; dat hulle bewerkte grond as ’t ware Antroposeen-

grond word (sien Kotzé 2014). In hierdie afdeling word talle topografiese en veral 

geologiese romanverwysings uitgewys wat as Antroposeenmerkers bestempel kan 

word. De Bruyn (2013) verwys in hierdie verband na die geologiese dimensies van ’n 

literêre teks en voer aan dat geologiese jargon nie slegs die tema of intrige ondersteun 

nie, maar ook geologiese fokus aan ’n verhaal verskaf. Hy tipeer sodanige tekste as 

geologiese romans. 

Hierdie merkers, soos byvoorbeeld fossiele of klip, illustreer ook verskillende tydskale, 

naamlik die Moolmans se kort familiegeskiedenis (historiese tyd) teenoor die aarde se 

oergeskiedenis oor tydsgrense heen (geologiese tyd). Die verloop van geologiese tyd 

word in die opeenvolgende historiese lae van die aarde geberg soos in ’n argief en is in 

talige menslike terme bykans onmeetbaar. 

Soos reeds betoog, benoem Yusoff (2015:5) hierdie nuwe staat van geofisiese 

aardwording en erken daarmee die mens se geologiese subjektiwiteit. Die mens word 

dus nou ook ’n aardkrag, waarmee die aanvanklike skeiding tussen sfere soos natuur en 

kultuur ondermyn en omgekeer word. Op die plaas Toorberg is die natuur derhalwe nie 

die blote agtergrond waarteen menslike sosiale interaksie afspeel nie, maar vorm dit ’n 

integrale deel van die saambestaan van die menslike en niemenslike. 

In afdeling 4.4 word die klem geplaas op die geosentriese aard van die roman, en 

spesifiek met verwysing na Westphal (2011b:122) se geokritiek waarvolgens ’n 

herkenbare plek soos die Karoo getransformeer word om sodoende deel van die 

fiksionele wêreld te word. Die ingeplaaste of “embedded” romankarakters op Toorberg 
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ontwikkel mettertyd ’n persoonlike verknogtheid aan die plaas, wat sintuiglik deur hulle 

ervaar word. Westphal se veelsintuiglike beginsel word onder meer betrek om die 

karakters se ingeplaastheid te oorweeg (sien Prieto (2011) oor die onderskeid tussen 

ruimte en plek in die bespreking in afdeling 2.4.2). Hierdie veelsintuiglike beginsel 

behels die gelyktydige visuele, ouditiewe, olfaktoriese en tasbare dimensies van plek. 

Die teorie van Westphal (2011b:122, 137) oor stratigrafie is in afdeling 4.4.2 aangewend 

om die opeenvolgende historiese fases in dié Afrikaanse literêre teks aan te toon. 

Verskillende karakters in die roman verteenwoordig die onderskeie historiese fases in 

die vertelling. So verteenwoordig HansBoesman byvoorbeeld die tydperk toe die plaas 

Toorberg deur die “Boesmans” bewoon is en dien die Boesmantekeninge in die grot as 

argivale bewyse van hierdie groep mense se teenwoordigheid in die Karoo. Insgelyks 

dien die teenwoordigheid van fossiele op Toorberg (vergelyk die reusagtige skedel wat 

oopspoel) as aanduiders van geologiese tyd. Die konsep dat geologiese tyd oneindig is, 

word bevestig deur die generasionele aard van die roman wat die lotgevalle van die 

verskillende generasies soos die Moolmans uitbeeld, soos gedokumenteer in die 

geslagsregister voor in die teks (sien Bylaag A, afbeelding 5). 

Die toepassing van die bioregionale beginsel in afdeling 4.5 fokus opMcGinnis 

(2005:189) se definisie van ’n biostreek. Die plaas word ook voorgestel as ’n unieke 

biostreek met natuurlike grense soos die Toorrivier, kenmerkende geografie, 

ekosisteme, herkenbare bakens soos Toorberg, maar ook ’n unieke menslike kultuur. Die 

unieke biogeografiese eienskappe van die plaas onderhou aanvanklik alle lewe totdat 

die water opdroog. Ten opsigte van die kulturele aspek van bioregionaliteit word daar 

egter in die teks ook verwys na verskillende etniese en kulturele groeperinge soos die 

Riets (Skaamfamilie), afstammelinge van die San wat nou geneties vermeng is met die 

Moolmans (die Familie); die Slams; en die Katolieke Amy O’Leary, om maar enkeles te 

noem. 

In hoofstuk 5 word dieselfde oefening nou onderneem met verwysing na Van Heerden 

se Karoo-plaasroman Die stoetmeester (1993). 
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HOOFSTUK 5 
Die stoetmeester: “seismograaf van tyd 
en omgewing” 

5.1 Kontekstualisering: Die stoetmeester binne die Van Heerden-
oeuvre 

Die resepsie van Etienne van Heerden se roman Die stoetmeester (1993) sal in hierdie 

afdeling bespreek word, waarna die teks in afdeling 5.2 tot 5.5 beskryf sal word aan die 

hand van enkele teoretiese konsepte soos uiteengesit in hoofstuk 2. Uit hierdie kort 

inleiding sal dit reeds duidelik blyk dat daar, soos in die voorafgaande bespreking van 

Toorberg, talle geologiese en geografiese merkers in dié plaasroman te vind is wat die 

mens se verandering van die natuur vooropstel. 

Van Heerden verklaar in ’n onderhoud met Schaffer (2007) dat die Afrikaanse roman 

altyd interessante veld verken en ’n soort “seismograaf van tyd en omgewing” bly: “Die 

luukse om bloot net storie te maak, bestaan nie. Dit is Afrika; die land bly ontsettend 

uitputtend.” Daarbenewens verklaar Van Heerden homself ten gunste van die begrip 

“glokalisering” – ’n vermenging van die globale en die lokale of plaaslike. 

In 1993 publiseer Van Heerden Die stoetmeester, waarvoor hy in 1994 die ATKV-prys vir 

prosa ontvang. Die stoetmeester word in Nederlands vertaal asook in Engels gepubliseer 

onder die titel Leap year (1997). Erasmus (1999:693) beskou die teks as ’n voorbeeld 

van hoe Van Heerden op kreatiewe wyse deelneem aan ’n gesprek om versoening te 

bewerkstellig tussen wit en swart Suid-Afrikaners in “’n onherbergsame postkoloniale 

landstreek”. Sy beskou Van Heerden se forte juis ás die feit dat hy sosiopolitieke 

vraagstukke van die Suid-Afrikaanse konteks op individuele en kollektiewe vlak 

behandel. 

Gouws (1993) haal ’n karakter uit die roman aan wat beweer: “Ons het almal een tema 

waaraan ons verknog is – dit is ons kiemsel.” Hiermee toon hy aan dat Van Heerden 

(soos die meeste groot skrywers) telkens oor dieselfde kwelling, tergende raaisel of 

fassinasie skryf. Hy beweer voorts dat dit in Van Heerden se oeuvre gaan om “’n 

voortdurende geveg om ons siele” en die mens se desperate soeke na verlossing en 
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vryheid. Vir Gouws is hierdie geveg ten nouste gekoppel aan ’n kollektiewe onvermoë 

om ’n eie identiteit hier in Afrika te vind. Van Heerden se “magnificent obsession” is dus 

die wit Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner op soek na sy plek binne die Afrika-konteks. 

Erasmus (1999:690, 698) vermeld insgelyks Van Heerden se betrokkenheid by die 

herskryf van die Suid-Afrikaanse geskiedenis in sy soeke na ’n eietydse Afrika-mite vir 

die “verlore” geslag onder die wittes. Soos dikwels in Van Heerden se tekste, word Afrika 

hier ook beliggaam in die barheid en ongenaakbaarheid van die Oos-Kaapse Karoo (die 

Keistreek): “Vir baie jare ná sy pa se dood het Van Heerden die Karoo geassosieer met 

swaarkry en verlies. Eers heelwat later toe hy veel ouer was, kon hy met gemak en 

vreugde terugkeer en homself terugskryf in dié landskap” (Myburgh 2012). Van 

Heerden verduidelik sy komplekse verhouding met sy “grootwordwêreld in die Karoo” 

soos volg aan Schaffer (2007): 

Ek het die Karoo vermy, maar dit in my skryfwerk begin opsoek. Dit het ’n hermeties 

afgeslote ruimte geword, ’n mitologiese “landscape of the mind” wat ek in boek na 

boek besoek het. Afgelope Desember het ek die Karoo weer besoek. Vir die eerste 

keer kon ek vry asemhaal. Dit het my gees oopgeskiet. Ek het dit herwin as my eie. 

Afrika reken af met die karakters in Die stoetmeester en Gouws (1993) bevind dat “die 

kontinent se wrede gelykmaking sentraal staan in die teks”. Olivier (1993) gaan akkoord 

hiermee deur klem te lê op die wrede landskap waarin mens en dier met die 

“onverskilligheid van die natuur” gekonfronteer word. Van Heerden (1999:5, 6) beweer 

dat Afrika die hoofkarakter in die Afrikaanse plaasroman is. Hy noem die kontinent ’n 

ruimte wat deurdrenk is van geweld; dat dit ’n landskap is wat die individu vasvat met ’n 

krag wat groter as dié van die mens is. Van Heerden stel self die Karooruimte sentraal in 

talle van sy eie plaasromans, byvoorbeeld Toorberg, Die stoetmeester en Kikoejoe – 

tekste wat almal in hierdie studie verreken word. Vergelyk ook die bespreking van die 

band tussen Van Heerden en die Karoo in afdeling 3.3.2.7. 

Vir Smuts (2000:11) gaan dié verbintenis met Afrika veral om die witmens ván Afrika 

eerder as die witmens ín Afrika, wat gedurende die negentigerjare in ’n beduidende 

aantal werke in ’n sterker Afrika-gerigtheid neerslag vind. Meintjes (1998:32) verbind 

Afrika met ’n ekologiese bewussyn en beweer voorts dat postkoloniale Afrika-skrywers 

eerder by die begrip Afrika sélf betrokke wil wees as by ’n spesifieke nasie. 



 
194 

Soos in Toorberg word daar in Die stoetmeester twee parallelle dele van die geskiedenis 

(wat soms ineenvloei) vertel: die blanke gemeenskap van die fiktiewe hawedorp Port 

Cecil word verteenwoordig deur Seamus Butler en sy gesin, wat afstammelinge van die 

Britse Setlaars is, terwyl die aspirasies en wanhoop van die mense van die township Joza 

deur die swart matriarg MaNdlovu Thandani verteenwoordig word (Erasmus 1999:693, 

694). 

Die Butlers woon op ’n landgoed genaamd Fata Morgana, wat “lugspieëling” beteken, 

aangesien die “mirage van koppies, bome en ’n opstal wat op verbeelde water dryf” 

(295) vir die Butlers se voorgeslagte die ironiese ingewing gegee het om die plaas só te 

noem. Erasmus (1999:695) vestig die aandag daarop dat die benaming tweeledig van 

aard is: enersyds dui dit op die psigologiese toestand waarin mens, dier en landskap in 

dié streek verkeer, maar dit wek ook ’n suggestie in verband met “die kortstondigheid 

van die wit man in Afrika” (301). Die Butlers boer met die fiktiewe kantelbok of floubok 

(die sogenaamde Caper timidus), wat uit vrees flou val en as offer dien om die res van die 

kudde teen roofdiere te beskerm (vergelyk afdeling 5.2.2). Met die teel van hierdie 

bokke meng die mens op katastrofale wyse in met die orde in die natuur deur genetiese 

manipulasie. “God sou nooit só ’n spesie bedink nie,” sê Seamus Butler self van sy 

kantelbokke (10). Sarah Butler leef in vrees omdat sy vermoed dat die Butlers 

onregmatig inmeng met die genetiese patrone van die skepping. 

Die tradisionele beeld van die boereplaas en die plaaslewe word in die roman ondermyn 

omdat die stoere Setlaarboer, Seamus Butler, dodelik depressief is, terwyl sy robuuste 

erfgenaam Cawood ’n regse aktivis is (Roos 1998:109). Seamus se belewenis van die 

omgewing is ’n weerspieëling van sy gemoed en hy beweer dat die land “chronies 

depressief” is; dat die aarde terapie nodig het. 

Die soektog na water lei tot die ontdekking van ’n oliebron – asof vanuit ’n mitiese 

oerbron – in die middel van die hawedorp, Port Cecil. Hierdie onverwagte rykdom lei 

aanvanklik tot bloedige botsings in die gemeenskap, voordat daar uiteindelik tot ’n 

versoeningsproses oorgegaan word. In ’n belangwekkende uitspraak vermeld De Vries 

(2008) hoe noemenswaardig dit is dat Van Heerden alreeds gedurende 1993 ’n roman 

publiseer wat sterk op die omgewing gerig is en die vergrype rondom olie bevraagteken. 

Die liefde tussen mense en die pyn wat mense in verhoudings ervaar, word in hierdie 
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teks volgens De Vries (2008) “soos die twee kante van ’n DNS-heliks” gebind aan die 

mens se verhouding met die natuur. 

Seamus waarsku tydens sy toespraak by die oliebron dat die mensdom ’n ekologiese 

ramp op hande het, terwyl hy verduidelik dat die ekologie die hedendaagse uitdaging is. 

Volgens Sarah Butler, wat besondere insig in die bewoners van die Kei se benarde 

situasie het, is die distrik al deur bepaalde gebeure gewaarsku dat die natuur in ’n 

buitengewone bui is. In ooreenstemming met wat Sarah beleef, verklaar Seamus Butler 

onomwonde dat die geweldige ekologiese spanninge wat heers, die natuurbalans sal 

versteur. 

In tipiese Van Heerden-tradisie “vervul die inkleding en benoeming van ruimtelike 

aspekte ’n onontbeerlike rol in die totale chronotopiese opbou van ’n atmosfeer en 

inklusiewe situasie waarbinne die akteurs as’t ware gepredestineer is om sekere 

lotgevalle te beurt te val” (Erasmus 1999:695; my kursivering). Die roman speel af 

tydens ’n skrikkeljaar – “die jaar van wonder en magie” (257) waarin daar vir Erasmus 

(1999:695) ’n natuurlike vermenging van religieuse en magiese elemente plaasvind. 

Olivier (1993) beskryf die ruimte in Die stoetmeester as “’n bisarre maar oortuigende 

ruimte, bevolk deur kleurryke karakters”. Die vervaging van grense tussen werklikheid 

en fantasie, feit en fiksie word verder bevestig deur die magiese oorvleueling tussen 

hede en verlede waar “waarheid en verdigsel “deurmekaar loop”: 

[...] dit is ’n veeleisende wêreld wat bloed uit ’n klip kan trek. Maar in die wilde, 

donker nagte [...] en in die warm somerdae [...] loop waarheid en verdigsel, 

geskiedenis en toekoms, en lewe en dood deurmekaar. (9-10) 

Die dominante fokaliseerder in die roman is ’n vermoorde man by name Siener. 

Spookkarakters soos Siener (oftewel Max Wehmeyer) speel ’n belangrike rol in die teks. 

Siener verkeer as spookkarakter, verteller en fokalisator in ’n “liminale toestand” 

(Donahue 2012:115). Sy soeke na insig in die gebeure wat tot sy dood gelei het, speel uit 

in ’n “selfkritiese her-siening” van die Suid-Afrikaanse geskiedenis waarin nie een enkele 

party onskuldig is nie (Hattingh 1995:80). Die feit dat Siener as gestorwene aan die 

woord is, word ondanks sy selfrefleksiewe vertelwyse verhul, en plaas die roman vir 

Hattingh (1995:81) onmiddellik binne die magies-realistiese sfeer. Alhoewel Siener 

voorgestel word as eksentriek en individualisties, toon hy tog blyke van openheid vir 
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alternatiewe wyses van waarneming en meer spesifiek ’n vatbaarheid vir die lees van 

natuurtekens, ekologiese bewussyn en sensitiwiteit vir die Ander (7, 17, 18, 227). 

Erasmus (1999:695) bestempel die inkleding van die ruimte as “tipies postkoloniaal, ’n 

prehistoriese ongenaakbaarheid en onherbergsaamheid”. Siener verpersoonlik die 

verbintenis van die mens met grond en water, en Van Graan (2017:7) wys juis op Siener 

se sentimentele gehegtheid aan sy huis en die grond waarop dit staan. (Vir ’n bespreking 

van die Kei as materiële ruimte as deurlopende gegewe in die roman, vergelyk afdeling 

5.5.2 hieronder). 

Die rivier is een van die betekenisvolste bakens in die roman, en is  juis dié ruimte waar 

versoening en bevryding moontlik word. Die representasie van die Suid-Afrikaanse 

landskap hier hang volgens Hattingh (1993:89) ten nouste saam met die gedagte dat die 

Goddelike afwesig is en dat die karakters uitgelewer is aan ’n “geneties, kontekstueel en 

histories bepaalde noodlot”. Die roman se voortdurende klem op die verlede in die hede, 

die kontrastering van geskiedenisse en generasies, genetiese kwessies en die skuldlas, 

afrekening en naderende onheil skep ’n fatalistiese atmosfeer (Hattingh 1993:89). 

Die groot verskeidenheid simbole, motiewe en beelde wat in Die stoetmeester verskyn, 

word saamgebind deur ’n oorkoepelende tema, naamlik dat die mens uitgelewer is aan 

homself, aan die ongenaakbare natuur om hom, en aan ’n genadelose God wat soos “’n 

groot stoetmeester sy kudde sonder veel deernis aan hul lot oorlaat” (Van Coller 

1995:207). 

In afdeling 5.2 word die fokus geplaas op die materiële ruimte met gebruikmaking van 

die leksikon van die nuwe materialisme en die objekgeoriënteerde ontologie. 

5.2 ’n Materiegesentreerde lesing van Die stoetmeester 

’n Mens mag in dié wêreld nooit vergeet van die 
ongenaakbaarheid van die natuur, van die onverskilligheid 
waarmee gegee en geneem word nie. 

(Die stoetmeester, 1) 

5.2.1 Inleiding 

Binne die dissipline van die objekgeoriënteerde ontologie (OO) geniet materialiteit 

opnuut aandag, en die dualiteite objek/subjek, natuur/kultuur, lewend/nielewend word 

geaksentueer (Smith 2014b:749). Die inter- en intra-aksie met materialiteit, maar veral 
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die wyse waarop materie bykans narratologies optree, is in die bespreking by afdeling 

5.2.2 van belang. Morton (2011b:165) verklaar immers “that real things exist”. Hierdie 

OO-benadering sien die natuur nie as passiewe sosiale konstruksie nie, maar veel eerder 

as ’n bemiddelende krag wat die interaksie mét en die verandering ván ander (elemente, 

insluitende die mens) beїnvloed. Vir ’n uitgebreide teoretiese verkenning van die nuwe 

materialisme en objekgeoriënteerde ontologie, sien afdeling 2.2.2. 

5.2.2 Die Kei as materiële ruimte 

[...] die stryd tussen mens en mens, mens en dier, mens en 
aarde […] 

(Die stoetmeester, 151) 

Van Heerden gee erkenning aan die materiële subjektiwiteit van die Moordenaarskaroo 

deur dié streek as die protagonis in sy werk uit te beeld. Soos in vele ander Afrikaanse 

plaasromans, is Afrika (en meer spesifiek die Karoo as biostreek) die hoofkarakter. 

5.2.2.1 Klimaatverandering 

Die klimaatveranderinge wat in die teks uitgebeeld word, word deur professore van die 

plaaslike universiteit verklaar as blote toeval, maar al hierdie spekulasie sinspeel daarop 

dat die Keistreek verweef is met die groter heelal. Die term bioregionaliteit (soos in 

afdeling 2.4.3.1 bespreek) het hier betrekking in dié sin dat dit die plaaslike biotoop 

verbind aan die planeet waarvan dit ’n onderdeel is. 

Die bestudering van die objekgeoriënteerde ontologie lei noodwendig tot die ondersoek 

van hiperobjekte (Morton 2011b:167). As waarskuwing aan die mens dat die natuur in 

’n buitengewone bui is, het ’n meteoor (wat ook as hiperobjek bestempel kan word) oor 

die Kei getrek. Kort daarna het ’n skool visse in die riviermonding opgeswem en gevrek 

(5). Daar is tevergeefs na verklarings gesoek vir hierdie verskynsel. Die ongekarteerde 

vuurpad van die meteoor is deur sommige verantwoordelik gehou. Daar is selfs 

bespiegel dat dit die draai van die maan was of ’n ligte aardskudding in die diepsee, of 

selfs die versteuring van die “delikate balans van die Ooskus van Afrika” (5), wat 

verantwoordelik was vir die visvrektes. 

Materie behoort volgens Smith (2014a) nie gesien te word as klein onderafdelings van 

die natuur nie, maar as “dinamiese inter- en intra-aktiewe geheel” (sien afdeling 2.2.2). 

In die onderhawige roman manifesteer die wisselende buie van die Karoo dermate dat 
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die bewoners se gevoel jeens dié landstreek ook wisselend is. Sarah Butler staan op die 

plaashuis se stoep en kyk oor die omgewing uit. Vir haar “lyk die aalwees en broodbome 

prehistories” in die elektriese lig (1). Saans “lyk die landskap wyer en sagter” terwyl al 

die jakkalse, muskeljaatkatte, luiperds, nagadders en muise te voorskyn kom (2). Sarah 

wonder of die sjarme van dié streek nie dalk lê in die “onvoorspelbaarheid waarmee die 

natuur kan verteder” nie; vir haar is dit “oerwêreld” (6) wat die individu kan vasvat met 

’n krag wat groter is as dié van die mens. 

Die rivier, wat ’n lewensbelangrike faktor is, “vloei immer breed en vol, maar die 

omliggende landstreek is Droogkaroo, en om die vlaktes te besproei, is ’n onmoontlike 

onderneming” (3). Die Kei word beskryf as “sag, byna naїef ” in die oggend, maar later in 

die dag begin die son “neerblaak met ’n woede” (246). Sarah Butler vra dikwels uit na 

die “gemoedstoestand van die rivier”, en sy is deeglik bewus daarvan dat selfs die 

stadsuitleg van Port Cecil “ook onderdanig is aan die kronkels van die deltabene, die 

giere van hoog- en laagwater, die heuwels en die dale, die ongenaakbaarheid” (14). Hier 

pas die boere hoofsaaklik “veldboerdery” (3) toe en maak hulle staat op God se genade. 

Die konsep dat objekte lewend, resonerend en samewerkend is, het volgens Bennett 

(2010:24) ten doel om as teenvoeter vir ’n antroposentriese instelling te dien (sien 

afdeling 2.2.2). Sarah Butler se kinderjare in die omgewing van Port Cecil “het haar gevul 

met ’n instink vir dié land se vreemde buie” (7); uit hierdie aanhaling is dit duidelik dat 

die landskap menslike eienskappe vertoon soos byvoorbeeld die wisseling van buie. 

Materiële uitruiling vind volgens Smith (2014b:750) plaas wanneer menslike en 

niemenslike rolle omruil (sien afdeling 2.2.2). Die landgoed van die Butlers heet heel 

gepas Fata Morgana – lugspieëling. Dié ironiese naamgewing van die familieplaas dien as 

merker van die desentralisering van die mens omdat dit daarop dui dat die diere en die 

landskap (net soos die mense in dié streek) in ’n bepaalde psigologiese toestand verkeer. 

Seamus Butler is angstig en depressief en hy beleef die toekoms as “die oneindige 

leegte”:  

[...] die Karoo op sy ergste: droog, afwysend, karig. Hy proe die stof teen sy 

verhemelte. Uit die stam van sy brein stoot die swart olie oor sy gemoed. Dis die 

swart plasma van wanhoop wat oor sy gees wel en hom smoor. (153) 
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Sarah Butler dink dat sy as Afrikanervrou sáám met die Britse Setlaars sal ly: “[A]s 

hierdie kontinent julle ontken; indien Afrika julle afwerp as té bevrees en te bedag, te 

senuagtig en te lig in die broek, is dit jul eie skuld” (126). 

Ayanda Ndlovu verwonder haar aan die “geharde landskap” waarin die dongas vore teen 

die hellings af vreet terwyl ’n sprinkaanswerm alles met ’n “oerhonger” verorber sodat 

daar net “’n kaalgevrete strook veld” agter hulle lê (133). Sy verklaar tereg dat die Kei 

geen genade ken nie (134). 

Sarah dink aan die wisselende buie van die natuur, wat een oomblik nog getuig van 

ontbering en karigheid, net om die volgende oomblik ’n majestueuse beweging te maak. 

Dit wil vir haar voorkom asof “’n beeldhouer met klip en wolk, grond en afstand as 

materiale ’n bevlieging van inspirasie gekry het” (210). In teenstelling met Sarah se 

verwondering oor die natuur sien Seamus “God as landskapsargitek” (220) van die 

Keistreek. Hy beleef ’n magteloosheid as mens in die greep van die natuur, waarin geen 

ontspanning in die topografie ingebou is nie, waarin hy hopeloos vasgevang is. Vir hom 

is die sogenaamde “ontspanning in die topografie” (220) sinoniem met die genade van 

God. 

5.2.2.2 Morton se konsep van die vreemde vreemdeling 

As sentrale gedagte tot die objekgeoriënteerde ontologie speel Morton (2011b:165) se 

konsep van die vreemde vreemdeling ’n bepalende rol wat ook in die roman aangetoon 

kan word (die konsep self word in afdeling 2.2.2 bespreek). Die vreemde vreemdeling 

kan ’n dier of materie wees – iets wat ons as mense nie kan verklaar nie. Hierdie gedagte 

skep paradokse oor ekologie as iets wat nóg oor ’n sentrum beskik, nóg oor ’n einde 

(“edge”). Mens en dier word sodoende ook paradokse. 

Die floubok (Caper timidus) 

Die eerste onverklaarbare vreemde vreemdeling (en paradoks) is die sogenaamde 

floubokke wat deur die Butlers geteel word. Seamus Butler beskou die floubokke as “’n 

frats van die natuur; ’n bok met ’n godgegewe vrees so diep ingeteel dat niemand dit 

weer vry sal teel nie” (125). As vreemde vreemdeling trek die floubokke terug en die 

mens kan geen verklaring vind vir hulle bestaan nie. Volgens Seamus het “geweldige 

ekologiese spanninge die natuurbalans in sy moer gestuur”(9). Dit het gelei tot ernstige 

probleme met ongediertes soos jakkalse wat die boere se vee gevang het en wat 
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veeboerdery in die afgeleë distrikte van Sneeuberg, Swaershoek, Klipplaat, Gamtoos en 

Katberg haas onmoontlik gemaak het. Die ontstaan van die spesie word soos volg 

beskryf: 

[iemand het] per ongeluk ’n gebreklike boerbokram en ’n opreggeteelde sybokooi 

oornag in dieselfde kampie vergeet, en só, uit ’n resessiewe geen en deur ’n 

bestiering van die gode, is die driehoringspesie floubok – Caper timidus – gebore. (9) 

Seamus vertel “die floubok het naamlik ’n unieke, ingeteelde eienskap. Eintlik ’n 

genetiese defek, wat van hom die swakste en hulpeloosste spesie op aarde maak” (10). 

Boere word aangeraai om slegs een van hierdie floubokke saam met hulle trop 

“spogmerino’s” te laat loop (10). Die floubokke val bewusteloos neer as hulle skrik en 

word dan deur die jakkalse opgevreet. Sodoende word die trop merino’s deur die 

sogenaamde offerbokke beskerm. Seamus beweer dat daar heelwat simboliek in sy 

bokke se opoffering lê. Hy weier om die bokke se gewoonte om flou te val en hulleself 

sodoende op te offer bloot aan genetiese faktore toe te skryf, maar wyt dit eerder aan die 

“oergeheue van die offergawe” (219): 

Is dit nie eerder ’n geval van ’n genetiese geheue wat deur teling geaktiveer is nie; ’n 

selfloosheid wat in mens en dier dormant aanwesig is, in die héle skepping; ’n 

gewilligheid om jouself vir ander te offer? (219) 

Die landbouadviseur wat vir Seamus Butler ondersteun deur buitelandse toeriste toe te 

spreek, beweer dat “daar iets in die lug [is]” (125): “Almal wat met stoetery besig was – 

of dit nou merino’s of jaghonde of sybokke was – kon aanvoel dat vreemde magte aan 

die karring was” (125). 

Cohen (2014:viii) voer aan dat daar ’n bepaalde verweefdheid is wat ’n voorwaarde is 

waarbinne die mens en die onmenslike hibriede vorme kan aanneem. “So het die Butlers 

helaas verdwaal, hulself onredbaar gaan verloor in die erfbloed van ’n hibriede spesie; in 

die twyfelagtige terrein van vrees en vatbaarheid” (126). Sarah Butler toon 

verstommende insig in die situasie: 

Julle Butlers, dink Sarah terwyl sy na Cawood se toespraak onder die peperboom 

luister, het jul krag verhandel. Julle’t alle sekerheid prysgegee toe julle besluit het 

om ter wille van eie wins ’n flouboktelery op die been te bring. (126) 

Volgens Sarah het Cawood nie “die floubokgeaardhede” (299) wat so eie aan die Butlers 

is, vrygespring nie. Hier is dus sprake van ’n uitruiling van materie soos wat die OO dit in 

die vooruitsig stel asook ’n omkeer van rolle tussen die menslike en die niemenslike. 
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Seamus Butler tref egter ’n vergelyking tussen die floubokke en Satan om die mens se 

stryd teen die natuur te verbeeld: 

Ons wat in geding is met die harde aarde, vader, ons wat teen die elemente stoei en 

ons lewe verdien in die seisoensiklusse van lewe en dood, saaityd en oestyd, 

ontbering en genade, straf en beloning, ons herken die bokspore van daardie ou 

tokkelos wanneer ons dit sien. (155) 

Een van die floubokke, genaamd Tragos, word deur Sarah as ’n natuurfrats gesien en 

beskryf as ’n bok met besondere vermoëns (195). Tragos is Sarah se hansbokkie wat 

selfs in die huis toegelaat word, en sy sonder sy intelligensie uit: 

[...] hy weet hoe om te koes vir die kwelabussies as ons ’n straat oorsteek, en toe die 

smouse by die markplein so spelerig na hom gryp en my ’n aanbod maak om hom te 

koop, want sy rooi oë is sterk muti, toe was hy ál om my bene [...] (196) 

Seamus is oortuig dat die unieke rooi oë van Tragos te doen het met die oliebesoedeling 

in die delta. Hierdie bok kom dan ook op ’n wrede wyse tot sy einde. Die floubokke 

verbeeld dus Morton se definisie van radikale, onvoorspelbare lewensvorme. 

Die selakant – “oeragtige kalant” 

Die selakant (Latimerida chalumnae) is die tweede romanvoorbeeld van ’n vreemde 

vreemdeling omdat wetenskaplikes wêreldwyd onder die indruk was dat dié vissoort 

ongeveer 66 miljoen jaar gelede reeds saam met die dinosaurusse uitgesterf het. Dit was 

dus heel onverwags toe daar gedurende 1938 ’n lewendige selakant aan die ooskus van 

Suid-Afrika gevang is (Dunham 2021). Studies het aan die lig gebring dat die selakant se 

lewensverwagting ongeveer een eeu lank is, wat as toespeling op die skaal van 

geologiese tyd gesien kan word. Volgens marinebioloog Kélig Mahé word die ouderdom 

van die selakant (net soos dié van bome) deur middel van jaarringe op die skubbe 

bepaal. Nádat die selakant in 1938 gevang is, is dit ’n “lewende fossiel” genoem. Die 

selakant word gewoonlik in grotte en splete aangetref (Dunham 2021). Grotte dien 

volgens MacFarlane (2019a:21) as bewaarplek van geologiese tyd en sodoende is die 

selakant buite die bereik van die mens beskerm en word dit as ’t ware vir die nageslag 

bewaar. 

Sarah Butler beskou die Karoo as ’n oerwêreld. Hierdie oerwêreld is die tuiste van die 

“oervis”, naamlik die selakant, wat “die oerwysheid van die duiselingwekkende dieptes 

verteenwoordig” (7). Sarah voel oorweldig deur die landskap “en dit wat onder haar 
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voete roer” (7). As vreemde vreemdeling was die selakant vir baie jare teruggetrek in 

die dieptes van die see: “Almal het gesê die oervis het saam met die dinosourusse 

uitgesterf en hier trek ’n treiler hom in sy nette uit kort duskant die strand waar jy en 

jou familie altyd piekniek hou” (49). 

In die stadsmuseum van Port Cecil is daar uitstallings van al die prehistoriese diere wat 

voorheen in die Keistreek aangetref is. Fossiele word naas akkedisse, aalwyne en 

miskruiers uitgestal. Die noemenswaardigste van ál die uitstallings is egter dié van die 

selakant, wat as die oudste vis ter wêreld beskou word en sodoende ’n metafoor van 

geologiese tyd in die roman word. 

Olie in “die pens van die aarde” 

MacFarlane (2019a:238) noem “Hollow Earth”-teorieë vooruitskouings van die 

Antroposeen en die mens se antroposentriese behoefte om toegang tot die aarde se ryk 

binnekant te verkry. Dit dien as waarskuwing vir die aanvang van mynbou, soos 

byvoorbeeld die onttrekking van olie uit die onderaardse wêreld. Die bestaan van die 

onderaardse wêreld word gereeld in volksverhale vermeld, en MacFarlane (2019a:18) 

toon aan dat die mens onkundig is omtrent die goedbewaarde geheime van die 

onderaardse terrein. Die verborge olie, waarvan die ontdekking reeds deur Siener 

Wehmeyer voorspel is, kan as ’n derde instansie van die vreemde vreemdeling beskou 

word. In die soektog na water vir ’n spuitfonteintjie en tuinwater vir die Katedraalplein 

word olie daar raakgeboor. Dié olie was voorheen as vreemde vreemdeling sodanig in 

die onderaardse ruimte teruggetrek en verskuil dat die ou inwoners die streek soos volg 

beskryf het: 

Dié wêreld het geen rykdomme onder sy aardkors nie. Hier moet jy maar die beste 

maak van wat jy met die blote oog kan sien. Dis stof en klip en aalwyn en wind. (50) 

Toe Seamus by die Katedraalplein opdaag, voel dit vir hom “iets onderaards ruk sy lyf en 

laat sy tande klapper. ’n Straal olie spuit met rukke en stote die lug in, asof ’n massiewe 

sluitspier iewers in die pens van die aarde dit ritmies beheer” (53; my kursivering). 

Hierdie beskrywing van die aarde se pens sluit aan by die gedagte dat menslike 

eienskappe in die niemenslike geїdentifiseer kan word (antropomorfisme), maar 

herbevestig ook die onderaardse as troop in Van Heerden se prosa. Uiteindelik sou die 

verskyning en verdwyning (terugtrekking na die onderaardse terrein waarvandaan dit 

afkomstig is) van die olie deur joernaliste verklaar word as “’n natuurfrats nadat die 
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oerlae van die aarde geroer en olie na bo gestoot het; olie wat nou teruggesak het na 

waar dit vandaan gekom het” (322). Soos die water op Toorberg, weier ook die olie op 

Port Cecil. 

5.2.2.3 Interaksie tussen mens en materie 

Bennett (2010:xvi) beklemtoon die noodsaak daarvan dat daar interaksie tussen die 

mens en die niemenslike behoort te wees sodat die menslike eienskappe in die 

niemenslike raakgesien kan word en omgekeerd (sien afdeling 2.2.2, wat in samehang 

met hierdie afdeling gelees moet word). Sodoende word die stem van die natuur gehoor 

en die storie vertel – ’n idee wat met die term “verhalende materie” of “storied matter” 

beskryf kan word. MaNdlovu beskou haarself as die olifantmoeder van die familie. 

Terwyl sy oor die grond kruip om weg te kom van die polisie, ruik sy die “stofaarde en 

Karoobos”. Sy lê met haar wang teen die grond en beskryf dit as glad soos ’n kind se lyf: 

“Glad en warm en lewendig” (85). 

Die niemenslike word ook integraal deel van die menslike tydens interaksie; sien ook die 

beskrywing in afdeling 5.3.2 van die gewaarwording van aardwording of “becoming-

geologic”. “Nie een van die Butlers kom vry uit die ban van Afrika nie” (39). Seamus voel 

dat hy meer as al sy voorgeslagte “die ontbering van die kontinent beërwe” het (40). 

Nadat die Britse Setlaars reeds geslagte lank in Afrika woonagtig was, en met 

“afdopvelle” gesukkel het, word die babas nou “reeds pienk gebore”: 

Dis is asof die rooskwarts van Afrika se bodem, die pienk flaminke van sy mere en 

die rosige melancholie van sy sonsondergange in Britse bloed tuis gekom het. (39) 

Seamus Butler voel in homself “die angs van uitlewering aan ’n bar, onttrokke natuur” 

(183). In teenstelling met Seamus voel Sarah so een met die natuur dat sy by haarself 

dink: “Die halfwoestyn, die Karoo, die godverlatenheid dra ons in ons binneste rond” 

(183; my kursivering). Sy beskuldig Seamus daarvan dat die Britte nooit werklik deel 

van Afrika sal word nie en dat hulle Britse paspoorte voorkom dat hulle “hier soos die 

klippe op die vlakte kom lê soos ons Afrikaners” (46). Sy besef dat sy God moet dank vir 

die “aardsgebondenheid” van die lewe wat sy geniet (176). Sarah het die Afrikaners se 

verbintenis aan die kontinent soos volg aan Seamus probeer verduidelik: 

Ons ruik Afrika aan ons hande, Seamus. Dit stink na armoede en ontbering. Na 

bokmis en Karoostof. En ons weet waarheen ons gaan – terug in dié aarde in, om 
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weer stof te word van dié bodem. En dis nie so net omdat ons geen keuse het nie. Dis 

óns. (46) 

Tog vra Sarah haarself af of die “grille van Afrika” “te temperamenteel, te weerbarstig vir 

ons Europese geheues” is (121). Sarah Butler reflekteer só oor die reëls wat in Afrika 

geld: 

[…] die onverwagsheid, die onvoorspelbaarheid, die onvermoë waarmee ons 

probeer liefhê. En hoe ons die haat boetseer op die patrone van die natuur: die 

jakkals en die tarentaal, die pofadder en die muis, die spinnekop en die vlinder. 

(121) 

In aansluiting hiermee is dit vir Bennett (2010:5) noodsaaklik om te voorkom dat die 

aarde bloot tot gebruiksartikel gereduseer word; daarom moedig hy aan dat die wêreld 

juis kognitief en/of sintuiglik ervaar moet word om sodoende te verseker dat die 

dinamika van materie bewaar bly (sien afdeling 2.2.2). In die roman vermeld Sarah 

Butler die belang van reën in dié streek juis deur haar reuksintuig in te span, en die 

volgende aanhaling is ook ’n voorbeeld wat Westphal se geokritiese teorie oor 

veelsintuiglikheid illustreer: 

Veral wanneer reën geruik kan word, raak mens en dier baie opgewonde. Verbeel sy 

haar of ruik sy reën? In dié wêreld ruik ’n mens reën ’n dag ver – nog voordat daar 

wolke op die horison verskyn. Die diere ruik dit natuurlik nóg gouer. (3) 

Seamus voel homself nie op dieselfde vlak as Sarah deel van Afrika nie. Die dualiteit 

tussen natuur en mens is vir hom meer van ’n realiteit, en toe hy ’n groep ekobewustes 

op die kampus gewaar, is hy dadelik ergerlik:  

Wat weet julle van die stryd teen die natuur van Afrika; van die kontinent se eise? 

Julle sit hier met jul beursies vet van jul ouers se geld en dink julle’t alles in pag. 

Maar dis ons, die boere van die Manley Flats, wat die voorste linie vorm. Wat die 

noodwendighede van hierdie plek begryp; wat die spel kan speel volgens die reëls 

van die wind en die weer, van oorlewing en dood, van jagter en prooi [...](70) 

Die nuwe materialisme onderskryf die idee dat bogenoemde skeidings tussen mens en 

natuur/materie verwyder word. Cohen (2014:v) gee erkenning aan die mag waaroor 

objekte beskik om weerstand te bied teen die skeiding tussen die sosiale en die 

natuurlike. Toe die olie oor Katedraalplein uitspuit, wonder Seamus bekommerd of die 

natuur besig is om te reageer teen die voortdurende besoedeling deur die mens: 
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Wat is die doel van hierdie olieaanval? Want ja, dis is ’n aanslag wat die natuur as’t 

ware op sigself loods. Ek wil vra: is die natuur besig om selfmoord te pleeg? Die olie 

stoot in die afvoerpype en slote in en dit bekruip die monding meedoënloos. (183) 

Toe die oliefontein in ’n “vlamfontein” (261) verander, omdat iemand die olie aan die 

brand gesteek het, tree die olie en die gas in alliansie met mekaar (soos Cohen in die 

vooruitsig stel) om met ’n vernietigende vlam te brand. 

Die vlam wat uit die oliegat borrel, is die een oomblik slegs ’n paar meter hoog, dan 

borrel dit katedraalhoogte en laat vuurbolle vry wat oor die stadhuis se dak tol. Die 

ontsnappende gas het dieselfde ritme as die olie. Dit is soos die blaasvlam uit ’n 

vlamwerper. (262-263) 

Alliansies, hibriede vorme en saamwerkende agentskappe, aldus Cohen (2014:vii), word 

tussen die mens en die niemenslike gevorm. Die mens word gewoonlik as subjek 

uitgebeeld, maar hierdie rolle kan ook omgeruil word wanneer die tradisionele objek 

handelend optree, soos die olie in die voorbeeld hierbo. 

Tydens die interaksie tussen mens en dier kan daar ook alliansies gevorm word – soos 

in die geval van Sarah en een van die floubokooie, waar die woord “vennootskap” 

spesifiek gebruik word om dié alliansie te bevestig: “iets moet die ooi gewek het; dalk ’n 

voorbode of ’n geluid. Die bok sal nou omdraai en na my staar, dink Sarah; sy sal met my 

’n vennootskap sluit” (54; my kursivering). 

Die nasate van die Britse Setlaars hou jaarliks ’n jakkalsjag op Manley Flats ter 

“bevestiging van herkoms en manlike uitbundigheid; ’n huldiging van die voorvaders en, 

les bes: groot sports” (63). Hierdie jagtog word geregverdig deur die jaggeselskap se 

uitroei van ongediertes, en is vir die boere simbolies van die “Genesisopdrag aan die 

mens om die aarde te oorheers en oor die diere van die veld te regeer” (74), terwyl die 

hulpelose jakkalse in ’n ongelyke stryd teen mens, perd, hond en geweer moet meeding. 

Tydens hierdie jagtog ruik die gesoute jagter iets ánders: 

Dis die geur wat nie van die honde of perde of die mans kom nie. Dis die geur wat die 

jag self adem. Dit damp uit die samesyn van mens en dier; die afspraak tussen jagter 

en prooi; uit die skemerte waar lewe en dood hul grensdraad verloor [...] (65) 

Tydens die jakkalsjag word “die jagter nou prooi” (74). Daar is ook die suggestie dat die 

jakkals doelbewus die jagters na die Katedraalplein in die stad gelei het, waar die jakkals 

dan verdwyn. 
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5.2.2.4 Hiperobjekte 

In pas met materiegesentreerde denke word ’n aktansiële rol aan tradisioneel 

nielewende dinge toegeken. Hiperobjekte (soos die materie in die roman) trotseer 

volgens Morton (2011b:167) menslike tyd- en ruimtelike skale, omdat dit so eindeloos 

en langdurig is. ’n Meteoor het “van skuins agter die huis oor die estate getrek – ’n 

vuurrooi bal met ’n woedende kop en ’n stert van vonke” (116). Terselfdertyd het die 

rivier omgedraai en in die verkeerde rigting begin vloei. Die rivier se handeling was ’n 

poging wat die natuurlike orde wou uitdaag. Die rivier het begin opwaarts vloei en dus 

handelend en dinamies opgetree, en daardeur as nielewende materie ’n invloed op die 

mens uitgeoefen. Terwyl die res van die distrik se mense in “angs op vlug wou slaan” het 

die vreemde gebeurtenis juis vir Siener Wehmeyer en Seamus nader gelok om dit te 

aanskou (116). Die meteoor se vonke het iets in die gemoedere van Siener en Seamus 

aangesteek. Hulle het beskryf hoe “’n hele stad, hulpeloos in die mag van die natuur 

vasgevang en met alle elemente uit hul normale patrone losgeskeur voor ons 

verbygedryf het” (118). 

Die El Niño-verskynsel (150) wat vir ongekende droogtes blameer word, kan ook as ’n 

hiperobjek beskryf word, omdat die aanvang daarvan volgens Morton (2011b:167) 

terugtrek sodat dit nie direk gesien of aangeraak kan word deur die mens nie. Morton 

(2011c:80) definieer hiperobjekte as regte objekte wat uitermate versteur is in tyd en 

ruimte. Siener sou uiteindelik in sy nabetragting van die lewe en die dood die idee van 

geologiese tyd/“deep time” voorhou: 

Al wat eintlik vir jou oor is, is om om jou te kyk na die sukkelende aarde, beteuterde 

buitjies reën, die stug klippe en aalwyne, die bot broodbome, en as jy nog twyfel, 

museum toe te gaan en in die gesig van die oervis te staar, en jy sal weet van 

tydloosheid én verganklikheid. Jy sal weet, as jy ’n klip op die vlakte optel en dit teen 

jou oor hou en luister, dat die oerstilte altyd daar was en altyd daar sal wees. (299; my 

kursivering). 

Seamus Butler se vader het ’n diploma in Ongediertekunde aan Onderstepoort verwerf 

en later verder studeer “om die skepping in die fynste besonderhede na te vors” (9). 

Seamus was egter nie, soos Sarah en Siener, ingestel op die kleiner onderdeeltjies van 

die skepping nie omdat hy gereken het dat hy vir groter dinge bestem was. In 

teenstelling met die antroposentriese Seamus Butler, besef Siener Wehmeyer as 

ekologiesgesinde dat die mens nié so belangrik is nie; dat die mens sy lewe verhandel 
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“en dít terwyl die rivier meedoënloos in vloed is; terwyl ons niet is: blote opdrifsels, 

bestem, uiteindelik, vir die uitspu in die weidsheid van die oseaan” (12). Die lewe van ’n 

individu, en trouens die mensdom self, is nietig wanneer dit met die tydloosheid van die 

rivier vergelyk word. Hierdie sentiment verduidelik ook die verskil tussen die tydskaal 

van die menslike geskiedenis en geologiese tyd, wat verder verken sal word in afdeling 

5.3. 

5.3 Die Antroposeen: antroposentriese ingrepe op die Keistreek 

In hierdie afdeling sal die roman binne ’n antroposentriese matriks geplaas word deur 

enersyds te fokus op die romankarakters se antroposentriese ingrepe op die aarde 

(afdeling 5.3.1) en andersyds op die proses van aardwording/antropogenese (in 

afdeling 5.3.2). Onder die subafdelings sal daar vervolgens gefokus word op enkele 

aspekte van die roman wat met die Antroposeen in gesprek tree. 

Dié romangegewe illustreer Clark (2015:x) se uitspraak, wat verduidelik dat die 

Antroposeen dié epog is waartydens die mensdom se impak op die planeet se basiese 

ekologiese sisteme ’n gevaarlike drumpel verbygesteek het. Probleme op wêreldskaal 

doen hulself nou voor as gevolg van die mens se geologiese agentskap. 

5.3.1 Die Antroposeen 

Immers is dit die groot uitdaging vir die eeuwending – die 
benutting van die hulpbronne van moederaarde [...]  

(Die stoetmeester, 151). 

Die visuele en geologiese voorkoms van die landskap wat deur elemente soos wind, 

reën, wisselende temperature en swaartekrag veroorsaak is, dien as getuie van ingrepe 

tydens die Antroposeen (en hoe die aansig van die rivier in die proses verander het). In 

Die stoetmeester vind die beliggaming van Afrika plaas in die barheid en 

ongenaakbaarheid van die Karoostreek. Die romangebeure word geografies baie 

spesifiek gesitueer in die “Ciskei, anderkant die Visrivier, binneland in, Diepkaroo en 

Moordenaarskaroo se kant toe” (9); in die boeiende oerwêreld van die Oos-Kaap” (NB-

uitgewers 1994). 

Die historiese verlede word deur karakters verskaf en gee onvermydelik aandag aan die 

gebeure wat om die rivier plaasgevind het en wat bygedra het tot die geologiese 

verandering van die landskap en die rivier as landmerk. Dit dien as herinnering en 
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bevestiging van menslike en niemenslike bande met die rivier. Gebeure tydens die 

historiese verlede word belig om sodoende inligting beskikbaar te stel, en om ’n beeld 

van menslike aktiwiteite op en om die rivier te verkry. Hierdie menslike aktiwiteite het 

heelwat bygedra tot die verandering van die landskap en ontbloot meer van die 

eienskappe van die rivier as landmerk. 

Die Keirivier wat “immer breed en vol” (3) deur die landskap in Die stoetmeester vloei, 

maak akkerbou wat op klein stroke landerye langs die rivier toegepas word, moontlik in 

’n streek waar daar andersins slegs “veldboerdery” toegepas word. In die “makmaak” (9) 

van dié streek langs die rivier het die boere met pynappels en beesboerdery ryk geword 

en pas hulle suksesvol sprinkelbesproeiing langs die rivier toe in ’n gebied wat eintlik 

bekend is as die “Droogkaroo”, wat nie natuurlikerwys vir hierdie tipe boerdery geskik 

is nie (3). Die boere van Manley Flats regverdig hulle benadering tot die natuur as die 

opdrag wat God in Genesis aan die mens gegee het om oor die natuur te heers. 

Dit is egter oor haar seun Cawood dat Sarah Butler reflekteer: “Hy sal die wêreld tóg 

boetseer na sy wil” (233). Seamus Butler verduidelik hoe ongeskonde die natuur nog 

was toe die Britse Setlaars in 1820 in dié streek aangekom het:  

Toe ons voorsate hier gearriveer het, was hier niks anders as klip en aalwyn nie. Die 

jakkals en die leeu en die springbok het geregeer. Hier was krokodille in die rivier en 

olifante het in Derde Delta gebad. (258) 

Hierdie probleme van globale omvang noop die mens om op nuwe maniere oor 

omgewingskwessies te dink (Craps e.a. 2018:499). Morgan (2017:133) maan dat die 

skaal waarteen tekste gelees word, van kardinale belang is en dat historiese bewussyn in 

verhouding tot ’n uitgebreide skaal van geologiese tyd herstel moet word. Volgens 

Bradbury (2012:1) is die mens se invloed reeds in marinegebiede sigbaar (vergelyk die 

visvrektes in die roman). In Die stoetmeester mond die Keirivier digby die stad Port Cecil 

uit. In die stadsmuseum kan ’n mens verskeie voorbeelde van die voormalige 

biodiversiteit van dié bepaalde streek besigtig. 

5.3.1.1 Die niemenslike oerwêreld 

Deur die ontbloting van fossiele in klip word die niemenslike, niehistoriese waarheid 

van klip aangetoon (Cohen 2015a:176). Abram (2015:191) kritiseer kurators van 

museums deur te beweer dat hulle niemenslike materie sodanig antropomorfiseer dat 

litiese (“lithic”) verhale die verhale van ’n nasie geword het. Die effek van die ontdekking 
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van “a monster from deep time” (soos die selakant) en die vermoë van die 

gefossiliseerde oorblyfsels om die verbeelding aan te gryp en stories te genereer, is nie 

slegs tot geologie en paleontologie beperk nie (Cohen 2015a:91). In die oerwêreld van 

die Moordenaarskaroo waarteen die roman onder bespreking afspeel, word daar nie 

verwag dat die Karoo voorheen as seebodem kon dien nie, maar die uitstallings van 

visse, skulpe, seesterre en haaikake in die plaaslike museum van Port Cecil dien as 

bewys hiervan. In hierdie museum kan daar onder andere ook akkedisse en aalwyne, ou 

fossiele en miskruiers besigtig word. 

En, natuurlik opgestop op ’n pedestal, buite bereik van die hande van nuuskierige 

skoolkinders: die Oervis, die oudste van alle visse, die selakant. (7) 

In Die stoetmeester word temporaliteit in heroorweging geneem wanneer die karakters 

in die roman hulle verwonder aan die selakant wat onmeetlike metanarratiewe soos 

evolusie, geologie en mites representeer (in Cohen se terme). Die teenwoordigheid van 

die selakant met sy “oersnoet” in die museum verteenwoordig die “oerwysheid” van 

dieptes (7). Die mondspleet van die selakant herinner aan die Indiese Gleuf, waar die 

aarde se bodem wegval in ’n diep skeur van glinsterende afgronde (7), wat gesien kan 

word as toespeling op die geologiese strukture van die onderaardse wêreld. Cohen 

(2015a:92) dring daarop aan dat verhale weer vlees aan hierdie gebeentes sal gee 

omdat klip, wat die onpersoonlikste stof is, oor die mag beskik om outobiografieë uit te 

lok. Omdat die selakant egter ’n lewende fossiel is, kan Cohen (2015a:99) se definisie 

van fossiele ook daarop toegepas word: “A fossil is a time traveller and a spark, an 

interpenetration of epochs.” Die selakant kan dus ook as bewys van geologiese tyd dien 

omdat dit na bewering oor ’n tydperk so lank soos ’n eeu in die diep onderwatergrotte 

kan oorleef. Fossiele spoor volgens Cohen die mens aan om sy antroposentriese 

gewoontes te laat vaar en aan tyd en materialiteit te dink op maniere wat die strata 

waarin die menslike geskiedenis ingebed is, te kompliseer. Toe die rivier, teen die 

natuurlike orde in, in die verkeerde rigting begin vloei, is Seamus daarvan oortuig dat dit 

“die skuld van die Nasionale regering [is] wat ’n kerntoets in die diepsee gedoen het” 

(118). 

Cohen (2014:i, iii) karteer die aktiwiteite van dinge, objekte, kragte, elemente, en ander 

verhoudings wat die mens onderhou, maar wat ook onverskillig optree ten opsigte van 

die mens. Die mens is nooit sonder die ondersteuning van hierdie objekte nie en daarom 
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beskryf Cohen die mens as nooit onbegeleid (“uncompanioned”) nie. In die Karoo word 

daar dikwels op die teenwoordigheid van onderaardse water gereken vir menslike 

doeleindes. Die tegnologies bevoordeelde mens (aldus Zalasiewicz, Waters & Williams 

2014:3) sal ten einde hierdie ondergrondse waterbronne te benut, van antroturbasie – 

’n proses waartydens daar vir water geboor word – gebruik maak. Hierdie proses lei 

volgens Zalasiewicz, Waters en Williams (2014:3) tot geologiese transformasie en die 

versteuring van die watertafel. Die Antroposeen is dus die mensgedrewe verandering 

van die biologiese materiaal van die aarde, die voorrade en die beweging van belangrike 

elemente soos stikstof, koolstof, fosfor en silikon in die planetêre meganika asook die 

energiebalans van die aardoppervlakte (Steffen e.a. 2007:614). Tydens die Antroposeen 

fokus die menslike agentskap volgens Yusoff (2015a:4) daarom op die dinamika van 

geokrag en die aktualisering daarvan deur geososiale formasies. 

Die mens se geologiese subjektiwiteit word bevestig deur Clark en Yusoff (2014:206) 

wat landbou as geososiale formasie bestempel. Ruddiman (2003:261) maak die 

bewering dat die Antroposeen reeds ongeveer 8 000 jaar gelede ’n aanvang geneem het 

met die ontwikkeling van boerdery en statiese kultuur (die teenoorgestelde van 

nomadiese kultuur). Dit is ook tydens hierdie tydperk wat landbou en veeteelt as 

plaasvervangers vir die jagter-versamelaarsbestaan ’n aanvang geneem het. Die 

modifikasie van natuurlike ekosisteme om sodoende voordeel uit vegetatiewe 

voedselbronne of deur die jag van diere te verkry, is vir Steffen e.a. (2011:846) tekenend 

van die Antroposeen. 

Duckert (2015:239) bestempel die mens as ’n aardling (“earthling”) en met hierdie 

benaming wil hy die antagonistiese skeuring tussen die mens en die omgewing 

ongedaan maak. Ingold (soos aangehaal in Duckert 2015:238) redeneer dat hierdie 

siening die mens grondves (“grounds”) binne die kontinuum van die lewe, en dit plaas 

die geskiedenis van die mens se aktiwiteite midde in hierdie vermelde kontinuum. Die 

wyse waarop ons stories vertel word en die stories self, vorm die toekomstige aarde 

waarop ons woon. Die vertel van stories sou volgens Cohen (2014:ii) onmoontlik wees 

sonder die niemenslike bondgenote. Ou inwoners van die Keistreek het geglo dat “die 

wêreld geen rykdomme onder sy aardkors het nie en dat jy maar die beste moes maak 

van wat jy met die blote oog kon sien (50). 
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5.3.1.2 Die ontdekking van olie: “delving into deep time” 

’n Sleutelmoment in die roman is wanneer daar op Katedraalplein geboor word vir 

water en daar toevallig op ’n oliebron afgekom word. Bill Heathcote noem die olie “swart 

goud” en kondig die olievonds soos volg aan: “Hulle het olie langs die katedraal raak 

geboor. Olie soos in petrol en diesel en paraffien. Olie, olie, olie!” (50). Ayanda Ndlovu 

deel Seamus Butler se gebrek aan entoesiasme oor die olie omdat sy besef dat die 

ontdekking alles onherroeplik sal verander. Tragos, die gebreklike bokkie, se toestand 

word sommer dadelik deur die inwoners van Port Cecil aan die oliebesoedeling 

toegeskryf: “[D]aardie bokkie is die eerste van – daarvan is ek seker – ’n gebreklike 

generasie teeldiere wat hierdie distrik gaan oplewer noudat die Swart Kwaad soos 

molasse uit die aarde peul” (195). Seamus plaas byvoorbeeld die oliebesoedeling op 

dieselfde vlak as die chemiese middels “Dieldrin en DDT” wat voorheen deur boere 

gebruik is om peste en plae te beheer, maar deur die regering onwettig verklaar is. Hy 

bemerk dieselfde “giftige onrustigheid” as gevolg van die oliebesoedeling op by sy diere 

as wat hulle op die gebruik van chemikalieë gehad het (195). Gerugte het die rondte 

begin doen dat die olie ’n sproei vorm wat deur die diere en plante in hulle gestelle 

geabsorbeer word: 

Die forelle, wat die boonste lope van die delta so beroemd gemaak het, het na 

ingelegde sardiens begin smaak. Die forelvissers wat met hul vlieë daar in die stil 

poele tussen ruie struikgewas hul dae deurgebring het, was die eerstes wat ’n 

ekologiese ramp voorspel het. (241) 

Haven (2014) beweer dat objekte en hiperobjekte soos byvoorbeeld olie soms ’n donker 

agenda het, en dit sluit aan by die idee dat materie oor subjektiwiteit beskik (sien 

afdeling 2.2.2). Enige boorproses, soos in die soeke na water of olie, word deur Roudeau 

(2015:9) beskou as “delving into deep time”. Vir Roudeau (2015:9) is dit noodsaaklik 

dat die mens letterkunde as fasiliteerder benut om sy eie kapasiteit tot ekologiese 

selfvernietiging te ontdek. In hierdie opsig tree die teks toe tot die omgewingsdiskoers. 

Verhale oor die geologiese verlede (soos dit ook in Die stoetmeester manifesteer) word 

dus algaande belangriker. Gee (1999:2) reken dat geologiese tyd ver benede ons 

menslike ervaring met stories strek. Harari (2017:108) wys ook op die “web of stories” 

wat geologiese tyd uitbeeld. In die roman word vertel van ’n “eeue-oue mite dat die Kei 

op ’n dam van olie dryf ” (52). Seamus, wat soos Ayanda Ndlovu ook negatief is oor die 

ontdekking, bestempel die opwinding van die ander inwoners oor die olievonds as blote 
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“gierigheid” en “die Groot Wil Hê” (52). Die ontdekking van olie gee volgens Steffen e.a. 

(2010:846) aan die mens ’n ongekende voordeel bo ander spesies. Die verbranding van 

fossielbrandstowwe word deur Clark (2012:2826) ’n spesie-spesifieke bemoeienis met 

vuur genoem en besorg die mens die benaming “vuurspesie”. 

In die nadraai van die ontdekking van olie in die roman, word tegniese spanne ingeroep 

om ’n klep op die fontein te prakseer, maar “dit is die eerste vonds van die aard op die 

subkontinent, en die tegnologie om dit te hanteer, is nog nie ontwikkel nie” (181). Daar 

is ’n “polisiekontingent” en “’n linie soldate” teenwoordig om die nuuskieriges weg te 

hou, maar veral om te keer dat die plakkersbuurt se inwoners met hul blikke vars olie 

digby die gat skep. Die groeiende plakkersbevolking het alle houtbronne in die 

omgewing vernietig en die vroue moet daagliks ver stap om hout bymekaar te maak. Die 

olie is dus vir hulle ’n plaasvervanger vir hout. 

Die term “vuurspesie” is ook afleesbaar uit Die stoetmeester, waar ’n vlaag aanvalle deur 

roofbendes op afgeleë plaasopstalle plaasvind. Daarna word sommige grensplase op die 

rand van die Ciskei, teen die Visrivier se beste weiding, deur “piromane” in brande 

vernietig (177). Die mens bereik egter die hoogtepunt van sy faam as vuurspesie 

wanneer die oliefontein aan die brand gesteek word sodat dit in ’n “vlamfontein” 

verander (261). 

Die voorspoed wat die olie bring, lei uiteindelik tot sosiale verval onder die gemeenskap. 

Port Cecil beleef ’n stygende misdaadkoers soos wat “bedrieërs” na die dorp stroom: 

Dis kreefsmokkelaars en daggakwekers en nagklub-tycoons. Die misdaadkoers het 

met tweehonderd persent toegeneem. Al wat sakkeroller en bedrieër is, stroom nou 

hierheen. (197) 

Seamus maak die belanghebbendes in die vergadering wat belê is om oor die toekoms 

van die stad te besluit, bewus van die ekologiese ramp op hande as gevolg van die 

oliebesoedeling. Vir hom gaan dit oor “die verkragting van ons Moeder, maar ook oor 

vrae oor wie die aarde besit; hoe haar bates verdeel gaan word” (183). Hy stel voor dat 

universiteitstudente gewerf moet word as rekrute vir “die Groen Taak” (183). Ekologie 

is volgens Seamus die uitdaging van die tyd wat ook die stryd om grondbesit en mag oor 

die aarde insluit, dus ook oor natuurlike hulpbronne soos olie. 
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So skielik soos wat die olie verskyn het, droog dit egter weer op – vergelyk die 

bespreking van objekte as terugtrekkende vreemde vreemdeling in afdeling 2.2.2. 

Die mens as geomorfiese agent het egter die landskap verander met ekonomiese en 

boerderybedrywighede: 

Met harde werk het ons voorgeslagte die land mak gemaak, ’n stad uitgelê, ’n 

katedraal gebou, ’n universiteit gestig, ’n hospitaal opgerig, ’n hooggeregshof 

gevestig, skole geopen, pragwoonbuurte beplan. Ons boere het die land ingepalm, 

landerye skoongemaak, geplant en geploeg. (258) 

5.3.1.3 Die Butlers as “geenmanipuleerders” 

Harari (2017:64, 65) reken dat boere geweet het dat hulle diere uitbuit om in menslike 

behoeftes te voorsien. In hierdie “genadelose skaapwêreld” (9) wat in Die stoetmeester 

uitgebeeld word, het die boere meestal met kleinvee geboer. Dit het veroorsaak dat 

sogenaamde ongediertes – soos byvoorbeeld jakkalse – as gevolg van dié wanbalans 

vermeerder het omdat ’n voedselbron in die vorm van skape geredelik beskikbaar was. 

Boere rondom Port Cecil is gedwing om ongediertegetalle te beperk óf om hulle 

veekuddes te beskerm teen die ongediertes. Die merkwaardigste aspek van die boerdery 

in hierdie streek is juis die Butlers se floubok-telery wat bloot toevallig ontstaan het, 

maar waaruit reeds ’n florerende bedryf opgebou is deur hierdie spesie nie net as unieke 

invalshoek vir ekotoerisme te benut, maar ook aan ander boere te verkoop om as 

offerbokke te dien. Sien ook die bespreking van die floubok as vreemde vreemdeling in 

die afdeling oor materie (afdeling 5.2). 

Du Plessis (1994:200) beskou Seamus Butler self as “die floubok, die kantelbok”, maar 

ook gelyktydig as die stoetmeester. ’n Roekelose omgang met die genetika lei tot die 

skep van dié spesie wat in ’n sekere sin ’n monster is, “maar ’n monster in die psigiese 

sin: een wat die lewe eenvoudig nie kan hanteer nie. En die stoetmeester, die 

geenmanipuleerder, word lid van sy eie stoet” (Du Plessis 1994:200; my kursivering). 

Seamus besef dat die floubokke nie deur God geskape is nie, maar dat “net die mens, in 

sy slinkse gierigheid” (10) so ’n spesie sal bedink. Vir Seamus Butler word die waarde 

van die floubokke bereken volgens hulle “winspotensiaal, uitvoerwaarde, 

kuriositeitswaarde” (45). Die wins wat die Butlers uit die flouboktelery maak, staan 

bekend as hulle “floubokmiljoene” (49): 
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Die landbou-ekonome het Caper timidus se vatbaarheid vir die wêreldmarkte 

bestudeer en statistiek saamgestel van die hoeveelheid kuddes wat per nag in die 

twee halfronde deur ongediertes aangeval word, en wat die besparingsyfer sal wees 

as ’n floubok gebruik sou word – ook hoe dit weidingskrag sou beїnvloed. (304) 

Sarah Butler beskou die ontstaan van die floubokke as genetiese manipulasie deur die 

mens “in ’n landstreek waar die mens nog altyd ondergeskik was aan die orde van die 

natuur” (11), en sy verwag enige tyd afrekening of wraak deur die natuur. Seamus voel 

aan dat sy safari-onderneming en hulle toeristeroete nie standhoudend sal wees nie, 

want ook dit berus op ’n mite, naamlik ’n ideaalbeeld van die safari-jagter, in sy 

kakieklere en die Setlaaropstal met die “sonderlinge, byna onaardse diere met die geel 

oë” (232). 

Hierdie vermoë om diere te manipuleer, het volgens Harari (2017:57) gelei tot die punt 

waar die mens selektief begin het om “monstrosities” (soos die fiktiewe floubokke) te 

teel. Seamus Butler is verstom dat “die Butlers hierdie besondere spesie onder al Gods 

verskeidenheid uitgesoek het om te teel” (45). Die bokke word uitgevoer na Spanje, 

Australië, Argentinië, Tibet – “oral waar ongediertes veekuddes aanval” (10). Wanneer 

Seamus Butler sê dat God nooit só ’n spesie sou bedink het nie, erken hy daarmee die 

mens, as mitiese Antropos, se inmenging in die natuur (10). Die versnelde uitwissing en 

migrasie van verskeie spesies word deur Tempelhoff (2016b) beskou as die resultaat 

van die mens se invloed op biodiversiteit. Die uitvoer van die floubokke dien as 

voorbeeld van sodanige onnatuurlike migrasie van ’n spesie, en wanneer Seamus na sy 

floubokke kyk, verbeel hy hom dat hulle wil sê: 

[...] jy en jou voorsate het soveel skrik in ons ingeteel dat julle dit nou vir jul eie 

rekening moet neem. Ons dood, weet ons, sal bloedig wees, iewers in ’n agterhoek 

van die wêreld, op ’n eensame vlakte. ’n Offerande; ’n lyding sonder erkenning. (46) 

Seamus weet ook onteenseglik dat die Butlers met dié “gepeuter met die genetika” hulle 

hande “onregmatig diep in die goddelike raadsplan ingesteek” het. Hy meen dat God 

hulle nie daarvoor sal vergewe nie (46). 

Seamus Butler besef terdeë dat die flouboktelery teen die natuur indruis wanneer hy 

verklaar dat dit teen die skepping spook (58). Hy voel algaande meer desperaat en weet 

dat hy aan “die ondergangsindroom” ly (59). Tóg is dit Seamus wat tydens ’n maniese 

episode met die stoetbokke se rekords begin peuter. Hy beplan allerlei “kruisteel-

strategieë om die bokke sover te kry om angs selektief te ervaar: om slegs vir roofdiere 
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flou te word, en nie vir elke sweepklap of geweerskoot of donderslag nie” (175). Daar 

kom selfs ’n ernstige vermaning vanuit die geledere van “die een of ander sekte” (304). 

Die lede van hierdie sekte bepleit die beëindiging van die flouboktelery omdat hulle dit 

as “heiligskennis en godslastering” (304) bestempel. Hulle beweer dat hierdie telery die 

wette van die natuur ondermyn en dat natuurrampe die straf daarvoor sal wees (304). 

Die fiktiewe floubokspesie word gestel teenoor die boerbokke wat goed aard in die 

Moordenaarskaroo omdat laasgenoemde spesifiek só geteel is om die strawwe 

toestande te oorleef (209). Die floubokke word dus onder meer metafoor van die Butlers 

se antroposentriese inmenging in die natuur. 

Seamus Butler spreek die vergadering toe en deel sy insig soos volg: “noudat ons die 

begrip ekologie as iets sien wat ook die dwingende stryd om grondbesit en mag oor die 

aarde insluit, nou kom ons by ons swart broeders en susters [...] ons bure van Joza” 

(183). Seamus ontwikkel insig in die eindigheid van die kontinent waarop hy homself 

bevind. Sy insig word uitgebeeld deur sy denke: “[...] breekbaarheid; wie in Afrika ken 

dié begrip nie?” (267). 

5.3.1.4 Die oorskryding van planeetgrense 

Haraway (2016:47) belig die Antroposeen as ’n geohistoriese tydsgewrig waarin 

multispesies, insluitend die mens, op selfvervullende apokaliptiese mites afstuur. Die 

romangegewe insinueer deurentyd hierdie afstuur op ’n ramp. In teenstelling met die 

ander karakters is Sarah Butler fyn ingestem op die veranderinge wat sy in die natuur 

waarneem, en sy voel hoe die angs haar beklem omdat sy dit alles as 

waarskuwingstekens interpreteer. Sarah se bewustheid van die landskap, weerpatrone 

en die gedrag van die diere maak haar angstig. “Die wit streep bokke vul haar weer met 

die angs wat sy nou al maande in haar ronddra; die vae gevoel dat iets op hande is” (5). 

Sarah se waarnemings van veranderinge in die natuur noop haar om logiese verklarings 

daarvoor te vind. Hierdie soeke na verklarings strook met Tsing (2015a:21) se siening 

dat die mens stories vertel om die lewe op aarde leefbaar te maak en verklarings te 

probeer bied vir rampe. 

Die bevindings van die professore by die universiteit van Port Cecil ten opsigte van die 

manipulering van die geologiese is dat dit lei tot klimaatveranderinge, soos wat dit eie is 

aan die Antroposeen. Sodanige klimaatverandering (soos wat in Die stoetmeester 



 
216 

voorsien word) word deur Rockström e.a. (2009:23) gesien as een van die belangrikste 

planeetgrense wat reeds deur die mens oorskry is; dit word beskou as bedreigings-

vermenigvuldiger wat ’n uitkringeffek het. Masco (2016:309) bestempel sulke radikale 

klimaatveranderinge – soos waaroor daar romanmatig berig word – as die onbeplande 

erflating van veral kapitalisme en industrialisasie. 

Antroposeen-gebaseerde verduidelikings vir klimaatverandering dui volgens 

Chakrabarty (2009:210) op die ineenstorting van die skeiding tussen natuurlike 

geskiedenis en dié van die mensdom (sien ook die bespreking van klimaatverandering 

as hiperobjek in afdeling 5.2.2.1). Die karakter Sarah Butler begin stelselmatig die 

geografiese en historiese tydsverloop in ag neem en word mettertyd bewus van ’n groter 

samehang in geologiese tyd. Uit die volgende romangebeure het Sarah afgelei dat 

geomorfiese veranderinge voorhande is. Die natuur rus gewoonlik gedurende die 

wintermaande, maar tydens Julie het daar “fratswinde” gewaai: 

Die laatwinterwinde wat tradisioneel eers in Augustus stof oor die landskap begin 

stoot, was vroeg. Daar was sneeuval waar voorheen nooit sneeu geval het nie – selfs 

op die strand by Diaskruis, wat die verbyvaart van die dapper Portugees in die 

vyftiende eeu gedenk. En bo in Addo het die olifante dae lank met wit kapokrûe deur 

die onderbos gedwaal. (5) 

In Die stoetmeester roep Siener en Sarah ’n tyd uit hulle kinderjare op toe vuurvlieë 

volop in die rivierdelta was, maar sedertdien skaarser geword het. Volgens Siener is die 

vuurvlieë baie sensitief vir besoedeling (93). Die mens het dus sodanig met die 

biodiversiteit in hierdie streek ingemeng dat “geweldige ekologiese spanninge” oorheers 

wat “die natuurbalans in sy moer gestuur” het (9). Op reis deur die Ciskei neem Siener 

die tekens van die mens se eksploitasie van die natuur soos volg waar: 

Ons ry in stilte oor die uitgestrekte veld, verby oorbevolkte statte waar kinders 

saam met varke en hoenders op werwe speel. Oral langs die pad staan rylopers 

wydsbeen oor bondels besittings. Gronderosie vreet bruin slote; die boerdery hier is 

onbeplan, arm, vertrap, verspoel. (210) 

’n Koloniale diskoers word in die narratief van Die stoetmeester gevestig om sodoende 

strukture van dominansie te bewerkstellig (sien Senekal 2013:119). Aspekte van 

Europese sosiale, kulturele en omgewingsgeskiedenis word hier gereproduseer wat lei 

tot ’n sistematisering van die natuurlike geskiedenis. Vir Sarah Butler is die grootste 

aanklag teen die mensdom die glasoë van die opgestopte, gemonteerde koedoe- en 
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buffelkoppe wat sy as slagoffers van die mens sien. Sy voel dat sy deel is van ’n 

“geїsoleerde wit stam op ’n sterwende kontinent” (124). 

Kotzé (2014:128) sien die uitdaging van die Antroposeen daarin dat die mens 

toenemend bewus moet word van sy eie uitwerking op die planeet, wat veronderstel is 

om alle menslike lewe te onderhou. Die bestaan van ’n sterk Groen beweging op die 

kampus (70) sou byvoorbeeld vertolk kon word as die tipe aanpassingstrategie wat 

volgens Kotzé vereis word. Seamus is egter verontwaardig oor hulle teenkanting en hy 

dink dat hulle niks weet van die stryd teen die natuur in Afrika nie. Die sogenaamde 

“Groenes” staan ook as die “eko-aktiviste” bekend en die boere is deeglik daarvan bewus 

dat daar ’n leerstoel in eko-opvoeding aan die universiteit ingestel is (73). 

As tweede been van die plasing van Die stoetmeester binne die Antroposeen-matriks 

volg hieronder ’n bespreking oor geologiewording 

5.3.2 Antropogenese 

Antropogenese (“anthropogenesis”) is ’n term wat impliseer dat die mens as deel van 

die natuur gesien word. Foucault (1984:78) beskou die mens as ’n organisme met die 

vermoë tot geologiese krag op ’n planetêre skaal waarvan die uitwerking oor lang 

periodes strek. (Sien afdeling 2.3.3 vir ’n volledige teoretiese verduideliking van die 

term.) Seamus Butler toon genoeg insig in die agentskap van die mens as spesie om te 

verklaar dat hulle God se “hardnekkigste trop” is (305). 

Geologiewording word as dié belangrikste gewaarwording tydens die Antroposeen-epog 

gesien, en lui kragtens Yusoff (2015a) ’n nuwe staat van geofisiese aardwording in. Die 

negatiewe uitwerking van die mens op die omgewing as beginselkonsep van die 

Antroposeen, word egter nie deur die mitiese Antropos (wat deel is van die aarde) 

verdra nie. Humanisme is dus nou nie meer die strewe van die mens nie, maar eerder ’n 

posthumanistiese, nuut-bedinkte ekosentrisme waarin die uitwissing van die geykte 

verdeling natuur/kultuur plaasvind. Roudeau (2015:10) dui aan dat die vinnige pas van 

menslike tyd met die stadige pas van geologiese tyd vervang behoort te word. Die 

voorvereiste hiervoor is beslis die heroriëntasie van die mens se temporale kategorieë. 

In Die stoetmeester word Seamus se denke algaande meer ekosentries, maar ook 

terselfdertyd meer posthumanisties. Hy verklaar dat die mens se skuldlas as gevolg van 

sonde so deel van die Kei is soos die broodbome en aalwyne en klippe. Seamus besef dat 
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hy slegs ’n klein onderdeel van die groter geheel is wanneer hy sê: “Dit sal hier wees 

lank nadat ek weg is” (309). ’n Stelling soos hierdie vervat die essensie van ’n konsep 

soos “deep time” (geologiese tyd). 

Volgens Yusoff (2015a:1) graveer die mens sigself op die aarde in, en daarom is dit nodig 

om die mens te sien as ’n organisme wat tot geologiese krag op wêreldskaal in staat is. 

Vir Yusoff is die mens dus ’n mitiese Antropos wat optree as geologiese wêreldmaker of 

wêreldvernietiger. Die gewaarwording van geologiewording (“becoming-geologic”, om 

Deleuze & Guattari (1987) te betrek) is nou ter sprake. In die narratief van Die 

stoetmeester kan Seamus homself nooit ten volle met hierdie klipperige streek versoen 

nie. Daar word verwys na sy moontlike selfmoord in die ongenaakbare landskap. Die 

gevoel van verdriet word deur mens én omgewing ervaar. Seamus beskryf die verlange 

na die dood wat kenmerkend van die mens is, as “thanatos, die doodsdrif” (305). Hy 

beweer dat die hele Kei oorweldig word deur hierdie doodsdrif: “Hoe begeer ons nie ons 

eie ondergang nie!” (305). 

Seamus bemerk dat sy depressie in die natuur weerspieël word en hy stel die Kei gelyk 

aan die psige van ’n mens: 

[...] as hy gaan begin pleit dat die aarde terapie nodig het, begin weeklaag oor die 

inersie van die natuur, die terneergedruktheid van die flora en fauna, dan is dit ’n 

kort treetjie na die verraderlikheid van Caper timidus, die waan van Fata Morgana 

[...]. (301) 

Soos reeds in afdeling 4.3.2 aangetoon, kom litiese indringing dikwels in literêre tekste 

voor in die vorm van heuwels, ruїnes, stede, geboue uit goud en edelstene asook 

onverwagse onderaardse ruimtes. Verhalende klip verduur eindelose temporale 

afmetings en laat ’n tasbare inprenting (“emprentyng”) waardeur alternatiewe stories 

na vore kom (Cohen 2015a:201). Seamus Butler (as nasaat van die 1820 Britse Setlaars) 

voel homself nooit werklik één met Afrika nie, maar hy weet tog dat hy die “ontbering 

van die kontinent beërwe” (40) het, wat ’n verklaring vir sy depressie voorsien. Luidens 

die vertelling het die Setlaars se babas ná ’n paar geslagte sommer met pienk velle die 

eerste lig aanskou as deel van hulle geologiese aanpassing in Afrika. Die rooskwarts van 

Afrika, die pienk van die flaminke en die sonsondergange het deel geword van die 

genetika van die nasate van die Britse Setlaars wat dus algaande deel van die geologie 
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geword het. Die Setlaars en hulle nasate het derhalwe ’n geologiese wordingsproses 

ondergaan. 

Sarah leef in afwagting op Seamus se selfdood. Sy besef dat daar vir hom na sy dood ’n 

tydperk van “herstel” voorlê waartydens hy een met die natuur sal word: 

[Hy sal] ’n broodboom of aalwyn word op daardie vlakte. Hy sal dekades lank daar 

staan; dalk ’n eeu. Hy sal in son en wind en ryp en sneeu daar staan. Hy is buite tyd. 

Hy is ’n plant of ’n dier. ’n Floubok of ’n luiperd. Hy’s ’n vygie of onkruid [...] (91; my 

kursivering) 

Siener Wehmeyer se lewe is sodanig verstrengel met die buie van die rivier dat sý dood 

bykans natuurlik daaruit voortvloei. Hy verskaf ’n voorspelling van sy eie dood: “Dan 

hoef ek nie vir iemand te vra om my die monding in te neem nie; ek rig my klaar teen die 

inkomende gety” (201). Hy baseer sy voorgevoel dat hy binnekort sal sterf op dit wat hy 

in die rivier lees. 

Die mens as spesie sal heeltemal moet verdwyn weens sy verwyderdheid van die 

natuur. Cohen (2015a:198) wys, soos Deleuze & Guattari (1987), op die proses van 

geologiewording. Hiervolgens vorm klip en die mens alliansies deur middel waarvan die 

menslike storie verstrengel raak met dié van die niemenslike. Dié alliansie vereis geduld 

en ’n proses van klipwording (“a becoming-lithic”). Anders as vir Seamus, ontstel dit nie 

vir Sarah om haarself (synde Afrikaner) as deel van die geologie van Afrika te ervaar nie. 

Sy glo dat die Afrikaner die Moordenaarskaroo in hulle binneste saamdra en soos klippe 

op die vlaktes van Afrika lê. Sy beleef dankbaarheid oor haar aardsgebondenheid en 

weet met sekerheid dat sy, uit eie keuse, na haar dood weer deel van die stof van Afrika 

sal word. Sarah Butler glo dat haar vlees een of ander tyd een word met die vlees van die 

Kei: “[…] word sy ’n klip of vetplant. Of ’n vis. Vroeër of later” (321). Seamus beskou klip 

as ’n harde, onbuigsame element en gebruik die benaming van klip om op menslike 

kenmerke te dui. 

Dimock (2006:195) moedig die oorweging van antieke, inheemse kulture aan wat in 

voeling met geologiese tyd is. As inheemse inwoner toon MaNdlovu begrip vir en 

aanvaarding van die landskap. Sy weet instinktief dat haar oorlede ouers deel is van die 

landskap en dat sy dus geen tasbare bewyse het dat hulle wel grond besit het nie: 

“Hulle’s stof, hulle swaarkry dwarrel in die Kei se winde. Weg. Wég” (110). Siener vertel 

van die ongemerkte grafte wat dateer uit die tyd van die oorloë aan die destydse 
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oosgrens van die land, waartydens die Britte teen die Xhosas geveg het. Die manskappe 

van die Britse garnisoen is dikwels naamloos begrawe, terwyl die dooie Xhosakrygers 

agtergelaat is om “voedsel vir aasvoëls en waterdiere te word; om in die rivierbiesies te 

vergaan en uiteindelik weer deel van die gras en water en modder te word” (270). 

Yusoff (2015a:8) eis dat die mens begrip ontwikkel vir sy menslike lewe as gesetel in ’n 

groter veld van materialiteit. Daar vind volgens Botha (2013:135) progressie plaas in die 

gebruik van die klipbeeld in die roman namate Sarah Butler haar vrees vir die dood 

verloor en sy haarself toenemend as deel van die landskap ervaar. Só word die proses 

van geologie-wording dan voltrek in romankarakters soos veral Sarah en Seamus Butler 

asook Siener Wehmeyer. 

5.4 Westphal se geokritiek: Port Cecil as plek 

Die interdissipline van die geomenswetenskappe huisves onder meer ook teorieë soos 

die geokritiek van Westphal (2011b), wat plekgebaseerdheid in fiksie ondersoek 

(vergelyk afdeling 2.4.2). Geokritiek impliseer volgens Westphal (2011a:iii) die 

bestudering van ’n identifiseerbare plek in die literêre teks, soos byvoorbeeld in hierdie 

geval die uitbeelding van die Oos-Kaapse Karoo, wat dan as die voorwerp van 

geokritiese analise geneem word. Die plek wat in Die stoetmeester bestudeer word, word 

soos volg deur die verteller Siener Wehmeyer beskryf:  

Die landgoed Fata Morgana is tussen die rivier en die bergreeks geleë. Dan klim die 

pad steil teen die helling uit en ’n mens kan Port Cecil glinsterend aan die sewe 

deltamondings sien lê. In die verte word die rivier ’n silwer slang wat deur vaal 

heuwels kronkel en heel, heel ver, in die dynserigheid wat toeriste as mis eien maar 

wat eintlik stof is, word die rivier ’n onsekere slakspoor. Dan bereik die pad die 

Manley Flats, waar die beroemde estate van die Butlers, die enigste telers van 

floubokke in die Suidelike Halfrond, geleë is. (8) 

Seamus beskou die universiteitsraad as ’n magtige orgaan waarvan die invloed tot diep 

in die gemeenskap strek. Vir hom is die universiteitsraad “’n web magsverhoudinge wat 

’n beslissende faktor gaan wees in die politiekery rondom die oliefontein” (153). Die 

geskiedenisprofessor verduidelik aan Seamus dat hy voel asof die “hele geskiedenis 

saamtregter in dié dae” (150):  

In dié dae merk ek al die groot motiewe: die mitologie van ontdekking, van 

Monomotapa en Krugermiljoene, die ambisie van Rhodes en die goudstormlope van 

die vorige eeu, die natuurrampe en die teistering van die aarde [...] (150) 
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Die professor se verduideliking dien as vermaning omdat die mens die ekologie 

onomkeerbaar verander. 

Binne die identifiseerbare plek wat as vertrekpunt vir ’n geokritiese analise geneem 

word, is daar gewoonlik ’n bepaalde ruimte wat betekenisdraend is. Plek is vir Buell 

(2005:145) definieerbaar as ruimte wat met menslike betekenis beklee is, met die 

implikasie dat menslike betekenis persoonlike gehegtheid, sosiale verhoudings en 

fisiografiese andersheid behels. Sarah Butler en MaNdlovu Thandani ervaar hulle 

omgewing as positief en voel hulself deel van die plek. Seamus beskou plek, waarin 

volgens hom slegs die sterkere oorleef, met argwaan. Vir hom hou die Karoo nie 

dieselfde bekoring in as vir Sarah nie. Hy beleef die Keistreek as genadeloos, alhoewel hy 

erken dat die mense van die Kei obessief is oor die landskap omdat dit die enigste 

metafoor is wat hulle ken, terwyl hulle lewenslank ook hopeloos daarin vasgevang is. Hy 

blameer God as landskapsargitek van dié streek waarin daar volgens hom geen genade 

ingebou is in die vorm van ontspanning nie. Seamus Butler ervaar dat sy psigologiese 

toestand weerspieël word in die omgewing. Tydens ’n angsaanval beleef hy “die Karoo 

op sy ergste: droog, afwysend, karig” (153). 

Oscarson (2010:10) reken dat plek geproduseer word tydens die interaksie tussen die 

mens, sy emosionele verbondenheid aan plek en die materiële omgewing. Raes 

(2000:313) verwys na Strauss se interpretasie van plek, naamlik dat plek bloot ’n punt 

op die geografiese kaart is met gelyke waarde tot ander plekke op die kaart, totdat dié 

plek deur die mens met sy objektiewe perspektief waargeneem word. Soos Prieto 

(2012) tereg opmerk, is plek enige lokus wat betekenisgenererend is vir ’n individu 

(hetsy werklik of verbeeld). Seamus Butler het die versugting dat die priester “die gees 

van die land” aanvoel en dit laat hom besef dat Afrika “oorgawe aan die goeie én die bose 

verg” (220). Die geveg om die mens se siel is vir Seamus geїntegreer in die direkte 

omgewing, wat hy as uiters antagonisties ervaar. Vir hom ruik die geveg om die mens se 

siel “na buskruit en bloed, na platgetrapte plante en stof. Dit het vir hom die aangesig 

van “verkilde oë en sleepmerke in die grond”; “die geur van skuld en waansin” (220). 

Hierdie landstreek se fisiografiese uniekheid inspireer ook die bepaalde betekenis wat 

die mense van die streek daaraan toeken. Die pragtige Keirivier met sy sewe 

deltamondings, die ongerepte kuslyn, asook die Atlantiese gleuf wat beroemd geword 

het weens die voorkoms van die selakant, dra alles tot die geografiese andersheid by. 
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Tuan (aangehaal in Tally 2014:4) beweer dat ruimte in plek verander sodra die mens die 

ruimte lank genoeg waarneem om dit sodoende as onderskeibare plek te identifiseer. 

Hierdie proses transformeer ruimte in plek wat weer ’n onderwerp (van die 

geskiedenis) vir storievertelling word. Die verhaal begin waar Sarah haar gaste vir 

aandete op die stoep inwag. Haar blik rus op die landskap en sy ervaar dit as “wyer en 

sagter” (2), maar sy ken die omgewing goed genoeg om te weet dat dit bloot 

“oëverblindery” (2) is. Nóg die mensdom, nóg die landskap versag met die aand. 

Volgens Tally (2014:5) is geokritiek buigsaam en steek dit grense oor tussen werklike en 

verbeelde ruimtes. Daar vind dus in die tekswêreld ’n naatlose integrasie tussen die 

geografiese en geologiese realiteit aan die een kant en die magiese realisme (verbeelde 

ruimte) aan die ander kant plaas. Magiese gebeure word derhalwe vir die karakters in 

magies-realistiese tekste ’n werklikheid en daardeur onskeibaar van die narratief: “Dit is 

immers skrikkeljaar, die jaar van wonder en magie” (257). Vir Sarah Butler het die 

grense tussen die werklikheid en die verbeelde lankal reeds vervaag, en haar huwelik 

met Seamus Butler asook die flouboktelery het haar gebring tot op die grens tussen die 

“verklaarbare en die onverklaarbare” (7): Sarah verbeel haar dat sy reën ruik op die 

aandlug. Alles in hierdie Droogkaroo raak uitbundig in afwagting op die reën en dit is 

teen hierdie agtergrond dat die grense tussen die werklike en verbeelde ruimtes dikwels 

vervaag en oorgesteek word. Uit Sarah se perspektief beleef die leser die magiese ruimte 

waarin sy haar bevind: 

Die reënboë staan soos halwe hoepels oor die rante. As miervlieë uit miershope 

borrel en oor die vlaktes uitsak in silwer swerms wat soos reënvlae lyk, begin 

erdvarke ronddraf, al is dit nog lig, want hul gate is sopnat. (4) 

Persoonlike ervaring bepaal dikwels die begrip vir plek wat vir Westphal (2011:x; sien 

afdeling 2.4.4) gelei het tot die ontwikkeling van die begrip literêre kartografie, waarin 

die werklike en verbeelding gekombineer word: 

Dan, dink Sarah terwyl sy glimlaggend oor die donker wordende vlaktes uitkyk, dán 

begin koedoes vlieg. Só vertel die ou mense. Dan klop die vaders hul pype uit en haal 

moeders stories uit hul voorskote. Oor jakkals wat trou met wolf se vrou. Oor 

weesdas met die kwaai stiefvader. Oor jakkals wat sy stert in sy mond vasbyt en die 

bulte afwiel voor die jaghonde. En as jy jou oor teen die stam van ’n aalwyn lê, kan jy 

die bitter sap daarbinne soet hoor word. Jy kan die broodbome hoor kreun soos hul 

oerlywe stoei om die water uit die grond te suig voordat dit weer wegsak; 
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ondergronds kan jy die kreun van die aarde hoor waar wortels skielik begin lewe. 

(4) 

’n Geosentriese studie behels dus volgens Westphal (2011b:122, 137) die fokus op ’n 

enkele plek aan die hand van soveel moontlik tekstuele representasies van dié plek. 

Die veelsintuiglike dimensie van ’n geokritiese benadering vereis volgens Westphal 

(2011:x) die betrekking van alle sintuie (sien die toepassing in hoofstuk 4 oor Toorberg, 

waar ’n meer uitgebreide bespreking van die beginsel aangetref word). Hieronder volg 

slegs die aanstip van enkele voorbeelde ten einde die omvang van die studie te beperk. 

Die visuele waarnemings van plek, wat normaalweg die studie van plek oorheers, word 

deur hierdie veelsintuiglike benadering in balans gebring. 

Sarah Butler gebruik die rivier as gids in haar lewe; daarom vra sy haar broer Siener 

gereeld uit oor die “gemoedstoestand” van die water, wat impliseer dat materie oor 

agentskap beskik. Sarah ervaar dikwels die omgewing deur middel van haar reuksintuig, 

soos wanneer sy die komende reën ruik. Haar broer, Siener, se belewenis van die 

atmosfeer by die rivier sentreer byvoorbeeld dikwels om sy reuksintuig:  

Dit is die geur onder ’n groot klip wat jy in ’n klam rivierbedding omkeer, die reuk 

van ’n sementdam wanneer jy dit na dekades vir die eerste keer leegtap, die reuk 

van ’n bok se ingewande wanneer dit, pas dood, met die slagtersmes van borsbeen 

tot peester oopgekloof word. (145) 

MaNdlovu probeer om Ayanda, haar dogter, in voeling te bring met haar geboortegrond 

deur vir haar ’n tasbare ervaring van die omgewing te gee.  

“Voel, kind,” sê sy. “Voel hoe hard is die klippers, hoe skerp steek die verdroogde ou 

plantjies. Kyk die merke wat dit in jou handpalm laat.” MaNdlovu keer Ayanda se 

hand om. Die palm is vol klein duikies en ’n paar klippies kleef aan haar vingers. “Dis 

die Kei, Ayanda. Dis ons aarde. Ons geliefde land.” (313) 

Sarah Butler beleef die oerstilte van die Karoo deur ’n klip teen haar oor te hou en bloot 

te luister terwyl sy weet dat hierdie stilte “altyd daar was en altyd daar sal wees” (299). 

Siener Wehmeyer ry op pad ’n floubokooi raak. Terwyl hy by die dier kniel, hoor hy “die 

doodsteune van die Sukkelkei” (174). Hy weet dat die bok sterwend is. Seamus Butler 

“proe die stof teen sy verhemelte” (153). 
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In Die stoetmeester manifesteer die konsep van ’n plaaslike biotoop wat deel uitmaak 

van ’n groter geheel, reeds reg aan die begin van die roman wanneer Siener Wehmeyer 

beweer dat hy, as hy fyn luister, meer hoor as bloot net die direkte omgewing se geluide: 

[Hy hoor] die klief van vinne deur die diepsee, skole vis wat in die maag van die see 

baljaar, die fluitgeluid wat komete deur die uitspansel maak en die sagte ritseling 

van ’n roos wat in die tuin oopgaan [...] (1) 

Siener voorspel sy eie dood en die ontdekking van olie deur na die kleur van die 

rivierwater te verwys. “Eers boergondies, toe die sonsak [...] Die kleur van ou bloed. 

Maar later diepswart. Die kleur van olie” (11). Terwyl die helikoptersoektog na Seamus 

aan die gang is, ervaar Sarah die landskap visueel vanuit die helikopter. Sy sien 

“klipplate, krom kriedoring, spekboom, veegsels gras, ’n dooie rivierloop, die blink oog 

van ’n nagdier” (319). 

5.5 Die Kei as bioregionale streek 

5.5.1 Biogeografiese aspekte 

Die konsep van bioregionaliteit word in afdeling 2.4.3.1 bespreek; die begrip word al 

hoe belangriker soos wat die aarde en sy hulpbronne toenemend onder druk geplaas 

word deur die mens en sy antroposentriese aktiwiteite. Berg (2002) se definisie van ’n 

biostreek sluit aan by die omgewing waarin Die stoetmeester afspeel, naamlik die Oos-

Kaapse ruimte rondom die Keirivier (wat ’n natuurlike waterskeiding vorm). In hierdie 

bepaalde area is daar interverweefde plant-, diere- en menslike gemeenskappe wat in 

die natuurlike sisteem oorleef. Tydens ’n funksie gee die burgemeester van Port Cecil die 

orkes opdrag om Strauss se musiekstuk die Blou Donau te speel as ’n huldeblyk aan 

“hierdie voedende rivier waarop ons stad staan, die rivier wat almal in stand hou en 

bestendiging en voorspoed bring” (259). 

Lynch e.a. (2012:3) beskryf ’n biostreek as iets soortgelyk aan die Keistreek waarin Die 

stoetmeester afspeel. Hy beklemtoon die natuurlike grense, kenmerkende geografie, 

ekosisteme, herkenbare landvorme en unieke menslike kultuur. Seamus Butler beskryf 

die stad Port Cecil se grootste bate as “sy pragtige rivier, die ongerepte kuslyn, die 

Atlantiese gleuf waarin die selakant wat vir ons stad soveel roem ingeoes het, hou” 

(242).  
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Hierdie “optekening van die geskiedenis” van die Keistreek en “verkapte lewensverhaal” 

van die Keirivier (soos Johann Lodewyk Marais (2021) oor Platberg skryf) neem die 

leser terug na die era toe die wêreld “nog jonk was” en dokumenteer hoe daar oor ’n 

lang tyd dinamiese veranderinge ook daar op aarde plaasgevind het. Soos in Marais se 

werk Die Platberg van Harrismith. ’n Geskiedenis, is daar ook in Die stoetmeester ’n noue 

verwewing van tyd en ruimte. Tyd en ruimte is intrinsiek met mekaar verbind 

(chronotopie) en word in die aarde se vroegste geskiedenis weerspieël, soos dit hier ook 

romanmatig uitgebeeld word. Die Keirivier dien as baken in die roman en verskaf 

konteks aan die verhaal. Hattingh (1995:89) beklemtoon tot watter mate daar op die 

geskiedenis van dié bepaalde streek gekonsentreer word. Soos alreeds in afdeling 5.1 en 

5.3.1.1 vermeld, is die ruimte in die Keistreek waardeur die Keirivier vloei deel van ’n 

prehistoriese landskap, waarvan daar alreeds suggesties op die omslag van die roman se 

eerste uitgawe is. Die OO-benadering fokus op die natuur as bemiddelende krag wat 

interaksie met die natuur en ander elemente beïnvloed (vergelyk afdeling 5.1). 

Die Keirivier – wat met sewe lope in die Indiese Oseaan uitmond – is ’n belangrike deel 

van die romangegewe. Dié rivier word in sy volledige samestelling as veel meer as bloot 

net water uitgebeeld en dien effektief ook as habitat vir verskeie plante en diere. Die 

Keistreek beskik oor unieke fauna en flora wat ’n groot diversiteit insluit. As deel van die 

flora groei melkhoutbome in die delta, vanwaar die plantegroei eensklaps oorgaan na 

tipiese Karooveld met doringbome. Die fauna van dié streek sluit onder andere jakkalse, 

muskeljaatkatte, luiperds, nagadders, muise, miervlieë, erdvarke en koedoes in, terwyl ’n 

verskeidenheid visse (wat die selakant insluit) in die riviermonding en kusgebied naby 

die fiktiewe Port Cecil hou. 

’n Biostreek (volgens Lynch e.a. 2012; Sale 2016; Haenke 2017 se insigte) behels egter 

meer as net die biografiese – dit word ook ’n argief van die menslike bewoning in die 

area. 

5.5.2 Argief van menslike bewoning 

Mitchell (2011:71) definieer die geomenswetenskappe as ’n studie van die 

gestratifiseerde argief waarop die mens leef. Hierdie benadering impliseer die integrasie 

van twee dissiplines, naamlik geografie en geskiedenis (Fish 2011). Daar is alreeds 

betoog dat daar in Die stoetmeester parallelle dele van die Suid-Afrikaanse geskiedenis 
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uiteengesit word. Hierdie drie historiese lae, naamlik die geskiedenisse van die blanke 

gemeenskap, dié van die swart gemeenskap en dié van die Indiërgemeenskap, vloei wel 

soms ineen. Dié menslike geskiedenisse waaroor daar in die roman berig word, speel af 

in die Oos-Kaapse Karoo, naby die fiktiewe hawedorp Port Cecil. Seamus Butler en sy 

gesin, synde afstammelinge van die 1820 Britse Setlaars, verteenwoordig die blanke 

gemeenskap. Die swart gemeenskap word verteenwoordig deur die matriarg MaNdlovu 

Thandani en haar dogter Ayanda. Die Indiërgemeenskap van Port Cecil het verseker dat 

ook húlle geskiedenis saam met dié van die ander gemeenskappe (soos die Khoekhoen, 

San, Xhosa, Boer en Brit) in ’n spesiale lokaal in die museum vertoon word (6). Die 

Keistreek word dus meer as blote natuur, en vertoon sowel rykmanswonings in 

“kronkelende boulevards” (6) as die plakkersbuurte teen die oerheuwels van die delta. 

Artefakte uit die geskiedenis en lewenswyse van ál die bevolkingsgroepe van die 

Keistreek word saam in die stadsmuseum uitgestal. Dis opvallend dat dit nie in aparte 

afdelings uitgestal word nie. Die menslike geskiedenis word neffens uitstallings van die 

fauna en flora, ou fossiele, voorbeelde van die seelewe en selfs die “Oervis” (7) of 

selakant gevind. 

Na die ontdekking van olie in Die stoetmeester word daar ’n vergadering gehou tussen 

verskillende rolspelers in die gemeenskap om oor die stad, Port Cecil, se toekoms te 

besin. By hierdie vergadering is daar verteenwoordigers van verskeie dissiplines, 

byvoorbeeld ’n geskiedenisprofessor, Seamus die boer, ’n filosoof, ’n ekoloog en ’n 

hoogleraar in geografie. Elkeen probeer vanuit sy eie perspektief voorstelle maak oor 

hoe die olie regverdig verdeel kan word. Terwyl ’n groot groep mense opgewonde is oor 

die olievonds, is daar diegene wat die nadeel van die ontdekking besef. Seamus 

verduidelik hoe vernietigend die impak van die olie op die ekologie sal wees. “‘Julle 

dorpenaars weet niks,’ sê hy. ‘Stedelinge kan nie die wêreld peil nie. Julle sit met julle 

neuse in boeke. Julle’s ’n klomp papiermotte’” (152). 

Westphal (2011b:122, 137) benut ook die geologiese stratigrafie om die akkumulasie 

van historiese momente uit die verlede en die argeologiese afsettings van 

opeenvolgende historiese fases te beklemtoon (sien afdeling 2.4.2). Die diverse 

samelewing word in die roman uitgebeeld deur verwysing na die gastelys vir die ete op 

Fata Morgana. Die gastelys sluit “’n paar Afrikaners”, “Settler stock”, “’n Xhosasprekende 
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egpaar”, “’n Indiërsakeman en sy vrou” asook “iemand uit die Afrikaanssprekende bruin 

gemeenskap” in (3). 

Die Xhosa-gemeenskap dring daarop aan dat die olievonds hulle toekom, want  

“[...] daardie olie spuit deur die geraamtes van ons voormense, nie die voormense 

van die Setlaars en die Voortrekkers nie.” (216) 

“Hulle beendere lê nog daar onder die fondamente. Destyds het my mense probeer 

keer, maar die katedraal is bo-oor die voormensgrafte gebou.” (189) 

5.6 Gevolgtrekking 

Die landskapskildery deur die Oos-Kaapse kunstenaar Jennifer Crooks op die stofomslag 

van Die stoetmeester (1993) noop alreeds ’n lesing van dié plaasroman binne ’n 

aardgebaseerde (geografiese en geologiese) register; ’n aspek wat deur talle roman-

beskrywings van die fiktiewe streek ondersteun word. Die verbeelde Kei-landstreek 

word hier (in ooreenstemming met die teenhanger in die werklikheid) uitgebeeld as ’n 

tipe oerlandskap met droogtebestande vetplante wat die barheid en by implikasie ook 

ongenaakbaarheid van die streek vir jare reeds oorleef het (sien Bylaag A, afbeelding 7, 

asook afdeling 5.3.1.1. oor die niemenslike oerwêreld). Daar is ’n amper magiese 

kwaliteit aan die skildery wat oorwegend warm aardse kleure van rooibruin, oranje, 

groen, en dan (onheilspellend genoeg) ook swart vertoon. Die plante in die voorgrond 

domineer, wat vanuit die staanspoor die prominensie voorspel wat daar (ook in die 

roman) aan materie as subjek verleen word. Daar is slegs ’n suggestie van menslike 

teenwoordigheid in die verte aan die voet van ’n berg, wat by implikasie dui op ’n 

materiële desentralisering van die mens. 

In afdeling 5.2 volg derhalwe ’n materiegesentreerde lesing van die roman, weer eens 

met gebruikmaking van insigte uit die nuwe materialisme en OO as teoretiese raamwerk 

soos uiteengesit in afdeling 2.2.2. Die Butlers boer op Fata Morgana met sogenaamde 

floubokke (Caper timidus), ’n fiktiewe boerbokspesie wat geneties gemanipuleer word 

om flou te val as daar ’n bedreiging is en om só, as offerbok, die res van die kudde te 

beveilig teen ongediertes deur self die prooi te word (sien verdere bespreking oor die 

Butlers as geenmanipuleerders in afdeling 5.3.1.3). Die bokke trek as vreemde 

vreemdelinge (’n begrip van Morton) terug in hulle misterieuse genetiese oorsprong. 

Hulle wraak is dat die stoetmeester, Seamus Butler, aan depressie en skuldgevoelens ly 
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en uiteindelik sy eie lewe neem omdat hy voel dat hy met die teel van die floubokke 

onbehoorlik ingemeng het in die skeppingspatroon. 

Al die boerderypraktyke op Fata Morgana en Monomotapa (die jagplaas van Cawood 

Butler) staan in die teken van antroposentrisme, waar die mens oor alle niemenslike 

materie probeer heers. Die Butlers se boerdery is ’n toonbeeld van hóé die natuur 

uitgebuit word. Die Karooplaas dien as “kontaksone” (Nuttall 2009:1) waarin interaksie 

tussen die mens en die natuur plaasvind. Die kantelbok-fenomeen vergestalt by uitstek 

die mens se inmenging in die natuur. Met die uitsondering van ’n karakter soos Sarah 

Butler en haar broer, Siener Wehmeyer, vertoon die meeste romankarakters ’n 

antroposentriese ingesteldheid. Mettertyd word hierdie onverskilligheid teenoor die 

natuur deur die aarde sélf omgekeer en vind ’n gelykmakingsproses plaas (soos 

gevisualiseer deur Morton) waarin Afrika as kontinent – en die Keistreek van die Karoo 

in die besonder – as niemenslike element met subjektiwiteit en agentskap voorgestel 

word (vergelyk die bespreking in afdeling 5.2.2.3 oor die Karoo as protagonis). 

Benewens die kantelbokke is die ander vreemde vreemdeling binne die Morton-idioom 

die selakant wat sodanig teruggetrek het in die dieptes van die oseaan dat hierdie spesie 

as uitgestorwe bestempel is. Die oervis word in afdeling 5.2.2 en 5.3.1.1 aangestip as 

lewende fossiel en dus draer van geologiese tyd. Dit is opvallend dat hierdie vis in die 

stadsmuseum uitgestal word (saam met ander artefakte uit die natuurlike wêreld), naas 

antropologiese artefakte. Die interverweefde saambestaan van die biogeografiese en die 

menslike is ’n faktor wat in die definisie van ’n biostreek verreken word (vergelyk 

afdeling 2.4.3.2 en 5.5.1). Die uitstalling jukstaponeer dus by implikasie ook geologiese 

tyd naas historiese tyd. 

Die ontdekking van olie tydens die soektog na water word deur die meeste roman-

karakters verwelkom. Dit belig Clark (2012:282) se tipering van die mens as 

sogenaamde “vuurspesie” wat fossielbrandstowe vir kommersiële doeleindes uit die 

aarde onttrek. Sarah Butler reken egter dat die olie ’n vorm van wraak van die natuur 

teenoor die mens is, en net so onverwags as wat die olie sy verskyning gemaak het, net 

so vinnig trek dit weer terug (soos ’n vreemde vreemdeling). 

In hierdie dorre biostreek is die Keirivier ’n belangrike topografiese baken en natuurlike 

grens, maar ook ’n lewensaar wat deur die area vloei. Die rivier vorm ’n belangrike deel 
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van die groter biostreek waarin die menslike geskiedenis – dié van die Khoekhoen, 

Xhosa, Boer en Brit – afspeel en uiteindelik in die argief van die aarde gehuisves word 

(vergelyk afdeling 2.4.3.2 en 5.3). In die Antroposeen tree die mens, soos die Karooboere 

in die teks, as geomorfiese agente (in terme van Yusoff en Clark) na vore en verander die 

omgewing. Die antropogenese bied die moontlikheid tot geologiewording (soos beskryf 

deur Deleuze & Guattari 1987), en Seamus se “becoming-geologic” behels dat hy volgens 

Sarah deel sal word van die fauna of flora van die Karoo om vir dekades as broodboom 

of aalwyn te herleef. Sarah begeer ook haar eie aardwording. 

Morton (2011c) se konsep van hiperobjekte word gebruik om ’n reeks vreemde 

klimaatverskynsels te bespreek wat in die tekstuele Kei heers, en die suggestie is dat die 

verandering toegeskryf kan word aan menslike inmenging in die natuur en die 

oorskryding van planeetgrense (sien bespreking in afdeling 5.2.2 en afdeling 5.3.1.4). As 

ingeplaaste inwoner met intieme plaaslike kennis van die Kei lees Sarah die tekens in 

die natuur op veelsintuiglike wyse (om Westphal (2011b) se geokritiek hier te betrek). 

Haar toenemende onrus word deur Seamus Butler bevestig toe hy waarsku dat daar ’n 

ekologiese ramp op hande is. Die stoetmeester word dan tereg, soos blyk uit die 

bostaande ontleding, ’n “seismograaf van tyd en omgewing” (Van Heerden in Schaffer 

2007). 
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HOOFSTUK 6 
Kikoejoe (1996): “aan die voet van die 
donker berg” 
6.1 Kontekstualisering 

’n Oorsigtelike ontstaansgeskiedenis van Van Heerden se roman Kikoejoe (1996) sal ter 

aanvang bespreek word, waarna die teks as aardgebaseerde narratief oorweeg sal word. 

Konsepte uit die nuwe materialisme en objekgeoriënteerde ontologie (OO), die 

Antroposeen en Westphal (2011b) se geokritiek sal onder meer ingespan word om 

sodanige geogebaseerde lesing te bewerkstellig. 

In 1995 verskyn Van Heerden se prosawerk “Die gas in rondawel Wilhelmina” (1995). 

Hierdie verhaal sou volgens Pakendorf (1995) en Malan (1995) die roman Kikoejoe 

(1995) inspireer. In “Die gas in rondawel Wilhelmina” word die plaasseun Fabian Latsky 

volgens Van der Merwe (2012) aan verskillende benaderings tot die lewe blootgestel: 

dié van sy eng Afrikanerpa, sy tante Geertruida wat ’n wêreldburger is en sy Engelse ma. 

Fabian moet dus uit die verskillende indrukke en invloede keuses maak wat die verloop 

van sy lewe en sy identiteit bepaal. 

Soos reeds in afdeling 3.3.2.7 betoog, figureer Die gas in rondawel Wilhelmina asook die 

kortverhaal “Die wederopstanding van Olive” juis gesamentlik as intertekste in Kikoejoe 

(’n volledige bespreking van Olive se sogenaamde “wederopstanding” volg in afdeling 

6.2). Erasmus (1999:679) beklemtoon die boeiende dialogiese strukture wat sodoende 

in Van Heerden se oeuvre ontstaan deur inter- en intratekstuele verwysings na sy ander 

tekste asook na sekere biografiese besonderhede wat “outentifiserend” op die leser 

inwerk. 

In 1997 ontvang Van Heerden die ATKV-Prosaprys vir Kikoejoe, wat hy beskryf as ’n 

hotelroman wat handel oor die boosheid in al sy vorme. Volgens Terblanche (2017) 

verwys die titel na “die kikoejoeranke van die boosheid wat deur almal se lewens rank”. 

Erasmus (1999:688) tref ’n verband tussen Van Heerden en Etienne Leroux omdat Van 

Heerden in Toorberg en Kikoejoe die mites van Suid-Afrika opnuut “bekyk, omkeer en 
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nuwe deurtastende vrae vra”. By die kontekstualisering van Die stoetmeester is reeds 

gewys op Van Heerden se herskrywing van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en sy status 

as soeker na ’n eietydse Afrika-mite vir ’n verlore geslag wittes in Afrika. Meintjes 

(2001:123-139) sonder die herverkenning van die stiltes van die verlede in Kikoejoe uit. 

Vir Heyns (2000:63) skep Kikoejoe die geleentheid tot ’n meer “robuuste assessering van 

dié verlede” wat kan bydra tot die uiteindelike “aflegging” van die verlede. Van Heerden 

(2010b) wys self op die gelaagdheid van die geskiedenis op die Oosgrens – “hier waar 

die Engelse en Afrikaanse en Xhosa-tradisies al jare lank sake uitspook en die lug dik is 

van die geeste van gister”. 

Van Heerden huiwer volgens Erasmus (1999:699) gevolglik nie om sosiopolitieke 

vraagstukke van Suid-Afrika op individuele en kollektiewe vlak deur te trap nie, en sy 

trefkrag as skrywer lê juis deels daarin dat hy dié temas progressief en deurlopend 

ontwikkel deur middel van sinchroniese verwysings. Die ruimte van die Oos-Kaapse 

Karoo word deur verskeie kritici (en die skrywer self) as deurlopende motief in sy 

oeuvre uitgesonder (Painter 2008:11; Smuts 1996:27; Viljoen 2017). 

Kikoejoe word vanuit ’n agternaperspektief vertel deur die outeursverteller, Fabian 

Latsky. Hy woon as kind saam met sy oudaktrise-ma en depressielyer-pa op die 

vakansieplaas Hotel Halesowen in die omgewing van Cradock. Die vertelling beweeg 

voortdurend tussen hede en verlede. Die verhaal word duidelik gesitueer: in die Oos-

Kaap, in die Visriviervallei, naby Cradock. Dit is juis hierdie mitiese landskap wat deur 

Van Heerden oopgeskryf word. Die atmosfeer op die Karooplaas word verbeel in 

beskrywings van die “dynserige vlakte, die wolke wat ver op die horison saampak en ’n 

paar rooivalkies wat oor die vlakte daar onder duik en swiep” (120). 

Die hitte van die Karoosomer van 1960, die oggendmis oor die Visriviervallei asook die 

destydse politieke onsekerheid word romanmatig benut om die agtergrond te skep 

waarteen die mitiese dier genaamd Kikoejoe sy verskyning maak. Kikoejoe se nagtelike 

besoeke aan die plaaswerf word telkens gekenmerk deur sy beskadiging van die 

kikoejoegrasperk. Alhoewel die Dier een van die sentrale gegewens in die teks is, word 

sy teenwoordigheid verskillend deur kritici geїnterpreteer (soos Geertsema 1997:93; 

Ester 1997:72); Erasmus sien dit as die wurgende mag van die dood en die tyd (Erasmus 

1999:687). Die monsteragtige Kikoejoe sluip snags op die werf rond, beloer die gaste en 

saai verwoesting deur die grasperk te verniel en voorwerpe uit die gaste se kamers te 
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steel. Roos (2006b:80) wys die Dier nie slegs uit as die moontlike verkragter van Tsitsi 

nie, maar ook as “immerteenwoordige” karakter wat oor geologiese tydsgrense heen 

bestaan. Op simboliese vlak is die Dier verteenwoordigend van die monster in elke 

mens, en is dit, soos kikoejoegras, bykans onuitroeibaar. Wasserman (1996:4) sluit 

hierby aan deur aan te dui dat die Dier simbolies is van die onderdrukte skadukant in 

elke mens se psige: “die donker skuilplek van gewelddadigheid en onbeteuelde seksuele 

drif”.  

Van Heerden maak staat op sy kennis van inheemse mites (in hierdie geval ’n Xhosa-

mite) om sodoende ’n eie, nuwe mite te skep, beliggaam deur die Dier. As bewaker van 

die natuur bedreig die Dier volgens Nolte (2012) die voorspoed en vooruitgang wat deur 

die bou van die Verwoerddam in die vooruitsig gestel word en wat aan die mense van 

die Visriviervallei hoop gee tydens die knellende droogte. Nolte (2012) verwys ook na 

die baie ou literêre gegewe van die Dier/Monster/Draak wat in sprokies, sages, mites en 

legendes voorkom. Volgens oorlewering moet karakters jag maak op die Dier/Monster/ 

Draak om dit uit te roei. Fabian en die Veteraan – ’n karakter wat hom voordoen as 

oudsoldaat uit die Tweede Wêreldoorlog en wat ŉ verhouding aanknoop met Fabian se 

ma – probeer telkens tevergeefs tydens jagtogte om van Kikoejoe ontslae te raak.  

Van Heerden (2010b) lê self verbande tussen die fiktiewe plaas en dié van sy eie jeug in 

die Karoo. Sy familie het na bewering die plaas Beulahlands, met rondawels en rye 

gastekamers, van die Baberfamilie gekoop, maar nooit dié plaas as gasteplaas bedryf nie. 

Op Beulahlands is merino-stoetramme in die rondawels aangehou – as ondersteunings-

boerdery vir die familieplaas, Doornbosch, teen die Toorberg anderkant Graaff-Reinet. 

Gedurende Van Heerden se kinderjare is daar dikwels nostalgiese poskaarte uit 

Engeland ontvang van vakansiegangers wat ná hulle wittebrood of jeugvakansies op die 

kikoejoe tussen die rondawels terugverlang. Van Heerden onthou hierdie poëtiese 

poskaarte en selfs van die handskrifte daarop nog goed – alles elemente wat die roman 

Kikoejoe geїnspireer het. 

Sy vroegste herinneringe van die lewe op ’n Karooplaas verwys terug na die groot 

droogte van die jare sestig van die vorige eeu, waartydens sommige boere turksvyblare 

moes opkerf en met melasse meng vir voer vir die “vrekskape” (Van Heerden 2010b). Na 

aanleiding van die knellende droogte van die sestigerjare betrek Van Heerden Bruce 
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Springsteen se snit “Silver Palomino” op die langspeelplaat Devils and Dust as motto by 

Asbesmiddag (2007): 

 Summer drought came hard that year 

 Our herd grazed the land so bare 

 Me and my dad had to blowtorch the thorns off the prickly pear 

 And Mother, your hand slipped from my hair. 

Tydens ’n persoonlike pelgrimstog gedurende 2010 het Van Heerden probeer om sy 

“verseëlde kinderjare” in die Visriviervallei “uit te pluis”, en hy het in sy vooraf leeswerk 

weer al die bekende vanne uit sy kinderjare aangetref: “Die name kom een-een na my 

aangeloop op voetpaadjies uit die donker bos van die verlede” (Van Heerden 2010a). Hy 

het oor die voorgeslagte van hierdie vanne nagelees in Samuel Cronwright se geskrifte, 

asook in Karel Schoeman se 1989-studie Olive Schreiner: ’n Lewe in Suid-Afrika 1855-

1861. Vir hom is dié name “’n soort naamgewing en inpalming van sy verlede” (Van 

Heerden 2010b). 

Van Heerden voel veral ’n bepaalde band met die skrywer Olive Schreiner (sien afdeling 

3.3.2.7). Hierdie band word gevoed deur sy kinderjare aan die voet van die heuwel 

Buffelskop, waar Schreiner in ’n klipsarkofaag begrawe lê. Olive Schreiner was vir Van 

Heerden as kind die inspirasie om te ontsnap aan die droogtes en stowwerigheid van die 

sestigerjare, die vervelige skooldae, die saai dorpslewe. In die Visriviervallei kon hy 

mitologie, stories en spokery vind. Hy erken Schreiner as “die stasiemeester van sy 

fiksionele treine” (Van Heerden 2010b). Voordat hy enige van haar tekste gelees het, het 

sy alreeds met hom “gepraat”. Sy wás immers die vrou met die vermanende oë op die 

foto in die Schreiner-kamer in Cradock se biblioteek, waar hy as kind dikwels besoek 

afgelê het. 

6.2 Die nuwe materialisme: die Visriviervallei as materiële ruimte 

By die dinamietkrans, waar die pad, die spoor en die 
rivier styf teen mekaar onder die krans loop, sweef die 
arende bokant hul neste. (30) 

Uit die bostaande aanhaling is dit duidelik hoe verweefd natuur en kultuur in die roman 

is. Die verhaal speel af op die fiktiewe vakansieplaas Halesowen in die misterieuse 

Visriviervallei digby Cradock (vergelyk Bylaag A, afbeelding 1 uit 30 nagte in 

Amsterdam) waar Halesowen ook op die kaart verskyn. Alreeds op die eerste bladsy van 
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die roman word dit duidelik dat daar op dié vakansieplaas in Afrika nie werklik ’n 

skeiding tussen kultuur en natuur bestaan nie. Op Halesowen vind daar, om met Alaimo 

(2010:2) te praat, vrye interaksie tussen biologiese, klimatologiese, ekonomiese en 

politieke magte plaas. Hierdie tipe interaksie is ’n voorvereiste vir Alaimo (2010:2) se 

begrip van transliggaamlikheid en word deur radikale ekoloë (met hulle siening dat die 

lewe as interkonnektiewe web gesien kan word) beklemtoon (Roothman 2015:25). 

Tydens ’n herverkenning van dié omgewing roep Van Heerden sy jeugjare op die 

Karooplaas op, en in sy geheue weergalm die Visriviervallei nog met die klank van 

stoomtreine wat van Golden Valley en Cookhouse in die suide verby Halesowen en 

Cradock na Baroda en Conway en vervolgens na die verre noorde dreun. Volgens Van 

Heerden (2010b) loop daar “drie strepe energie” deur die vallei, wat ook blyk uit die 

romanaanhaling wat as motto dien by hierdie afdeling. Aan die westekant loop die 

treinspoor wat in sy kinderjare gekreun het onder stoomlokomotiewe. Aan die 

oostekant van die vallei lê die Port Elizabeth-Cradock-snelweg, waarna hy snags as kind 

gestaar het, en in die middel van die vallei, “soos ’n lui, warm mes deur botter, vloei die 

Groot Vis” (Van Heerden 2010b). 

Verwysings na materie is deurlopend teenwoordig en die heel eerste materiemerkers is 

reeds in die openingsparagraaf duidelik: “Ver in Afrika, aan die voet van ’n berg, lê ’n 

vakansieplaas” (1). Dié eksplisiete verwysing na Afrika is kenmerkend van verskeie Van 

Heerden-tekste. Soos reeds aangedui in afdeling 2.2.1, sluit die begrip “natuur” alle 

aktiwiteite, voorwerpe, kragte, en niemenslike verhoudings in. Volgens Smith 

(2012:892) is die natuur nie ’n passiewe sosiale konstruksie nie, en kan menslike en 

niemenslike liggame nie van mekaar geskei word nie. Materie is dus die veelvlakkige 

konsep wat die materialiteit van sowel die menslike liggaam as die natuurlike en die 

nienatuurlike wêreld insluit. Die Gaia-etiek, waarvolgens die aarde as ’n lewende 

organisme binne ’n globale ekosisteem gesien word, sluit aan by die konsep dat natuur 

en kultuur nie binêre opposisies is nie. 

Die Visrivier as lewensbron word vanuit die staanspoor op die voorgrond geplaas deur 

die verwysing na die “half-droë sleepsel van ’n rivier” (1). Hierdie beskrywing beklem-

toon die voortdurende stryd teen droogtes in die Karoo, en die afhanklikheid van water 

word beklemtoon deur die daaglikse gebede waarin “genade en reën in een asem 

genoem” (1) word. 
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Fabian (die wit plaaseienaars se seun) en Reuben (die swart kelner) beskik oor intieme 

kennis van die omgewing. Hierdie kennis plaas hulle aanvanklik in ’n antroposentriese 

posisie jeens die natuur, maar dit word geleidelik duidelik dat hulle kennis deur die 

natuur ondermyn word en dat hulle nie hierdie outoritêre posisies in stand kan hou nie. 

Fabian se ma wys gereeld daarop dat hy die vallei besonder goed ken: “Die stadskinders 

dink hulle is soos Fabian, wat elke garingboom, elke meerkatgat, elke donga hier op 

Soebatsfontein ken” (197). Fabian seil selfs soos ’n slang weg nadat hy tant Geert en 

dokter Clark se gesprekke afgeluister het. Sy bewegings is so geoefend dat die beweging 

van die plante bloot as ’n ritseling van die wind gesien sal word. Alhoewel Reuben nie in 

die Visriviervallei grootgeword het nie, beskik hy eweneens oor intieme kennis van die 

familieplaas. Volgens Reuben loop daar ’n “wateraar” (49) onder die opstal se gang deur. 

Daar is dus sprake van onderaardse water wat deur die mens verontagsaam is deur die 

plaashuis juis daar te bou, en hiermee word die onderaardse troop in die roman 

bestendig.  

Volgens Copeland (2009:70) en Iovino (2012a) baseer die mens sy antroposentriese 

houding teenoor diere en die natuur op die menslike vermoë tot berekende intensie 

(sien afdeling 2.1). Hierdie antroposentriese benadering (asook die geykte 

ondeurdringbare dualisme tussen mens en dier) word in die roman ondermyn waar 

daar ’n materiële interaksie tussen kultuur en natuur uitgebeeld word. Die fiksionele 

Dier verander sy gedrag in reaksie op die mens se ekonomiese aktiwiteite. Hy vertoon 

agentskap en die vermoë om te kan leer en aanpas by nuwe omstandighede – sodoende 

vertoon hy die vermoë tot kultuur. Ten spyte daarvan dat hy as die bewaker van die 

natuur uitgebeeld word, teer hy terselfdertyd op die vernietiging van die natuur. Nadat 

die gebied byvoorbeeld deur dinamietontploffings oopgeskiet is, verander hy sy dieet 

deur dooie dassies, muise en torre uit die puin te grawe en te verorber. 

Childs en Fowler (2009:65) verwys na die interaksie tussen menslike en niemenslike 

verskynsels in literêre tekste wat die fauna, flora, landskap, omgewing asook 

weerpatrone betrek. Latsky se vrou verkul hom met die Veteraan, maar dis asof die 

natuur (as bondgenoot) in alliansie met haar optree en haar behoefte verstaan. Snags, as 

Latsky in ’n LSD-geïnduseerde slaap verval, sluip sy vrou na die Veteraan se rondawel. 

Fabian merk op dat “nie een van die honde die kop [lig] nie. Geen aap blaf onsteld in die 
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rivierhange nie. Selfs die “bome kyk anderpad as Ma oor die kikoejoe na die rondawels 

beweeg” (49). 

Tant Geertruida (die plaaseienaar se suster) keer gereeld terug na die Karoo om van 

haar wêreldreise te herstel. Sy is soms oorweldig deur die skoonheid van die Karoo en 

as ’t ware opgeneem in die kosmos: “Ai, die Karoo is so mooi. Hier voel ’n mens of jy 

tussen die aand- en môrester bly.” Alhoewel tant Geert jaarliks van die buiteland af 

terugkeer na die familieplaas, beskou sy die Karoo soms as “hierdie verstokte, 

verstikkende Karoo” in die “stowwerige land, in Afrika” (127). Tog is sy uitgesproke oor 

haar verbondenheid aan hierdie wêrelddeel:  

God weet, ek is so lief vir die sonsondergange en die sprinkaanvoëls en die geur van 

die veld en die verskriklike ooptes, selfs vir die droogtes, want daar is tog ’n 

waardigheid aan so ’n genadelose karigheid, aan so ’n stol van moontlikhede en 

onderneming [...] (127) 

In Kikoejoe word die menslike interaksie met die natuurlike wêreld deurlopend betrek. 

Daar is talle verwysings na die droë somer van 1960 op die vakansieplaas Halesowen in 

die Visriviervallei, en die romankarakters is nooit te skei van die omgewing waarin hulle 

woon nie. Die somerhitte in die Visriviervallei laat die karakters voel asof “die son nooit 

ophou skyn en mense snags ook buite moet wees om af te koel. Daarom dat die 

Karoomense sulke sterk bene en klein koppies het – nes akkedisse” (7). Só is Reuben 

soms “so blind soos ’n bejaarde klipdas op ’n Dinamietkransklip in die son” (19). 

Smith (2012:925) beskryf die objekgeoriënteerde ontologie (OO) as “dit waaruit die 

menslike liggaam en die natuurlike wêreld om ons gemaak is”. Die OO poog voortdurend 

om die verdeling tussen materie en die kulturele konstruksie daarvan te oorbrug. In die 

romanwêreld is kultuur en natuur nie van mekaar te skei nie:  

Die treinspoor verskiet eers blink en reguit die vlakte oor, dan sluit dit by die 

rivierbos aan en volg die kronkels van die rivier en strek tot by die nors frons van 

die Dinamietkrans verby. (96) 

Volgens Smith (2015) word fiktiewe karakters (as deelnemers aan die wêreld) 

interaktief met die omgewing en ander wesens verbind. Transsubstansie behels die 

uitruil van materie wat sodoende ’n eenheidsgevoel tussen byvoorbeeld mens en dier 

laat ontstaan (sien afdeling 2.2.1). Van Wyk Louw se epiese gedig Raka word as interteks 

in Kikoejoe betrek, en Raka herleef in die roman as die mitiese dier genaamd Kikoejoe. 
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Hierdie “halfmens-ding” (92) of kriptied (Roothman 2015:69) sit op Buffelskop vanwaar 

hy, as bewaker van die natuur, die pad dophou wat die vallei binneloop. Met hulle 

aankoms op die vakansieplaas betree die stadsmense die Dier se ruimte en vanuit sy 

skuiling teen die Dinamietkrans intimideer Kikoejoe die stadshonde: 

As hulle later met die werfreuke vertroud is en tevrede is dat hulle weet waar hul 

huismense ingetrek het, begin hulle verder verken. Die Dier grom liggies as die 

honde sy geil reuk teen die rivierbosse se takke teëkom, hul hare op hul rûe orent 

staan, en hulle tjankend terughol na die grasperke tussen die groothuis en die 

rondawels. (62) 

’n Band of alliansie (aldus Cohen 2014) word tussen die Dier en verskeie karakters in 

die verhaal gesmee deur die benoeming van hierdie onbekende Dier. Só word daar 

verskillende name aan Kikoejoe toegeken. Hy staan onder die plaasbewoners ook 

bekend as “ou Swartvoet” of “Kees” (139). Deur die Dier, naamlik Kikoejoe, reeds in die 

titel aan te dui, word daar aansluiting gevind met dít wat posisioneel deurlopend sterk 

in die roman figureer. 

Volgens Iovino (2012b:135) is materie die substansie van alle dinge en kan materiële 

formasies nie van die gees, die intellek en die bewussyn geskei word nie (vergelyk 

afdeling 2.2.1). Die sielkundige en gedragsoorkeenkomste tussen mens en dier word 

algemeen aanvaar en word getipeer as ’n sogenaamde vermenging (“interfusion”) 

tussen natuur en kultuur (Armstrong 2008:127). Die Dier word die immerteenwoordige 

metgesel van elke menslike karakter in die verhaal deur die “skadu” in die lewens van 

die onderskeie karakters te word. Hiermee word simboliese vergestalting aan die natuur 

gegee: “Die Dier staan wydsbeen oor ons lewens” (62). Snags, wanneer die menslike 

romankarakters hulle skanse laat sak, betree die Dier die menslike sfeer en manifesteer 

hy in die verskillende sielkundige afwykings van elke karakter. 

Fabian ervaar hierdie vermenging van menslike en niemenslike sfere (sien Armstrong 

2008:127) as positief omdat hy nooit toegee aan die eise van depressie wat die Dier aan 

hom stel nie. Hy beleef die Dier eerder as bewaker: “Ek voel dieselfde dors in my roer. Pa 

se donkerte woel in my as ek alleen op die rivierpaadjies tussen die rivierriet stap “ (53). 

Fabian weet ook dat die Dier hom nooit sal verlaat nie: “Hy sal my in al my dae bybly, my 

bewaak” (126). 
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Dit is veral die plaaseienaar, Latsky – wat afhanklik van die natuur is – wat sielkundig 

deur die voortslepende droogtes geknak word. Sy depressie word vergestalt in die 

gedaante van Kikoejoe. Die Dier “volg” hom waar hy ookal gaan. Die interkonnektiwiteit 

tussen Latsky (menslik) en die Dier (niemenslik) lei daartoe dat Kikoejoe hom selfs na 

die psigiatriese hospitaal in Kaapstad “volg”. 

Kikoejoe “volg” ook vir tant Geert tot in Londen, en sy bly lewenslank ’n swerwer in haar 

desperate pogings om van die Dier ontslae te raak: 

Dis die hartseer van die blou uur, kind. Want die mens is ’n stukkende wese, die 

mens se lewe is die opdoen van die een wond op die ander. Later kan jou gestel die 

seerkry nie meer vat nie: [...] jy staan op vertrek, immer op vertrek, soos ek, kind, 

soos ek: vertrek, altyd op vertrek. (211) 

Morton (2011b:165) se konsep van die vreemde vreemdeling, in kombinasie met die 

terugtrekkende eienskap van objekte, verwys na ’n radikale, onvoorspelbare kwaliteit 

van lewensvorme (vergelyk afdeling 2.2.1). Die “skaam Dier” is duidelik ’n “alleenloper” 

en die Veteraan spekuleer selfs dat die Dier “’n droom is wat uit iemand se kop losgeraak 

het” (20-21). Kikoejoe kan as vreemde vreemdeling gesien word vanweë sy terug-

trekkende aard en onvoorspelbaarheid, soos blyk uit sy pogings om die bou van die dam 

te verhoed. 

Volgens Nolte (2012:7) bestaan daar ’n band tussen die Dier en die dam. Die 

sabotasiepogings van Kikoejoe kan in verband gebring word met Ohlhoff (1999:165-

166) se stelling dat “menslike handeling die ekologiese patroon kan versteur en selfs die 

‘wraak’ van die natuur sou kon ontketen”. Die voorgestelde bou van die dam bedreig die 

natuur as ruimte waarin Kikoejoe saam met die menslike bewoners van die 

Visriviervallei leef. 

Die romangegewe beklemtoon die inmenging van die mens in die natuur en dus die 

vernietiging van die natuurlike habitat van spesies. Dinamiet word gebruik om die 

terrein waarlangs die pad moet loop, oop te skiet. In die proses word die Dinamietkrans, 

waar Kikoejoe as bewaker van die natuur skuiling neem, vernietig. Die habitat van die 

krappe onder die rivierklippe word vernietig en die dassies se skeure val toe. In protes 

teen hierdie versteuring van die natuur skree die sonbesies in die rivierbosse en die 

aarde lê “skaam en kwaad oop” (32). 
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In navolging van Harris (2014:17) se konsep van ekologiese verowering (soos bespreek 

in afdeling 2.2.1) word die Karooplaas en die natuurlike omgewing deur sy eienaars as 

objek tot gasteplaas getransformeer. Sodoende ontstaan daar ’n hibriede sisteem waarin 

die netwerke van mense, tegnologie en die natuur onskeibaar word (Vallely 2012:114). 

Die veelvoudige aanwysings by die plaaspad se indraai dui hierdie ekonomiese 

aktiwiteite aan: “Hotel Halesowen. Verblyf. Gesinsvakansies. Middagete. Billike tariewe” 

(8). 

Die droogte word geblameer vir die psigologiese toestand van die boer en daarom 

fantaseer Latsky en sy vrou oor die koms van die water as moontlike verligting van alle 

probleme: “‘Water!’ het hy bly sê. ‘Dink net, water nét wanneer jy dit wil hê!’” (65). Die 

plaasvrou, net soos Sarah Butler in Die stoetmeester, toon besonderse insig in haar 

interaksie met die omgewing. As Bolandse nooi moes sy die Karoo leer liefkry en 

verstaan. Volgens haar “moet [jy] die vlakte kans gee. Hy gaan tydsaam met jou om. Hy 

gee oopte aan jou gemoed” (70). Deur ’n benoeming van die Karooplaas as 

“Soebatsfontein, Allesverloor, Genadebrood, Wurgdroogte, Kainsdeel, Godverlaat, 

Moedverloor, Knersberg en Amenslaagte” (70) vind ’n vorm van identiteitskepping 

tussen die plaaseienaar en die natuur plaas. As volwassene dink Fabian nostalgies terug 

aan die landskap van sy jeug, en hy roep sy liefde vir die Karoo soos volg in herinnering: 

My liefde vir daardie stuk aarde – ons gebroke ou Soebatsfontein – is die eerste keer 

deur ’n klein koerantberiggie geformuleer. Miskien was dit die eerste keer dat ek my 

wêreld, die plek waar ek as kind daagliks om my gekyk het, in taal vasgevang gesien 

het. Miskien is dit ’n soort tuiskoms vanuit die stories op die biblioteekrakke na die 

landskap wat ek geken het. (133) 

Vir Morton (2010b:4) bestaan daar ’n gevoelsband, kontinuïteit van plek of kollektiewe 

identiteitskepping tussen die mens en die natuur. Hierdie gevoelsband blyk duidelik uit 

Fabian se liefde vir sy jeugruimte. 

Van Heerden (2010b) beskryf die reële Visrivier van sý kinderjare as ’n “buierige rivier 

wat soms helder maar traag gekabbel het – ’n enkeldiep stroompie wat heen en weer 

tussen die diep walle en aappaadjies deur die riete geslinger het en in onweer 

bedonderd kon sleur met modderwater, los boomstompe en selfs dan en wan ’n 

verdrinkte bees of hond". In die roman bevestig tant Geert die dinamiese eienskappe van 

die fiktiewe Visrivier: “maar as die sterk reëns uitsak, dan stoot die bruin waters hier af, 
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en ook daar by Soebatsfontein verby kreun die ou Vis van al die bome en takke en 

stompe wat hy meesleur see toe” (117). 

Smith (2012:157, 158) onderskryf die dinamiese krag van lewende, wordende, materie. 

Die niemenslike objek – in hierdie geval die Karooplaas Halesowen – is volgens tant 

Geert wél tot sodanige agentskap in staat. Sy herleef die stryd van die voorgeslagte 

tydens hulle vestiging in die vallei; hiervolgens tree die plaas sélf handelend op om 

sodoende ’n nuwe subjek-objek-verhouding en nuwe verhaal tot stand te bring wat in 

die volgende sin manifesteer: “die meedoënlose stryd om ’n graf in die harde aarde oop 

te kap, drie voet diep, want die klipbank verhoed jou om behoorlik ses voet te bereik” 

(128). Latsky ervaar die ooptes van die Karoo as ’n bedreiging. Volgens hom tap die 

ooptes van die Karoo “bloed uit ’n klip” (74). 

In die roman besluit Fabian en sy speelmaat Willempie dat hulle die opstanding van 

Olive Schreiner gaan bewerkstellig. Hulle skuif die sluitsteen van die sarkofaag waarin 

Schreiner ter ruste gelê is, weg en “skraap die bene bymekaar” (182). Die beendere 

beskik oor dinamiese materiële krag: “Hulle maak vonkies nes vuurklip as hulle teen 

mekaar kap of skuur” (182). Fabian is dus daarvan oortuig dat die beendere “lewe in 

hulle het” (182). Die twee speelmaats rekonstrueer Schreiner se beendere en “die 

skryfvrou [staan] bewegingloos tussen die garingbome, waar die winde van die Karoo 

daardie hele somer lank verhale deur haar skedel geloei het”. Fabian ervaar die 

lewenskragtige aard van materie wanneer hy die wind hoor sing; en in alliansie met die 

wind, fluister die klip en die kriedoring (182). 

Bennett (2010:5) moedig menslike betrokkenheid by die wêreld aan deur die 

kognitiewe en/of sintuiglike ervaring daarvan, om sodoende te verhoed dat dit tot 

gebruiksartikel gereduseer word. Daar moet dus volgens Bennett bewustelik gesoek 

word na menslike eienskappe in die niemenslike, en andersom. In die teks kom hierdie 

aspek ook na vore. Fabian is veral ingestel op die sintuiglike ervaring van die 

Karooplaas: 

Die plaas ruik heelnag na grond en water en die waterskoene van die waterleiers 

plons agter hul grawe aan soos hulle sluise ooptrek en keerwalletjies gooi. Die 

honger aarde suip. (64; my kursivering) 

Tant Geertruida vlug soms uit die rondawel om die (vermenslikte) natuur te ervaar: 
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Sy lig haar neus en ruik die watergeur wat oor die plaas stoot van die landerye se 

kant af. Oral blink dit tussen die walle, en reiers en wit sprinkaanvoëls loop 

doekvoet deur die akkers. (69) 

Latsky maak vir Fabian bewus van die tekens van die natuur deur vir hom bepaalde 

natuurverskynsels soos bokspoortjies en slangsleepsels uit te wys (102). 

’n Sogenaamde kontaksone (sien afdeling 1.2 en 2.2.2) ontstaan dus in die Visriviervallei 

waar die ware aard van materie, die inter- en intra-aksie met materialiteit en die wyse 

waarop materie narratologies optree, na vore tree. In die Visriviervallei aan die voet van 

Buffelskop word die konsepte van plek, ruimte, tyd en materie gevolglik sodanig 

uitgebrei dat dit lei tot die ontdekking van nuwe wyses waarop mense en objekte 

saambestaan. Die lewenskragtige aard van materie (soos deur Cohen (2014) in die 

vooruitsig gestel) word op kognitiewe en/of sintuiglike wyse deur die menslike 

karakters ervaar. Volgens Masco (2016:309) behoort die universele visie van die heelal 

die volgende as totaliteit in te sluit: finansies, tegnologie, ekologie, geologie, atmosfeer 

en die biosfeer. Op die vakansieplaas Halesowen, in die “draai van die Visrivier” (88) 

word dié beginsel van Masco se universele visie uitgeleef. Die kommersiële boerdery 

word met behulp van tegnologie beoefen; teen die agtergrond van die unieke biosfeer, 

ekologie en geologiese eienskappe van plek is daar selfs meer eksploitasie van die 

natuur as wat daar in die geval van ’n tradisionele boerdery sou wees. 

6.3 Die Antroposeen en antropogenese 

Op ’n afgesonderde plek soos die klein vallei aan die voet van 
Buffelskop, in die draai van die Visrivier, gebeur so min wat nuut 
is dat elke dag ’n herhaling van die vorige word. (88) 

Die aanhaling hierbo dui die geografiese ligging van die familieplaas van die Latskys aan, 

maar die idee dat alles onveranderd bly, word spoedig deur die romangegewe weerlê. 

Op hierdie plaas is daar voortdurend ontwikkeling, en verandering is aan die orde van 

die dag. Aan die voet van Buffelskop in die Visriviervallei (net buite Cradock in die 

Groot-Karoo) lê die plaas Halesowen. Buffelskop is bekend daarvoor dat dit as laaste 

rusplek vir die skrywer Olive Schreiner dien. 

Op die stofomslag van die roman Kikoejoe troon Buffelskop oor die Moordenaarskaroo 

uit en oorheers die Visriviervallei met die slingerende rivier en aangrensende 

plaasopstal en landerye wat duidelik in die illustrasie sigbaar is (sien Bylaag A, 
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afbeelding 9). Die geografiese en geologiese koördinate van die Groot-Karoo word só 

deur die bandontwerp beklemtoon en vertoon die unieke samestelling van Halesowen 

as Karooplaas ten opsigte van die geologiese formasies, plant-, dier- en menselewe wat 

dit by uitstek geskik maak om die Antroposeen en gepaardgaande antropogenese 

daaruit af te lees. Pleknaamgewing (soos Buffelskop en Groot-Visrivier) verteenwoordig 

pogings om iets van die voorkoms en aard van dié spesifieke berg en rivier weer te gee, 

en vervul volgens Miller (1976:14) dikwels ’n beskrywende funksie: Die “groen 

kronkelsoom” (40, 95) van die Visrivier loop deur die vallei waar dit aan die andersins 

dorre Karoo lewe gee. 

Veranderings in die landskap as direkte gevolg van die mens se aktiwiteite in die 

omgewing toon die (historiese) verlede van dié plaas aan. Alhoewel die berg en die 

rivier steeds die primêre ruimtelike fokuspunte van die roman is, word dit met verloop 

van tyd verander deur die toedoen van ander lewensvorme (soos die mens, die fauna en 

die flora). Vir Cooke e.a. (2015:2) is die versoening tussen die mens en syof haar 

geografiese omgewing ’n belangrike fokuspunt. Soja (2010:18) beklemtoon die mens as 

ruimtelike wese se verstrikking (“enmeshment”) met die direkte omgewing. Hiervolgens 

word die mens se identiteit deur onder andere die sosiale en geografiese ruimte gevorm. 

Tant Geert beskryf die “genadelose karigheid” van die landskap wat so ’n groot invloed 

op die mense het dat hulle “so verknot is soos vetplante wat tussen klippe en onder die 

genadelose son moet oorleef” (127). Antroposeenstudies bewys dat die mensdom ’n 

beduidende uitwerking op die omgewing het, wat só drasties is dat die mens as 

geomorfiese agent benoem word wat ’n nuwe geologiese epog bewerkstellig het. Dié 

proses is ook sigbaar in die roman. 

Die wetenskap van die geologie sluit materie, lewe, tyd en ruimte in, en die Antroposeen 

word deur Haraway (2016:44) as ’n tydruimtelike globale fenomeen bestempel. Alaimo 

(2014:1) sien die mens as transhistoriese, globale agent wat as sodanig ’n beduidende 

uitwerking op die aarde het. Hiervolgens manifesteer die geskiedenis van die 

verskillende geslagte mense van die omgewing in die roman. In die Visriviervallei is die 

mens se lang geskiedenis van inmenging met die natuur sigbaar in al die veranderinge 

wat reeds aangebring is. 

Hierdie lang menslike geskiedenis moet egter volgens Cooke e.a. (2015:5) in konteks 

met die véél langer bestaan van die planeet self oorweeg word. Tant Geert maak Fabian 
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bewus van die verloop van (geologiese) tyd en die invloed wat vorige generasies reeds 

op die natuur gehad het (sien bespreking van geologiese tyd (”deep time”) in afdeling 

2.3.2.3): 

[...] ek dink aan ons voorgeslagte – aan die sukkelende waens oor die leë landskap, 

die hartbeeshuisies, die meedoënlose stryd om gesaaides aan die groei te kry, ’n 

kudde op te bou, ’n klipmuur te pak, ’n dak te lê, ’n dokument geskryf te kry by 

iemand in die distrik wat tog kan skryf, om ’n nagmaal gereël te kry of ’n kommando 

op die been te bring om teen die veediewe op te ruk, om ’n graf in die harde aarde 

oop te kap [...] (127, 128) 

Die volwasse Fabian dink terug en verwys na die ervarings van geslag-na-geslag wat in 

“verkalkte lae” (12) oor dié van vorige geslagte saamgepak het: 

Miskien het dit wat ek vertel nie eens in daardie somer van 1960 gebeur nie, maar in 

vele somers. Dalk, terwyl ek die teleskoop van die geheue lank trek en stip probeer 

fokus, skuif verskeie seisoene oor mekaar en is dit die handelinge van jare wat in die 

lens uitgevoer word. (12; my kursivering) 

In Fabian se geheue is dit fragmente wat “saamgesnoer en gemutileer” het op die 

patroon van tyd – “die soort mutilasie wat die Franse ‘bricolage’ noem” (12). Daaglikse 

rituele gee die pas aan op hierdie Karooplaas: “dag na dag, aand na aand, en nag na nag” 

(88) verval almal in dieselfde patrone sodat ’n paar tydskrifte uit Kaapstad of Londen 

“bakens in die tyd” word (89). Vir Latsky sou die tyd in dae uitspeel: “Die tyd vorentoe 

sal vir hom baie wees soos dié dag, dae wat die een in die ander vloei: dae” (272). 

Vir Fabian vloei die tyd sodanig ineen dat hy sy eie herinneringe bevraagteken: “Daardie 

somer? ’n Ander een? Of herhaal dinge hulself in ieder geval en maak dag en jaartal dus 

nie eintlik saak nie?” (133). Hierdie aaneenstroming van geskiedenis en tyd deur 

generasies heen, maar ook die “verkalkte lae” waarin dit sigbaar is, dui op geologiese 

tyd. Mevrou Latsky probeer gereeld die toekoms voorspel deur die ou tegniek om 

teeblare in haar fortuinkoppie te “lees”. Volgens haar interpretasie is dié blare wat die 

naaste aan die rand van die teekoppie is, ook “die naaste in die tyd” (169). Sy is egter 

soms gelate oor die verloop van tyd (wat sy in geologiese terme klee) en gee die 

volgende raad aan Fabian:  

[...] dat jy vorentoe moet kyk in die lewe, dat jy nooit moet terugkyk nie, dat jy dit 

wat verby is en nie kan verander word nie, stilweg in jou moet dra sonder om te kla 

of te murmureer – opgekrop, die diep, geheime sediment van jou dae en nagte, van 
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jou lewe, van dit wat aan jou gegee is en dit wat van jou weggehou is. (90; my 

kursivering) 

Familie wat buite seisoen op Halesowen besoek aflê “vorm jare daarna nog deel van die 

verwysingsveld” (89). Tant Geert gee haar eie verklaring oor die verloop van tyd aan 

Fabian wanneer sy vertel dat daar ágter die geskiedenis ook ander verhale is (251). 

Fabian se ma poog om orde te gee “aan die eindelose sleur van dae en nagte” deur 

rekord te hou van elke reënbui wat tussen die dorp en Mortimer uitsak. Sy teken selfs 

haar man se drome in die sogenaamde “droomboek” aan en maak aantekeninge oor die 

weerpatrone. 

Die familiestamboom strek oor vele generasies en tant Geert, as genealoog, maak dit 

haar lewensdoel “om so op die bloed van die familie se vroue te loop” (3). Haar 

navorsing strek terug tot by die familie se oergrootjie wat as slavin per skip uit Java na 

die Kaap gekom het (34). Selfs die familiestamboom word in geologiese terme beskryf. 

Tant Geert is volgens die roman “beslis in haar onderneming om die laaste spoor na te 

vors, om die takelwerk van ons bloed te karteer” (144; my kursivering). 

Die familie (en gevolglik ook die familieplaas) word deur ’n komplekse trust beheer. Die 

hele familie is “almal deel van die ingewikkelde spel wat Oupa vanuit die graf met sy 

afstammelinge speel” (114). Fabian ontdek met verloop van tyd dat sy vader se bipolêre 

gemoedsversteuring ’n neiging is wat deur geen afstammeling vrygespring sal word nie. 

Hierdie “Latsky-waansin” strek eweneens oor tydsgrense heen en word in die vorm van 

twee leeus met oopgesperde kloue en bekke op die familiewapen uitgebeeld (143). 

Fabian beweer dat jy jou ouers se hartseer in jou ronddra “soos jy hulle kleur oë, hul 

stemval, hul hare of hul klein gewoontes met jou saamdra” (293). Vir Fabian word die 

Visrivier ’n metafoor van sy genetika: 

Miskien is dit hoe die gene eer betoon aan die stroom wat deur alle eeue deur ons 

almal heen sleur: die Groot Visrivier wat slingerend deur die landskap van die tyd 

beweeg, wat sy debris meesleep en in hom geure en herinneringe en vrese en drome 

van vervloë tye tot nou saamdra, vorentoe, die toekoms in. (293; my kursivering) 

Binne die Antroposeen as geohistoriese tydsgewrig stuur die mens volgens Haraway 

(2016:47) op selfvervullende apokaliptiese mites af. Haar term “natuurkultuur” 

(“natureculture”) verwys na die verbondenheid tussen mens en natuur en sodoende 

word ’n posthumanistiese benadering beklemtoon. Geologiese tyd is dié tydskaal wat 
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hier ter sprake is en dit verwys volgens Alden (2017) na gebeure wat veel groter as die 

tydskaal van menslike lewens is. Wanneer Fabian die familieplaas as volwassene besoek, 

is hy diep onder die indruk dat “alles weggeveeg [is], verby, asof dit nooit bestaan het 

nie” (159). 

Tradisioneel word daar in die Karoo met vleis- of wolskape geboer. Omdat hierdie 

streek so droog is, word daar selde saaiboerdery toegepas. Op Halesowen was dit egter 

moontlik om op die plase teen die rivier lande aan te lê en akkerbou toe te pas deur 

gebruik te maak van die leiwater uit die plaaslike damme, naamlik Lake Arthur en die 

Kommandodrifdam. Water uit hierdie twee damme word deur die Scanlan-sluis beheer 

en loop daarna met die “akwaduk oor die sandsloot” (111). Die leiwater uit die damme 

neem soms ’n halwe dag om by die bestemming uit te kom, en daar is dikwels konflik 

oor die hoeveelheid water waarop elke boer geregtig is. Op hierdie lande by Halesowen 

word hoofsaaklik lusern vir veevoer verbou, en daarom het die familie ook ’n melkery. 

Die plaaseienaar het verklaar dat hulle moet “wal gooi, wal gooi teen donker Afrika” 

(155). Hy was oortuig daarvan dat dit sy plig was “om die beskawing hier op die 

suidpunt van Afrika te probeer handhaaf” (156). Selfs die omroeper van die program 

“Landbouradio” – waarna die plaaseienaar graag luister – propageer 

boerderyaktiwiteite wat sal bydra tot die tem van die aarde. Die slagspreuk van die 

radioprogam lui: “Landbourradio roep die landman” (66). As “landman” wat die Karoo-

aarde bewerk, besit die plaaseienaar ook “plaasimplemente, wat op die in van die oes in 

die skuur staan en wag” (39). Só word daar op Halesowen gehoor gegee aan die opdrag 

van die regering om mielies te plant (166). Antroposeengrond word dus in die 

romanruimte gevorm deur die herhaaldelike ploegaktiwiteite. 

Volgens geoloë is Antroposeengrond juis daardie plekke wat volgens Morelle (2015) as 

“kernmomente” beskou kan word (sien afdeling 2.3.2.6(v)). Die stratigrafie in die Karoo 

dien as argief van fossielrekords, en Fabian verwys eksplisiet na die aanwesigheid van 

fossiele wat daarop dui dat die Karoo voorheen deel van die oseaan uitgemaak het:  

Dinosourusse het in die Karoo gewoon, hulle sê die geraamtes sit nog in die klei 

onder die aarde. Skulpe laat jou nooit vergeet nie, hulle sit in die dongawalle, hulle 

verkrummel as jy hulle optel. Hier het die gety gesleep, waters, moerasse. (130) 
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Fabian sien hoe die “fossielskulpe” teen die rivierwal in die kalk gekoek sit en hy voel 

hoe die “breekdoppe verpoeier” onder sy hand (236). Só word Halesowen deur die loop 

van die roman as ’n argief van die aarde voorgehou. 

Gedurende die tyd waarin die roman afspeel, is daar egter sprake van ’n versengende 

droogte en die “stroompie in die Groot Vis lyk maar flou” (117). Die drome van die 

karakters is intiem verweefd met die teenwoordigheid of afwesigheid van water (97). 

Tant Geert beskryf haar verknogtheid aan die Karoo as so sterk dat sy “selfs vir die 

droogtes” lief is (127). Latsky se depressie word deur sy vrou aan die droogte 

toegeskryf: “was dit nie vir die Groot Droogte en die ruik van sy eie dooie lammers nie, 

sou Pa nog die man gewees het met wie ek getrou het” (66). Die Latsky-familie se 

omskepping van die familieplaas na ’n vakansieplaas versteur egter die natuur 

ingrypend deur hulle oprigting van rye en rye rondawels wat teen die strak 

Karoolandskap uitstaan. Die rondawels dra name soos die Wilhelmina, Kamdeboo, die 

Koedoe, die Windsor, die Bitteraalwyn, ensovoorts. 

Die verteller beklemtoon voorts die afhanklikheid van reën wat deur alle lewende 

wesens in dié dorre landstreek ervaar word. Daar is gerugte dat ’n groot waterskema 

deur die regering beplan word: die voorgenome Verwoerddam, wat na bewering naas 

Kariba en Aswan die grootste dam in Afrika sal wees. Die vallei se inwoners hoop op 

verbeterde lewensomstandighede (65). Die boervrou droom van elektrisisteit (14) en 

die plaaseienaar beleef slapelose nagte oor die idee van water op aanvraag: “Ons sal 

Afrika mak boer” (65):  

Nou weet almal in die vallei dat doktor Verwoerd ’n groot dam by die Gariep gaan 

laat bou. Dit gaan die wêreld van Teebus in die noorde tot Gamtoos in die suide klam 

hou. (66) 

Die versugting van “die Verwoerdwater” (66) is pal op die lippe van al die 

romankarakters en word aan die droom van ’n welvarende lewe gekoppel. In afwagting 

van die bou van die Verwoerddam besoek dr. Hendrik Verwoerd die dorp Cradock, en 

die gemeenskap hou ’n optog met vlotte wat getuig van die streek se 

landboubedrywighede: 

[...] die vlotte met Produkte uit die Distrik vooraan. Die vlotte beeld die boerdery-

bedrywighede uit: op die voorste staan ’n merinoram van karton tussen hompe wol, 

hierna volg ’n piramide lusernbale, dan ’n melkeryvlot met ’n bulkende Jerseykoei 
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omring deur sakkies karringmelkbeskuit, blinkgepoetste melkkanne en groot rooi 

kase van die kaasfabriek, ’n vrugte- en groentevlot, hoog gestapel met produkte van 

die besproeiingsplase suid van die dorp. (165) 

Alhoewel die bou van die Verwoerddam nooit in die romangegewe verwesenlik word 

nie, is die implikasie dat dit (ten spyte van die welvaart wat dit sou bring) ook die natuur 

onherroeplik sou skend. 

Die destydse Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens (SAS&H) wat verantwoordelik was 

vir die bou en instandhouding van infrastruktuur soos spoorlyne, word dikwels in die 

teks vermeld (95). Ten einde die vallei te ontwikkel, is die bou van die spoorlyn en die 

pad onvermydelik en moet die terrein met dinamiet oopgeskiet word. Die 

Dinamietkrans is egter ook die skuilplek van die Dier vanwaar hy alles bespied. Die 

spoorlyn sny deur die landskap en “strek pylreguit die verte in, totdat dit tussen 

aalwyne en bruin heuwels verdwyn” (97). 

Copeland (2009) argumenteer dat die mens sy skynbaar unieke kapasiteit tot 

agentskap/intensie vertoon deur sy antroposentriese benadering tot die niemenslike 

(sien ook die bespreking oor Iovino in afdeling 2.1). Fabian beleef die bou van die pad en 

spoorlyn intens omdat hy in voeling met die natuur leef. Hy dink aan hoe die gate in die 

rotse geboor word en ruik “die kruit wat voor die boorpunte uit rook” (31). Hy verbeel 

homself hoe die boorman in die Karoohitte sukkel (32) en bedink selfs die woorde wat 

die boorman sou geuiter het: “Die land moet oop, binneland toe. Die land moet oop” 

(32). As geomorfiese mag dring die mens dus die aardkors binne deur middel van 

antroturbasie (soos uit die romanvoorbeeld blyk). Dié antroturbasie – volgens 

Zalasiewicz, Williams, Waters e.a. (2014:3) – skep deur die verandering van ouer 

gesteentes nuwe strata “in die vorm van los klippe en rotsblokke” (126).  

Haraway (2016:40) dring daarop aan dat stories van (aard-)wording in die Antroposeen 

ontgin word. Die konsep van wording is die kern van Deleuze en Guattari se filosofie en 

sluit die beliggaming van die subjek in (Braidotti 1993:44). Terwyl Latsky onder die 

invloed van LSD is, word hy byvoorbeeld op magiese wyse ’n integrale deel van die 

Karoolandskap: “die horison wat steeds wyk, die einder waarvan Pa afdrup soos hy 

landskap word en tollend op die kamervloer staan en stamelend verduidelik: ‘Ek smelt 

van die Kamdeboo se rand af, ek drup, ek drup ...’” (107; my kursivering). 
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Fabian beleef ook ’n episode waartydens sy blinde oog “soos ’n koue ghoen” in sy kop 

voel. Hierdie oog “is ’n dooie spoelklip” wat hy wil uithaal en weggooi (122). Sy pa skyn 

met ’n flitslig in sy oog en verwys na die “pêrel op Fabian se oog” (123). 

Daar is reeds in afdeling 5.1 en 5.3 daarna verwys dat Olive Schreiner, storieverteller 

van die Karoo, Van Heerden se inspirasie was. In haar klipsarkofaag teen die hange van 

Buffelskop word ook sý sodoende weer deel van die geologie van die Karooaarde. ’n 

Onderhoud met Schreiner se wewenaar (wat in Cradock se biblioteek beskikbaar is), 

word as interteks (op bladsy 133-134 van Kikoejoe) ingevoeg. Hiervolgens was 

Schreiner tydelik elders begrawe totdat haar liggaam na haar geliefde Karoo 

teruggebring kon word waar sy in die sarkofaag (gebou uit ysterklip deur ’n plaaslike 

klipmesselaar genaamd Joe Mann) op Buffelskop ter ruste gelê is. 

Schreiner se begrafnis op Buffelskop vorm deel van die romangegewe. Hiervolgens het 

haar eggenoot Cronwright-Schreiner volgens oorlewering gesê: “How good it was that 

Olive should sleep in nature’s open temple with its magical beauty and vastness of 

space” (134). Hy het ook tydens Schreiner se herbegrafnis ’n strofe uit Tennyson se In 

memoriam aangehaal: 

Thy voice is on the rolling air, 
I hear thee where the waters run, 
Thou standest in the rising sun ... 

 
Kulturele geologie behels volgens Cohen (2015a:220) dat die mens se invloed op die 

geologie nagevors word. Die mens sluit alliansies met materie, byvoorbeeld klip, om 

sodoende die nuttige eienskappe daarvan te benut. Die klipsarkofaag dien as voorbeeld 

van só ’n alliansie tussen die mens en klip om sodoende as laaste rusplek vir Schreiner te 

dien. 

Saldanha en Stark (2016:432) beklemtoon dat die Antroposeen van die mens as spesie 

’n minimum gegrondheid (“groundedness”) vereis. Daar is egter toenemend die behoefte 

om die subjek-objek-onderskeid af te breek en sodoende die menslike liggaam terug te 

dink (“rethinking”) in die konteks van wording: “becomings-animals, -plant and -

mineral”. In die roman beplan Fabian en sy speelmaat Willempie “die wederopstanding 

van Olive” (177). Dié gegewe verskyn eweneens as kortverhaal in Liegfabriek (1988) en 

later ook in Haai Karoo (2012). Ook in die roman Matoli (1978) verwys Van Heerden na 

Olive se graf (Erasmus 1999:689).  
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Fabian se hart bruis omdat hulle die Dood sélf gaan ontvoer, “weg uit die koue domein 

van klip”. Hulle wil “die skryfvrou weer laat lewe” (181) en verwyder Schreiner se 

beendere uit die klipgraf:  

Sonder moeite skuif ons die onderste twee los klippe weg. Ek kruip na binne, die 

koelte in, skraap die bene bymekaar en gee hulle na agter aan. In die sonlig langs die 

sarkofaag is die bene ’n patetiese hopie. Erg verweer lê hulle op die oopgespreide 

goiingsak, asof baie hande deur die dekades aan hulle gevat, hulle bevoel en weer 

teruggeplaas het (182). 

Hulle dra die sak met beendere tot agter die garingboomlaning en “tussen die kliprûe 

van die werkersgrafte” sit hulle die sak neer (183). Hier rekonstrueer hulle Schreiner se 

skelet: “Eers woel hy [Willempie] die blink koperdraad tussen die losserige tande deur, 

trek die onderkaak naby die oorgate vas, vleg ’n paar los skedelplate aan mekaar” (183). 

Toe die hele skelet met koperdraad gerekonstrueer is, trek hulle vir haar ’n rok aan en 

hys haar op teen ’n houtkruis wat hulle aanmekaar getimmer het. Hier sou “die 

skryfvrou” (185) die hele somerseisoen hang en deel word van die landskap sonder om 

ontdek te word. Hierdie belangrike romanmoment stel die geologiewording (oftewel 

“becoming-geologic”) van Schreiner voor. 

6.4 Westphal se geosentriese beginsel: Halesowen as plek 

6.4.1 Inleidende oorsig 

Die ruimtelike wending in die literatuurkritiek plaas opnuut die fokus op aspekte soos 

ruimte, plek en kartering (Tally 2014:2). Dit is dus nie verbasend dat Westphal sy 

geokritiese benadering baseer op ’n identifiseerbare plek as voorwerp van geokritiese 

ontleding nie. Twee bepalende dryfvere by Van Heerden as outeur is ongetwyfeld sy 

band met die Karoo en sy band met Olive Schreiner. Van Heerden (2010a) identifiseer 

die plek wat in sy roman Kikoejoe manifesteer as “Oos-Kaapse Karoo, Cradock, frontier 

town”. Die referensiële verhouding tussen die fiktiewe ruimte in Kikoejoe en die Karoo 

as identifiseerbare plek word dus uit ’n geokritiese oogpunt (soos deur Westphal 

(2011b) geformuleer) as studieobjek geneem. 

Dit is ook hier, aan die voet van Buffelskop (waar Schreiner begrawe lê), waar Van 

Heerden grootgeword het. In afdeling 3.3.2.7 asook in die inleidende deel van elke 

toepassingshoofstuk word uitvoerig berig oor Van Heerden se verbintenis met die 

Karoo. ’n Lesing van hierdie aard val binne die kader van die literêre geografie. 



 
250 

Op sy eie weergawe bestempel Van Heerden vir Schreiner as die “vroedvrou” van sy 

oeuvre, en die band wat hy met Schreiner voel, word op verskeie wyses in sy skryfwerk 

betrek. Gedurende 2010 onderneem hy ’n persoonlike pelgrimstog na die landstreek van 

sy jeug om hierdie affiliasie met die skrywer van The story of an African farm opnuut te 

bevestig. Tydens hierdie terugreis volg hy die pad wat suid van Cradock al met die 

Visrivier langs verby Halesowen-stasie tot by Krantzplaats loop, waar Schreiner as jong 

bruid by haar man Samuel Cronwright-Schreiner aangesluit het (Van Heerden 2010a). ’n 

Amerikaanse joernalis (soos aangehaal in Van Heerden 2010a) wat Schreiner in 1894 op 

Krantzplaats besoek het, beskryf die vallei waar Van Heerden die eerste vyftien jaar van 

sy lewe deurgebring het, só: 

On one hand, the high barren, ugly hills, which form one of the fascinations of the 

place for Mrs Schreiner, shut out the view. On the other is the Fish River, usually dry. 

Beyond this stretches the great ‘karroo’, wild, vast and awful, over which the wind 

sighs like a symbol of endless sorrow. 

Vir beide Schreiner en Van Heerden kan die Karoo in navolging van Tuan (1977:179) 

vertolk word as ’n ruimte wat verryk is deur persoonlike ervaring en begrip: “an 

organized world of meaning”. Tuan (1977:179) wys daarop dat (’n gegewe gedeelte van) 

ruimte tot plek transformeer sodra daar in dié spesifieke ruimte vertoef word. Ná die 

transformasie van ruimte tot plek word dié plek die onderwerp van storievertelling. Van 

Heerden (2010a) noem die proses sy “eie mitologisering en romantisering van hierdie 

stuk aarde”. 

Carter (1993:xii) beweer dat plek ’n bepaalde ruimte is waaraan betekenis toegeken is 

deur menslike intervensie. In teenstelling met die tradisionele mite word die verhaal in 

Kikoejoe duidelik gesitueer: in die Visriviervallei, aan die voet van Buffelskop, in die Oos-

Kaapse Karoo, naby Cradock. Die landskap neem egter mitiese afmetings aan en Nolte 

(2012:61) wys op die verskeidenheid name wat in die roman aan die plaas gegee word: 

Soebatsfontein, Moordenaarskaroo, Allesverloor, Genadebrood, Wurgdroogte, 

Kainsdeel, Godverlaat, Moedverloor, Knersberg, Amenslaagte, God-se-oog, Verneukpan, 

Putsonderwater, Genadeloosrant, Pynlikheid, Perdvreklaagte, Allesverby, 

Kommaarklaar, Godverlaat, Duiwels-brood, ensovoorts. 

Enige geografiese terrein word volgens Darian-Smith e.a. (1996:15) tot landskap 

getransformeer deur prosesse van verbeelding, waarneming, vergeskiedkundiging 
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(“historicizing”) en herinnering. In die fiktiewe Visriviervallei word daar vir geslag na 

geslag deur dieselfde families op familieplase geboer en mettertyd word hulle 

familieverhale “tot familiemitologie omskep” (143). 

Massey (1994:164) se tese van plek behels dat ’n spesifieke konstellasie van sosiale 

verhoudings gevorm word met die familieplaas as die gemeenskaplike plek van 

herkoms. Schreiner én Fabian het ’n emosionele en kulturele verknogtheid (soos wat 

Altman en Low (1992:5) dit uitdruk) aan die omgewing van die Visriviervallei. In 

Kikoejoe stel tant Geert vir Fabian bekend aan die verhaal van Olive Schreiner, en word 

hy toegelaat om tyd in die Schreiner-kamer in die dorpsbiblioteek deur te bring “by die 

handgeskrewe manuskripte agter glas, die Victoriaanse stugheid van Olive se portrette 

teen die mure” (134). Gedurende tant Geert se vertelling fokus Fabian slegs op die 

bekende plekname uit sy omgewing: “Gannahoek, Kranzplaas, Leliefontein [...]” (134). 

Met hierdie omgewing, wat hy soos die palm van sy hand ken, het Fabian op ’n jong 

ouderdom dus reeds ’n band gevorm. Die bibliotekaresse, juffrou Bruwer, vestig Fabian 

se aandag op Schreiner se liefde en begrip vir hierdie land: “Olive understood this 

country [...] She could unite. She could write life back into the country” (135). 

Soos in afdeling 2.4.3.3 vermeld, beskou Løvlie (2009) plek nie slegs as ’n fisiese plek 

nie, maar ook as ’n psigologiese, sosiale en kulturele verskynsel. Volgens Greyling 

(2015:318) word die omgewing beide deur die mens oorheers én verander. Jorgensen 

en Stedman (2006:317) verdeel menslike handeling en reaksie tot plek in drie domeine, 

naamlik kognitief, affektief en konatief. Positiewe ervarings van plek lei dus tot 

plekidentiteit, plekgehegtheid en plekafhanklikheid wat met ’n spesifieke plek verbind 

kan word. Buell (2005:145) koppel die betekenis wat die mens aan plek heg aan die 

persoonlike verknogtheid daaraan, die sosiale verbintenis wat die mens met die plek 

vorm en die fisiografiese kenmerkendheid van die spesifieke plek. Oscarson (2010:10) 

meen dat plek geproduseer word deur die interaksie tussen menslike ondervinding, 

emosionele verbondenheid en die materiële omgewing. Die romankarakters is ook 

gevangenes van plek. 

In Kikoejoe is daar talle voorbeelde van verbondenheid tussen die Latsky-familie en die 

Karooplaas Halesowen. Die plaaseienaar Latsky sien homself as integrale deel van die 

natuur. Wanneer hy depressief is noem hy die plaas onderskeidelik “Soebatsfontein” (9) 

of “Moordenaarskaroo” (9). Sy wisselende buie word deur sy vrou aan die droogte óf die 
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koms van water gewyt. Die koms van water bring vir Latsky tydelike verligting en hy 

beleef tye van opgewektheid en verhoogde aktiwiteit: 

Waterlei-aande kry Pa ’n lig in sy oë. As die ergste bedonderdheid oor is en hy 

tevrede voel dat ons ons deel kry en dat die sluise boontoe heeltemal toe is, dan voel 

Pa baie beter. (66) 

Die boervrou probeer beheer uitoefen deur haar boekhouding van al die aktiwiteite op 

die plaas, met die hoop dat sy ’n grafiek met ’n stygende lyn opwaarts sal kan trek “wat 

haar weg sal lei, uit die lae vlaktes van die Karoo uit na die hooglande van die Boland” 

(90). Sy smag voortdurend daarna om uit die Visriviervallei weg te kom. 

Tante Geertruida se ambivalente gevoelens jeens die Karoo is reeds in ’n vorige afdeling 

aangeraak. Enersyds is sy verknog aan dié landstreek, maar andersyds haat sy die 

Karoo: 

“Fabiantjie, jy moet uit, uit hierdie verstokte, verstikkende Karoo, uit hierdie 

stowwerige land, uit Afrika. [...] dit skep mense wat so verknot is soos vetplante wat 

tussen klippe onder die genadelose son moet oorleef, suinig van gedagte en strewe, 

bereid om enigiets te doen om te oorleef.” (127) 

Tant Geert som die bestaan op ’n Karooplaas op as blote oorlewing. Sy weet “hoe die 

Groot Karoo kan eis, kan wurg, meedoënloos met sy son, sy sonbesies, sy wind en sy 

kraaie, sy klippe en sy karigheid, sy stilte en onverbiddelikheid” (280). 

Oom Boeta verduidelik ook aan Fabian dat daar bestaansmoontlikhede buite die 

Visriviervallei is en volgens hom verlaat mense wat nie aan depressie ly nie, “dié ou 

flentervallei [...]” (237).  

Reuben staan daar en “hy ruik die kikoejoe en die stof en verwens die Groot Karoo” 

(272). Fabian probeer tevergeefs om Reuben se ingesteldheid teenoor die Karoo te 

verander deur hom attent te maak op die naggeluide (11). In plaas daarvan om tuis te 

voel in die Karoo, fantaseer Reuben daagliks oor ander plekke en wil hy graag wegkom 

uit dié omgewing. Fabian rits die name af van plekke waarheen die treinspoor lei. 

“Reuben neem elk asof dit ’n geskenk is: ‘Klipplaat, Kommadagga, Kookhuis, Mortimer, 

Halesowen, Daggaboersnek, Baroda, Visrivier, Conway, Rosmead, Noupoort [...] 

Alicedale, Pearston, die Baai [...] Hy was nog nooit verder as Cradock, ons dorp nie.” 
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Dokter Clark het as stedeling niks geweet van “die verrassende wisselinge” (263) wat 

die Karoolewe kenmerk nie: 

Van die bontspring tussen hoop as dit reën en verslaendheid as die reën wegbly. 

Soos die temperatuur klippe kan breek weens die wisselinge tussen warm en koud, 

só sou dié landstreek hom ook gebreek het as hy nie gou daar padgegee het nie, 

terug na die verskansings van milde Kaapstad. (264) 

Met behulp van die verwysende aard van fiksie (aldus Westphal 2011b) word die Karoo 

getransformeer om deel van die verbeelde wêreld te word. Die gelaagde ervaring van 

tyd en ruimte skep ’n beeld van die uitwerking van die verskillende generasies mense en 

hulle doen en late in die fiktiewe Visriviervallei. Die romanmatige genius loci van dié 

vallei omsluit die benutting van die topografie deur die bewoners om ekonomiese en 

sosiale aktiwiteite daar te bedryf. Deur hulle persoonlike verknogtheid aan plek ken die 

karakters betekenis aan die vallei toe wat deur hulle sintuiglike ervaring versterk word. 

6.4.2 Die veelsintuiglike dimensie van Westphal se geokritiese teorie 

Die veelsintuiglike dimensie van Westphal (2011b) se geokritiese teorie behels die 

waarneming van plek deur middel van alle sintuie (Westphal 2011a:xi). Visuele 

waarnemings van plek word dikwels op die voorgrond gestel, maar die veelsintuiglike 

benadering poog juis om, naas die visuele, ook die ouditiewe, olfaktoriese en tasbare en 

smaakdimensies van plek in ag te neem. Volgens Prieto (2012b:91, 92) beskik Lefebvre 

se ruimtelike verdeling oor ’n perseptuele aspek wat in die pre-intellektuele, sintuiglike 

vlak van ervaring gesetel is. Die wêreld word deur ’n integrasie van sintuiglike ervarings 

beleef. 

In die Visriviervallei word die veelsintuiglike dimensies van die Karooplaas so vermeng 

dat dit nie deur die karakters as aparte sintuiglike ervarings beleef word nie. Tydens die 

somervakansie van 1960 is dit ook nie anders gesteld nie. Tant Geert ervaar 

byvoorbeeld die somerseisoen in die Karoo deur verskeie sintuiglike waarnemings: 

“Geert wil net haar whiskytjie daar onder die bloekoms vertroetel en met haar tone in 

die koel kikoejoe vroetel en luister hoe die Visrivier oor die klippers loop.” 

Nolte (2012:1) maak spesifiek melding van die karakter Fabian se “merkwaardige 

olfaktoriese vermoë”. Vir Fabian is die Karooplaas verweefd met die smake en geure van 

die vallei. Hy kou dikwels bloekomblare om die “Vicks-smaak” daarvan te proe (18). In 

die vrugteboorde geniet hy die spesifieke aandgeur daarvan: “Onder die bome se krone 
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dam die hitte van die dag nog. As jy van boom tot boom loop, stap jy deur koelte en 

warmte, koelte en warmte” (18). Hy dwaal dikwels op die plaas rond en neem alles om 

hom waar. By die werkershuise ruik hy die pap en afval wat hulle kook (18). Wanneer 

hy tussen die rondawels rondloop, “stoom die reuk wat elke familie van hul huis 

saamgebring het” (19). Toe hy en sy ouers een laatnag van die dorp af plaas toe ry, 

ervaar hy die natuur deur die venster van die motor oop te draai “en die doureuk en die 

geur van Karoobos” te laat inwaai (20). 

Fabian is derhalwe intens bewus van die sintuiglike ervaring van die plaaslewe. Hy wil 

by Reuben gaan sit terwyl hy doringhout kap. Hy wil “die malse reuk van die hout in sy 

neus voel kriewel”. Hy wil “die warm veld in loop en die son in sy blaaie voel byt” (33). 

Tydens sy pa se LSD-hallusinasies vlug Fabian uit die plaashuis en wend homself tot die 

natuur, waar hy bewus raak van “die klam geur van die rivierwalle en die paddaslyk” 

(53). Daar op die wal van die Visriver word hy een met die natuur en hy weet dat die 

wilde diere, soos byvoorbeeld die blouape, hom nie vrees nie. Só geїntegreer is hy met sy 

omgewing dat die diere soms nie weet of hulle “mens of dier ruik nie” (91). 

Fabian is voortdurend bewus van die gerusstellende geluide op die plaaswerf. Hy hóór 

hoe sy ouers se slaapkamergordyne toegetrek word wanneer die koper ringetjies oor 

die koperpyp sing. Hy weet dat sy ouers se kamer ruik na “verlepte rose, slaapstroop en 

pyptabak” (59). Hy hoor Reuben se gewerskaf op die terras “soos hy die stoele skuins 

teen die tafels aanlê” (104). Hy hoor ook die vae geroggel van die warmwaterpype wat 

water van die “donkie” af na die gastekamers neem, terwyl die klein “transistortjie” in 

die stoepkamer vae deuntjies speel. 

Die Latsky-familie leef, soos alle Karoofamilies, voortdurend in afwagting van die koms 

van water. Op waterlei-aande (66) is die atmosfeer in die huis ligter en Fabian weet as 

dit hulle waterleibeurt is, “is dit soos Krismis” (64). Die koms van water vervul die gesin 

met nuwe optimisme en vir Fabian ruik die plaas heelnag na nat grond en water. Ook 

tant Geert “lig haar neus en ruik die watergeur wat oor die plaas stoot van die landerye 

se kant af” (69), en beweer dat niks soos ’n nat lusernland in die somer ruik nie (71). Vir 

Tant Geert en meneer Jacoby was die reuk van die stal aangenaam en eie aan die 

familieplaas: 



 
255 

[...] die warm geur van die koeie se lywe en die bedompige melkreuk, die sweetreuk 

van die werkers, die riemgeur van die spantoue, die ammoniak van die strale pis wat 

in die afloopvoortjies stort. Al die reuke is gebind deur die geur van gemaalde lusern 

en die misreuk wat van buite inwaai. (115-116) 

Fabian se ma ervaar die Karooplaas soms as vyandig, maar tog is die plaashuis vir haar 

’n toevlug. Op warm somersdae ruik sy “vog en koelte in die gang van die plaashuis” 

(49). Sy smag voortdurend daarna om aan hierdie lewe te ontsnap, en sy hunker na die 

“wye wêreld [wat] agter Buffelskop lê”. Op sulke dae dring die wêreld sigself 

byvoorbeeld aan haar op deur die geure wat vasgevang is in die sneespapier waarin 

nuwe klere van die plaaslike winkel toegedraai is. Sy roep Fabian nader en laat hom aan 

die sneespapier ruik terwyl sy sê: “Ruik die wye wêreld” (82). Sy reis dikwels in haar 

verbeelding terug na die tyd toe sy ’n aktrise was. Hierdie verbeeldingsreise word 

ontketen deur die reuk wat uit haar koffer damp waarin sy haar toneeluitrustings bêre 

(83). 

Op die gasteplaas aan die walle van die Visrivier raak die gaste aan die slaap met ’n 

vermenging van geluide en reuke, soos die geur van lusern, die roep van jakkalse en die 

fluit van nagtreine. Hierdie sintuiglike ervarings word deel van hulle verwysings-

raamwerk en hulle assosieer dit met hulle vakansies in die Karoo. Vir die gaste is die 

somervakansie in die Karoo opgesluit in die vermenging van geure soos “Karoobossies, 

kikoejoe, sonbrandmiddel en Lexingtons” (85). 

Reuben, die kelner, voer ’n bestaan op die periferie van die lewe op die Karooplaas. Hy is 

dikwels slegs die skadufiguur wat sorg dat alles reg verloop vir die gaste. Hy maak staat 

op sy goed ontwikkelde waarnemingsvermoë om sy werk te kan doen: 

Die stemme van die sangers sweef oor die kikoejoe na waar Reuben nou op die 

terras se punt staan, sy oë oor die karre laat skuif om seker te maak dat alles reg is, 

en afkyk oor die grasperke na die dowwe lig agter die rondawelvensters. Terwyl hy 

so staan en kyk, gaan enkele van die ligte af. (104) 

Reuben en Tsitsi, die vrou van Rhodesië wat vir oom Boeta werk, praat nooit met 

mekaar nie, maar “loop in mekaar se geure vas” (200): “Hy bespeur vreemde streke in 

haar geur, iets van ’n wêreld anderkant ’n rivier, van oneindige bosse, uitgestrek tot aan 

die horison” (301). Vir hom ruik sy na “vuurklip, na koper wat teen die vel skuur, na 

vure en rome en plekke wat hy net vermoed” (201). Vir Tsitsi lê Reuben se lyfgeur “soos 

’n rivier in die gang af” (202). Hy ruik vir haar soos skoenpolitoer, oopgekapte 
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doringhout, asyn, die rookgeur van die kroeg, [en] spatsels whisky en brandewyn oor sy 

hande” (202). 

Reuben leef in voeling met die natuur; hy “kyk na die sterre wat soos krummels oor die 

uitspansel uitgestrooi lê en hy lig sy neus” (104). Hy interpreteer dus die verskillende 

geure en bespiegel of dit reën, die reuk van kraalmis, die grasgeur uit die kikoejoe, die 

nat sandbanke van die rivier of die perskebome agter die rondawels is – geure wat 

bydra tot sy ingeplaastheid op Halesowen. Vir hom is Halesowen se reuke ’n vermenging 

van natuur en kultuur: 

Hierdie tyd van die aand kom die dik, klam geur van seep en stoom van die 

ablusieblokke na die terras opgewaai, die geur van Jeyes Fluid en sjampoo en 

naskeermiddel. Maar daar is iets anders wat Reuben nie kan plaas nie. Dit is ’n geur 

wat terselfdertyd vreemd én bekend is. Hy lig sy arm en ruik ingedagte aan sy oksel. 

Nee, dit is nie hy nie, alhoewel hy iets van homself in die geur herken. (105) 

Die plaaseienaar weet dat dit die reuk van die Dier is wat Reuben op die aandlug geruik 

het; “’n reuk wat jy nie kan plaas nie, maar wat onrustig deur die bome sweef en teen die 

verhemelte vaskleef” (124). Die Dier het een nag in Fabian se kamer rondgevroetel en 

alles betas en beruik: “Hy het met sy pote tussen my goed gevroetel, my voëlrek opgetel, 

daaraan geruik en dit weer neergesit, my Dinkey Toys een vir een opgetel en bekyk, die 

wieletjies bevoel en by die venstertjies ingekyk” (122). 

Toe Fabian sig in sy een oog verloor het, gaan hy tydens die rit na die dokter toe op ’n 

sintuiglike verbeeldingsvlug: 

[Ek] voel die knikke in die tweespoorpaadjie, hoor die Scanlen-sluis [sic] verbyskuif, 

voel die vroetelpootjies van die hoep-hoep, ruik die treine as ons by Halesowen 

verbyry. Ek voel die Dinamietkrans swaar en donker verbybeweeg en kry 

hoendervleis as sy skaduwee oor ons val. Ek ruik die Colletts se vrugteboord en die 

kalkgrawery anderkant Hasimara. Ek ruik die Veteraan se Brasso en juffrou Bruwer 

se spoeg aan tant Geert se bors. Ek sien tant Geert se merke, blink van die kwyl – oë 

soos dié in ’n stuk boomstam as jy dit oopsaag. (126) 

Tydens die parade-oefening van die soldate op die dorpsplein ter voorbereiding van die 

besoek van Eerste Minister H.F. Verwoerd aan Cradock, het Fabian omgedraai en eerder 

die dorpsbiblioteek binnegegaan: “Skielik kry die somer ’n ander geur, ’n ander 

tekstuur” (135). Jare later het Fabian navorsing gedoen oor Olive Schreiner. Met die 

ontvangs van dokumente en foto’s het die geur van die “sonwarm klip en gekneusde 

spekboomblare” wat uit die oopgespreide dokumente kom, vir hom die somer van 1960 



 
257 

laat herleef (133). Hy besef dan dat elke tydperk in ’n mens se lewe sy eie “tekstuur” het 

(166). Hy herken die teksture van daardie somer as sy ma se ligblou somersrok, die 

warm geur van malva en die klipreuk van Olive se sarkofaag: “En die dood se slegte 

asem, oral” (166). 

Die dag toe Windpomp, die man van kok Boe op Halesowen, in die hooimied weggekruip 

het en daarmee saam aan die brand gesteek is, kon almal die geur van die brandende 

doringhout ruik. Die boervrou beskryf die reuk van die smeulende mied as “skerp, 

rokerig, met iewers diep geborge in die brandreuk die stank van ’n lyf wat stadig in 

rooikool verteer” (279). 

Die veelsintuiglike ervarings van die Karoo deur die verteller en romankarakters dra 

daartoe by om betekenis aan die Karoo as plék toe te ken. Die visuele, ouditiewe, 

olfaktoriese en tasbare dimensies van plek word saam in berekening gebring om só ’n 

perseptuele perspektief op Halesowen te verskaf. 

6.5 Die stratigrafiese beginsel van Westphal se geokritiese teorie 

Die stratigrafiese beginsel van Westphal (2011b:112, 137) se geokritiese teorie behels 

dat die argeologiese afsettings van opeenvolgende historiese fases bestudeer word, en 

moet saamgelees word met die bespreking oor die geologiese merkers en die 

Antroposeen in afdeling 6.3. Hierdie beginsel gaan van die veronderstelling uit dat ’n 

gegewe plek soos die Visriviervallei dus uit ’n akkumulasie van momente uit die verlede 

saamgestel is. Plek is volgens Harvey (1996:293) die sosiale konstruksie van tyd en 

ruimte. 

As sogenaamde voorbeeld van historiografiese prosa, soos Meintjes (2001) Kikoejoe 

tipeer, dien die roman as voorbeeld van die wyse waarop Van Heerden die verlede in sy 

romans betrek. Van Heerden (2010b) self wys juis op die gelaagdheid van die 

geskiedenis op die Oosgrens en betrek dus sodoende die lang menslike geskiedenis van 

die bioregionale streek waarin die Engelse, Afrikaanse en Xhosa-tradisies verreken 

word. In die afdeling oor die Antroposeen is gewys op die geologiese tyd wat hierdie 

menslike geskiedenisse oorspan. 

In die roman probeer Fabian later in sy lewe terugdink oor wat presies tydens die somer 

van 1960 gebeur het, maar vind dit moeilik om tussen die verskillende somers van sy 
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jeug te onderskei: “Want om vandag, soos ek hier sit, die gebeure van daardie jare te 

rangskik, is om ’n meerdere posisie in te neem” (13). Hy kan slegs fragmente van die 

verlede herroep en dink daaraan as ’n “bricolage” oftwel konstruksie van ’n diverse 

verskeidenheid van dinge. Hy ervaar die verlede juis as “verkalkte lae” van ervarings van 

een geslag wat oor dié van vorige geslagte saamgepak het (12). Hy spekuleer daaroor 

dat dit moontlik die herinneringe van “vele somers” en die “handelinge van jare” is wat 

oormekaar geskuif het om hierdie gelaagde beeld te vorm (12). Fabian speel selfs met 

die gedagte dat dit bloot ’n “skynsomer” is wat hy kan onthou. Hy vra homself af: 

Daardie somer? ’n Ander een? Of herhaal dinge hulself in ieder geval en maak dag en 

jaartal dus nie eintlik saak nie? Is elke verhaal nie maar ’n terugkeer na ’n vorige nie, 

’n voortbouing, ’n aanvulling – of selfs ’n proses van verraad nie? (133) 

In hierdie Karoolandskap is daar ook vrye interaksie tussen verskillende magte: 

biologies, klimatologies, ekonomies en polities (soos Alaimo (2010:2) dit definieer). Dit 

is dus nie net op die familieplaas wat dinge met verloop van tyd verander nie. Die mens 

dring aktief die natuur binne met sy ekonomiese bedrywighede, soos die bou van die 

pad en die spoorlyn. Die feit dat die spoorlyn en pad parallel loop met die Visrivier 

impliseer ’n ineenvloeiing van kultuur en natuur. Dié verbindingsroetes verbind dié 

afgeleë distrik van die Groot-Karoo met die dorpe noord en suid daarvan. 

Daar is reeds drie damme deur vorige geslagte gebou. Die Grasrug- en 

Kommandodrifdam asook Lake Arthur voorsien water aan die dorp en aan die plase wat 

langs die Visrivier geleë is deur middel van leivore soos byvoorbeeld, die “Scanlan-voor” 

(41). Ten spyte van die water wat uit bogenoemde drie damme aan plase voorsien word, 

bly die lewe op dié Karooplase uitdagend vanweë voortslepende droogtes. In die 

vertelde tyd word die bou van die Verwoerddam slegs in die vooruitsig gestel en die 

karakters leef bloot in afwagting van die sogenaamde “Verwoerdwater” (66) wat hulle 

lewens sou verbeter. Op die politieke front is daar ook verandering wat in die vooruitsig 

gestel word. Daar is persberigte oor Harold Macmillan se Winds of change-toespraak wat 

hy in die parlement gelewer het en waarvolgens die “winde van verandering wat oor 

Afrika waai […] die kontinent onherroeplik sal verander” (6). 

Terwyl Fabian se ma sy toekoms probeer voorspel deur na die patrone van die teeblare 

in haar fortuinkoppie te kyk, waarsku sy: “[D]ie lewe is hard, jy weet en hy brei jou, kind. 

Gaan voel die velle van die plante daar in die rotstuin: hard, gelooi, die eelte van baie 
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seisoene [...]” (265). Sy sien dus selfs die gang van die tyd in gelaagde “velle” van die 

vetplante. Jare later sou Fabian terugkeer na die landskap van sy jeug net om te sien hoe 

die natuur die plaasgeboue as ’t ware terugeis (293). 

Benewens die menslike geskiedenis wat teen die agtergrond van die Visriviervallei 

afgespeel het, is daar ook volgens Almond (2017) miljoene jare se geologiese tyd in die 

sediment van die Karoo vasgelê – ’n feit wat in die roman manifesteer wanneer Fabian 

skulpe in die dongawalle van die Visrivier as bewys hiervan vind: 

[... waar] ek my hande uitsteek na die verkalkte skulp wat hier in die rivierwalle 

vasgesout is en ons daaraan herinner dat alles op ’n keer see was en dat alles, soos 

Pa altyd sê, weer see sal word, in Gods genade, in God se eie tyd, die Eindtyd, die Tyd 

van Wederopstanding en Hoop. (101) 

Fabian verwys na die verloop van geologiese tyd deur die dinosourusse wat “in die 

Karoo gewoon” (129) het en die vlermuis as voorbeeld van evolusie te neem: “daardie 

hibriede dier deur evolusie gelaat tussen voël en muis” (60). 

Die stratigrafiese beginsel van Westphal (2011b:122, 137) se geokritiese teorie hou in 

dat die opeenvolgende historiese fases van ’n bepaalde streek bestudeer word. In 

Kikoejoe word nie net die menslike geskiedenis van die Visriviervallei net buite Cradock 

verreken nie, maar ook die geologiese geskiedenis van die Karoo (wat veel verder as dié 

van die mens strek) word verreken. 

6.6 Die bioregionale beginsel: die Visriviervallei as biostreek van die 
Karoo 

Berg (2002) definieer ’n biostreek as ’n bepaalde streek met ’n interkonnektiewe plant- 

en dierelewe en natuurlike sisteme wat deur ’n waterskeiding gedefinieer word. Hierdie 

streek waarin die romangebeure afspeel, word deur die vloei van die Visrivier aan die 

een kant en Karookoppies aan die anderkant begrens. Die Visriviervallei word 

gekenmerk deur Buffelskop en die Groot-Visrivier as bekendste landvorme. Die streek is 

nie net bekend omdat Van Heerden op die plaas Beulahlands grootgeword het nie, maar 

ook omdat Olive Schreiner teen die hange van Buffelskop begrawe is. 
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6.6.1 Biogeografiese eienskappe van die werklike en verbeelde 
Visriviervallei 

Alexander (1996:3) beweer dat die natuur self die grense van ’n biostreek bepaal; ’n 

stelling wat ook geldig is vir die romanruimte. Dit is juis die “tekstuele” Visrivier wat die 

vloeibaarheid aan die grense van die vallei verskaf alhoewel die regaf kranse rigied is. 

Op die walle van die rivier groei die “rivierriet” dig en moet die romankarakter Fabian al 

met die “rivierpaadjies” langs loop. In die roman word ’n eenvormigheid ten opsigte van 

klimaat uitgebeeld met droë, warm somers en baie koue winters. 

Sale (2016) vermeld die teenwoordigheid van ’n waterskeiding wat deur ’n netwerk van 

sytakke gevoed word. Die Groot-Visrivier vorm die lewensaar van die vallei waaroor die 

vertelling handel. Dit is juis langs hierdie “groen soom van die rivier” dat bewoners 

hulleself gevestig het (40). Ten spyte van die Visrivier wat deur die vallei vloei en in die 

roman as “halfdroë sleepsel” beskryf word, word hierdie streek gekenmerk deur 

knellende droogtes (1). Die rivier word in die roman as buierig en onvoorspelbaar 

uitgebeeld: “‘Die stroompie in die Groot Vis lyk maar flou, Charles,’ sê tant Geert, ‘maar 

as die sterk reëns uitsak, dan stoot die bruin waters hier af ’” (117). In die romangegewe 

word die omgewing beskryf deur te verwys na “helder Karoo-oggende” met “deursigtige 

wind” oor die vlaktes (43). 

Die filosofie van bioregionaliteit onderskei volgens Alexander (1996:2) tussen ’n 

geografiese terrein en ’n terrein van bewussyn. Volgens die beginsel van ’n terrein van 

bewussyn weet die karakters in die roman hoe om in dié bepaalde biostreek te oorleef. 

In die tekstuele weergawe van die Visriviervallei geld streng bepalings omtrent 

waterregte. Daarvolgens het die besproeiingsboere langs die rivier bepaalde leibeurte 

wanneer water uit die Kommandodrifdam en Lake Arthur beskikbaar gestel word. Daar 

is ’n waterfiskaal wat aangestel is om die leibeurte te koӧrdineer en elke boer waak 

jaloers oor sy leibeurt: “Pa gaan uit na Scanlan om te kyk of die sluis reg oop is en om die 

stroomsterkte te meet, want as dit nie reg is nie, steel die boere stroomop weer water” 

(64). Die water neem ’n halwe dag om die vallei te bereik en “die boere [staan] 

vroegoggend al teen die vore af by hul sluise om hul horlosies jaloers dop te hou” (64). 

Ten spyte van die “leiwater” wat beskikbaar is, maak die boere in die vallei steeds staat 

op onderaardse waterbronne. Dié ondergrondse water word deur middel van boorgate 

bereik en met windpompe na die bogrond gepomp om sodoende die watertekorte aan te 
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vul. Water en die skaarsheid daarvan is so belangrik dat die boervrou dit as deel van 

haar rekordhouding aanteken. Sy bel selfs die bure om te verneem hoeveel reën hulle 

gekry het. Sy hou ook rekord van “die dae dat die wind lê en die windpomp stil is en 

geen waterstraaltjie in die sementdam spuit nie” (89). Daar is ook sprake van ’n 

“wateraar [wat] onder die gang” van die plaashuis deurloop en mufkolletjies teen die 

mure veroorsaak (49). 

Die Visriviervallei (werklik en verbeeld) as unieke biostreek word gekenmerk deur die 

verskeidenheid fauna en flora wat daar aangetref word. Die Veteraan het na sy aankoms 

op die stasie te voet die vallei binnegestap “deur die veld en die dongas na die klos bome 

op die valleibodem” (41). Die digte bosse op die rivieroewer asook die water in die rivier 

sorg vir heelwat dierelewe, soos byvoorbeeld dassies, blouape en jakkalse. Die 

koedoehorings wat bokant rondawel Wilhelmina se deur gemonteer is, lewer bewys van 

die teenwoordigheid van grootwild asook van die jagkultuur wat eie aan dié 

Karoostreek is. Natuur en kultuur is só verweefd dat die vlermuise in die nokke van 

geboue leef en die swawels die komende winter op die telefoondrade aankondig. Daar is 

ook sprake van kleiner ekosisteme, soos byvoorbeeld krappe onder die rivierklippe, 

sprinkane en erdwurms. 

Op die werf van Halesowen is daar bloekom- en peperbome geplant terwyl die 

kenmerkende soetdoringbome, kriedoringbosse en karoobossies in die veld voorkom. Al 

hierdie plante is bekend vir hulle vermoë om in dorre, warm streke soos die Karoo te 

oorleef. Daar is ook groot boorde aangeplant wat vrugte soos perskes en vye oplewer. 

Die landskap word deur die menslike bewoners benut om sodoende ’n bestaan te maak. 

Dit is juis hierdie unieke vermenging van geologie, fauna en flora wat die spesifieke 

leefstyl en die boerderyaktiwiteite in die vallei inspireer. Die ooreenkomste met die 

werklike biostreek verskaf dus outentisiteit aan die roman, wat deur literêre geograwe 

bestudeer sou kon word om meer te wete te kom van die geografiese streek. 

6.6.2 ’n Unieke menslike kultuur op die plaas Halesowen 

Ver in Afrika, aan die voet van ’n berg, lê ’n vakansieplaas. Die 
opgestopte koppe van wildsbokke teen die stoepmure gemonteer. 
(1) 

In Kikoejoe word die daaglikse lewens van gewone mense as ’n samevloeiing van 

filosofiese, politiese en kulturele praktyke weerspieël. Menslike kultuur word 
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gekenmerk deur aktiwiteite soos grondgebruik, landbouaktiwiteite, taal, godsdienstige 

en kulturele praktyke, plaaslike kennis en gemeenskapsvorming. In die fiktiewe 

Visriviervallei, so is daar reeds aangevoer, loop die pad, die treinspoor en die Visrivier 

dig teen mekaar sodat daar nie meer onderskeid getref kan word tussen natuur en 

kultuur nie. Daar is egter ’n baie duidelike kulturele onderskeid tussen die bewoners van 

die gasteplaas Halesowen. In Kikoejoe word vertel van Engelse, Afrikaner- en Xhosa-

tradisies. 

Naas die unieke biogeografiese kenmerke van ’n biostreek soos in afdeling 6.6.1 

uitgewys, is ’n biostreek ook ’n kulturele fenomeen wat op die plaaslike bevolking se 

kennis en oplossings gebaseer is. Die menslike gemeenskap op die romanplaas bestaan 

uit die Latsky-familie wat die plaaseienaars is en die Westerse bevolking 

verteenwoordig. Tante Geert speur die Latsky-familie se herkoms terug tot by hulle 

oumagrootjie wat per skip uit Java na die Kaap gekom het. Die Latsky-familie self is egter 

ook verdeeld tussen die Afrikaners in die familie en die “English blood” wat deur tant 

Geert opgehaal word (135). 

Daar is ook Xhosa-plaaswerkers teenwoordig wat hulleself in ’n periferiese rol ten 

opsigte van die Westerse mense bevind. Hulle werk byvoorbeeld as kelners, kokke, 

kinderoppassers en arbeiders op die plaas. In die vertelling dreig onrus, en berigte oor 

Harold Macmillan se Winds of change-toespraak doen die rondte. ’n Voorbeeld van ’n 

romanmoment wat getuig van die feit dat die swart bevolking steeds onderdruk word 

deur die apartheidsregering is waar hulle sonder meer tronkstraf opgelê word as daar 

“messe of koevoete” by hulle gevind word (174). 

Volgens Sale (1985:162) word die menslike nedersetting in ’n bepaalde biostreek deur 

die spesifieke eienskappe soos die flora, fauna, water, klimaat en grondsoort geïnspireer. 

Dit is juis hierdie omgewingsfaktore-in-samewerking wat ’n gemeenskaplike agtergrond 

vir lewe in ’n spesifieke streek vorm. Die Visrivier en reeds vermelde 

besproeiingsdamme maak vir die Latskys ’n diverse boerdery moontlik wat nie op die 

sogenaamde “vlakteplase” van die res van die Groot-Karoo moontlik is nie. Die boere in 

die vallei kan dus landerye aanlê waar hulle hoofsaaklik lusern besproei. Hierdie 

landerye waarop veevoer geproduseer word, maak dit moontlik om melkerye te bedryf. 

In dié vallei word ’n groot verskeidenheid produkte geproduseer: merinowol, lusern, 
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vrugte en groente op van “die besproeiingsplase suid van die dorp” (165). Daar is ook ’n 

“kaasfabriek” wat melk van die melkboere in die vallei betrek (165). 

Tant Geert vertel aan Fabian dat die “genadelose karigheid” van die Karoo mens bloot 

instel op oorlewing (127). Vir haar is die Karoomense “suinig van gedagte en strewe” en 

“bereid om enigiets te doen om te oorleef ” (127). Sy verbeel haar hoe hulle voorgeslagte 

sukkelend moes aanpas in die leë landskap, waar dit moeilik is om ’n boerdery te vestig. 

Sy “dink aan die dorpies wat oor eeue hul dapper gesigte na die harde son draai, die 

ooptes, die armoede van die swartes [...]” (128). Die plaaseienaar verwys na die 

Afrikaners se strewe om Afrika te tem en sodoende ook die swart bevolking verkneg te 

hou: “Ons moet wal gooi, wal gooi teen donker Afrika” (155). Hy beklemtoon die 

belangrikheid van die handhawing van “die beskawing hier op die suidpunt van Afrika” 

(156). 

Latsky en sy vrou begin inderdaad, in teenstelling met die tradisionele manier van boer 

in die omgewing, met ’n “vakansieplaas” ter wille van oorlewing. Hy verwys daarna as 

“’n [d]erderangse hotelletjie teen die Visrivier!” (207). Hy glo aanvanklik dat die Karoo 

geen plek vir vakansiegangers is nie (208). Dit is egter die kombinasie van die warm, 

droë klimaat van die Karoo en die aptytlike kos wat voorgesit word, wat die gaste na 

Hotel Halesowen gelok het:  

Die vakansie het hulle al begin goed doen – hul gesigte is rooi gebrand, hul oë blink 

en die vae geur van karoobossies, kikoejoe, sonbrandmiddel en Lexington dryf oor 

die tafels. (85) 

Daar word onder andere “mieliepap, jong biltong in die pan gebraai, koedoeniertjies en 

Leghorn-eiers” vir ontbyt aan die gaste voorgesit (25). 

Berg (2002) argumenteer dat ’n biostreek nie net ’n geografiese landskap is nie, maar 

ook ’n landskap van bewussyn waarin antropologiese studies, historiese weergawes, 

sosiale ontwikkeling, gewoontes, tradisies en kuns ’n rol speel. Van Heerden se opvatting 

dat die Karoo vir hom ’n “landscape of the mind” is, sluit hierby aan. Bioregionaliteit 

beteken volgens Haenke (2017) die vorming van ’n aktiewe verwantskap met die aarde 

op elke moontlike vlak van individuele en gemeenskaplike bestaan. Sommige karakters 

(soos die boervrou) kry swaar as gevolg van die omstandighede op die Karooplaas: “Die 

miserabele geraniums, die mankoliekerige krismisblomme, die brandsiek vee, die 
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verskriklike vlaktes” (81). Tóg roem sy haar op die tipiese “Karoo-gasvryheid” (74). Tant 

Geert smeek vir bietjie humor en beweer die “Karoomense is te stug” (54). 

Die plaaseienaar se gebruik van LSD word deur tant Geert gesien in die konteks van alle 

subkulture op die aarde se gebruik van een of ander “bessie, blaar of wortel” as 

hallusinogeen om sodoende ’n staat van beswyming te bereik. Dokter Clark besoek die 

familieplaas om Latsky vir sy depressie te behandel. Tant Geert beskryf Clark as “’n 

nuwe soort toordokter, medisyneman, mutiman of ’n slams uit die betonoerwoud” 

(137). In aansluiting hierby skep Van Heerden egter sy éie Xhosa-mite binne die 

mitologiese ruimte van die Karoo waarin die aapmens die roman op magiese wyse 

betree sonder dat sy teenwoordigheid deur die ander karakters bevraagteken word. 

Kikoejoe word die metgesel van verskeie karakters in die roman. 

Haenke (2017) sien bioregionaliteit as ’n inklusiewe lewenswyse; ’n lewegesentreerde 

eerder as ’n mensgesentreerde of antroposentriese perspektief bly die fokus daarvan. 

Die bioregionale perspektief opponeer ’n homogene ekonomie en ’n verbruikerskultuur 

met die tipiese gebrek aan rentmeesterskap ten opsigte van die natuur. Die plaaseienaar 

wys die kleiner diertjies se spore aan Fabian uit en leer hom om net spreeus en vinke te 

skiet en sodoende die res van die voëllewe te beskerm. Op hierdie wyse dra hy sy kennis 

van die omgewing aan sy seun oor en leer hom om nie slegs egosentries te lewe nie, 

maar ekosentries. 

Bioregionaliteit verbind die plaaslike biotoop aan die planeet. Net so word die groter 

streek verbind deur middel van die voorgenome bou van die Oranje-Vistonnel wat water 

aan ’n baie groter streek sou voorsien. Die Verwoerddam word met die Kariba- en die 

Aswandam vergelyk (65) en dié romangegewe illustreer die brug tussen nasionalisme 

en globalisme. Flint (2015) definieer biostreeksbeplanning as beplanning waar teorie en 

praktyk rondom streekspatrone byeenkom. Volgens Sale (2016) is bioregionaliteit ’n 

filosofie wat sterk steun op die kultuur van inheemse mense en die vermoë om in 

harmonie met die natuur te lewe. Die veronderstelling is dus dat die mens geïntegreerd 

met die ekosisteem leef sonder om te veel op tegnologie staat te maak. Alhoewel die 

Oranje-Visskema nie in die vertelde tyd van Kikoejoe voltrek word nie, druis hierdie 

planne direk in teen die beginsel van biostreeksbeplanning omdat die natuurlike 

streekspatrone daardeur verontagsaam word. Die Karoo is by uitstek ’n streek waar 
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daar tradisioneel ekstensief geboer word, maar die beplande Oranje-Vistonnel sou 

intensiewe boerdery moontlik maak. 

Op die fiktiewe plaas Halesowen bestaan daar ’n unieke menslike kultuur wat oor ’n 

tydperk van jare uit verskillende tradisies saamgestel is. Dié besonderse omgewing 

maak sekere lewensvorme in die Visriviervallei moontlik. Lewe in hierdie vallei word 

geïnspireer deur die Visrivier en die unieke fauna en flora van die streek. Filosofiese, 

politiese en kulturele paraktyke vloei ineen en weerspieël sodoende die menslike 

kultuur van die streek. 

6.7 Gevolgtrekking 

In hierdie hoofstuk is daar weer, soos in die vorige twee toepassingshoofstukke, ’n 

multifokale lesing van Kikoejoe onderneem wat gekonsentreer het op die roman-

manifestasies van konsepte soos materialisme, die Antroposeen en antropogenese, 

geosentrisme, stratigrafie asook bioregionaliteit. Teoretiese insigte rondom die magiese 

realisme as literêre modaliteit is soos voorheen ook nie hier in ’n aparte afdeling betrek 

nie, maar is geïntegreer by die besprekings in afdeling 6.1 tot 6.6. Die rede daarvoor is 

dat die magies-realistiese aard van dié hotelroman (soos van Heerden dit self tipeer) 

inderwaarheid die outentisiteit van die romankarakters se geologiewording asook die 

teenwoordigheid van die Dier, Kikoejoe, oortuigend bestendig. 

In afdeling 6.1 val die fokus spesifiek op die Oos-Kaapse Karooplaas Halesowen as 

materiële ruimte (in Hogan (1998) se terme). Soos hierbo betoog, beeld die 

bandontwerp (sien Bylaag A, afbeelding 9) ’n landboutafereel uit met boorde en ’n 

plaaswerf met meerdere geboue wat in ’n vallei geleë is. Links voor verskyn die figuur 

van ’n mens wat amper magies voorkom en totaal verdwerg word deur die landskap. Die 

perspektief op die vallei is duidelik vanaf ’n hoër ligging (soos ’n berg). Die fokaliseerder 

is onbekend, maar troon by implikasie uit oor die plaas. Die omslag kan as 

romanleidraad heenwys na die Dier wat altyd die Halesowen-plaaswerf vanaf die berg 

dopgehou het. Op die agterkant van die roman se stofomslag (sien Bylaag A, afbeelding 

10) verskyn ’n foto van Etienne van Heerden by ’n vuurherd met ’n uitgestalde skedel op 

die voorgrond. Die foto ondersteun die tekstuele aanwesigheid van geologiese 

tydsaanduiders soos skedels, beendere en fossiele. 
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Halesowen is ’n fiktiewe gasteplaas geleë “aan die voet van die donker berg” in die 

Visriviervallei naby Cradock in die omgewing van Buffelskop – en weer is hier 

resonansies van die outobiografiese met verwysing na die werklike plaas Beulahlands 

met rondawels en gastekamers. Raadpleeg ook die kaart in Bylaag A, afbeelding 1 

waarop name soos Halesowen, Toorberg en Buffelskop prominent verskyn. Dié plaas 

word ’n materiële ruimte wat ewe suksesvol met Alaimo (2010:2) se term 

transliggaamlikheid beskryf kan word; ’n ruimte waarin daar ’n vrye interaksie tussen 

verskillende magte (polities, klimatologies, biologies ens.) plaasvind en waar alle 

materie met energie resoneer (Roothman 2015). Hier is alle grense (selfs spesiegrense) 

deurdringbaar en is daar nie onderskeid te tref tussen natuur en kultuur nie – vandaar 

’n konsep soos Haraway (2015) se “natureculture”. Op Haraway (2016:40) se aandrang 

word stories van meervoudige wordinge in die Antroposeen ontgin om die beliggaming 

van die subjek moontlik te maak. Die interaksie tussen die menslike en niemenslike 

word in afdeling 6.2 bespreek, en karakters soos tant Geert, die plaaseienaar Latsky en 

sy seun Fabian se verstrikking (“enmeshment”, volgens Soja 2010:18) met die natuur 

blyk uit die aangehaalde voorbeelde. 

Die Antroposeen belig die direkte gevolge van die mens se aktiwiteite in die omgewing: 

vergelyk die bou van die Scanlan-sluis wat water voorsien uit twee damme; die 

voorgenome bou van die Verwoerddam; die aanlê van paaie en treinspore, melkerye en 

lusernlande, om maar enkeles te noem (sien afdeling 6.3). Hierdie antroposentriese 

projekte, wat dikwels daarop gerig is om water vir die mens se kommersiële behoeftes 

beskikbaar te stel, reduseer die romankarakters tot geomorfiese agente omdat hulle die 

natuurlike patrone van die aarde manipuleer. 

Die antropogenese toon weer die geologiewording (deur middel van die magiese 

realisme) van die menslike karakters. Wanneer Latsky in ’n LSD-beswyming is, word sy 

toestand as een van metaforiese aardwording beskryf: “Ek smelt van die Karoo se rand 

af, ek drup, ek drup [..]. ” (107). Die Van Heerden-kortverhaal “Die wederopstanding van 

Olive” wat as interteks in Kikoejoe meepraat, betrek ook op boeiende wyse die konsep 

van Olive Schreiner se geologiewording en gekonstrueerde “wederopstanding” deur 

Fabian en Willempie. 

Die verwysings na “deep time” oftewel geologiese tyd blyk byvoorbeeld uit Fabian se 

beskrywing van die Karoo se evolusionêre geskiedenis en die aanwesigheid van skulpe 
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en fossiele as bewys daarvan dat dit eens deel van die see was. Die ontplooiing van 

verskeie materialiteitsmerkers in die roman rugsteun dus die Gaia-beginsel dat die 

tekstuele Karoo in wese ’n lewende organisme is. 

Die toepassing van die geosentriese beginsel in afdeling 6.4 (volgens Tally (2014:2) se 

definisie daarvan) fokus op die Karoo as betekenisskeppende plek. Die Karoo verkry 

dienooreenkomstig gestalte in die vertelling as protagonis. Die geografiese terrein word 

volgens Darian-Smith e.a. (1996:15) tot landskap getransformeer deur die prosesse van 

verbeelding, waarneming, vergeskiedkundiging en herinnering. Die ervaring van plek 

word vir die onderskeie karakters (Latsky, Fabian en Tant Geert) deur verskillende 

sintuiglike prikkels geaksentueer en skakeer sodoende die visuele, ouditiewe, 

olfaktoriese en tasbare dimensies van die fiktiewe Visriviervallei as plek, wat besliste 

ooreenkomste vertoon met die werklike geografiese teenhanger. Die natuurlike geure 

van byvoorbeeld Karoobos en dou word vermeng met reuke van menslike bewoning 

soos “pap en afval”. Besoekers op die Karoo-gasteplaas raak dikwels aan die slaap met ’n 

versnit van geure: “Karoobossies, kikoejoe, sondbrandmiddel en Lexingtons.” Fabian 

beskik volgens Nolte (2012:1) oor merkwaardige olfaktoriese vermoëns, terwyl Reuben 

staat maak op sy skerp waarnemingsvermoë. 

Die toepassing van die stratigrafiese beginsel van Westphal (2011b) se geokritiese 

teorie versterk ’n geologiese lesing van Kikoejoe (sien afdeling 6.5) en die roman kan dus 

teen die agtergrond van die opeenvolgende historiese fases bestudeer word. Vir Fabian 

is die verlede ’n konstruksie van ’n diverse verskeidenheid van dinge bestaande uit 

“verkalkte lae” van die ervarings van vorige geslagte. Hierdie aanhaling onderskryf die 

argivale karakter van die aarde. 

Deur ’n bioregionale lens beskou (sien afdeling 6.6) voldoen die fiktiewe Visriviervallei 

aan al die vereistes wat vir die klassifikasie van biostreke gestel word. Die bespreking 

word in ooreenstemming met die definisie van ’n biostreek (Sale 2016) in twee dele 

verdeel: in afdeling 6.6.1 word die biogeografiese aspekte nagespeur, terwyl die 

kulturele oorwegings kortliks in afdeling 6.6.2 aan bod kom. Die natuurlike grense word 

hoofsaaklik deur die vloei van die Groot-Visrivier, die Dinamietkrans en die bekende 

Buffelskop as geografiese bakens aangetoon. Hierdie topografiese eienskappe (wat ook 

eie is aan die werklike Visriviervallei) definieer die verbeelde vrugbare Visriviervallei in 

Kikoejoe, waar daar nie slegs op leiwater uit damme staatgemaak word nie, maar ook op 
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onderaardse waterbronne om ’n bestaan te kan maak in die andersins dorre Karoo. In 

hierdie vallei met sy endemiese flora en fauna nestel daar egter ’n menslike 

Karoogemeenskap wat bestaan uit verskillende kulturele en etniese groepe: die Engelse, 

Afrikaners en Xhosas. Die teenwoordigheid van die aapmens Kikoejoe is trouens, op Van 

Heerden se eie weergawe, juis die beliggaming van ’n verwerkte Xhosa-mite. Die wins 

van die ontleding in hoofstuk 6 is dat interdissiplinêre terme nou hier in ’n nuwe 

konteks heraangewend word om moontlike interpretasies van die roman te bemiddel. 
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HOOFSTUK 7 
Die swye van Mario Salviati (2000): 
“water, goud en vere” 
7.1 Kontekstualisering 

In pas met die werkswyse in hoofstuk 4, 5 en 6 is die doelwit ook hier om die geo-

gebaseerde aard van Die swye van Mario Salviati te ondersoek met behulp van begrippe 

wat voortspruit uit die materiële, geologiese en ruimtelike wendinge in die 

literatuurteorie en -kritiek. Insigte uit die nuwe materialisme, die Antroposeen en die 

geokritiek sal ingespan word om ’n aardgesentreerde lesing van die roman te maak. Ter 

kontekstualisering sal die resepsie en plot van die teks oorsigtelik aan bod kom. 

Met die publikasie van Die swye van Mario Salviati in 2000 verower Van Heerden die 

MNet- asook die W.A Hofmeyr-prys gedurende 2001. Die swye van Mario Salviati word 

onder andere in Duits, Frans, Grieks en Russies vertaal, terwyl dit in Engels onder die 

titel The long silence of Mario Salviati (2000) gepubliseer word. Renders (2005) se studie 

van die roman val binne die literêre konteks van postapartheid Suid-Afrika, en hy fokus 

op die rol van die kunstenaar in die ontstaan van ’n nuwe gemeenskap soos wat dit in 

die teks manifesteer. Botes en Cochrane (2006:28) bestudeer die roman vanuit ’n 

magies-realistiese perspektief, terwyl Burger (2003) die verband tussen kuns en die 

verlede ondersoek. Vir Burger (2003) is Die stoetmeester in terme van 

Afrikaneridentiteit ’n voortsetting van Toorberg, terwyl Die swye van Mario Salviati ’n 

herskryf van die Afrikaner se identiteit verteenwoordig. 

Die swye van Mario Salviati speel af op die dorpie Tallejare in die Moordenaarskaroo en 

is al by geleentheid ’n dorpsroman genoem. Die naam Tallejare impliseer reeds iets van 

menslike en geologiese tydskale. Die terugkerende verwysings na die Karoo, wat so 

opvallend in die Van Heerden-oeuvre is, is besonder prominent in hierdie roman. Vir Du 

Plooy (2000) is die landskap “absoluut geїntegreer in alles wat die roman sê en vertel”. 

Venter (2000:11) redeneer dat die karakters elkeen op besondere wyse deur sy of haar 

eie storie verbind is aan die “landskap van berg, vlakte, grot en boom”. Karakters soos 

Mario Salviati en Ingi Friedländer tree onder andere in interaksie met die 
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Karoolandskap. Susan Meyer (2013:459) sien die landskap in hierdie roman as sterk 

geїntegreer met die tema van kuns en verbind die estetiese natuurteorie van die Duitse 

filosoof Gernot Böhme met Ingi se visuele omgang met die natuurlandskap van die 

Karoo. Die sogenaamde ekologiese beliggaming (“ecological embodiment”), wat in 

Böhme se teorie van natuurwaarneming geld, manifesteer in Ingi se waarneming van die 

landskap wat volgens Meyer (2013:459) by implikasie ’n “ervaring van mede-

aanwesigheid met, en liggaamlik-sintuiglike teenwoordigheid in die natuur is”. Dit sluit 

die keuse in om die natuur deur middel van die estetika te begryp. 

Die teks sluit volgens Viljoen (2000:8) aan by ’n verskeidenheid verhaaltradisies. Van 

Heerden slaag daarin om die Moordenaarskaroo te omskep in ’n magiese landskap 

waarin die geeste van die voorvaders tussen die lewendes dwaal; waar ’n kunstenaar 

gereeld saam met ’n engel teedrink en ’n gesiglose vrou in ’n agterkamer van die 

dorpsdrosdy woon. Al hierdie gebeure speel af in die skadu van Berg Onwaarskynlik, en 

dié naam plaas die roman onmiddellik in ’n magies-realistiese sfeer. Nie net word Van 

Heerden en die Suid-Amerikaanse magiese realiste, (Márquez en Allende), 

saamgegroepeer nie, maar Van Heerden slaag volgens Viljoen (2000:8) uitstekend 

daarin om die Suid-Amerikaanse tradisie ’n besonderse Suid-Afrikaanse inkleding te gee. 

Een van die kenmerke van die magiese realisme is die werking van bygeloof, geeste, ou 

tradisies en volksoorlewering wat in die plattelandse milieu afspeel (Faris 1995:182-

183). Hierdie aspekte dra by tot mites aan die hand waarvan klein gemeenskappe 

dikwels sin probeer maak van hulle huidige situasie (Danow 1995:75-77). Volgens 

Cooper (1998:57-58) sluit hierdie mites by die orale tradisie aan. 

Ingi Friedländer ontvang opdrag van haar werkgewer, die Nasionale Kunsmuseum, om 

’n beeld by die kluisenaar-kunstenaar Jonty Jack op die Karoodorp Tallejare te gaan 

koop. Met haar aankoms op Tallejare begin sy mettertyd die geskiedenis van twee 

prominente families rekonstrueer, naamlik die Pistorius- en Bergh-familie. Sy word 

daarvan bewus dat hierdie twee families se verhale onlosmaaklik verweef is met dié van 

die land én die landskap, en dat dit hoofsaaklik bepaal is deur die voortdurende soeke na 

water en goud asook boerderybedrywighede soos die volstruisveerbedryf. Elkeen van 

hierdie aspekte word onderskeidelik aangespreek in die romanafdelings getiteld 

“Blitswater”, “Goudseput”, “Mannekynveer” en “Handklip”. Meyer (2013:462) reken dat 

water, goud en klip – elemente uit die aarde – die karakters in die roman saambind. Die 
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landskap van die Karoo is medespeler in die saamvloeiende storielyne omdat die 

motiewe van water en klip as sleutelmotiewe bevestig word in die laaste afdelings, 

“Blitswater” en “Handklip”. Die Karoo-aarde praat volgens Meyer (2013:462) saam deur 

hierdie vermelde motiewe. 

Die volstruisboerdery bring aanvanklik ongekende rykdom vir die boere in die 

omgewing van Tallejare, maar die bedryf stort uiteindelik ineen nadat wetgewing in 

1914 in Brittanje uitgevaardig is om voëls te beskerm. Die volstruisboer en 

modeontweper Meerlust Bergh onderneem reise na Europa om sy volstruisvere te 

bemark. Tydens sy reis na Noord-Afrika op soek na die beste genetiese materiaal om in 

sy eie volstruistrop op te neem, vind hy nie net uitsonderlike vere nie, maar ontmoet hy 

ook ’n Indiër wat voorspel dat hy “’n veer van goud” sou terugbring na Tallejare (298). 

Meerlust en sy vrou, Irene Lampak, skenk jaarliks tydens Nuwejaar aan hulle 

sakekontakte versierde volstruiseiers, waarvan een op ’n dag onverwags ’n goue 

Krugerpond oplewer. Hierdie goue pond bevestig die legende dat die Krugerponde 

tydens die Anglo-Boereoorlog in Tallejare se omgewing versteek is. Ingi se besoek aan 

die dorp verskaf die vonk wat daartoe lei dat die soektog na die verlore skat weer deur 

die dorpenaars opgeneem word. Die dorpenaars herverken die verlede deur hulle 

vertellings aan Ingi. Die geheim word deur Mario Salviati (die doofstom Italiaanse 

klipsnyer) in die vorm van sy “liefieklip” in die palm van sy hand bewaar. Dié geheim 

hou oënskynlik verband met die soektog na die verlore kaart wat die presiese 

ondergrondse ligging van die skat van Krugerponde sal aandui, maar dit dui ook op ’n 

dieperliggende betekenis waartydens die bewoners van Tallejare tot selfontdekking 

gelei word. 

GrootKarel Bergh, die seun van Meerlust Bergh en Irene Lampak, droom daarvan om 

voldoende water aan die dorp Tallejare en omgewing te voorsien. Die bou van die 

Blitswaterkanaal word deur hierdie droom geїnspireer. Mario Salviati en GrootKarel 

Bergh bou uiteindelik ’n kanaal wat water oor Berg Onwaarskynlik na die droë tuine van 

Tallejare moet bring. Dié Blitswaterkanaal is ’n argitektoniese meesterstuk (87). Burger 

(2003:69) beskou die blitswaterkanaal wat uit die gesamentlike pogings van GrootKarel 

Bergh en Mario Salviati verrys as ’n “uiterste protes teen die droë Karoolandskap”.  
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Hope (2002) beweer dat Van Heerden waarskynlik met die skryf van Die swye van Mario 

Salviati ’n nuwe vorm van die Afrikaanse roman geskep het – nie soseer magiese 

realisme nie, maar eerder “marijuana realism” omdat die karakters Jonty Jack en Ingi 

Friedländer saam daggatee drink in Jonty se woestynstudio waar hulle oor ’n 

verskeidenheid onderwerpe gesels. Mario Salviati leef met die “liefieklip” wat met die 

verloop van jare in sy handpalm vasgegroei het. Daar ontstaan volgens Burger (2003:75) 

twyfel by die leser oor die interpretasie hiervan as magies of realisties. Tog word dit 

volgens Burger 2003:75) nie bevraagteken hoe die klip in sy handpalm vasgegroei het 

nie, nóg word dit as buitengewoon beskou. 

Verskeie verwysings word na die doofstom Salviati se belewenis van die ruimte deur 

middel van sy beperkte sintuie gemaak in ’n proses wat later met die term “becoming-

geologic” beskryf sal word (sien afdeling 2.3.2.2): 

Mario Salviati lê in sy kamertjie en streel met sy tongpunt oor die klip wat in sy 

handpalm vasgegroei is. Hy proe die reuke wat hy die afgelope ure geruik het, 

daarin: hy weet al hoe proe die papegaaikos, hoe proe die geur van die koidam se 

water, hoe proe die harde son wanneer hy daar op die plaveisel sit, hoe proe 

Alexander se rug, en anders, Stella s’n. (282) 

Alberts (2005:46) meen dat geskiedenis ’n groot rol in magies-realistiese tekste soos Die 

swye van Mario Salviati speel omdat sulke romans ’n fiksionele korreksie of 

herinterpretasie van die geskiedenis is. Sulke revisionistiese tekste verken die verlede 

deur op gemarginaliseerde gemeenskappe te fokus en dit skep ruimte vir persoonlike en 

kollektiewe narratiewe om hierdie verlede te heroorweeg. 

7.2 ’n Materiegesentreerde lesing van Die swye van Mario Salviati: 
“teerheid vir klein dinge” 

Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti – by mate en 
in getal en gewig het U alle dinge georden. (121) 

Dié bostaande familieleuse van die Salviati-familie vorm die grondslag vir die 

materiegesentreerde lesing van dié Van Heerden-roman. Bennett (2010:8) gebruik die 

term “counterstory” of alterverhaal deur middel waarvan selfpresentasie van materie 

bewerkstellig word, wat sodoende toelaat vir die herontdekking van die innerlike 

bekoring van materie. In die teks is daar sprake van verskeie alterverhale waarmee die 

belangrikheid van die orde in die heelal verteenwoordig word. Die menslike interaksie 

met die natuurlike wêreld word op ’n beduidende wyse betrek. Die klem val dus op die 
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interaksie tussen die menslike en die niemenslike, die subjek-objek-verhouding asook die 

wyse waarop materialiteit voorgehou word. Vir ’n volledige bespreking van die nuwe 

materialisme en OO, sien afdeling 2.2.2. 

Die kunstenaar Jonty Jack poog om Ingi Friedländer onder die indruk van die groter 

geheel te bring en begrip by haar te bewerkstellig vir elke klein onderdeel van die 

skepping: “Dit gaan oor teerheid vir klein dinge [...]” (344). Hy smeek dat Ingi “moet een 

word met alle dinge” (344). Smith (2014b:759) beklemtoon hierdie beginsel deur te 

verklaar dat ekologie gaan oor ’n “grenslose sisteem sonder sentrum of rand”. Die 

nietigheid van die mens en sy skeppings is vir Jonty duidelik omdat sy eerste beeldetuin 

“deur reën en wind beskadig en uiteindelik uitgewis” is – “dit was maar alles potklei en 

minderwaardige hout”. Ook Irene Lampak het haar eie insig in die werking van die 

natuur soos volg aan Meerlust probeer oordra: “[J]y kan ’n pou se stertvere nie sny nie; 

jy kan ’n boom sy vrugte nie ontneem nie, want dan gaan jy [...] teen die skepping in (373; 

my kursivering). Vergelyk dieselfde filosofie in Die stoetmeester, waar die teel van die 

floubokke ook gesien word as strydig met ’n godsplan. 

In die Karoo speel klip ’n deurslaggewende rol, nie slegs omdat dit in oormaat 

teenwoordig is nie, maar ook omdat dit handelend optree soos wanneer dit betrokke is 

by die preservering van veral onderaardse water (vergelyk Cohen 2014; Smith 2012; 

2014b). Klip is dus ’n teenwoordigheid waarvan die Karoomense altyd bewus is, en 

synde ’n Karooroman, neem klip gevolglik ook ’n betekenisvolle posisie in Die swye van 

Mario Salviati in. Cohen (2014:iii) verklaar dat klip oor uitsonderlike eienskappe beskik: 

“Stone, for example, enables movement and violence, extends cognition, and invites 

world-building.” 

Materiële ekokritiek het ten doel om onder andere die verhalende aard van materie 

(“storied matter”) te beklemtoon en sodoende die mens se saambestaan met die 

niemenslike te belig (Smith 2012:760). Soos die meeste ander gerugte en verhale sal 

“Tallejare se stories deur die wind aangestoot word, van werf na werf, van drumpel na 

drumpel, van jaar na jaar” (180). Ook die middaggeluide van Tallejare kom op die wind 

aangewaai: 

[...] die geluid van klip wat sing, soos die oumense altyd gesê het. Dis die stilte van 

die Karoo – jy hoor niks, maar tóg is daar ’n geluid. Dis nie die wind nie, dis nie die 

sonbesies nie, want hulle is nou stil: dis die klip wat sing. (180) 
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Cohen (2014:iii) beklemtoon die alliansie tussen die mens en klip soos volg: “Always 

supported by objects, substances, and ecologies, the human is never uncompanioned.” 

Die meeste romankarakters beleef ’n ingeplaastheid in die Karoo wat aanduidend is van 

’n interessante wisselwerking met die omgewing. Hierdie proses bewerkstellig 

interaksie en intra-aksie, en ’n vorm van materiële uitruiling (“material exchange”) vind 

gevolglik plaas, wat die tradisionele outonomie van die mens uitdaag en selfs ondermyn. 

Die bewoners van die Karoo was nog altyd betrokke by die stryd teen 

nimmereindigende droogtes en pogings om water aan die gemeenskap te voorsien. In 

Tallejare was dit ook nie anders nie, en GrootKarel Bergh het die grootste projek van sy 

lewe in die vooruitsig gestel, naamlik die bou van die Blitswaterkanaal waarmee hy 

water na die vallei wou bring. In die stryd om water tot die mens se beskikking te stel, 

sou klip ’n rol speel. Die kanaal wat in die vooruitsig gestel word, is reeds deur die 

mense benoem as die Blitswaterkanaal. Hierdie naamgewing dui reeds op 

identiteitskepping. Die mens sou gevolglik van klip ’n bondgenoot maak in pogings om 

water na die vallei te bring. 

Dié verwesenliking van die klipkanaaldroom sou net moontlik wees as GrootKarel Bergh 

’n “klipsnyer” (117) kon vind, en hy het dus met verwagting uitgesien na die koms van 

die trein met Italiaanse krygsgevangenes. Hy was vol hoop dat daar ’n Italianer sou wees 

wat die harde ysterklip van die koppe kon kap:  

Teen die regte helling ook, want die water moet momentum opbou vir die 

uiteindelike hupstoot die berg oor. Die man sal klip moet kan hanteer, reg vir inbou 

in die geut se wande. Hy sal temperatuur en die uitwerking daarvan op materiale 

moet begryp en die vreetkrag van water oor jare respekteer. (55) 

Die geheimenisse en verborgenhede van klip sou deur die klipsnyer ontbloot moes 

word. Sy kennis van klip en ander elemente plaas hom in ’n tradisioneel 

antroposentriese posisie, waardeur hy grondige kennis van die natuur en sy omringende 

materiële werklikheid inwin. GrootKarel het ’n belofte aan die gemeenskap gemaak dat 

die Tallejaners se “kindskinders” steeds voorspoed sou put uit die waterprojek, maar om 

dit te vermag sou hy ’n “man met ’n siel van klip” (55) benodig. In sy beskrywing van die 

ideale kandidaat vir die klipwerk het GrootKarel dit beklemtoon dat die persoon “met 

klip en die ander materiale van die aarde kan werk” (60). In hierdie verband is Cohen 

(2014:iii) se beklemtoning van die mens se verbondenheid aan klip ook relevant, waar 

verwys word na die litiese strukture (“lithic structures”) soos grafstene van graniet 
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(waarop die mens sy stories graveer) en wat reik na ’n tydsduur wat veel verder as dié 

van die mens strek. In navolging van Cohen sou die blitswaterkanaal as sodanige litiese 

struktuur benoem kon word wat die mense van Tallejare oor baie geslagte heen van 

water sou kon voorsien. 

Dit was só ’n ambisieuse projek wat Karel in die vooruitsig gestel het, dat hy die 

vereistes vir die posisie hersien het en vorendag gekom het met die beskrywing van ’n 

man “met ’n hart van water maar ’n wil van klip” (61; my kursivering). Hierdie 

eienskappe impliseer reeds ’n proses van intra-aksie wat in Barad (2007:288) se terme 

op ’n materiële uitruiling dui wat tussen entiteite plaasvind; ’n proses waardeur fisiese 

eienskappe en elemente intern verandering ondergaan en onderling getransponeer 

word. 

Op die trein uit Kaapstad het Mario Salviati “sy oë op die kliplandskap van die 

Moordenaarskaroo gehou” (385). Hy wou nie vroeër op een van die ander stasies afklim 

nie, “want die toenemende teenwoordigheid van klip in die landskap” (385) het hom 

geboei. Vergelyk Abram (2015:192) se tese in hierdie verband:  

[...] but our worldedness (our mundane fellowship, our material interbeing) 

becomes something extraordinary: a sentience that extends into the inhuman, into 

the life of granite and geodes, a life of embeddedness, artistry, and ethical relation. 

Dié verbondenheid met klip begin reeds die oomblik toe Mario Salviati sy voete op die 

Karoo-aarde sit. Tydens hulle eerste ontmoeting ontwikkel daar ’n stille begrip tussen 

GrootKarel Bergh en Salviati – tot so ’n mate dat hulle verstandhouding beskryf word as 

“’n kontrak in klip gebeitel […] ’n ooreenkoms van sekerte en duur” (61).” Vergelyk 

Cohen (2015a:83) wat ’n soorgelyke teoretiese verband lê tussen klip en geologiese tyd: 

“To palm a rock is to press flesh against the first moments of time.” 

Met sy aankoms op die stasie in die Karoo het GrootKarel Bergh vir Mario Salviati ’n klip 

in die hand gestop om sodoende sy behoefte aan die dienste van ’n klipsnyer oor te dra. 

In ’n oer-Italiaanse gebaar hou Mario Salviati die klip wat GrootKarel Bergh aan hom 

oorhandig, dramaties voor sy lippe en soen dit. Deur hierdie gebaar neem die 

wisselwerking tussen die mens en klip in die roman ’n aanvang. Sedert daardie dag het 

Salviati nooit weer die klip neergesit nie en het dit met die vlees van sy handpalm 

vergroei. Die man met die klip in sy handpalm het die mense van Tallejare se 

verbeelding aangegryp. Hulle het gou begin verwys na Mario Salviati as die 
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StomTaljaner – die stom man van Italië. Dié naam kan ook ŉ toespeling wees op die 

woord Tallejaners (die mense van die dorp Tallejare). Hulle het dikwels oor die klip in 

sy handpalm bespiegel: “Die klip is glo so oud soos sy verblyf op hierdie dorp en is van 

die grond opgetel die dag van sy aankoms” (69). Dié “gladgevatte klip” speel ’n 

belangrike rol in Salviati se lewe, “asof dit sy enigste houvas op die wêreld is” (131). Ingi 

Friedländer poog op ’n stadium om StomTaljaner van die klip te bevry: “Sy maak 

versigtig die vingers oop met die doel om die klip daaruit te haal. Maar dan sien sy dat 

die klip met sy handpalm vergroei het. Dit sit in sy palm asof hy daarmee gebore is” 

(174). Die Tallejaners noem dié “handklip” van Mario Salviati ook sy “liefieklip” (357). 

GrootKarel Bergh maak tydens die bou van die blitswaterkanaal gebruik van Salviati se 

verstommende vermoë om met klip te werk. Die Tallejaners sou later sê dat 

StomTaljaner gestuur is om GrootKarel Bergh met die sny en lê van klip by te staan (53). 

Hy het ’n “netwerk van vore met hul gladgespoelde bodems en hul onkruidbegroeide 

wande” met klipsluise gebou. Die algemene handelaar het aanvanklik dié werk van 

Mario Salviati afgemaak as iets wat nie veel vernuf verg nie, deur te verklaar dat klip 

“net vir optel en neersit” is (47). Hy het egter vinnig van opinie verander en die klipwerk 

in ’n nuwe lig gesien. Hy was nou van mening dat dit “vakmanswerk” verg en verwys na 

Salviati as “daardie klipsnyer wat geweet het hoe lê klip se grein” (47). Salviati het oor 

die vermoë beskik om die beste eienskappe van die klip aan te wend omdat hy met sy 

“wakende oog en hand wat vinnig grein en vastigheid kan toets” geweet het om die 

“beste klip” vir die bou van die kanaal te gebruik (76): 

[...] en die stapel gesnyde klip groei en elke tweede dag word klip gepak en gemessel, 

en staan daar ’n skoon lengte watervoor klaar – netjies, waterpas; asof dit maar 

altyd daar was. (77) 

Mario Salviati meet met sy “natuurlike waterpas-oog en die teodoliet wat GrootKarel 

van Amsterdam bestel het” (75), en hy messel aan die klipgleuf en versorg “klip ná klip 

asof dit die mooi lyf van ’n vrou is wat hy hanteer” (75). Berekenings sou uiters akkuraat 

moes wees om die blitswaterkanaal suksesvol te maak. Dis veelseggend dat Cohen 

(2014:iii) berekening en klip met mekaar in verband bring soos wat dit ook in die roman 

neerslag vind: 

Calculus, the study that makes possible chemistry and engineering, is a Latin word 

that means “small stone,” a counter that glides along an abacus, the means by which 

we outsource our reckonings to pebbles and string. 
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“Calculus” is gevolglik vir Cohen (2014:iii) intiem betrokke by die instandhouding van 

die mens se liggaam deur middel van kalsium, die mineraal wat nodig is vir die mens om 

te kan beweeg. Dit is dan ook kalsium wat onder onderaardse drukking kalksteen en 

marmer word, wat weer deur die mens benut word. Hierdie wording (“becoming”) van 

klip word soos volg deur Cohen (2014:vi) beskryf:  

When we grant a material like stone the dignity of its proper duration, moreover, we 

discern that this inert and natural substance is forever in motion, even though our 

own lives are too swift to perceive its restless transits. 

Klip dien voorts ook as nuttige metafoor vir standhoudendheid: “[T]he lithic in 

philosophy typically stands in for nature itself: the given, the really real, a trope for the 

inhuman” (Cohen 2015a:iii). 

Voorheen het verhale oor die klipkanaal die rondte gedoen, want mense was 

gefassineerd met die idee van blitswater. In die Karoo “lê heerlike kleure natuurlik, 

versprokkel, skelm, vermeng, in die landskap, in die gemoedere van mense. En as jy dié 

teksture wil najaag, dan is daar een groot metafoor: die blitswaterkanaal” (137). 

Op sy oudag droom die klipsnyer steeds van ruwe klip wat losgeskeur word uit die 

aarde (185). Mario Salviati toon insig in die verweefdheid van dinge in die heelal en 

verstaan dat klip die woonplek vir kleiner organismes is. “Klam grondjies waar dit 

uitgebreek het, dalk plantworteltjies wat draderig daar klou, ’n spinnekop wat tussen 

die klip en ’n bossie ’n spinnerak gespin het en nog aan die klip sit” (185). Hy het respek 

vir klip en die belangrike rol wat hierdie element in die groter geheel vervul. 

Jonty Jack spreek eweneens sy bewondering vir klip uit deur te verwys na die 

sogenaamde handelingsvermoë van klip (vergelyk Cohen 2014 soos bespreek in afdeling 

2.2.1):  

“Sommige mense sê,” merk hy op terwyl hulle kyk hoe die klippie van rots na rots 

spring en dan in bosse verskiet, “dat jy nooit ’n klip berg-af moet gooi nie – al is hy 

hoe klein. Só ’n klippie kan ’n effe groter klippie aan die rol sit, wat teen ’n groter klip 

rol, en so aan totdat dit ’n groot rotsstorting veroorsaak wat iemand sy lewe kos.” 

(304) 

Vir Jonty Jack, wat Berg Onwaarskynlik goed ken, het die berg oor subjektiwiteit beskik 

wat nie met formules beheer kan word nie. Hy meen dat die berg “sy lyf stadig beweeg, 
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sy ledemate roer en van die dag se bedompighede ontslae raak. Die berg het ’n lyf soos ’n 

mens, weet hy, en uit sy geure kan jy sy buie agterkom” (34). 

Ook Ingi Friedländer word deur die klippe van die Karoo geїnspireer totdat sy verbete 

verklaar: “Ek gaan klip skilder” (298). Vir haar is die Karoo en klip sinoniem: “Dis klip. 

Soos in klip wat nie diskrimineer of slegdink ken nie. Klip wat verdra en verduur” (295). 

Die skilder Jonty Jack weet ook dat hy as kunstenaar naby die bron van sy inspirasie 

moet bly en verduidelik aan Ingi dat jy digby “die materiale wat jou gegee is, leef. Dis jou 

voorraad” (306):  

Hy stof sy hande af, want hy’t met klippies en grond sit en speel, die grein bevoel en 

die gewig getoets asof dit materiaal is waarmee hy kan werk. (305) 

Alles in die Karoo skarnier om water en die afwagting van water, en dit is een van die 

sentrale temas in dié roman. Die bewoners van die Karoo is immer op soek na water:  

Die boere ken hierdie manier van leef. Jou hele lewe hang van water af, en die water 

sit vet daar in die wolke wat, asof jy jou hand kan uitsteek en hulle nader pluk, op die 

vlakte opbol en soos koolkoppe die lug in blom. Jy smag na reën, maar op ’n gegewe 

oomblik begin die wolkemassa opbreek en wegbeweeg totdat daar later net 

verblindende lig en stofdwarrels op die vlakte oor is. (341) 

GrootKarel Bergh sou ook, soos sy vader, lewenslank op soek wees na water om daardie 

“droë damme te laat volloop” (63). In die poging om water aan die dorp en sy mense te 

voorsien, word die natuur egter gestroop van alle lewe en bloot gesien as leë abstraksie 

wat tot die mens se voordeel benut kan word. Hierdie idee sluit aan by Smith 

(2014b:757) se oortuiging dat die ontwikkeling van die natuur ’n aksie is wat kan bydra 

tot objektivering en uitbuiting. 

Die water tree onverwags handelend en dinamies op (sien bespreking in afdeling 2.2.2) 

en oefen sodoende ’n invloed uit op die mense van Tallejare. As kind het Meerlust Bergh 

reeds die krag van water leer ken, maar ten spyte daarvan gedink dat hy dit steeds met 

wiskundige formules en die klipsnyvernuf van Salviati kon beheers. Hy herroep sy 

kinderjare waartydens hy die Karooslote sien afkom het: “een oomblik nog ’n droë 

sandsloot, dan die wal water, meters hoog, en die volgende oomblik: ’n sleurende rivier 

wat boomstompe en dooie diere meeswiep” (318). Hy stel dié vloedwater gelyk aan “’n 

lewende ding, ’n dier” met agentskap wat net so skielik soos dit verskyn ook weer 

verdwyn (319) (vergelyk in hierdie verband Morton (2011b:65) se konsep van die 
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vreemde vreemdeling). GrootKarel pak ’n baie ambisieuse projek aan deur water óór 

Berg Onwaarskynlik na Tallejare te gelei. Hierdie projek het hy “Die verneuk van water” 

(45) genoem. Hy was oortuig daarvan dat God nie verniet vir die mens opdrag gegee het 

om oor die skepping te heers nie. Hierdie plasing van die mens in die middelpunt strook 

met Foucault se standpunt dat die mens as sentrum van intelligensie derhalwe ook die 

sentrum van waarde is (Campbell 1996:133). Smith (2014b:758) huldig die post-

humanistiese mening dat ons “landbewoners” is, en nie die “heersers van die planeet 

nie”. 

Die Wet van Bernoulli, ook bekend as die basiese wet van die stromingsleer, sou 

GrootKarel se troefkaart in sy stryd teen die natuur wees (46). Hierdie formules sou sy 

droom in werklikheid verander, want deur die toepassing hiervan sou hy kon bepaal of 

die water wel oor die berg sou kon stroom al dan nie. 

GrootKarel het besluit om die volgende faktore in ag te neem om die blitswater van 

Bernoulli moontlik te maak: “die digtheid van die water, die diepte van die vloeistof, die 

versnelling van swaartekrag, die helling en hoogte van Berg Onwaarskynlik” (46). Die 

mense van die omgewing was egter skepties oor hierdie projek en het dit openlik 

bevraagteken. Die teenwoordigheid van die berg het die inwoners van Tallejare sinies 

gemaak omdat hulle oortuig was dat water nie opdraand kon loop nie. Hulle was van 

mening dat GrootKarel die natuur self wou uitdaag (44), “maar mettertyd lê die naam 

Bernoulli al makliker in hul monde – dis soos ’n vertroude, gladde spoelklippie wat die 

San jagters in vervloë tye in dié wêreld in hul monde gesit het wanneer hulle op jag is en 

die water raak op” (51). 

Die water sou daardéúr, of daaróm kon vloei, reken die meeste mense – maar 

GrootKarel Bergh verklaar tot almal se verbasing dat die water die berg sal óór (44). Hy 

het die volgende antwoord op al die besware van die Tallejaners gehad:  

Die matematika van water, sê hy, weerspieël die reëlmaat en orde van God se 

skepping; die onversteurbare orde van trosse sterre en planete, die wigte en 

teenwigte van wentelende sonnestelsels. (44) 

Die aktiewe rol van die objek – soos bespreek in afdeling 2.2.2 – kan ondersoek word in 

die wyse waarop die produksie van kennis oor die objek plaasvind. GrootKarel het 

geredeneer dat as jy water en die voorspelbaarheid daarvan begryp, sal jy “die geheime 

van die heelal onder die knie kry” (44). Hy gaan absoluut berekenend te werk en vul 
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sodoende sy kennis oor die objekte van water en klip aan. Vergelyk die agentskap (aldus 

Cohen 2014) wat telkens aan dié elemente toegeken word met behulp van die 

gekursiveerde aksiewerkwoorde in die romanaanhaling hieronder: 

GrootKarel se berekeninge, gebaseer op die Wonderwet van Bernoulli, toon dat die 

water oor sekere vasgestelde dele so vinnig soos ’n vlakhaas sal hol; oor ander, wat 

hy noukeurig uitgemeet het, soos ’n perd op ’n drafstap; en dan uiteindelik, 

moeisaam soos ’n bergskilpad, Berg Onwaarskynlik sal uitkruip tot uitasem-bo, byna 

in ’n staat van stilstand, net om dan binne ses en ’n kwart minute af te baljaar, die 

krans af, na Tallejare se droë dorpsdam. (85; my kursivering). 

GrootKarel wend gewone vorme van “afstandelike, mensgeoriënteerde bestudering en 

navorsing” aan om die nodige resultate te verkry (Smith 2014:767). Hy win selfs advies 

in van Hollandse ingenieurs en dykbouers – “mense uit ’n land waar die stryd teen water 

selfs groter is as die stryd teen droogte in Tallejare se geweste” (45). Hy wend dus 

volgens Smith (2014b:767) verskeie vorme van “kennisverwerwing” aan in sy poging 

om die natuur te beheer. Dit bevestig Cohen se idee dat die natuur handelend kan 

optree. 

Die opening van die sluis was ’n luisterryke geleentheid wat deur baie mense bygewoon 

is. Die oomblik toe die sluise oopgetrek word, het die water blitsvinnig met die klipgleuf 

langs gevloei sodat daar ’n stofkolom vooruit gegaan het. Deurdat die water self aan die 

woord gestel word, vind ’n omgekeerde handeling plaas – die mens praat nie langer oor 

die water-as-objek nie, maar die water tree verhalend op deur die singgeluide wat dit 

produseer. Mario Salviati het ingeduik in die eerste water wat in die gronddam opgedam 

is, en hy was onbewus daarvan dat “die landskap gevul is met ’n suisgeluid, ’n dringende 

byna onheilspellende druising, soos die water oor die Klipvlakte sing” (87). Die 

blitswater word ook die “singwater – die water se eerste suis oor die droë kanaalbodem” 

– genoem omdat die wande van die kanaal toevallig só gebou is dat die lopende water 

“vir ’n akoestiese wonder sorg” (87). Gedagtig aan Smith (2012:893, 928) se teorie, is die 

water nou self verantwoordelik vir die produksie van kennis oor sigself en is dit 

sodoende verantwoordelik vir die produksie van sy selfrepresentasie. (Vir ’n volledige 

bespreking hiervan sien afdeling 2.2.2). 

Aanvanklik het alles vlot verloop totdat “die water die middel van die klipvlak, daar 

waar brokke vulkaniese rots swart oor die aarde verstrooi lê” (89) bereik het. Toe het 

OuBalju verklaar “ek dink ... die water [...] Die water weier!” (89). Die werkwoord 
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“weier” dui op die dinamiese krag van die subjek “water”, waaroor die mens nie mag het 

nie. Die water en klip tree interaktief met die stofdeeltjies op en is sodoende in staat om 

nie passief te wéés nie, maar te “weier”. In hierdie verband vestig Cohen (2014:ix) die 

aandag op klip se vermoë tot handeling: “To calculate, used here to denote the adding of 

sums that refuse to cohere, returns us to calculus, the rock that enables cognition and 

culture [...]”. Hy betoog dat objekte soos klip nie na willekeur deur die mens benut kan 

word nie: 

The power of objects to disrupt human endeavours by refusing to be reduced to tidy 

equations and known-in-advance formulae hinges upon a small stone. How much 

more power, then, must an entire ecology of the inhuman hold: a summons to 

shared space, to embroiled expanse beyond easy partition. (Cohen 2014:ix; my 

kursivering) 

GrootKarel Bergh se antroposentriese posisie word ondermyn deurdat sy kennis nie 

voldoende is om sy hiërargiese posisie in stand te hou nie. Die water het nie bloot 

geweier nie, dit het ook in weerwraak teen die mens se inmenging opgetree: 

GrootKarel was die enigste persoon wat besef het dat die water, [...] wat al ’n ent by 

Berg Onwaarskynlik opgekruip het, sal terugval, met dieselfde energie wat dit tot 

daar gebring het. Dit gebeur toe ook so – en daarom word dié dag bekend as die dag 

van die weierwater; die dag toe die blitswater agteruit geloop het. (89; my 

kursivering) 

’n Bespreking van die teoretiese omkeer van rolle en gesagsposisies kan gevind word in 

afdeling 2.2.2. Die mens is aanvanklik in beheer en beklee die oppergesag, maar die rolle 

word in die roman uiteindelik omgekeer: 

Die water swaai met ’n woede om en vee die as van die braaivure, die 

waterafslaankolle van die mans agter die bome, die perdedrolle en die 

vasskopplekke van die toutrekkers met ’n besliste hand skoon. Die water neem 

wraak teen Mario Salviati en wat niemand sien nie, is dat daardie terugkerende 

stroom die arme stom Taljaner, wat van geen sout of water weet nie waar hy 

dromerig op die water lê en dryf, optel en soos ’n veldmuis halfversuip ’n ent weg op 

die vlakte gaan neersit. (90) 

Die gaste het by Eerstesluis agtergebly en hulle verstom oor die geweld van die water; 

die “argelose krag van die natuur, na die weggespoelde bome en bosse” (90). Die water 

word die nuwe subjek wanneer die subjek-objek-verhouding heroorweeg word. Die 

water neem dus, in Cohen (2014) se terme, ’n aktiewe rol in en laat fisiese, tasbare 

tekens en spore van verwoesting na wat terugverwys na die water sélf. 
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Die plaaslike predikant verander die biduur wat aanvanklik beplan is as “dankdiens” 

(91) vir die wonderwerk van water na ’n diens van verootmoediging waartydens hy bid 

dat God hulle nederig hou en herinner aan sy almag en “aan die grootsheid van u 

skepping en die nietigheid van die mensekind” (91). Die weierwater het die mense 

opnuut vervul met verwondering oor God se skepping. Toe die eerste reën kort ná die 

“weierwater”-episode begin val, het die mense gesê dat God op sy eie manier water 

stuur (124). GrootKarel Bergh, wat alles wou beheer, het hom uiteindelik vasgeloop 

deurdat een van sy projekte “sulke mitiese afmetings aangeneem [het] dat geen 

mensehand dit kan vermag nie” (116). Só word die mens se oppergesag oor die natuur, 

die niemenslike en nielewende dinge, bevraagteken en word die subjek-objek-

verhouding opgehef. ’n Nuwe sentrum, naamlik dié van water, klip en stof, word deur 

die romangegewe bestendig. 

Mario Salviati het egter onwrikbaar bly glo dat GrootKarel Bergh se vertroue in 

Bernoulli nie onvanpas was nie (98): 

Daarom gaan hy, die dag nadat die water geweier en iedereen aanvaar het dat die 

droom van die waterkanaal in sy peetjie is, op sy eentjie die sluis weer ooptrek. Die 

water, wat nou makliker oor die klam kanaalbodem gly, vorder drie kwart teen Berg 

Onwaarskynlik op. Toe hy die derde dag weer alleen te perd uitry Eerstesluis toe, 

weet hy dat dit dié keer suksesvol sal wees. (98) 

Mario Salviati lê soveel geduld aan die dag met die “klipdroom” omdat hy jarelank reeds 

met klip werk. 

Ná die waterweiering inspekteer hy die kanaal en laat die rotse en sand wat met die 

terugspoel daarin beland het, verwyder. Hy gaan trek die sluis weer oop en kyk 

tevrede hoe die water met inspanning die berg op beur, skynbaar tot stilstand kom, 

maar dan, asof oorgesuig deur die krag van die afdraande vorentoe, tóg met ’n sug 

en ’n byna onsigbare beweging oorglip, en skielik vollyf die geut in stort, anderkant 

af, jagend soos ’n haas waaragter die honde is, om die dorpsdam skuimend en 

draaiend te vul. (393) 

Die ondeurgrondelikheid van die objek, hier die water, as vreemde vreemdeling – soos 

deur Morton (2011b:165) gedefinieer – word duidelik deur die onvoorspelbaarheid van 

water met die adjektief “onnutsige” soetwater te beskryf (99). Dit word duidelik dat 

GrootKarel Bergh die “krag van die stofdeeltjie wat as die kleinste onderdeeltjie van die 

skepping” in “dié wêreld” (die Karoo) beskou word, hopeloos onderskat het:  
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Die watertong moes daardie eerste dag stof vreet en stof verjaag oor myle en myle 

heen. Almal onthou die reuse-stofwolk wat met die eerste oopmaak van die sluis die 

lug in geklim het. Die voor moes homself eers inloop. (99) 

Die natuur word hier, om na Smith (2012:89) te verwys, nie langer as passief gesien nie, 

maar as ’n bemiddelende krag wat selfs in interaksie tree met ander elemente, 

insluitende die mens. Bennett (2010:xvi) ag dit belangrik dat die menslike agentskap se 

eggo in die niemenslike natuur erkenning geniet. 

Vanuit die teoretiese agtergrond van die objekgeoriënteerde ontologie gesien, is dit 

veral die wyse waarop objekte terugtrek wat aandag trek. Die water kan gesien word as 

die onbekende vreemde vreemdeling, ondeurgrondelik vir die mens (vergelyk die 

bespreking van Morton 2011b in afdeling 2.2). Hoe meer GrootKarel Bergh na die 

geheimenisse van water kyk en dit probeer verstaan, hoe meer trek die objek terug en 

word dit onpeilbaar – aanvanklik ’n letterlike terugtrek, waarna dit in weerwaak teen 

die mens optree. 

Die hiperobjek-beginsel van Morton kan ook toepassing vind met verwysing na hoe 

goud in die teks beskryf word. Die soektog na goud inspireer die inwoners van Tallejare 

op verskillende maniere. Ouma Siela Pedi dink dat dit vir die “Taljaners” altyd maar gaan 

om die groot ontwykende, naamlik “goud” (63). Daar word veronderstel dat dit 

ondergronds teruggetrek is en gevolglik volgens Morton se terminologie onsigbaar vir 

die menslike oog. 

Daar word dus in hierdie afgeleë gebied dikwels goudprospekteerders gevind. In 

Tallejare se omgewing word die legende van Goudseput gereeld oorvertel, en volgens 

oorlewering bestaan daar ’n kaart wat die roete na Goudseput aandui. Die generaal, ’n 

generaal met die van Taljaard uit die Anglo-Boereoorlog, is die skattejagter en eienaar 

van die Drostdy wat sy eie oortuiging het oor die soektog na goud. Daar word 

voortdurend gesoek na “die Kruger-miljoene; die knapsakke goue ponde, die stawe en 

ander rykdomme wat Paul Kruger die land wou uitneem toe die Britte die twee 

Boererepublieke binnegeval het” (71). Menslike eienskappe word aan goud – die 

niemenslike element – toegedig. Die generaal glo dat hy begrip vir goud het en verklaar 

dit so: 
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“My soektogte,” sê hy, “het my geleer om geduldig te wees. Goud lê nie stil in die 

aarde nie. Dit roep. En as jy lank genoeg soek en naby genoeg kom, hoor jy daardie 

roep.” (129) 

Die generaal reken dat hy kennis van goud het, wat respek vir dié hiperobjek (ook ’n 

term van Morton) in die hand werk. Hoe meer die mense egter na die kaarte gesoek het 

om die ligging van die goud te bepaal, hoe meer het die objek teruggetrek en onpeilbaar 

geword. Die generaal beweer dat jou lyf die teenwoordigheid van goud aanvoel:  

Dit laat die bloed roer, al lê dit diep begrawe onder klip en sand. Dit roep om aandag. 

Want goud is niks as dit diep gebêre is nie; en goud weet dit. Goud kry net waarde 

wanneer ’n mensehand daaraan vat of ’n oog dit gierig sien. Goud het begeer nodig. 

(130) 

’n Materiële en objekgeoriënteerde fokus gaan egter nie bloot oor die objek nie, maar 

ook oor die handelende, beskouende en belewende onderwerp, naamlik die mens. Vir 

die generaal is daar ’n spesiale verstandhouding tussen die mens en goud, en hy beweer 

dat goud vir die mens gemaak is “soos water vir visse” (130). Die verband (en bond-

genootskap) tussen die onderaardse elemente van water en goud as handelende agente 

word soos volg in die teks verwoord:  

Die generaal voel sy hartklop styg, soos altyd wanneer hy daaraan dink dat goud 

soos water vloei, dat goud jou hande blinkmaak soos water, dat goud dinge wegwas 

soos water jou reinig.  

“Daar is net een verskil,” prewel hy, “goud verdamp nie.” (193) 

Die generaal glo dat hy oor ’n sintuig vir goud beskik en selfs die geur van goud in 

iemand se gedagtes kan waarneem (283): 

“Een goue gedagte,” sê hy graag, “en ek ruik hom, asof dit die skerp geur van tabak of 

asyn is. Ek kan goud ook in drome ruik – want gierigheid het ’n geur.” (283) 

Vir Ingi Friedländer is goud dalk eerder soos klip (193), maar in haar drome word goud 

egter water. “Sy steek haar hande na die [goud]munte uit, maar hulle versmelt tot water, 

en vloei deur haar vingers” (238). 

Gerugte dat Meerlust Bergh reeds jare lank met die kaart van die goudroete in sy 

kunsbeen rondloop, het die rondte gedoen. Ander gerugte het dit weer dat die goud 

iewers begrawe is. Goue Krugermunte word in die pens van ’n volstruis gevind en 

tydens GrootKarel Bergh se geboorte is daar ’n goudklont in sy twee vuisies vasgeklem 

gevind “soos ’n aambei of poliep gevorm, het die dokter gesê; iets uit die organiese lyf – 
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maar van goud” (246). Dié klont goud (ook bekend as die “baarmoedergoud” of die 

“Lampak-baargoud”) word in formalien gehou asof dit ’n lewende orgaan is (246). 

Bespiegelinge oor die waarde van hierdie baarmoedergoud het tot die generaal se 

opsomming gelei: “As herinnering aan wat in die baarmoeder van ons aarde gebêre lê, is 

dit baie meer werd as die intrinsieke ekonomiese waarde daarvan” (248; my 

kursivering). Hierdie gebeurtenis vind plaas tien jaar voor die koms van die goudwa en 

dien vir die mense van Tallejare as ’n voorspelling van wat voorlê. Die verhale van goud 

sou met alle ander verhale verweefd raak: “versweë skande rondom goud en ’n 

boerekommando, goud en die jong Italianers, goud en volstruisveer, en goud en water” 

(247). Die mense van die omgewing het ’n siniese persepsie van die Bergh-familie wat 

volgens hulle verbete vasklou aan “goud en water en vere” (246). 

Die ervaring van Morton se vreemde vreemdeling dra nie noodwendig by tot die mens 

se welsyn nie; dit laat mense soms glo dat hulle iets gesien het wat hulle nie behoort te 

sien nie. Die blitswater het op sy eie manier ’n geheim van die gemeenskap ontbloot: 

“want daar lê dooies wat vir geen jare aangekyk is nie. Op en oor mekaar lê die 

geraamtes met swart doeke oor hul skedels gebind” (126). GrootKarel Bergh, Mario 

Salviati en Duiwelsklap Lorenzo (een van die ander Italiaanse krygsgevangenes) is op 

die toneel waar die geraamtes oopgespoel word. Dis Lorenzo wat die een geraamte se 

beenhand probeer oopvou om die goue munt daaruit te haal: “Waarom is hul oë 

toegebind, wonder GrootKarel, dié dooie mense hier vergeet en deur die weierwater 

oopgespoel?” (126). Meerlust Bergh het tevergeefs die mense van Tallejare probeer 

oortuig dat die kwessie rondom die goud afgehandel is, “maar sy een passie bly maar 

goud” (346). 

Uit die bespreking hierbo is dit duidelik dat water en grond in navolging van Cohen 

(2014) as handelende agente in die roman optree. Vervolgens sal die teks deur die 

prisma van die Antroposeen beskou word, wat saamgelees behoort te word met die 

aspekte van materie wat in afdeling 7.4 ter sprake kom. 

7.3 Die Antroposeen en antropogenese 

Die verhaal van die dorpie Tallejare speel in die skadu’s van Berg Onwaarskynlik, wat bo 

die Karoolandskap uittroon, af. Alhoewel dit – met die eerste oogopslag – mag voorkom 

asof die berg alleen op die klipvlaktes staan, vorm dit tog deel van die opvallende 
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geografiese en geologiese kontoere van die landskap en samelewing in die 

Moordenaarskaroo. In dié roman word Berg Onwaarskynlik soos volg beskryf:  

[...] ’n verskynsel in die niet, op daardie oopgewaaierde vlakte, asof dit uit die Boland 

kom, asof dit uit die Hexrivierketting losgeruk en weggehol het om hier, nors en vies, 

op die vlakte te kom hurk. (19) 

Dié berg verander van vorm en skynsel en lyk soms dreigend gehul in skaduwees, net 

om die volgende oomblik, met triomfantelike rotskoppe wat silwerig blink in die son, bo 

die vlaktes uit te troon (Marais 2021). Oor millenniums heen het vele veranderinge in 

die omgewing van Berg Onwaarskynlik plaasgevind. Die verhaal van dié berg kan met 

behulp van leidrade in die teks teruggespeur word tot by die aarde se vroegste 

geskiedenis en is aanduidend van die onlosmaaklike verbintenis tussen (geologiese) tyd 

en ruimte. 

Op dié vlaktes waar die bossiesveld oorloop in bergveld of suurgras, het ’n veelbewoë 

menslike geskiedenis afgespeel. Elke ingeplaaste karakter in die verhaal tree op in 

interaksie met dié landstreek waarin die geskiedenis nou verweef is met allerlei kennis-

stelsels. Die San was die eerste bewoners wat hulle in die grot teen die berg kom vestig 

het en hulle tekeninge teen die rotswande nagelaat het. Khoekhoen-stamme het hulle 

beeste deur hierdie vallei gejaag en op die sandwal langs die rivier, in die skadu van die 

onwaarskynlike berg met die groot rotsblokke en die leë winde wat daar waai, staning 

gemaak. Op die soetgrond in die kinkel van die rivier en die lies van die berg het die 

dorpie Tallejare ontstaan.  

Die swye van Mario Salviati sluit by verskillende romantradisies aan en vorm volgens Du 

Plooy (2000) ’n “kompendium van soorte vertellings”. Vanuit ’n sekere perspektief is dit 

’n historiese roman wat die geskiedenis van die begin af vertel. Dit sluit egter ook aan by 

die tradisie van die plaasroman, die dorpsroman of die streeksroman aangesien die 

landelike omgewing in die roman geїntegreer is. Volgens Du Plooy (2000) word die 

“atmosfeer van die Karoo, die lig, die lug, asook die gevoel van die plek” in die roman 

vasgevang. Die mense wat dié streek bevolk, word deur middel van anekdotes, geheime, 

dorpslegendes en volksmites uitgebeeld. 

Du Plooy (2000) wys daarop dat ’n “bloedboom” van die bewoners van Tallejare in die 

teks opgebou word en dat die dorp se verhaal in die landsgeskiedenis “ingebed” is (sien 

Bylaag A, afbeelding 13 vir die stamboom van Tallejare). Die geskiedenis van die 
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dorpsmense word in historiese lae verhaal, en in verhale van die romankarakters word 

laag op laag vertel soos wat dit teen die Karoolandskap afspeel: 

 die geskiedenis van die San soos uitgebeeld op die grotwande van Berg 

Onwaarskynlik; 

 die geskiedenis van Meerlust Bergh, sy Indonesiese vrou Irene Lampak en hulle 

volstruispaleis; 

 die verhaal van Rooibaard Pistorius, die ontvoering van Siela Pedi en uiteindelik 

die ongeoorloofde liefde tussen Pistorius en Pedi, en die swart wa vol goue 

ponde; 

 die verhaal van die Italiaanse krygsgevangenes wat tydens die Tweede 

Wêreldoorlog na die Karoo gestuur word, en veral dié wat daar agterbly, soos 

Mario Salviati en Duiwelsklap Lorenzo; 

 GrootKarel Bergh se verhaal ontvou deur sy drome, sy fassinasie met die wet van 

Bernoulli en sy huwelik met Lettie Pistorius; 

 Jonty Jack Bergh se verhaal skarnier rondom die beeldetuin met die gesogte 

beeld van Visman Steier. 

Dit gaan egter veral om die geskiedenis van die belangrikste families – Bergh en 

Pistorius – van die dorp Tallejare, en dit weerspieël die geskiedenis van Suid-Afrika in ’n 

kleiner sfeer (Du Plooy 2000). Die feit dat verskillende gemeenskappe se bewoning van 

die Groot-Karoo hier as historiese lae vertel word, is ook kenmerkend van ’n biostreek 

(soos die Groot-Karoo). 

Die kosmoloog, fisikus en digter Empedocles redeneer dat alle materie bestaan uit vier 

elemente in wisselende kombinasies: aarde, lug, vuur en water. Hierdie elemente word 

volgens Empedocles enersyds deur liefde (“philia”) bymekaar gehou, maar ook deur 

endemiese strewe (“neikos”) uitmekaar getrek. Dié primitiewe “wortels” (“rhizomata”) 

is durend en aktief (sien bespreking in Cohen & Duckert 2015:2). Die optrede van die 

romankarakters word deurgaans gerig deur die natuurlike hulpbronne van water, goud 

en vere, wat altyd as die hoofrede van Tallejare se bestaan bestempel sal word (166). 

Meerlust Bergh bevestig die kritieke belang van hierdie hulpbronne teenoor die 

veldkornet wat die goudwa tot in Tallejare gebring het: “Water sal ons altyd begeer. 

Goud het jy nou vir ons gebring, en die volstruisveerbedryf sal ná die oorlog ontwikkel” 
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(167). Die benutting van die drie hoofelemente is gebaseer op die mensdom se 

antroposentriese strewe en sluit aan by Domanska se definisie waarvolgens die mens as 

spilpunt van die heelal gesien word en dus meesters van die natuur is (wat op sy beurt 

bloot bestaan om in die mens se gulsige behoeftes te voorsien). Alaimo (2014:1) beveel 

aan dat die mensdom in die Antroposeen herbedink moet word as spesie wat tot 

transhistoriese en geologiese krag asook globale agentskap in staat is. Die mens vorm 

dus as beliggaamde krag nie bloot deel van die dinamika van die wêreld nie, maar 

verander dit ook ingrypend. Die bou van die Blitswaterkanaal en die impak daarvan op 

die omgewing is ’n ooglopende voorbeeld van die mens se impak op die aarde wat jare 

daarna nog uit die geologie af te lese sal wees. 

In Die swye van Mario Salviati word die mens en sy strewe tot vooruitgang en rykdom 

teen die agtergrond van die Groot-Karoo gesitueer. In hierdie streek is daar voortdurend 

’n soeke na water wat nie slegs lewe moontlik maak nie, maar ook boerderypraktyke 

wat die eens florerende volstruisboerdery insluit. Die mense van Tallejare word egter 

ook sedert die Anglo-Boereoorlog geteister deur goudkoors en die gepaardgaande 

gerugte van die deurtog van die goudwa met die Kruger-miljoene. In afdeling 7.2 is talle 

materiemerkers geїdentifiseer wat ook geologiese relevansie het en dus ook betrekking 

het op hierdie afdeling Die manifestasie of gewaarwording van antropogenese of 

aardwording in die teks sal in afdeling 7.3.1 ondersoek word. 

Volgens Hodson en Simon (2010:299) verteenwoordig die Antroposeen in die 

geologiese konteks ’n nuwe tydperk waarin die mens die geologiese epog oorheers deur 

as geologiese krag die omgewing te wysig. (’n Volledige bespreking van hierdie 

fenomeen verskyn in afdeling 2.3.1.) Die swye van Mario Salviati speel af in die Karoo en 

die menslike karakters tree as geologiese agente op deur hulle merk op die landskap te 

laat. In hierdie opsig het die term “geologiese roman” betrekking op die idee van 

geologiese tyd. Cohen (2015b:9) konseptualiseer “[...] the demarcative power of 

catastrophe, lithic impress, a fossil record of monstrosity, the thriving of life in 

cataclysm’s wake, the burgeoning of story, a dense and propulsive archive”. 

Iovino (2016:11) glo dat die voortbestaan van die mens bepaal word deur verskeie 

nature, materie, historiese gebeure en kulturele agente waarvoor die mens sigself moet 

oopstel om sodoende transformasie te kan ondergaan. Die mens dink en bereken 

volgens Cohen (2015b:9) deur middel van klip en rig konstruksies op wat lank nadat die 
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mens weer aarde geword het, steeds bestaan. Meerlust Bergh oortuig vir Irene Lampak 

dat hy “van die landskap [was] en die landskap was van hom” (316):  

Hy het sy aardse besit nie gesien as iets wat getransponeer kan word na ’n ander 

kontinent nie. Nee, dit was intiem deel van die aarde wat hy geken het; hy het dit 

losgeboer en diep in Afrika gaan haal; dit was daaruit gebore, en sy manier van lewe 

was ’n manier om hulde te betoon aan die rykdomme wat hierdie droë, harde land 

tog kan oplewer en duld. (316) 

Hierdie aanhaling herbevestig die belang van die landskap in Van Heerden se oeuvre – 

veral omdat dit spesifiek met die Afrika-kontinent geassosieer word. 

Vir Haraway (2016:44) is die Antroposeen ’n tydruimtelike-globale fenomeen, wat ook 

daarvolgens manifesteer in die wyse waarop Lettie Pistorius in voeling leef met die 

natuur en die heelal:  

[Lettie Pistorius] reis met die seker wete dat iets onafwendbaars aan die gebeur is, 

dat die Groot Oorlog die wêreld in sy hand neem eń draai; soos die ou generaal sy 

hand op die aardbol in sy kamer in die ou Drostdy lê en die aardbol laat tol asof hy 

God is en die aarde sy speelbal. (106) 

Lettie is dus akuut bewus van die uitwerking wat die doen en late van die mensdom op 

die heelal het; ’n insig wat by die meeste ander romankarakters ontbreek. In afdeling 

7.3.1 hieronder word die spesifieke rol van water en klip as geologiese verwysings 

ondersoek hoofsaaklik met behulp van Cohen (2014; 2015a; 2015b) se insigte. 

7.3.1 Mens, water en klip as alliansievennote 

The smallest pebble is upon deeper contemplation a 
durable link to a dynamic cosmos. 

(Cohen 2015b:9) 

Geofilie, die liefde vir die aarde, omsluit ’n wederkerige en intieme verbond wat 

gekenmerk word deur aangetrokkenheid, affiliasie en beweging in die rigting van 

verbindings (Cohen 2015b:10). Geofilie is egter volgens Empedocles se siening ’n 

ekologiese mislukking waarvolgens water en grond in ’n verbinding saamgevoeg is wat 

klip geproduseer het. In hierdie saamgevoegde krag word ander wêreldse dinge saam 

met klip gebruik om te skep en te produseer. Klip begrens dus hiervolgens die mens se 

begeertes omdat dit nie enige opbrengs lewer nie. Die funksie van die litiese in 

filosofiese diskoers is dus om die gegewe uit te beeld. Cohen (2015b:12) beweer 

immers: “Stone is the world in its givenness.” Die moderne wetenskap spoor die mens se 
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intieme kameraadskap met klip volgens Cohen terug tot by ’n tydperk waartydens die 

mens klippe versamel het om windskerms vir hulle vure te bou en sodoende die 

elemente self in te breek met behulp van klip. 

In die eerste en laaste afdelings van die roman, getiteld “Blitswater” en “Handklip”, word 

die geologiese elemente (en werking van) water en klip aangespreek. Sodoende word 

die landskap van die Karoo volgens Meyer (2013:462) ’n kragtige medespeler in die 

saamvloeiende storielyne. Dié prominensie van water en klip kan bydra tot ’n tipering 

van Die swye van Mario Salviati as ’n geologiese roman. Klip word dan die bondgenoot 

van die mens in laasgenoemde se strewe na vooruitgang deur met behulp van ’n 

klipgeboude kanaal water aan dié dorre streek te voorsien. Vergelyk in hierdie verband 

Cohen en Duckert (2015:3) se siening dat vuur, water, lug en grond nooit bewegingloos 

en traag is nie. In die Groot-Karoo, waar water na alle waarskynlikheid dié belangrikste 

natuurlike hulpbron is, neem die vraag na vars water ’n kernrol in die ontwikkelings-

beplanning van die dorp Tallejare in. GrootKarel Bergh het in navolging van sy vader, 

Meerlust Bergh, ’n lewenslange soeke na water begin en het weldra bekend gestaan as 

die “wateringenieur” (37) van die Karoo. GrootKarel het dus as geomorfiese agent “sy 

aansienlike tekentalent uitgeoefen deur watervore en paaie op die landskap te graveer 

asof die aarde ’n doek is” (37). 

Omgewingsgeskiedkundiges het reeds gedokumenteer dat die menslike tol op die 

ekologie gelei het tot veelvuldige wórdings. Riviere is byvoorbeeld getransformeer tot 

hoeveelhede drinkbare water wat in wiskundige eenhede uitgedruk word (Cohen & 

Duckert 2015a:5); vergelyk byvoorbeeld die talle tekstuele verwysings na die Wet van 

Bernoulli. Met hierdie projek, waarin hy klip benut om mee te bou, sou GrootKarel Bergh 

die aarde tem en homself onherroeplik op die landskap inskribeer terwyl hy water aan 

die dorp en vir boerdery voorsien:  

GrootKarel Bergh werk ongesteurd omdat hy in hierdie fase van die projek Bernoulli 

se Wet op die landskap wil toepas. Dis ingewikkelde werk, en tot diep in die nag sit 

Karel daar met die notas wat hy en Mario met die hulp van maatbande en die 

teodoliet in die Weemoedvlakte gaan maak het: die graad van die berg se 

opdraandes, die afstande van die hoogste na die laagste punt, die moontlike breedte 

en diepte van die kanaal. (96) 

Die blitswaterkanaal sou die dorpsekonomie stimuleer en in GrootKarel Bergh se 

geestesoog het die “blitswaterponde” (55) reeds begin inrol. Die waterprojek is volgens 
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die skaalmodel “beskeie daar ingeverf ”. Die “streep” van die waterkanaal loop van die 

dam teen steiltes uit, die berg oor, en dan verskiet dit oor die vlakte, maar in werklikheid 

was dit ’n ambisieuse en ingrypende projek wat die aarde nie ongeskonde sou laat nie 

(74). 

Volgens Uhrqvist en Lövbrand (2009:6) word die Antroposeen juis gekenmerk deur die 

transformasie en versteuring van enorme oppervlaktes grond asook die veranderde 

watersiklusse soos wat dit ook hier romanmatig uitgebeeld word. GrootKarel kan die 

water reeds by die geut sien afblits na Tallejare se dam, en hy ruik reeds die nat akkers 

wanneer die sluise oopgetrek word (55). 

Die Tallejaners het aangevoer dat StomTaljaner gestuur is om GrootKarel Bergh “met die 

sny en lê van klip by te staan” (53). Mario Salviati het aangevoel “dat iemand sy liefde vir 

klip benodig” (57). Die mense van Tallejare is gaande oor die projek en bespiegel 

dikwels oor die moontlikhede wat daarmee saam sou kom:  

Die blitswater noem die mense mettertyd die sloot water wat Karel met die hulp van 

StomTaljaner en die Wet van Bernoulli prakseer, die kanaal wat van die groot water 

anderkant die klipvlakte tot hier in Tallejare soos die blink spoor van ’n slak loop. 

(75) 

Water- en dreineringstelsels in landbougebiede (soos byvoorbeeld die fiktiewe blits-

waterprojek) ressorteer vir Zalasiewicz, Waters en Williams (2014) onder die term 

“vlak antroturbasie”. Vlak antroturbasie is dus ’n praktyk waarvolgens daar deur die 

mens in die suboppervlakte van die aarde ingedring word. GrootKarel Bergh en Mario 

Salviati beplan die blitswaterkanaal volgens die berekenings van die wet van Bernoulli. 

Dimock (2006:533) sien geologiese tyd as geleentheid waartydens die mens en die 

niemenslike tot ’n herverbintenis kan kom. Hiervolgens het Mario Salviati homself reeds 

met die aanvang van die bou van die blitswaterkanaal oopgestel vir transformasie en 

homself tot sodanige herverbintenis verbind. Alhoewel Karel Bergh die eer sou kry vir 

die bou van die blitswaterkanaal, was dit Salviati wat dié vlak-antroturbasieprojek 

uitgevoer het: 

[...] Mario Salviati wat die praktiese volvoerder van die planne [was], die klipsnyer, 

die genie wat Bernoulli se wiskundige wet na die helling van die land, die gladheid 

van die klip, die weerstand van die wind en die gewig van water kon herlei. 

Wiskunde, is vertel, was vir Salviati méér as net syfers. (329) 
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Salviati het dus instinktief reeds besef dat daar nie slegs volgens antroposentriese 

beginsels gewerk kon word nie en homself oopgestel vir wat Bolter (2016:1) sou beskryf 

as ’n nuwe manier waarop die menslike subjek sy verhouding tot die natuurlike wêreld 

sien. Tydens die aanvang van die projek is dit “’n goeie twee na drie uur te perd voordat 

hy die geur van oopgegraafde aarde, dinamietrook en nat sement kry” (386) wanneer hy 

die voorpunt van die grawery bereik. Hierdie klipstruktuur het – in Roudeau (2015:10) 

se terme – dus ’n redelike kans op kort- tot mediumtermynpreservering in die aardlae 

gehad en kan as ’n moontlike (fiktiewe) geologiese kernmoment in die menslike 

transformasie van die aarde geїdentifiseer word. Ook in die roman word die grens 

tussen die stadige pas van geologiese tyd en die vinnige pas van menslike tyd dus 

uitgewis, en die verdeling natuur/kultuur vervaag. 

Cohen (2015a:245) vermeld dat die proses van die vorming van klip of te wel 

petrogenese (“petrogenesis”) teen wisselende temporale skale plaasvind. Met verwysing 

na die romangegewe word klippe wat oor miljoene jare gevorm is, deur die mens benut 

om in ’n relatiewe kort tyd die blitskanaal op te rig: 

[…] stone is the encounter through which groups form alliances with various kinds 

of geologic materials – not because they are cold and recalcitrant, but because they 

are metamorphic. They outlast human durations, sometimes by aeons. (Cohen 

2015a:192; my kursivering) 

Die genre en struktuur van middeleeuse vertellings oor klip word geabsorbeer in 

kontemporêre romantegnieke om oor die verre verlede te vertel. Klip is die materiaal 

wat verduur (Cohen 2015a:79). Net só vertoon Mario Salviati begrip vir die klip as 

merker van geologiese tyd en as argief waarin die aarde en die mens se geskiedenis 

vasgelê is: 

Sagte, harde klip; ek ruik jou brandreuk soos die vuur in jou kla omdat ek jou wil 

mak maak; ek ruik in jou die smelt en die omdolwings van jare gelede, toe God nog 

die mens aan die droom was, toe jy, ouer as ons almal, hier gebore is uit materiale so 

sag en vloeibaar soos water. Aan die begin van alle dinge was jy daar, jy, met jou 

ruwe wange soos die gelaat van ’n ou vader; dalk God self; dalk God as klip; as stil 

ding hier tussen ons, as niks en alles; oral teenwoordig; die grond onder ons voete. 

(185; my kursivering) 

Die verhouding tussen die mens en die niemenslike is luidens Roudeau (2015:10) een 

van die kognitiewe gevolge van die Antroposeen. Die lees van hierdie roman deur die 

prisma van geologiese tyd het tot gevolg gehad dat die radikale desentralisering van die 
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mens en gevolglike nouer verbintenis met materie in die vooruitsig gestel word. Mario 

Salviati hanteer die klip liefdevol en keer elke klip om ten einde die grein te bekyk. Hy tel 

dit op en weeg dit, bevoel dit met sy palms, meet dit en pas dit in die wande van die 

kanaal sodat dit ’n presiese lêplek vind. 

Soos Ferrando (2013:27) aanvoer, word die mens se vermoë om tegnologie te benut as 

werktuig in sy stryd om voortbestaan soos volg in die roman uitgebeeld: 

En dit terwyl Mario Salviati klip na klip sekuur lê, en met ’n stok die streep oor die 

kale vlakte trek sodat die werkers weet waar om die voorste pikke te laat invreet. 

(387) 

Die Antroposeen is volgens Crownshaw (2018:500) afleesbaar uit die geologiese rekord 

wat deur die mens se gesamentlike geofisiese agentskap agtergelaat is. In die 

onderhawige narratief word daar só diep in geologiese tyd gedelf dat hierdie menslike 

aktiwiteite lánk na die karakters se teenwoordigheid steeds in die geologiese rekords 

sigbaar sou wees. Alhoewel Mario Salviati nie kan praat nie, laat hy van homself hoor 

deur die “donderende dinamietskote” (75) waarmee hy die klip losskiet waar die kanaal 

gebou moet word. Nadat die klip met dinamiet losgeskiet is, kon Mario Salviati “die 

binnekant van die klip wat eeue lank nooit lug gesien het nie” ruik (118; my kursivering). 

Waar die dinamiet gate uit die landskap geruk het, het die aarde ontbloot gelê en kon 

Karel nie wag om te sien hoe die projek vorder nie. Hy struikel soms oor “stukke klip en 

ontwortelde karoobossies” (77) en dis duidelik dat die blitswaterprojek die 

dreineringspatrone van die omgewing onherroeplik verander. Die kanaal definieer 

Tallejare nie net as plék nie, maar beїnvloed die verwantskap tussen hierdie waterroete 

en Tallejare as vesting. 

Vir Crownshaw (2018:500) vorm die blootlegging van die rekord van menslike 

inskripsies op die aarde die argief deur middel waarvan die verlede en die toekomstige 

geskiedenis van die Antroposeen onthou sal word. Op soortgelyke wyse dien die 

blitswaterkanaal as sodanige argief van die menslike inmenging wat duidelik uit die 

omgedolwe Karoolandskap afleesbaar is: “stadig maar seker beitel die blitswaterkanaal 

deur die landskap – plek-plek ’n pylreguit streep, dan weer ’n kronkelslang wat met lui 

hale oor die landskap seil” (76). Die bouers van die blitswaterkanaal span hulle “vermoë 

om vuur te manipuleer” in vir die modifikasie van die natuurlike ekosisteme, soos deur 

Steffen e.a. (2011:848) aangetoon: 
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Daar is foto’s van spanne arbeiders wat pikslaan, met die rotsagtige koppies van die 

Weemoedvlakte op die agtergrond. Daar is groot, ronde rotsblokke, met rieme 

omspan en ’n span osse wat beur om dit weg te sleep. Daar is dinamietkerse, 

uitgewaaier op die grond, uitgestal asof dit trofeë is, en daar is die klein tentjie en 

kruisbeen daarvoor, Mario Salviati met sy hoed langs hom, sy voorkop spierwit, en 

sy arms bruin en gespierd. (327) 

Die mens tree in ’n vennootskap met die niemenslike om hulle kragte uit te brei en maak 

(soos Clark en Yusoff (2014) beweer) in die proses gebruik van bepaalde mineralogiese 

praktyke soos vuur, van landboupraktyke en kapitalisme. In aansluiting by Clark en 

Yusoff (2014) bevestig Harris (2015:28) dat die mens en vuur ontologies en histories 

verweefd is. 

Colebrook (2018:507) verklaar dat die Antroposeen as uitbreiding van die argief 

waarop die mens voortdurend byvoegings maak lei tot die leesbaarheid van die 

stratifikasie van die aarde. Duiwelsklap Lorenzo beskou die handewerk van Salviati as 

“ŉ projek vir die nageslag” en iets waarop voortgebou sou kon word (386). Jong boere 

wat vanweë die knellende droogte nie veel te doen gehad het op die plase nie, het “die 

dorpsdam vergroot en dieper uitgegrawe” (378). Teen die natuurlike orde en 

boerderypraktyke in het die mense met gewasse begin boer wat nooit voorheen, weens 

die watertekort, in dié omgewing sou aard nie: 

Die vore van die dam deur Tallejare se strate, af na die kleinhoewes, na die 

dorpstuine en vrugteboorde, is ook in dié tye vergroot, maar dit sou later, nadat die 

blitswater die dorpsdam uiteindelik binnegegorrel het, onder StomTaljaner se 

leiding nog verder verfyn word: ’n besproeiingstelsel wat die hele vallei bedien en 

Tallejare laat opbloei tot voorste landboudorp in die omgewing. Olywe en selfs soet 

druiwe is gekweek, palmbome is geplant, en daar is met katoen en lusern 

geëksperimenteer. (378) 

Die blitswaterkanaal sou dus onvermydelik lei tot die vorming van Antroposeen-grond, 

synde grond wat merkbaar verander is deur menslike aktiwiteite, soos 

boerderypraktyke (Kotzé 2014:129). Vergelyk ook die aanlê van ’n “behoorlike 

kanaalstelsel” (393). Ouma Siela Pedi verwys na al dié ontwikkeling as vooruitgang:  

Sy talm by hekke en kyk na krale en kyk na sluise en uitgemesselde watervore, na 

watertenks en krale, die tekens van jare se arbeid en geduld; na die bestendige 

vooruitbeur van geslag na geslag. (363; my kursivering) 

Yusoff (2015a:1) se konsep van antropogenese bepaal dat die mens as geomorfiese 

agent nie bloot as déél van die strata gesien kan word nie, maar ook as stratografis van 
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die geologiese rekord. In aansluiting hierby vermeld Cohen (2015a:198) die proses van 

klipwording (“a becoming-lithic”):  “the alliances through which stone’s long temporality 

enmeshes with human story, an in/organic alliance”.  Deleuze en Guattari (1987) verwys 

na die proses as “becoming-geologic” (sien afdeling 2.3.2.2). Verskeie romankarakters 

beleef ’n soortgelyke nuwe staat van geofisiese aardwording. Reeds met sy aankoms in 

Afrika het die proses van geologiewording, wat tot by sy dood voortgesit sou word, by 

Mario Salviati begin posvat: “Hulle [Salviati en Lorenzo] is besig om die nuwe land, 

Afrika, kans te gee om stadig deur hul velle na binne te sypel” (386). 

Emig (2002:38) beskryf die landskap (en by implikasie ook klip of grond) op 

metaforiese vlak as “a perfect symbol of cultural, ethnic, and national identity, a 

significatory confluence of the historical and the mythical, individual and collective”. 

Hierdie stelling kan toegepas word op die Berghs (en Pistoriusse) se kollektiewe 

gehegtheid aan grond. Die belang van “grond” vir identiteitvorming word deur Lorenzo 

verwoord wanneer hy die Berghfamilie as “mense van die grond” beskryf (386). 

Geologiese tyd verteenwoordig volgens Farrier (2016) ’n bepaalde vervanging van die 

menslike en die goddelike in die skeppingsverhaal. As geologiese subjek verkry Salviati 

die vermoë om aardkragte te mobliliseer en hy begin toenemend saamsmelt met die 

omgewing waarin hy werk: “Die bonkige Italianer begin naderhand, soos die werk hom 

taai maak en die son hom brei, soos ’n klipkoggelmander lyk” (75; my kursivering). 

StomTaljaner vertoon toenemend bykans geologiese eienskappe, soos dat sy “hande 

later soos die kloue van ’n krap” (76) groter en sterker geword het van die handearbeid 

wat hy moes verrig.  Hy slaap in sy tent “soos ’n koggelmander onder klippe” (88). 

In The planet in a pebble: A journey into Earth’s deep history (2010) vat Zalasiewicz die 

aarde se geologiese geskiedenis saam in ’n klip, (wat die outeur in sy palm kan vashou). 

Tallejare se geskiedenis is insgelyks af te lees uit die klip wat in Mario Salviati se hand 

vasgroei. Die narratief van hierdie klip is ’n storie van skaal wat, om met Cohen 

(2015a:115) te praat, van die subatomiese tot by die kosmiese strek. Dit verskaf ’n 

verklaring van die temporale begronding van die menslike lewe (Cohen 2015a:115). 

Cohen beklemtoon dat klip, wat ’n aardse objek is, ook die materiaal van die mens se 

eerste gereedskap is. Klip is dus ’n durende stof vir die mens se argitektuur, ’n 

intelligente bondgenoot, en ’n kommunikasiemiddel wat tot in die onvoorsiene toekoms 

die argief van die verlede saamdra. Daar is reeds uitgewys dat die klip wat GrootKarel 
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Bergh aan Salviati oorhandig het met sy aankoms op die stasie van Tallejare tot só ’n 

mate deel van Salviati geword het dat dit met sy handpalm vergroei het. 

Sommige kritici, soos Cohen (2015a:13) meen dat die literêre teks kommentaar lewer 

op die kunstenaarskap. Burger (2003) is ook hierdie mening toegedaan ten opsigte van 

Die swye van Mario Salviati.  Cohen (2015a:13) se tese oor kunselemente is dus ook hier 

van toepassing. Cohen meen dat klip in die hande van die beeldhouer ’n metamorfose 

ondergaan. Hierdie metamorfose demonstreer die krag van die menslike afdruk veel 

meer as wat dit die goeie eienskappe van klip sélf beklemtoon.  Litiese beeldhouwerke 

neig daarom tot die antropomorfiese. Volgens Cohen (2015a:21) word kuns 

geproduseer uit klip omdat die mens erken wat klip alles kan onthul, soos byvoorbeeld 

fossiele en ’n museum van strata. 

Mario Salviati begin ’n beeld uit “’n langwerpige stuk klip” kap en mettertyd kon daar 

gesien word hoe die figuur van Maria soos ’n engel uit die klip verrys: “die mooi, sagte 

vrou, Moeder Gods, moeder van alle sagtheid en deemoed” (135). Terwyl Jonty Jack en 

Ingi Friedländer toekyk, begin die StomTaljaner die Mariabeeld stadig aftas; “hoe sy 

vingers die veranderinge wat deur wind en weer aangebring is, ondersoek; hoe hy die 

jare wat verby is, in die verweerde klip aftas” (191; my kursivering). 

Die lang duur, stadige beweging en die onmenslike skaal van die geologie word vir 

Cohen (2015a:27) deur klip verbeeld. Van Salviati sê Ingi die volgende: “Soos klip, soos 

klip lyk hy self ” (191). Mario Salviati het met die verloop van jare geleer om geen 

emosie te wys nie (“die masker van klip”): “Leer uit klip: [om] die gesiglose gelaat van 

die tydloosheid” (333) te dra. Ook vir Ingi lyk sy uitdrukkinglose gelaat “asof [dit] uit 

klip gebeitel en deur die wind en reën verweer” is (205). 

In hierdie Karoo-roman vind daar progressie plaas in die gebruik van die klipmotief. 

Salviati transformeer mettertyd sélf tot klip. Hy kan die verandering in sy liggaam 

aanvoel soos hy tot klip verwórd (“becoming-geologic”). Hy voel dat iets egter nou met 

hom gebeur wat soortgelyk is aan wat met Karel Skoonveld in die grot gebeur: 

Dit is reeds so donker dat jy dink dat dit nie donkerder kan word nie, en tóg trek dit 

nouer om jou; tog val jy sonder gewig, tuimelend, ’n swart gat in: gewigloos, so lig 

soos ’n veer, maar so beslis na benede soos klip. (398) 
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Abram (2015:191) verbeeld sý affiniteit met klip in die volgende woorde: “The 

friendship between my hand and this stone enacts an ancient and irrefutable eros, the 

kindredness of matter with itself.” Hierdie stelling van Abram verwoord die feit dat die 

mens bloot uit materie bestaan en dat materie voortdurend met ander vorme van 

materie in interaksie verkeer.  Dieselfde proses word in die romankarakters Salviati en 

GrootKarel Bergh voltrek. 

GrootKarel het ná die weierwater stadig maar seker donkerder van vel begin word en 

met verloop van tyd so donker soos sy moeder, Irene Lampak, geword. Daarna het hy 

die grot binnegejaag met die derde kaart wat die roete na Goudseput sou aandui en só 

deel van die aarde/materie geword. Hy voel dat hy in die teenwoordigheid van Ingi 

Friedländer sy jeug kan herwin: “Hy draai sy kop na haar en sy hart sing soos klip 

waaroor water spoel” (188). Ingi Friedländer het selfs haar verhouding met Mario 

Salviati in geologiese terme beleef: 

[…] dis soos om ’n landskap te bemin; iets wat nie terugpraat in konvensionele 

terme nie, wat geen beroep op jou doen en geen keuse aan jou stel nie. Ja, dis wat dit 

is: dis die volslae afwesigheid van die uitspreek van eie begeerte – die stil 

willoosheid, die ís. (335). 

GrootKarel Bergh het homself weer op Mario Salviati se handklip inskribeer deur die 

derde kaart na Goudseput daarop te graveer en dit toe weer aan Salviati toevertrou. 

Sodoende maak Bergh van klip sy bondgenoot in die bewaring van die roete na 

Goudseput:  

Hy haal sy knipmes uit en stadig kerf hy die presiese aanwysings na Goudseput – die 

lêplek van die geblinddoekte geraamtes – op Mario Salviati se aaiklip uit (388). 

Met die klip in sy linkerhand stap Salviati die grot uit, daarna “druk hy, as man wat klip 

en swaartekrag intiem ken, die dinamietkers op die regte plek in ’n rotsskeur en steek 

dit brand” (389). 

Cohen (2015a:201) se tese oor klip as metafoor kan ook op die romangegewe toegepas 

word. As materiële metafoor word klip dikwels ontplooi om mense te immobiliseer en 

hulle sodoende tot die verlede te verdoem, waardeur hulle uitgesluit word van enige 

saambestaan.  Omdat klip so ŉ dinamiese stof is, hou dit die mens nie lank gevange deur 

middel van sy materialiteit nie. Stories wat uit die klip en die aarde ontstaan dra 

gevolglik die verhale van die verlede oor. 
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Nadat Salviati die grot met dinamiet bewerk het, het “die ontploffing die grotbek laat 

toeval en “die kliplae boontoe versteur” (399). Water het gevolglik uit die grotdak 

gestroom, wat “gretig” deur die stalagmiete ontvang is (399). Die koets sou in stalaktiete 

en stalagmiete vasgevang word, asof “klipvingers” (410) dit dra. Karel se motief om na 

die spelonk te gaan was om die kaart met die roete na Goudseput buite sig te versteek en 

moontlik vir die toekoms te bewaar, net soos MacFarlane (2019a:18) ook beweer dat 

geheime in die ondergrondse ruimte bewaar word. Ook Bachelard (1964:21) verbind 

die onderaardse ruimte met onder meer die bewaring van geheime. Die kaart in 

GrootKarel Bergh se hand het egter totaal “verstof” en was dus nutteloos, maar die 

geheim is in Salviati se handklip verewig. Ironies genoeg het Jonty Jack op 

antroposentriese wyse die “universele teken, vir aardse rykdom: geld” (401) met sy 

vingers gemaak toe hy met slegs die poeierstof van die derde kaart in sy hand staan. 

Cohen (2015a:221) beweer dat mens en klip deur middel van beide partye se 

materialiteit geologies deel van die aarde word, en teen die einde van die verhaal kan 

Ingi “voel [hoe] die kliptonele in haar groei” (403).  Sy neem Mario Salviati se handklip 

en gooi dit “so ver sy kan die vlakte in, tussen ander klippe en lae bossies” (403).  Sy laat 

dus toe dat die handklip weer geologies word, deel van die aarde. Toe sy uiteindelik die 

dorp verlaat, herken sy vir Mario Salviati in die uitgelate trop springbokke “terwyl hulle 

heerlik uitgelate, rats van sintuig en lewensvreugde, oor die klippe spaander” (403). Vir 

haar het hy werklik deel van die natuur geword deur as stof tot stof terug te keer (’n 

Bybelse verwysing). Vervolgens word ’n ondersoek geloods na die funksionaliteit van 

die verwysings na goud in die teks as merker van die Antroposeen. 

7.3.2 Goud as onderaardse romantroop 

Vir Du Plooy (2000) is dit die “ontwykende aard van goud” wat daarvan ’n soort “heilige 

graal” maak. In die onderhawige narratief lei die verhaal van die blitswaterkanaal, wat 

met klip gebou is, tot die verhaal van die handklip waarop die roete na Goudseput 

uitgekerf is. Cohen (2015a:201) verduidelik dat klip opeenvolgende stories vertel: 

“Storied stone enduring vast temporal spans leaves a palpable ‘emprentyng’ through 

which alternative stories surface.” 

Metallurgiese en lapidêre tekste is vir Cohen só verweefd omdat sommige metale ook 

binne-in klip gevorm word.  Die tipe metaal wat gevorm word, hang grootliks af van die 
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invloed van die omgewing waarin die genese of wording plaasvind. Elke klip of metaal 

dra dus in effek die inheemse ekologie saam na die nuwe omgewing. In hierdie opsig is 

klippe, net soos mense, ’n weergawe van geomensmoralisme (“geohumoralism”).  Goud 

is vir Cohen (2015a:108) ’n metaalagtige materie van lang duur asook ’n teken van 

rykdom. Hierdie argument is ook onderliggend aan ’n geologiese taksering van Die swye 

van Mario Salviati. GrootKarel Bergh wou ten alle koste voorspoed na die vallei van 

Tallejare bring, maar sy blitswaterkanaal het gegaan oor meer as water: “Ook oor goud” 

[...] Daar’s ’n onrus in goud wat nooit vrede bring nie” (273; 330). 

GrootKarel Bergh se ouers lig hom nooit in oor die klont goud waarmee hy in sy hand 

gebore is nie, maar hy verneem die verhaal stuk-stuk by die werkers. Hulle vertel dat die 

klont goud kort na sy geboorte deur Meerlust gewas en gemonteer is – ’n bewys van 

toekomstige voorspoed “as ’n wonder van die natuur, ’n boodskap van die engele” (292). 

Die soeke na goud word voorafgegaan deur gerugte en verhale oor die “goudwa” (21) 

wat sy weg tydens die Anglo-Boereoorlog deur die Karoo sou gebaan het. Daarna sak 

prospekteerders sporadies op die dorp Tallejare toe in hulle soeke na die verlore goud 

en dit ontaard in ’n “gierige getjommel oor Kruger-munte en goudstawe en 

eiendomsreg” (384). 

Dié goue munte vind hulle weg tot in Tallejare waar verskeie karakters daarmee in 

kontak kom. Die gerugte oor die teenwoordigheid van goud in die omgewing word 

versterk deur sekere gebeure in Tallejare. Meerlust se “oorspronklike 

mannetjiesvolstruis” (244) het byvoorbeeld gevrek en toe hy oopgeslag word, is daar 

onder andere drie goue Kruger-ponde in sy pens gevind. 

Cohen (2015a:137) beweer dat die natuurkulturele (“naturecultural”) webbe waarin 

dinge reageer, deur die litiese aangedryf en ontwrig word. Die verhaal van die goue 

munte berus eweneens op die weerstandigheid van klip. Die blitswaterkanaal moes eers 

gebou word om die “tydkapsule” van grond en klip waarin die munte tot temporale 

stilstand gekom het, te ontbloot. Water van die kanaal sou dien as katalisator om 

uiteindelik die geheim van die goudmunte te ontbloot deur die ses geraamtes met die 

goue muntstukke in hulle hande oop te spoel. Dit bring die besef dat Meerlust Bergh en 

veldkornet Pistorius die ses burgers tydens die Anglo-Boereoorlog oortuig het om die 

goud te begrawe en hulle toe koelbloedig geskiet het: 
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Maar daar lê die geraamtes met die goue muntstukke in hul hande, en Duiwelsklap 

verloor daar en dan sy varkies; hy gryp wat hy kan en jaag weg en laat Mario Salviati 

agter om die skande toe te maak, om modder en gruis en klippers oor die geraamtes te 

werk sodat die vergrype van die verlede bedek kan wees. (386; my kursivering) 

Mettertyd het verskeie karakters in die verhaal tot die gevolgtrekking gekom dat die 

verlore kaart na Goudseput waarskynlik saam met GrootKarel Bergh in die grot versteek 

is. Toe die eerste gerugte dat die grot oopgeskiet gaan word die rondte begin doen, het 

die mense van Tallejare dit teengestaan deur te beweer dat hulle “’n eko-vriendelike 

beleid jeens Berg Onwaarskynlik handhaaf” (352). Oënskynlik gaan die hele gedoente 

daaroor om GrootKarel Bergh behoorlik ter ruste te lê óf om die bergveld te bewaar, 

maar eintlik gaan dit oor die opspoor van die kaart na Goudseput. Jonty Jack is van 

mening dat “die goud nog altyd agterdog meegebring het. En woede [...]” (358). Dié 

versugting ten opsigte van Jonty Jack se kunswerke het dikwels opgegaan: “As hy maar 

die verlore goud uit die grond wou optower eerder as standbeelde” (15). 

MacFarlane (2019a:238) se “Hollow Earth”-tese is toepaslik hier omdat die roman-

karakters desperaat toegang wil kry tot die goud wat ondergronds versteek is. Dié 

behoefte aan die onttrekking van roumateriale aan die onderwêreld is ook tekenend van 

die Antroposeen. Die goudsoekers plaas hulleself in ’n antroposentriese posisie ten 

opsigte van die natuur en benut die vermoë as vuurspesie om die rots te breek om 

sodoende weer toegang tot die grot teen die hange van Berg Onwaarskynlik te bekom. 

Daar sou weer eens gebruik gemaak word van dieselfde ingrypende metode waarmee 

die rotse tydens die bou van die waterkanaal gebreek is: “Hulle’t vuur rondom groot 

rotsblokke gestook, en dan koue water daaroor gegooi. Die rotsblokke kraak en kan 

verder uitmekaargekap word” (353). Hulle benut dus die dinamika van geokrag en die 

aktualisering daarvan deur geososiale formasies vir die verandering van die natuur 

tydens die Antroposeen. Die geososiale formasie wat hiér ter sprake is, is die benutting 

van die mens se vermoëns as vuurspesie om mag oor die aarde uit te oefen. 

Die deurlopende en eksplisiete romanverwysings na sekere magiese karakters bevestig 

die onbevraagtekende aanvaarding van die magiese naas die realistiese. Die mees 

prominente van hierdie karakters is waarskynlik die engel in die gedaante van die 

voëlman. Chanady (1985:27) beklemtoon hierdie vervlegting van twee botsende 

perspektiewe as intrinsieke deel van die magiese realisme, naamlik die realiteit 

enersyds, terwyl dit ook andersyds die aanvaarding van die bonatuurlike toelaat. Die 
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studieveld van die kriptosoölogie sny ook by die magiese realisme aan, aangesien 

Coleman en Clark (1999:75) kriptowesens definieer as diere waarvan die bestaan nog 

nie bevestig is nie. In Die swye van Mario Salviati is dit Kaptein Gird wat melding maak 

van dié vreemde spesie: 

Kaptein Gird is verskeur tussen twee tonele: die boeiende een voor hom, met Jonty 

Jack wat die kwaai Ingi tot bedaring probeer bring; en die voëlding – die 

ongedokumenteerde spesie – bokant en agter hom. (396) 

Die mense van Tallejare bespiegel gereeld oor die vraag waar dié engel vandaan kom. 

Hulle glo dat hy waarskynlik ’n gestorwe generaal uit die Boereoorlog is – “’n held wat 

teruggekom het aarde toe; of dalk ’n seekaptein wie se skip gestrand het” (315). Die 

engel het ’n menslyf met sterk vere wat geboë soos arendvlerke is, en ’n gespierde bors 

met sagte donsveer. Hy ruik “soos klip wat jy oopkap, en dit ruik na kruit of kaneel” 

(186). Die engel het die selfopgelegde taak om die omgewing, die water en die goud te 

bewaak. Toe sy taak volbring is en die derde kaart na Goudseput in die grot in 

GrootKarel se hand tot stof verpoeier, het die engel die dorpsbewoners gekoggel: 

Hy sproei urine oor die skool, en oor Tjoepstil, en daar oor die Veerpaleis en die 

konsertinahek; hy klap sy reusevlerke in die kloof bokant Jonty se huisie, sodat Jonty 

dink ’n wind kom op en jaag met een van sy vlieërs weg, en uitgaan om te kyk of die 

vlieërs veilig geanker is. En die engel kom met ’n gedruis oor die Drostdy se bome 

sodat die matrone sidderend op haar rug lê en wag, haar lyf met olies ingesmeer en 

’n swart kopdoek oor haar oë gebind; en die generaal laag by sy ham-radio inbuk en 

die suising se oorsaak probeer vasstel. (401) 

Matrone noem hom die “Afrika-engel” met die “reuk van man en god en dier ineen” 

(128). Die grot, die berg asook die kunswerke van Jonty Jack word bewaak deur die 

ander magiese karakter, Gwen Pistorius, ook bekend as “die vrou sonder gesig” (32). 

Volgens oorlewering het dié vrou “op die swart ossewa gery, op die goudwa; en sy soek 

na haar seuntjie. Dis waarom sy nooit tot ruste kan kom nie” (100). Net soos die 

elemente van water, klip en goud as Antroposeenmerkers verg die talle verwysings na 

die volstruisvere ook verdere ondersoek. 

7.3.3 Volstruisvere 

Nie net het menslike aktiwiteite ’n invloed op die natuurlike omgewing nie, maar dit het 

ook ’n uitwerking op niemenslike bestaansvorme op aarde. In die Antroposeen is die 

mens verantwoordelik vir die wydverspreide uitwissing van spesies (Uhrqvist & 
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Lövbrand 2009:6). Die Neolitiese Rewolusie het volgens Ruddiman (2003:261) tot die 

uitwissing van groot soogdiere en landvoëls gelei en is veroorsaak deur die verandering 

in grondgebruik vir landboudoeleindes. Boerderyaktiwiteite het volgens Borenstein 

(2014) gelei tot die aanvang van die Antroposeen waartydens die mens se impak op die 

aarde se ekosisteme duidelik geword het. In teenstelling met sy voorgeslagte wat oor 

baie geslagte heen veeboere was, besluit Meerlust om met “damesmodes” te boer (268). 

Hy vertrek na Europa met ’n tas wat hy spesiaal laat bou het en waarin hy sy heel beste 

volstruisveer vervoer. Op die mense se nuuskierige vrae oor wat hy in hierdie tas 

vervoer, het hy bloot geantwoord: “’n potensiële fortuin”. Naas die nosie van die 

Antroposeen is Moore (2016) se term Kapitaloseen ook van toepassing op Meerlust 

Bergh se onversadigbare drang om natuurlike hulpbronne (soos die volstruise) so 

spoedig moontlik te kapitaliseer. Alhoewel die wêreld uit interafhanklike spesies 

bestaan, oorheers die mens (soos Bergh in hierdie geval) steeds ander spesies in die 

geohistoriese tydsgewrig van die Antroposeen en benut dit dan tot sy eie voordeel 

(Domanska 2010:118). 

Latour (2014:30, 31) vermeld die vertel van geostories deur aardsgebonde vertellers. 

Die romankarakter Meerlust Bergh benut juis só ’n geostorie (naamlik die verhaal van sy 

landgoed in Afrika) om sy volstruisvere in Europa te bemark. Gedurende hierdie tyd 

bereik die belangstelling in die modewêreld vir “versiering met vere van verskillende 

voëlsoorte” ’n hoogtepunt (280). Alhoewel Meerlust die verskillende voëls van die 

Groot-Karoo – die geelvinke, bontvisvangers en tarentale – met die modebase van 

Europa bespreek, is hulle hoofsaaklik geїnteresseerd in “volstruisvere – pleureuses” 

(281). Hy bemark sy volstruisvere onbeskaamd aan die modebase: “Honderde voëls, 

skets Meerlust, met pluime soos hierdie, wei op my landgoed in Afrika, daar by die plek 

met die naam Tallejare” (281). 

Meerlust Bergh skenk die waardevolle volstruisveer uiteindelik op ’n silwer skinkbord 

aan die model Irene Lampak en verower haar hart met dié gebaar. Bergh benut die 

geoverhale uit sy tuisland om vir Irene Lampak die hof te maak en haar sodanig te 

bekoor dat sy uiteindelik saam met hom terugkeer na Afrika. Meerlust bekoor Irene met 

verhale van vere in die modebedryf. Hy verduidelik aan haar “die bou en aard van die 

veer: die spoel, waar die veer in die vlerk sit, die skag, wat die baard dra, en die sierlike 
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gedeelte, wat die vlag genoem word” (281). Oor en weer vertel hulle vir mekaar die 

geskiedenis van die gebruik van vere in die modewêreld. 

Hy vertel van papegaaie wat reeds in die veertiende eeu in Frankryk vere voorsien 

het aan die klerebedryf, en van volstruisvere wat in die dertiende eeu vanuit Afrika 

na Venesië ingevoer is. En sy vertel hom van die pragtige fisante van Indonesië. Hy 

verlei haar dan weer met eksotiese name en plekke, vertel van die plumassiers van 

die [Amsterdamse] Kalverstraat, die Gravenstraat, die Warmoesstraat – sake wat 

reeds in die sestiende eeu bedrywig was. (282) 

Haraway (aangehaal in Haven 2014) blameer die mens se kapitalistiese neigings direk 

vir die massa-uitwissing van spesies. Meerlust vertel aan Irene dat daar reeds groot 

magasyne, waar vere gehuisves word, deur Van der Sandt en Koie in Utrecht bedryf 

word en hy voel oortuig dat hy self een in Kaapstad en een in Europa behoort aan te skaf. 

Hulle fantaseer saam oor die ontwerp van waaiers uit volstruisvere. 

Volgens Farrier (2016) dui die era van die mens daarop dat die aarde deur die 

industriële beskawing verander is, en dat dit vergelykbaar is met geologiese 

tydsprosesse. Só vertel Meerlust vir Irene van ’n Egiptiese graftombe wat onlangs 

oopgemaak is, en waarin ’n volstruisveerwaaier met ’n ivoorhandvatsel gevind is (282). 

Hulle klink ’n glasie op die spesie Struthio camelus terwyl Meerlust die verhaal van 

Plinius uit die mitologie – waarvolgens die volstruis sy kop uit vrees in die sand sit – aan 

Irene voorhou. Sy besluit uiteindelik om saam met hom na Afrika te verhuis waarna 

hulle “’n vennootskap aangaan en ’n saak begin” (282). 

Meerlust Bergh bou vir hom en sy vrou ’n imposante huis met verandas en luike wat 

weldra as die Veerpaleis bekend sou staan – “daardie huis met torinkies en kelders” 

(256). Die voordeursleutel is uit swart yster geboetseer en het ’n volstruisveermotief 

daarop gegraveer. In die Veerateljee staan die groot tekentafels waarop die 

modetekeninge van Meerlust en Irene vasgeklamp is. Irene Lampak is gou een van die 

voorste hoedeontwerpers van die tyd, en hulle volstruisveerbesigheid op Tallejare 

floreer. 

Die evolusie van lewe op aarde word ook deur die mens se ekonomiese bedrywighede 

beїnvloed. Die verskuiwing van organismes oor die wêreld heen vanuit hulle natuurlike 

habitat, die vorming van nuwe hibriede spesies en ’n “globale homogenisering” van die 

aarde se fauna en flora is volgens Lewis en Maslin (2015:172) alles kenmerke van die 
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Antroposeen. Meerlust Bergh vertel graag dat sy volstruise “van die beste bloed is” en 

dat hy self ’n ekspedisie (met ’n regeringsubsidie) na Noord-Afrika onderneem het om 

die volmaakte volstruisveer op te spoor. Die regeringsubsidie is deur die Minister van 

Landbou goedgekeur en die ekspedisie is in die grootste geheimhouding aangepak. ’n Ou 

Indiër het Meerlust onderrig om die sterrekonstellasies te lees en sodoende rigting en 

afstand te bepaal. Hy het ’n voorspoedige reis voorspel, waartydens “hulle ’n veer van 

goud sou terugbring”; “’n veer wat familie is van ’n veer wat saam met ’n farao in ’n graf 

in ’n piramide lê, ’n veer vir die voorhoof van ’n prins, of die skouer van ’n koningin” 

(298). 

Meerlust het aanvanklik gedink dat die ekspedisie vrugteloos sou eindig, want die vere 

wat aan hulle getoon is was maar soos die bosvolstruisvere van Karoovolstruise:  

Maar daar, in die diep woestyn, tussen klippe en sand, het hulle die trop fier 

volstruise ontdek waarna hulle gesoek en wat die sterre beloof het. Die vere was dik 

en sierlik, die voëls taai maar sterk. Dit was ’n groot oomblik, voorafgegaan deur 

maande se ontbering. (299) 

Die ekspedisie keer terug met ses geblinddoekte volstruise (twee mannetjies en vier 

wyfies) waarvan Meerlust slegs een broeipaar kon hou, terwyl die ander vir 

navorsingsdoeleindes na die Grootfontein Landboukollege moes gaan. Die 

“Grootfontein-volstruise” (299) het kort na aankoms gevrek, maar Meerlust se eie 

volstruise het suksesvol gebroei en aangeteel totdat hy binne ’n paar jaar bekend was as 

die boer met die allerbeste vere. Meerlust se houding jeens die volstruise kan getipeer 

word as antroposentries. Sy volstruise is in spesifieke broeiprogramme gebruik om die 

heel beste vere te verseker. Vere is dan van die geneties noukeurig geteelde voëls geoes 

deur dit uit te pluk. 

Anders as wat verwag is, was daar tydens die Anglo-Boereoorlog steeds aanvraag vir 

volstruisvere. Terwyl mense op die slagvelde gesterf het, het Britse soldate van dié vere 

huis toe gestuur, terwyl besoekende “lords” se vroue “die spoggerige volstruisvere in hul 

hoede” gedra het en sodoende ’n groot aanvraag vir vere op die Britse Eilande geskep 

het. 

Kotzé (2014:126) se konsep van “kritieke kantelpunte” behels die toepassing van sekere 

voorkomings-, matigings- en aanpassingstrategieë. Dié selfkorrigerende proses is ook in 

die teks waarneembaar wanneer sekere regerings as aktiewe self-bewuste agente 
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optree toe hulle vasstel dat sekere voëlspesies vanweë die mens se Antroposentriese 

benadering in gedrang begin kom het. Die vere van “sterntjies en ysdiefies” (281) 

(sterretjies en visvangers, Ndl. “ijsvogels”) is aanvanklik in mode-items gebruik, maar in 

1908 besluit die koning van Nederland om hierdie voëls tot beskermde wild te verklaar 

omdat die kommersiële belangstelling in hulle vere dreig om hulle uit te wis. Die 

modebedryf het nou versigtig geword vir die gebruik van vere – “al was die volstruis nie 

kroonwild nie, het die bedryf as geheel na ánder materiale begin soek (300). Toe die 

veerprys een “swart week” begin daal en die waarde van volstruise oornag “wegwaai 

soos stof oor die vlakte”, het baie Karooboere in veerpaleise alles verloor (300). 

Die veerpaleise het “ineens bespottinge geword van die mens se oormoed en 

inhaligheid”. Steeds het Meerlust se “bloedlynvere” met ’n “besondere digtheid en met ’n 

dubbele vlag” hoë pryse behaal, maar die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) het egter 

onstabiliteit in die hand gewerk, en selfs Meerlust se spogvere kon nie die paal haal nie 

(300). Spoggerige tooisels was oornag oorbodig en die koms van die eerste 

“afdakmotors” (300) het die groot vere in hoede en waaiers boonop onprakties gemaak. 

Dít het alles gelei tot die groot ineenstorting van 1914 waartydens miljoenêrs oornag 

verarm het en pakhuise vol vere in onbruik verval het. Hierdie vere sou nooit die gala-

geleenthede in Milaan, die boulevards in Parys, die wandelinge in Kensington Gardens, 

en die ritte op die Ryn (301) haal nie. Boonop het daar streng wetgewing gekom om die 

voëlbevolking van uitwissing te red (301). 

Meerlust Bergh en Irene Lampak het nie oor die vermoë beskik om aan te pas by die 

veranderende omstandighede nie. Meerlust kon nie minder flambojante skeppings 

bedink nie en Irene het al hoe meer belangstelling in die mode verloor. Hulle het ook die 

volstruiseiers wat in werklikheid dié diere se manier van voortplanting is, gebruik as 

kuriositeit. Gedurende die bloeitydperk van hulle loopbane het die egpaar ’n tradisie 

gehad waarvolgens hulle tydens Nuwejaar aan al hulle belangrikste sakekontakte ’n vars 

volstruiseier stuur. Hierdie eiers is vooraf deur Irene met tekeninge van modelle, mooi 

rokke of tonele uit haar tuisland, Indonesië, versier: 

Dit was ’n mooi geskenk om te kry – ’n geweefde mandjie daar van die Veerpaleis, 

met ’n versierde eier daarby. Die versoek was altyd dat die eier nie gebêre moes 

word ter wille van sy versierde dop nie, maar geëet moes word. (301) 
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Die skoolhoof en sy vrou het besluit om hulle eierdop te bewaar deur die inhoud van die 

eier uit te blaas deur gaatjies aan weerskante te boor, maar tot hulle verbasing het dit ’n 

goue Kruger-pond onthul. Daardie selfde oggend het die veermarkte finaal ineengestort. 

Later sou die huis in ’n modemuseum verander (257). In magiese tradisie is daar 

volgens oorlewering ’n volstruis met sy pens vol Kruger-munte wat die opstal jaloers 

bewaak: “Hy is ’n groot mannetjie, wie se plukvere net vir die koninklikes van Europa se 

hoede gereserveer is” (258). 

7.4 Westphal se geokritiek: die Groot-Karoo as plek 

Westphal se term geokritiek behels die studie van ruimte en plek in die letterkunde 

(sien Prieto 2012:130). Die geokritiese benadering soos deur Westphal (2011b) beskryf, 

neem ’n fiktiewe plek soos die dorpie Tallejare in die identifiseerbare Groot-Karoo as 

voorwerp van geokritiese ontleding. Die wyse waarop Tallejare en die Karoo 

gerepresenteer word, word dus vanuit ’n geosentriese hoek bestudeer. Buell (2005:145) 

stel voor dat die volgende nagevors moet word: die persoonlike verbintenis wat 

karakters met ’n plek vorm, die sosiale verhoudings binne hierdie ruimte en die 

fisiografiese uniekheid van ’n streek. 

Raes (2000:313) beklemtoon Strauss se identifikasie van die belang van waarneming en 

gewaarwording van die omgewing. Smith (2012) sluit hierby aan deur die subjektiewe 

belemmering van die wêreld te beklemtoon waardeur die persepsies van karakters 

gevorm word. 

Ruimte transformeer luidens Tally (2014:4) dadelik in plek en word ’n onderwerp vir 

storievertelling wanneer die oë van ’n karakter lank genoeg daarop rus. Ingi Friedländer 

het tydens haar besoek aan die Karoo met sy eindelose vlaktes ervaar dat sy deur ’n 

landskap ry waar die kliplae “soos bruin branders water lyk, in ewige beweging, 

golwend en onrustig” (16). Vir Westphal (2011b:5) is plek eweneens ’n landmerk 

waarop die oog rus wanneer dit die uitsig verken. Mario Salviati neem die Karoo waar 

saam met sy medegevangenes deur die treinvenster en kyk met belangstelling “na die 

landskap waar klip ’n groter teenwoordigheid is as plant; die veegstrepe waar magma 

miljoene jare gelede gesmelt het; die koppe wat as gestapelde rotsformasies verrys en 

die klipplate wat netjies, asof deur ’n klipsnyer gepak, in lae lê” (56). Hy het dadelik 

aanklank gevind by hierdie klipwêreld wat voor hom ontvou het. 
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’n Gegewe plek word volgens Tally (2014:5) deur die interverhoudings van veelvoudige 

kragte gevorm. Jonty Jack het die Karooveld vir Ingi Friedländer ontsluit deur haar 

bewus te maak van sý ervaring daarvan as kunstenaar: “‘Dís my museum!’ roep Jonty 

Jack en sprei sy arms wyd in die wind” (191). In die roman word verwys na die 

Moordenaarskaroo as die “Weemoedvlakte” – “daardie stuk landskap anderkant die 

dorpie voor my, die leegte wat die Moordenaarskaroo genoem word” (41). 

Geokritiek is ’n meganisme waarmee die interaksie tussen literatuur en die wêreld 

bestudeer kan word (Westphal 2011a:x). Westphal (2011b:4) onderskei tussen ruimte 

as konsep en ruimte as feitelike plek. Een van die belangrikste beginsels van Westphal 

(2011b:122) se teorie van geokritiek vir hierdie studie is die beginsel van 

veelsintuiglikheid. Hiervolgens is visuele vooroordele ten opsigte van plek beperkend, 

dus word waar moontlik alle sintuie by die waarneming betrek.  Die fokus word gerig op 

’n enkele plek, die fiktiewe Tallejare (wat verteenwoordigend is van die geografiese 

Groot-Karoo) terwyl verskeie karakters se veelsintuiglike ervaring van dié plek 

bestudeer word. Ingi Friedländer ervaar die Groot-Karoo as ’n plek waar alles ’n 

tekstuur het, “wat opvallend aards is – ’n grein wat jou opnuut die land laat proe en voel” 

(38). Sy neem die omgewing ook deur haar reuksintuig waar terwyl sy “die geur van 

onkruid en lusern inasem, asook ’n verre reuk van stof en Karooveld” (29). Tallejare het 

dus vir Ingi ’n spesifieke geur: 

Geleë hier teen die berg, is daar ’n versnit van droë Karooreuk met die vogtiger, effe 

ruie geure van berghang en kloof; van dassiepis teen kranse en ’n ander geur wat 

Ingi nie kan plaas nie. (30) 

Dit is egter veral Mario Salviati wat sterk steun op sy sintuie aangesien hy doofstom is 

en later ook blind word. Hy ervaar dus noodwendig sy omgewing veelsintuiglik, maar 

veral deur sy reuksintuig:  

Elke briesie laat die ou man se kop beweeg, effe, byna onsigbaar, maar sy sien hoe hy 

reageer wanneer ’n kombuisvenster oopgegooi word, wanneer die ou generaal ’n 

wind laat, wanneer reënwolke begin saampak teen die kruin van Berg 

Onwaarskynlik. Die nag word ’n geur; sonsopkoms ruik jy wanneer die poue en 

papegaaie hul vlerke begin roer en jy die geur van slaapvere kry; wanneer 

Karooreën vier dae ver op die verre vlaktes opdam in wit cumuluswolke, ruik jy dit 

al. (103; my kursivering) 

Hy maak verder ook staat op sy tassintuig om die omgewing waarbinne hy homself 

bevind, te ervaar. Mario Salviati onderskei ook beweging as ’n tipe sesde sintuig, as iets 
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wat siendes en horendes nie weet nie: “Deur jou liggaam te beweeg en bewus te wees 

van die dinge om jou, kry jy ’n gevoel van ritme en ruimte, van afstand en beperking” 

(262). 

Lettie Pistorius se verlange na die Karoo sentreer om die geure wat sy in herinnering 

kan roep: “die aandwinde wat ruik na karoobos en maanlig en stof, die middaggeur van 

warm klip, en die murmeling van duiwe in die boorde van Tallejare” (106). Daar is reeds 

in afdeling 7.2 verwys na die generaal se sintuiglike vermoë om goud te “ruik” (283). 

Ingi Friedländer dring daarop aan dat die ander romankarakters weer soos Mario 

Salviati moet word, wat die omgewing ervaar “met één sintuig, met één ding, wat voel, 

proe of ruik” (191). Tydens ŉ wandeling deur die landerye ervaar Mario die omgewing 

deur sy reuksintuig te gebruik om die vrugte van sy arbeid te “proe” omdat hy dit nie 

kan sien nie. Ingi vertel aan Mario dat hy haar “weer laat glo in my sintuie, in die ruik en 

die raak, die voel en die proe” (308).  Soos reeds vermeld in afdeling 7.1 gebruik Mario 

Salviati ook sy smaaksintuig om sy handklip te verken deur daaraan te lek. Hy benut 

verder sy vermoë om te ruik om te bepaal hoe dinge soos die papegaaikos, die water van 

die koidam, die son op die plaveisel en Stella en Alexander se rue “proe”. 

Westphal (2011b:122) identifiseer stratigrafie as een van die kernbeginsels van die 

geokritiek. Hierdie beginsel omskryf die mate waartoe ’n gegewe plek saamgestel is uit 

’n opeenhoping van momente uit die verlede, soos argeologiese afsettings uit 

opeenvolgende historiese fases. In Die swye van Mario Salviati word die verskillende 

historiese fases aangetref wat in Suid-Afrika – en dus ook in Tallejare – afgespeel het, 

asook die verskillende verteenwoordigers van hierdie historiese fases. Die “veelbewoë 

geskiedenis” (23) van Tallejare word vermeld. (Vergelyk die verhaallae wat in afdeling 

7.1 geїdentifiseer is). 

Die San, waarskynlik die eerste menslike bewoners van die Groot-Karoo, het hulle 

teenwoordigheid geïnskribeer op die rotse in die vorm van rotstekeninge wat teen die 

grotwande van Berg Onwaarskynlik gesien kan word. Kaptein William Gird kruip onder 

rotshange in en deur grotte “om te sien hoe die voormense van SlingerVel Xam! 

uitdrukking gegee het aan die liefde vir mens en dier, aan droefnis en landskap” (231). 

Hy “word meegevoer deur die borrelende uitbundigheid van troppe diere, in oker en 

geel en oranje teen die rotswande geskilder” (232). 
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Met die bou van die waterkanaal word ou Xhosa-grafte versteur en die sangomas 

beweer dat die voorvadergeeste woedend daaroor is. Die sangomas verwag dan ook dat 

die voorvaders op onvoorspelbare wyse sal wraakneem. 

Die Anglo-Boereoorlog word ook in die teks vermeld en dit is dus duidelik dat die 

Afrikaner se geskiedenis vervleg is met dié van Tallejare. Die Afrikaner inskribeer 

homself letterlik in die geologie deurdat Meerlust Bergh die derde kaart met aanwysings 

na Goudseput op klip uitgraveer. Die kanaal sny ook deur die gebied waar die Kruger-

ponde later begrawe is; die dag toe die blitswater vloei, het dit hierdie laag van die 

geskiedenis ontbloot. Tydens haar besoek aan Tallejare kan Ingi Friedländer die 

Nederlandse invloed op die plaaslike argitektuur – die eerste Kaaps-Hollandse kothuis – 

waarneem. 

Die koms van die Italiaanse krygsgevangenes vervleg die geskiedenis van die Tweede 

Wêreldoorlog met dié van Tallejare. Mario Salviati inskribeer homself as Italiaanse 

klipsnyer op die landskap van die Karoo om sodoende deel van die stratigrafie te word. 

As boorling van Indonesië bring Irene Lampak ’n bepaalde invloed uit haar geboorteland 

na die dorpie Tallejare. Alhoewel sy nooit ten volle aanvaar word deur die mense van 

Tallejare nie, laat sy tog die veerpaleis agter, met sy inhoud bewaar soos ’n museum. 

Westphal (2011b) se stratigrafiese beginsel kan by implikasie dieselfde 

romanvoorbeelde as in afdeling 7.3 betrek en moet saamgelees word met die bespreking 

oor die Antroposeen, waar die karakters as geomorfiese agente voorgehou word wie se 

geskiedenis in die argief van die aarde gehuisves word. 

7.5 Gevolgtrekking 

Die bandontwerp van Die swye van Mario Salviati (2000) verskaf, soos by die vorige drie 

romans, ook leidrade oor die teks wat hier weer as aanknopingspunt gebruik sal word 

om die gevolgtrekkings en bevindings wat in hierdie hoofstuk gemaak is, te rig (sien 

Bylaag A, afbeelding 12). Die uitbeelding is dié van ’n geborduurde tekstielagtergrond 

waarop daar ’n kaart van die ou Kaapkolonie verskyn met die Groot-Karoo daarop 

aangedui. Dit kom voor asof die kaart, soos die borduurpatroon, amper soos ’n 

watermerk afgedruk is en deel vorm van die materiaal. Bo-op die satynagtige, 

goudkleurige materiaalagtergrond, en direk onder die kaart, maar in ’n baie prominente 

posisie, is daar ’n ronde spoelklip geplaas. ’n Naasmekaarstelling van elemente wat 
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natuur en kultuur verteenwoordig, soos die klip en die geborduurde tekstiel, roep die 

debat rondom die tweedeling kultuur-natuur op. Die mens se ingeplaastheid in en 

verweefdheid met omgewing word reeds deur die kaart gesuggereer, wat ook ’n 

belangrike romantroop is. Die opvallende plasing van die klip dui daarop dat materie, en 

klip spesifiek, in die sentrum van die vertelling staan. 

’n Materiegesentreerde lesing volg in afdeling 7.2, wat as subtitel die toepaslike frase uit 

die roman dra rakende die gelyke waarde van alle dinge of materie, naamlik die 

“teerheid vir klein dinge”. Die Latynse motto by daardie afdeling (Omnia in mensura et 

numero et pondere disposuisti) is die Salviati-familieleuse en lui in vertaling: “by mate en 

in getal en in gewig het U alle dinge georden”(121). Dié subtitel en motto sluit aan by 

Bennett (2010:8) se stelling oor die innerlike bekoring van materie wat uitgedruk word 

deur sogenaamde alterverhale (“counterstories”) oor die ordening van dinge. Teoreties 

word daar in hierdie afdeling en hoofstuk met verwysing na klip en water oorwegend 

staatgemaak op Cohen (2014) se idees. 

Die bespreking in afdeling 7.2 steun op talle romaninsidente en -aanhalings waar klip (in 

alliansie met die mens) op een of ander wyse ter sprake kom: die bou van die klipkanaal; 

Mario Salviati se aanvoeling vir klip; die klipperige landskap; die weerstandigheid van 

klip; die klip met die kaart daarop ingegraveer wat vasgroei in die klipsnyer se hand 

ensovoorts. Vervolgens word daar gekyk na water as materiële subjek (en vreemde 

vreemdeling) met beklemtoning van die blitswater in die kanaal wat aanvanklik “weier” 

om oor Berg Onwaarskynlik te vloei, terugtrek en só wraak neem op die mens: “Die 

water weier!” (89). Met verwysing na pogings waar die water in die klipkanaal steeds 

weier, kom GrootKarel Bergh tot die insig dat hy die krag van die “stofdeeltjie as kleinste 

onderdeel van die skepping” totaal onderskat het (99). Die subjektiwiteit en dinamiese 

krag van niemenslike elemente soos klip en water en grond – asook die agentskap en 

subjektiwiteit wat daaraan toegedig word in die roman – word teoreties verduidelik met 

behulp van Cohen, Harman (in terme van die OO) en Smith se aannames. 

In die laaste deel van hierdie afdeling oor materiegesentreerdheid word Morton se 

konsep van hiperobjekte van toepassing gemaak op die onsigbare, onderaardse goud. By 

die bespreking van goud as materie en goud as Antroposeenmerker en onderaardse 

romantroop (afdeling 7.3.2) word primêr gefokus op die volgende verhaalgebeure: die 
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klont “baarmoedergoud” waarmee GrootKarel Bergh in sy hand gebore is; die drie goue 

munte in die volstruismannetjie se maag; die versteekte Krugerponde by Goudseput. 

Die Antroposeen en antropogenese word in die romanontleding by afdeling 7.3 betrek, 

maar kan nie onafhanklik van die voorafgaande bespreking oor materie in afdeling 7.2 

gelees word nie. Die karakters se impak op die aarde word telkens beoordeel aan die 

hand van die verskillende verhaallae soos deur Du Plooy (2000) uiteengesit. Die 

konstruksie van die Blitswaterkanaal met gebruikmaking van plofstowwe deur die mens 

as vuurspesie (Steffen e.a. 2007 )en die geologiese letsels wat dit laat, noop ’n 

beskrywing van die bouers daarvan as geomorfiese agente (Yusoff 2012). Die soeke na 

goud (afdeling 7.3.2) en die volstruisboerdery (afdeling 7.3.3) is verdere 

Antroposeenmerkers. Die kernfrase “water, goud en vere” is egter nie slegs ’n treffende 

verwoording van die antroposentriese drang om toegang tot natuurlike hulpbronne te 

kry nie, maar word selfs aangewend om die romanstruktuur te organiseer. Vergelyk in 

hierdie verband die sprekende titels van die romanhoofstukke: (i) Blitswater, (ii) 

Goudseput, (iii) Mannekynveer en (iv) Handklip. 

In navolging van Cohen (2015a) se tese dat klip die onmenslike skaal van die geologie 

verbeeld, word klip as geologiese tydsaanduider in afdeling 7.3.1 verder ondersoek. Die 

gewaarwording van eenwording met die aarde, oftewel die geologiewording van Mario 

Salviati (“becoming-lithic” in terme van Cohen se werk) word ook in hierdie bespreking 

onder die loep geneem.  

In afdeling 7.4 volg ’n kort bespreking oor die fiksionalisering van die Groot-Karoo as 

plek deur die lens van Westphal (2011b) se geokritiek. Sekere Tallejaners (soos Jonty 

Jack, GrootKarel Bergh en Salviati) se ingeplaastheid in die Groot-Karoo word in hierdie 

bespreking bevestig, en Westphal (2011b) se perspektief dat plek ’n onderwerp van 

storievertelling word, word ook hier verken. Die feit dat Salviati doofstom is (die 

StomTaljaner) maak hom ’n interessante gevallestudie vir Westphal se teorie oor 

veelsintuiglikheid. 

Om die lengte van hierdie hoofstuk te beperk, is daar nie ook nog ’n aparte afdeling 

ingebou oor die bioregionale aspekte van die werklike en verbeelde Groot-Karoo nie, 

maar die terminologie rondom bioregionaliteit is geïntegreer in die bespreking soos wat 

die diskoersargument dit vereis het. Die swye van Mario Salviati is, soos die 
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voorafgaande drie romans, ’n aardgebaseerde geonarratief (Latour 2014) of geologiese 

roman (De Bruyn 2013) waar die geologie en die geografie nie slegs as blote 

agtergrondsgegewe dien nie, maar eerder ’n wesenskenmerk van die roman is. 
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HOOFSTUK 8 
Gifkaroo (2012): “die politiek van 
water” 

[...] waar “water” die een woord was wat selfs mooier was 
as die woorde “geloof, hoop en liefde. (8) 

8.1 Inleiding 

Skaliegasontwikkeling in die Karoo is al die afgelope dekade ’n kontroversiële kwessie in 

omgewingskringe. In 2012 het die regering die moratorium daarteen opgehef en aan 

groot petroleummaatskappye (soos onder meer Shell) toestemming gegee om 

eksplorasie te onderneem om deur hidrobreking hierdie fossielbrandstof te onttrek as 

alternatiewe energiebron. 

Dié stap het tot ongekende woede onder die burgerlike gemeenskap gelei en verskeie 

rolspelers – soos TKAG (Treasure Karoo Action Group), Afriforum en die Karooboere – 

het die projek tot dusver afgeweer deur protesaksie en hofaansoeke. Hulle grootste 

kommer is dat die proses van hidrobreking, waartydens vloeistof teen hoë drukking in 

boorgate tot vier kilometer ondergronds ingepomp word om die rotslae te breek ten 

einde die skaliegas vry te stel, die ondergrondse water kan besoedel. 

Dis teen hierdie agtergrond dat Van Heerden se Gifkaroo (2012) die lig gesien het. Die 

titel van die roman sinjaleer alreeds dat daar hier iets toksies of onheilspellends 

voorhande is. Alhoewel Van Heerden homself nie as “’n vlagloper en banierswaaier van 

nature” sien nie, skryf hy tog dié beswaarpublikasie, omdat protes onlosmaaklik deel 

van skryf is en “diep ingebed is in die handeling van skep” (Viljoen 2013b). Hy stel die 

teks (wat ’n onpretensieuse effekleurige bruin kartonontwerp op die voorblad het; sien 

Bylaag A, afbeelding 14) gratis beskikbaar, terwyl Isobel Dixon, Londense literêre agent 

en digter, dit weer gratis in Engels vertaal (De Vries 2012:1). Dixon is ’n bekroonde 

Engelse digter wie se gedigte oor die Karoo ingesluit is in haar bundels Weather eye 

(2001), A fold in the map (2007) en The tempest prognosticator (2011). Vir haar bundel 

Weather eye (2001) het sy die Olive Schreiner-prys ontvang. Weather eye word aangevul 

deur ’n foto van die Karoolandskap deur Obie Oberholzer, bekende fotograaf wat vir jare 

reeds die Karoo en sy mense op film vaslê (Smith 2013). 



 
314 

Daar is slegs honderd genommerde eksemplare van Gifkaroo gedruk, wat Van Heerden 

onderneem het om aan honderd invloedryke mense te stuur, onder andere die 

uitvoerende hoofde in die hidrobrekingbedryf. Van Heerden beweer dat hy Gifkaroo 

geskryf het bloot uit onthutsing oor wat in die Karoo aan die gebeur is (De Vries 

2012:2). In hierdie teks is Ludo Loeloeraai die hoofkarakter, ’n klimtolspeler wat in die 

jare sestig en sewentig deur die land getoer het om deur middel van sy 

klimtolvertonings bemarking vir Coca-Cola te doen en wat hom later, op sy oudag, in die 

Weskusdorpie Paternoster bevind. 

Viljoen (2013:1) beweer dat Van Heerden se oeuvre “ontwikkel in ’n omvangryke geheel 

waarin die verskillende tekste uitreik en selfs voed op mekaar”, en dit maak dit moontlik 

dat sommige karakters hulle verskyning in meer as een teks maak. Die klimtol-kampioen 

Ludo Loeloeraai in Gifkaroo maak weer sy verskyning in die roman Klimtol (2013) 

terwyl die karakter Snaartjie Windvogel, ’n karakter uit die roman In stede van die liefde, 

in Klimtol, maar ook in Die biblioteek aan die einde van die wêreld haar herverskyning 

maak. Van Heerden beskou Gifkaroo as ’n hoofstuk van Klimtol, wat op sy “eie bene” 

staan en vrae opper oor skaliegasontginning in die Karoo, maar ook oor die aard van 

protes en die persoonlikheid van die aktivis (De Vries 2012:1). Smith (2013) sien 

Gifkaroo as voorteks vir Klimtol. Viljoen (2013a) redeneer dat die klem in Klimtol op “die 

idee van spel as die hooffokus van die narratologiese en intellektuele verkenning” val en 

dus wegbeweeg van die “omgewingsbewustheid” wat in Gifkaroo voorrang geniet. Vir N. 

Meyer (2014) is die tema in die roman die “ontginning van spel as kuns”. Vir doeleindes 

van hierdie studie word daar slegs op Gifkaroo (en nie Klimtol nie) gefokus vanweë die 

protesaard van die teks wat verband hou met skaliegasontwikkeling in die Karoo. 

Ludo Loeloeraai (hierna “Ludo” genoem), die hoofkarakter in Gifkaroo, onderneem ’n 

bedevaartsreis na die Karoo-fonteinplaas met die soet water uit sy kinderjare, in reaksie 

op die nuus van moontlike hidrobreking in die Karoo. Smith (2013) voer aan dat die 

leser dié ou man ervaar as iemand wat hunker na die Karoo en die onderaarde daarvan, 

wat vir hom sy eie privaat plek is – die plek van water – maar wat ook innerlike konflik 

toon wat uitloop op sy uiteindelike konfrontasie met homself (Smith 2013). Ludo 

verneem in die media van die voorgenome hidrobreking en die proses van giftige water 

wat tussen die rotslae ingepomp gaan word; hoedat die rotse sal breek en gasse na die 

oppervlakte dwing waar dit deur die mens benut kan word. Van Heerden verklaar in ’n 
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onderhoud met Terblanche (2017) dat water ’n oorheersende rol in sy kinderdae 

gespeel het omdat “als in die teken van die afwagting op water” gestaan het. Soos uit die 

voorafgaande hoofstukke geblyk het, speel water ’n belangrike rol in verskeie Van 

Heerden-tekste. In Gifkaroo, Klimtol en Kikoejoe werk die hoofkarakters se pa’s as 

waterfiskale. In Gifkaroo word water só ’n belangrike troop dat die waterfiskaal homself 

genoop voel om ’n waarskuwing te rig dat water “die siel van die Karoo” (7) is en dat 

daar dus nie mee gepeuter behoort te word nie. Vergelyk ook die motto wat geskoei is 

op die Bybelvers 1 Korintiërs 13:13, waar liefde beskou word as groter as geloof en 

hoop. Vir die waterfiskaal is die mens bloot die rentmeester wat die natuur en sy 

hulpbronne vir die volgende geslag moet bewaar. Ludo dra persoonlik kennis van die 

helderheid van die oerwater wat die onderbewussyn van die Karoo voed, en hy ervaar ’n 

dieper dors vanuit sy “murg” na die geur van die grondwater. 

Volgens Viljoen (2013a) val die klem in Gifkaroo eweveel op die breuklyne in Ludo se 

psige as op die vraagstuk van hidroliese rotsbreking, terwyl daar ook die suggestie is dat 

hy in homself die potensiaal sien om méér te beteken as bloot net wat sy klimtolspelery 

hom toelaat:  

Hy’s nie eintlik gebou vir iets anders as sy klimtoltriek nie, maar hy wil dit tog een 

kans gee om te kyk of hy benewens sy triek iets groters kan doen, iets wat minder 

gerig is op die vlietol en wat hom dalk verder kan neem en help om die vis in te 

bring hawe toe. (5; my kursivering) 

Ludo wil dus op sy unieke manier protesteer deur getuienis te lewer oor die belang van 

water en die rol wat dit veral in die psige van die Karoo speel. Sy eie psige asook die 

psige van die Karoo kan “vol loop” as die voorgenome hidroliese rotsbreking nie 

verhoed word nie (Viljoen 2013a). Smith (2013) beklemtoon die belang van water in dié 

teks deur te verklaar dat “die onbewuste van die Karoo” ’n sleutelrol speel. 

Van Heerden reken dat “opinies” gevaarlik vir kunstenaars en skrywers kan wees, en 

juis dáárom problematiseer hy ’n kwessie soos protes (Myburgh 2012). Hy het blykbaar 

nooit bedoel om bloot polities kommentaar te lewer deur middel van Gifkaroo nie, maar 

kyk spesifiek na die psigologiese aspek omdat hidroliese rotsbreking ook ’n saak van die 

gees is. In ’n onderhoud met Myburgh (2012) verklaar Van Heerden:  
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Ek kyk na die psigologiese aspek. “Fracking” is ook ’n saak van die gees. Die karakter 

se eie “fracking” word verken en ’n privaatmitologie ontwikkel in die verhaal wat dit 

verder as die politiek van die dag dra. 

Smith (2013) wys daarop dat die Karoo in Van Heerden se vertellings ’n lewende wese 

word (in die posthumanistiese tradisie van die ekokritiek en die nuwe materialisme 

waar objek tot subjek gemaak word) en as ’t ware die protagonis in die teks word. 

Menslike eienskappe word aan die niemenslike landskap toegeken, wat die tradisionele 

grense tussen menslik en niemenslik ophef. Die mensgesentreerde of egosentriese 

beskouing word dus vervang met ekosentrisme, waar die aarde as lewendige organisme 

(vergelyk Gaia-teorie wat kortliks bespreek word in afdeling 1.1) dinamiese eienskappe 

vertoon. Smith is ook van mening dat plek in Gifkaroo “as ’n fisiese, materiële 

teenwoordigheid” uitgedruk word. Daarbenewens bestaan daar ’n verbondenheid 

(“enmeshment”, aldus Soja) tussen die hoofkarakter en die plek, wat dui op 

ingeplaastheid tussen mens en plek. Ingeplaastheid verwys volgens Smith (2012:924) 

na die idee om binne-in ’n plek te wees en hierdie plek op verskeie wyses te ervaar 

(vergelyk afdeling 2.4.4.2). Hierdie verbintenis bestaan op sowel emosionele as fisiese 

vlak. In die afdeling hieronder word die teks vanuit ’n nuwe materiële perspektief 

beskou. 

8.2 Aspekte van die materiële in Gifkaroo 

8.2.1 Inleiding: water en magiese realisme 

Die begrippe “nuwe materialisme” en “objekgeoriënteerde ontologie” (OO) is reeds 

uitvoerig bespreek in afdeling 2.2.2. Hierdie denkrigtings onderlê die “material turn” in 

die menswetenskappe waar materie opnuut oorweeg word in ’n posthumanistiese 

konteks. In studies van hierdie aard word die geologiese perspektief belig, wat nie los te 

dink is van die begrip “Antroposeen” nie. Die nuwe materialisme neem materie as objek 

as uitgangspunt, en konkrete liggaamlike dimensies word volgens Iovino (2012b:134) 

opnuut bestudeer. Objekgeoriënteerde ontologie behels dus in wese ’n herbesinning oor 

materialiteit waar die natuur en die kulturele konstruksie daarvan hersien word (Smith 

2012:925). Daar is reeds aangevoer dat Smith (2012:892) die natuur nie as ’n passiewe 

sosiale konstruksie sien nie, maar as ’n bemiddelende krag (“mediating force”) wat nie 

slegs interaktief optree met ander elemente nie, maar ook beduidende verandering kan 

teweegbring. 
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In literêre tekste vind die dinamiese vermoëns van materie en materialisme volgens 

Faris (2004:3) dikwels uiting duer middel van magies-realistiese ingrepe. Magiese 

realisme as stroming behels kortliks dat die wonderbaarlike in tekste kan plaasvind 

sonder dat dit die realistiese aspek ontwrig. 

Faris (1995:179) se stelling dat magiese realisme ’n kritieke rol speel in die 

destabilisering van strukture van mag en beheer omdat verskeie magies-realistiese 

tekste ’n antiburokratiese standpunt inneem (en die magiese in sulke gevalle gebruik 

word om die bestaande sosiale bestel uit te daag) het pertinent betrekking op Gifkaroo. 

Cock (1991:1) beklemtoon dié progressiewe benadering tot ekologies-betrokke tekste 

en hy bestempel sulke tekste as polities van aard omdat dit so ingebed is in toegang tot 

hulpbronne in die samelewing (wat weer ’n vorm van mag veronderstel). 

8.2.2 Water as materie 

Ludo se pa was as die waterfiskaal ook ’n man met mag wat as ’n “soort priester en 

magistraat” beskou is in daardie Karoowêreld (4). Hierdie mag het sy vader in ’n 

antroposentriese posisie ten opsigte van die betrokke hulpbron (water) geplaas. “‘Die 

politiek van water,’ het sy pa dikwels gesug en dit was nie nodig om iets by te voeg nie; 

die hele gesin het verstaan” (5). Die waterfiskaal beheer dus die water wat uit die 

opgaardamme aan die besproeiingsboere beskikbaar gestel word. Sy pa was ’n man met 

“’n sin vir sluise en ’n oortuiging dat elkeen sy kwota beskore is” (4-5). Hy bestuur water 

soos “die Pous die kerk bestuur” (5). Hy het sy taak dus met erns bejeën en die 

verdeelregister geduldig met elke boer bespreek. 

Ludo roep die Karoo as unieke biostreek in herinnering. Hy onthou die Karooberge, 

damme en koppies (3) en hy herroep die tipiese boerderye van sy jeug in die Karoo. Hy 

wys op die gesukkel van die plotboere teenoor die groot boerderyfamilies wat groot 

stukke grond besit (4). Die waterfiskaal het self ’n plaas gehad, maar as fiskaal het hy ’n 

ekstra inkomste gehad wat hom nie so kwesbaar gemaak het vir die risiko’s van 

boerdery nie (6). 

Hibriditeit vorm vir Farris (2004:39) ’n inherente deel van die magies-realistiese teks 

waarin die fokus telkens op grense, oorgangsituasies en verandering val. Dié 

oorskryding van grense – waartydens die konvensionele onderskeid tussen die 

menslike/subjek enersyds en die niemenslike/objek andersyds bevraagteken word – is 
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juis een van die eienskappe van die magies-realistiese teks. Die materieel herbedinkte 

subjek “water” beskik in Gifkaroo oor dinamiese krag waaroor die mens uiteindelik nie 

veel beheer het nie. Sodoende word die mens se oppergesag oor die natuur asook sy 

plek in die hiërargie bevraagteken en word die subjek-objek-verhouding opgehef om ’n 

nuwe sentrum tot stand te bring – naamlik dié van water. Ludo plaas klem op ’n ánder 

soort water (die sogenaamde “onderwater” (6)) wat vir hom van groter belang is, omdat 

dit water is wat tot dusver onaangetas is, nie deur die mense besit kon word nie en 

waarvoor selfs nie die rykste boer “kaart en transport” (9) kon kry nie: 

Die Kommandodrifwater, daardie spuugwater, die by Rooidraai, was nie al water 

wat hy as kind geken het nie. Daar was ander, helderder water, en dis dié water wat 

hy nou kom opsoek. ’n Bedevaart sou jy dit kon noem, ’n pelgrimsreis. (8) 

In afdeling 2.2 is aangeteken dat elemente soos grond, lug en water nie bloot fisiese 

manifestasies is nie, maar ook spirituele essensies. Vir E.O. Wilson (aangehaal in Marks 

1998:1) bestaan daar ’n inherente band tussen skepsels, wat ontstaan as gevolg van die 

drang om met ánder vorme van lewe te affilieer – dit verklaar waarom ’n enkele element 

soos klip altyd ’n bondgenootskap met water, vuur, lug en organiese lewe vorm. Hiermee 

word een van die belangrikste eienskappe van die nuwe materialisme bewerkstellig, 

naamlik die voorstelling van die lewelose as dinamies en handelend. Dié 

bondgenootskap word ook in Gifkaroo beskryf wanneer die sluise na die kleinhoewes 

oopgemaak word en lewegewende water vrygestel word: “[daar] kon jy lank voordat die 

eerste spuwing kom al die aarde voel tril onder jou voete” (5). 

Water word ook as dinamies en handelend voorgestel in die teks wanneer ’n dooie hond 

deur die stroom uitgespoeg word met die “krag van die Groot-Karoo agter die water” 

(6). Die krag van die water het die hond se vel afgestroop en dit was slegs uit die vorm 

van die gesig dat mense kon aflei dat dit ’n hond was. ’n Dooie Sotho-seun is ook deur die 

krag van die water van die Vrystaat tot in die Karoo meegesleur. 

Volgens Iovino (2015:71) word betekenis en diskoers geproduseer in die vorm van 

stories wanneer materie uitdrukking gee aan sy éie konkrete realiteit tydens interaksie 

met die menslike dimensie en met sigself. Hierdie verskynsel word deur Iovino 

(2012b:136) as verhalende materie getipeer. Dié aspek van verhalende materie kom in 

die onderhawige protesteks tereg wanneer die kanaalwater die geheime en verhale van 
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kleiner stroompies en dongas in die “bergkaroo” (5) asook die verhale van grootriviere 

en blitsvloede vertel:  

Daar was reste in daardie water, die ruik van plante en grondsoorte en klippers en 

ook verdrinkte diere wat van ’n ander plek af kom, ’n soort geilte wat hier by 

Rooidraai vreemd was en jy’t die water afgewag met die opwinding wat jy in jou 

voetsole kon voel tril. (5; my kursivering) 

Smith (2014b:764) beklemtoon die omkeer van hierargieë as eienskap van die 

objekgeoriënteerde ontologie. Dié plaasvervangende rol – met ander woorde, die water 

se stem in plaas van dié van die mens – dui voorts op die verwisseling van of omkeer in 

die subjek-objek-verhouding. Vergelyk die verwysing na die water en die Karoo wat 

verdriet het en kug: “Maar dis net daardie eerste spoegslag wat vol verdriet was, want 

dan kom die volgende kugslag” (6). Daar word dus menslike eienskappe toegeken aan 

materie, naamlik om verdriet te hê en te kug, maar dit dui ook op die onvermoë van die 

menslike om daardie niemenslike se stem te kan wees. Die menslike subjek, die 

waterfiskaal, het wesenlik geen beheer oor die water nie: 

Dis asof die Karoo kug en na asem snak en eers suig die water weer in by die 

onderwaterpyp soos hy sy asem intrek en dan kom hy volbek deur, en uiteindelik 

die egalige uitwel van duisende kuseks leiwater. (6) 

Die waterfiskaal beweer dat water die groot metafoor van die Karoo is en “elke menslike 

gevoelente waaraan jy maar kan dink – die water raak die draer daarvan” (7). Die 

interverweefdheid tussen mens en water as materiële element word baie sterk 

uitgedruk in die volgende stelling van die waterfiskaal: “Vat jy aan water, vat jy diep en 

troebel aan die Karoomens se siel” (7). 

Die materiële uitruiling en saambestaan van mens en materie kom op meerdere vlakke 

aan bod met verwysing na hierdie Van Heerden-teks. Enersyds is dit die skrywer Van 

Heerden wat verwoord watter projekte die oliereuse in die Karoo beplan, maar 

andersyds kan die skrywer tog nie námens die aarde praat nie. Hierdie beeld kan ook 

geїnterpreteer word as ingeplaaste skryf, waardeur interaktiwiteit volgens Barad 

(2007:288) tussen die mens en die aarde plaasvind – ’n vorm van materiële uitruiling. 

Ludo wou self sien watter skade die oliereuse reeds aangerig het met verwysing na die 

bou van paaie en antroturbasie. Die vragmotors sou water aanry om met die 

chemikalieë te meng, wat daarna in boorgate gepomp sou word. Die boorgate het weer 

tonnels wat vertak en die water kan sodoende genoeg drukking toepas om die 
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omliggende rotse te fragmenteer sodat die aarde se gas vrygestel word – vandaar die 

terme skaliegasontginning en hidrobreking. 

Crang (1998:109) verwys na die term “ingebedde kennis” (“embedded knowledge”) 

waarvolgens die mens ingebed is binne-in ’n spesifieke plek. Smith (2012:924) verwys 

egter na dieselfde konsep as “ingeplaastheid”. Ludo beskik beslis oor ingeplaaste kennis. 

Die onlosmaaklike band tussen die mens en die onderaardse Karoo word beklemtoon 

met talle verwysings na Ludo se kennis oor die Karoowater en die ondergrondse 

klipbanke:  

Jy kan nie in die Karoo grootword sonder ’n sintuig vir die diepwater nie. En hy weet 

hoe helder dit daar is en hoe oud. Oud soos die eeue onaangetas deur die hand van 

die mens – so lê die watertafels en die dun mere en die fyn aartjies diepwater, so 

diep onder die grond dat soms ’n waterwyser wat daaroor loop se vurkloot nie eens 

lewe kry nie, só diep en geheim lê dit. (7) 

Ludo besef dat sy kennis van en liefde vir die Karoo hom in ’n tradisioneel 

antroposentriese posisie plaas, waarin hy die natuur en sy omringende materiële 

werklikheid oorheers. Sy kennis word egter ondermyn deurdat dit nie voldoende is om 

die natuur te beskerm teen hidrobreking nie. Hy weet ook dat die oorsprong van die 

fonteine die “Karoo se onbewuste” verteenwoordig en hy noem dit ’n “ingedagte, private 

plek, daardie plek van water” (7). Om die onbewuste of onderbewussyn van die aarde te 

ken, sinspeel op die nie-sigbare geheimenisse wat weer dui daarop dat dít wat geheim of 

weggesteek is, op die punt staan om ontbloot te word. 

Die plaasvervangende rol wat materie speel, word meermale in die teks uitgebeeld. Dit 

is egter in diens van die mens, wat die (gif-)water as plaasvervanger van die mens 

gebruik om die rots te fragmenteer. Ludo onderneem een laaste pelgrimstog na die 

Karoo-fonteinplaas van sy jeug om vir oulaas die “fontein sonder houding” te besoek. 

Alles in hom het gesmag daarna om by hierdie fontein te gaan neerkniel. Dié betrokke 

fontein was bekend vir die “soetste water in die distrik” en het aan verskeie plase en die 

dorp water voorsien (8). 

Na regte (volgens “die Waterreg” (9)) het die fontein aan álmal behoort. Die ryk boer op 

wie se plaas die fontein geleë was, begryp dan ook dat die mens nie alles kan besit nie:  

“Dis ’n waarskuwing aan my,” het hy glo eenkeer vir die dominee gesê, “dat jy nie als 

onder jou voete kan besit nie. Jy kan wydsbeen staan op jou plaas, jy kan staan en pis 
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sodat jou ruik daar hang en selfs die rooikatte wegbly as jou pis sterk genoeg ruik, 

maar daardie fontein laat jou begryp: Daar is dinge wat nie besit mag word nie.” (9) 

Die fontein wat in die teks beskryf word, is nie ’n borrelende fontein nie, maar een wat 

tussen die rotslae deurgesypel het en wat mettertyd die rots weggekalwe het, “want die 

waterdruk is groot en terselfdertyd suinig en langtand” (9). Die water vervul gevolglik ’n 

aktiewe rol deur die klip weg te kalwe en tree dus sodoende handelend en narratologies 

op, soos wat Smith (2014a) dit in die vooruitsig stel. 

Die plaaslike en bekende kan in ’n oogwink vervreemding tot gevolg hê wanneer die 

“vreemde vreemdeling”-beginsel van Morton (2011b:165) die lens is waardeur daar in 

die literêre teks na materie gekyk word. Ludo verwag die bekende geur van grondwater 

en die poel wat hom nader lok met die kristalhelder water wat hom as kind betower het. 

Die besoek aan die fontein verander derhalwe in ’n ritueel met diep betekenis, en hy kan 

“sy vel voel uitroep met ’n jarelange hunkering en ’n dors diep uit sy murg” (17) na die 

fonteinwater. Terwyl hy kniel by die fontein om sy eerbied te betoon, tref ’n chemiese 

reuk hom. Dit is ’n reuk wat die hele landskap oorweldig en sy liggaam oorneem. Toe hy 

sy arm uit die poel trek, is die vel heeltemal afgestroop deur die giftige water. Die rolle 

word dus omgeruil en die water tree, primêr as gevolg van die mens se inmenging, 

handelend op. Die subjek-objek-posisies word omgeruil wanneer die vel van Ludo se 

arm gestroop word deur die water, en die ondeurgrondelikheid van die water, wat eens 

bloot as objek beskou is, word duidelik. Die “aanvanklike gemeensame toonaard”, 

uitgedruk deur die beeld van die helder waterpoel met die geur van soet grond- of 

klipwater, word verplaas deur die traumatiese ervaring wat Ludo daar beleef (Smith 

2014b:750). 

8.3 Geologiese en geografiese aspekte in Gifkaroo 

8.3.1 Die Karooplaas as geografiese plek 

Tydens Ludo se herbesoek aan sy jeugruimte bereik hy “die koppie wat daar bak lê en ’n 

soort lies maak en daar is kliplae waar die aarde ontbloot is en klipbanke wat ’n diep 

inham vorm en daar stoot die water uit” (9). Dié fontein kom voor op die plaas wat deel 

vorm van ’n deinende Karoolandskap met vlaktes en koppies. Hierdie fiktiewe landskap-

beskrywing strook met die geografiese en geologiese identiteit van die Groot-Karoo in 

die Oos-Kaapse streek by Cradock. Dié geografiese streek van die Karoo met ’n 

eiesoortige, unieke kombinasie van niemenslike elemente soos plante, diere, geologie, 
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klimaat en waterkenmerke, word dikwels gebruik as agtergrond vir Van Heerden se 

tekste (waarop Gifkaroo geen uitsondering is nie). Die gewaarwording van die 

Karooplaas as plek word opgeroep deur middel van die beelde en die gevoel van die plek 

(“sense of place”) wat deur beskrywings geskep word. Volgens Raper (1987) se tipering 

is Karoo die naam wat deur die rondswerwende Khoekhoen aan die dorre gebied gegee 

is en wat betekenisdraend is van die begrippe “hard” en “droog”. 

Alhoewel dit mag voorkom asof die rante en bossiesveld van die Karoo onveranderd 

gebly het, het daar deur die eeue heen vele veranderinge en gebeure in dié streek 

afgespeel wat die omgewing gevorm en verander het. Die “lewensverhaal” (’n term wat 

Marais (2021) in sy beskrywing van Platberg naby Harrismith gebruik) van hierdie 

fiktiewe fonteinplaas strek terug na die aarde se vormingsjare en verskaf, soos Marais se 

Platberg, ook ’n beeld van die onlosmaaklike vervlegting tussen tyd en ruimte (Marais 

2021:1). 

8.3.2 Die Karoofonteinplaas: ’n geostorie  

Geologiese tyd word volgens MacFarlane (2019a:21) onder andere deur klip en 

verskuiwings in die tektoniese plate van die aarde vasgelê, wat dien as die chronologie 

van die onderwêreld. Dit is volgens MacFarlane (2019a:21) in hierdie klip in die 

onderaardse landskap waar geologiese tyd geberg word. 

In hierdie afdeling word die teks Gifkaroo deur die lens van geologiese tyd bekyk. Die 

wins van hierdie benadering lê volgens MacFarlane (2019a:21) daarin dat die botsing 

tussen ekonomiese en omgewingsbelange gekonfronteer word. In sy werk Underland 

wys MacFarlane (2019a:238) op die mens se antroposentriese drang om ondergrondse 

hulpbronne te eksploiteer. 

MacFarlane (2019a:21) betrek die argeoloog ƥóra Pétursdóttir se argument met 

verwysing na geologiese tyd. Volgens Pétursdóttir word dinge nie diep in die strata van 

die geologiese lae van die aarde begrawe nie, maar verkeer dit slegs daar in “’n 

geologiese sluimering” totdat dit dan op die mensdom wraak neem. Vergelyk in hierdie 

verband ook die sogenaamde “weierwater” in Toorberg (hoofstuk 4) en Die swye van 

Mario Salviati (hoofstuk 6). In aansluiting by MacFarlane beweer Williams (2008:8) dat 

die onderaardse wêreld ’n profetiese visie van die omgewingstoekoms voorsien, naamlik 

’n toekoms waarin die natuur verban is. Die Antroposeen is ’n epog wat gekenmerk 
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word deur die enorme veranderinge wat deur die mens bewerkstellig word, maar die 

mens beskik volgens MacFarlane (2019a:20) slegs oor oppervlakkige perspektiewe wat 

heeltemal ontoereikend is in die berekening van sy erflating ten opsigte van geologiese 

tyd. 

Postkoloniale kritici soos Chakrabarty (2009) en Baucom (2014) redeneer dat die 

terminologie van die Antroposeen aantoon dat die aarde sodanig deur ’n mitiese 

Antropos verander is, dat hierdie veranderinge deur middel van stratigrafiese metodes 

gemeet kan word (sien afdeling 2.3.2.1 en 2.3.2.3). Dit toon ’n epog aan waarin die mens 

as spesie ’n kollektiewe geomorfiese agent geword het – ’n fenomeen wat die mens met 

die geologiese pre- en posthistorie verbind (Jones 2018:641). Die sin van geologiese tyd 

wat deur die Antroposeen opgeroep word en wat die protesteks eksplisiet by die 

historiese narratief van die Karoostreek intrek, voeg ’n nuwe dimensie toe tot die 

interpretasie van Gifkaroo. Dit suggereer dat die spanning tussen die belange van 

biodiversiteitsverlies en ekonomiese vooruitgang in die Karoo as deel van ’n planetêre 

krisis gelees kan word. Gifkaroo kan dus as ’n “geostorie” (vergelyk Latour (2014) soos 

bespreek in afdeling 2.3.1) bestempel word omdat dit ’n geologiese verhaal vertel wat in 

die Karoostreek uitspeel. 

Die historiese verlede van die omgewing in die roman word deur Ludo in herinnering 

geroep en verskaf inligting wat bydra tot die vorming van ’n beeld van menslike 

aktiwiteite wat heelwat tot die verandering van die landskap bygedra het. Daar word 

gepoog om geskiedkundige gebeure te betrek en na “diepgewortelde strominge” 

(volgens Marais 2021:2) uit die geskiedenis te kyk. Klimaatverandering, die geografie en 

ekonomiese verskuiwings word belig – sodoende word insig ontwikkel oor kwessies 

wat hulle oorsake in die verlede het. Menslike aktiwiteite van die afgelope eeu kom ter 

sprake om sodoende sekere fasette van onder andere kolonialisme, boerderyaktiwiteite 

en ekonomiese bedrywighede bloot te lê. Dit dien as herinnering aan menslike bande 

met die omgewing. Die Karoo is immers lank reeds meer as blote natuur en het ’n wye 

vorm van kultuur aangeneem. 

Spesifieke verwysings na die twee groot damme digby Cradock, naamlik die 

Kommandodrifdam en Lake Arthur, wat vele lewensvorme inspireer in die andersins 

barre Karoo, gee vir die leser ’n ruitverwysing en aanduiding dat hierdie verhaal wél by 

Cradock gesitueer is. Hierdie optekening van die geskiedenis en die narratief van die 
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fonteinplaas naby Cradock verskaf ’n perspektief op hoe daar oor ’n lang tyd groot en 

dinamiese veranderinge op die aarde as planeet plaasgevind het. Dié verhaal bied 

getuienis van hierdie veranderinge wat aangebring is en hoe die aangesig van die fontein 

verander het as gevolg van menslike aktiwiteite in die omgewing. Tydens sy bedevaart 

terug na die fonteinplaas merk Ludo subtiele veranderinge aan die fontein op: “Dit het 

effe verander, die een deel is droog, maar by ’n ander spleet in die klip lyk dit of daar 

meer water uitkom” (16) as wat voorheen die geval was. Dit is egter eers nadat Ludo by 

die fontein gekniel het, dat hy ingrypende veranderinge ervaar: “Hy buk en steek sy 

hand en arm diep die swart water in en skrik vir die verskriklike kilte. Hy ruik iets, maar 

dis nie met sy neus dat hy dit ruik nie, dit registreer hoog in sy sinuskasse, in sy kop” 

(17). Die reuk val hom op as iets vreemds:  

Dis ’n reuk wat nie van hier is nie. Hy dink aan batterysuur of asyn, maar dis ook nie 

dit nie; hy dink aan die reuk van diesel en karolie by ’n splinternuwe vulstasie 

oorkant ’n kerk in ’n dorp lank gelede, toe die stryd gewonne was, maar dis ook nie 

dit nie. (17) 

Aspekte van kolonialisme en ekonomiese bedrywighede loop hand aan hand in Gifkaroo. 

In die verhaal word daar verwys na die tydperk gedurende die Anglo-Boereoorlog toe 

mense uit die destydse Kaapkolonie wat die Boere goedgesind was en gevolglik deur die 

Engelse as “Kolonie-verraaiers” (10) gesien is, op die dorpsplein tereggestel is. Die lyke 

van hierdie boere is in die dorpsaaltjie uitgestal om te verseker dat daar nie méér 

boeremense by die oorlog betrokke raak nie. Ludo herroep die betoging teen die sloping 

van dié gemeenskapsaaltjie wat tydens sy kinderjare plaasgevind het en waarin sy pa ’n 

leidende rol gespeel het. ’n Petroleummaatskappy wou ’n vulstasie, wat “groot geld” (10) 

sou beteken, in die plek van die saaltjie oprig. 

Boerderyaktiwiteite vorm in die teks die spilpunt waarom die ekonomie van die dorp 

wentel. In dié omgewing word dit beoefen op die “landerye”, die “stukke oop veld en die 

bergkaroo” (3). Selfs die pogings tot hidrobreking word in boerderyterme as ’n “oes”, “’n 

nuwe soort boerdery” of ’n “jagtery” beskryf en word sodoende as aanvaarbare praktyke 

aan die gemeenskap voorgehou. Die proses van hidrobreking het eintlik alreeds begin 

op ’n plaas nie te ver van die fontein af nie (12). 

Die Karoo fonteinplaas as sentrale fokus is nie slegs ’n vorm van materie nie, maar is ’n 

samestelling van heelwat méér. Hierdie streek vorm ’n unieke biostreek wat lewe in dié 
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dorre omgewing moontlik maak. Ludo het ’n baie nou band met die omgewing van 

Cradock opgebou en het die voorreg gehad om die omgewing se geskiedenis te ken en te 

verstaan; daarom baseer hy sy reaksie op die voorgenome hidrobreking op die kennis 

van sy jeugjare op die fonteinplaas. Hierdie kennissisteme noem Ludo sy eie “biologiese 

herinneringe” (17) waarvolgens die selle van sý liggaam asook dié van sy voorgeslagte 

“die opgedamde herinneringe” (17) van die lewe op ’n Karooplaas bewaar. Hierdie 

bewaarde herinneringe word as lewende herinneringe opnuut deur Ludo opgediep en 

herintegreer. Só onthou sy lyf hierdie “klipwater” (16) uit die fontein van sy jeug en 

smag daarna. 

Marshall (2015:524) toon aan dat Antroposeenfiksie (“anthropogenic fiction”) 

gekenmerk word deur ’n selfreflektiewe bewussyn wat na vore kom gedurende die 

oomblik waarop ’n kernmoment plaasvind. Die aanvang van die hidrobreking vorm 

sodanige kernmoment in die protesteks en verteenwoordig Ludo se herinneringe aan 

die plaas waar hy as kind gewoon het. Toe Ludo in die koerante lees van die 

oliemaatskappy se eksplorasieplanne in die Karoo, het hy besef dat “die regering ook ’n 

koue skouer na die haai Karoo” (3) gedraai het. Hy het dadelik geweet dat hy op ’n 

manier moes ingryp om die Karoo, die enigste “houvas wat hy op die lewe het” (3), te 

gaan beskerm. Om dit te kon doen, moes hy eers teruggaan na die droogtegeteisterde 

storiewêreld, naamlik die Karoo-fonteinplaas van sy jeug om getuie te word van die 

eerste voetspore van die breking. 

Die watervoorrade van hierdie fonteinplaas kom in gedrang omdat die geomorfologie 

wat onder andere deur die verandering in dreineringspatrone beїnvloed word, nadelig 

geraak is deur volgehoue menslike aktiwiteite soos hidrobreking. Plek kan volgens 

Kaneko (2014) deur waterroetes, soos byvoorbeeld riviere, gedefinieer word en waar 

daar nie voldoende water beskikbaar is nie, word water van elders af voorsien deur 

middel van vore en damme. Landbouaktiwiteite soos die gelykmaak van grond en die 

bou van vore en walle het volgens Richter (2007:962) ’n direkte invloed op die 

Pedosfeer. In Gifkaroo word die besproeiingswater van die opgaardamme deur ’n 

“onderwaterpyp” in die vorm van “leiwater” wat deur die waterfiskaal beheer word, aan 

die boere voorsien. Die waterfiskaal het die sluise wat water na plaasdamme neem, met 

behulp van sy stophorlosie beheer en sodoende verseker dat elke boer sy afgemete deel 

van die kosbare water kry. 
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Uhrqvist en Lövbrand (2009:6) vestig die aandag daarop dat die Antroposeen oor 

verskeie kenmerke beskik, waaronder die transformasie en versteuring van enorme 

oppervlaktes grond asook verandering in watersiklusse ressorteer. As die seun van die 

destydse waterfiskaal het Ludo die kritieke belang van water besef. Sy vader het ’n 

gevoel vir “die diepwater” (4) én vir sluise, met die oortuiging dat elke boer geregtig is 

op sy regverdige hoeveelheid water. Daar is ’n tonnel- en kanaalstelsel van die 

Kommandodrifdam en Lake Arthur (wat ook werklike plekke is) naby Cradock gebou 

wat water gedeeltelik ondergronds in tonnels en daarna bogronds in kanale tot by die 

besproeiingsboere geneem het (5). Hierdie landskapsargitektuur word deur Zalasiewicz, 

Water en Williams (2014a:3) as antroturbasie beskou. Hulle voer aan dat enige diep 

sub-oppervlakveranderinge geologies van aard is, terwyl vlak antroturbasie verwys na 

boorgate, waterputte, water- en dreineringstelsels in landbougebiede (2014a:3). 

Hidrobreking (soos ter sprake is in Gifkaroo) behels egter diep antroturbasie wat selfs 

geologiese implikasies inhou en wat gevolglik van die mens ’n geologiese krag of 

geomorfiese agent maak (vergelyk die bespreking van Yusoff se standpunte in afdeling 

2.1). 

Soos reeds in afdeling 2.3.1 vermeld is, plaas Steffen e.a. (2007:614) die klem daarop dat 

die Antroposeen gesien kan word as die mensgedrewe verandering van die biologiese 

en geologiese materiaal van die aarde. Die mens se vermoë om vuur te manipuleer is vir 

Steffen e.a. (2011:847) ’n deurslaggewende faktor in sy verhouding met en die 

eksploitasie van natuurlike hulpbronne. Die ontdekking van fossielbrandstowwe 

waaroor daar in Gifkaroo berig word, het gelei tot die toenemende ontginning daarvan 

om in die groeiende behoeftes van die mens te voorsien (Crutzen & Stoermer 2000:17; 

Crutzen 2002:23; Steffen e.a. 2011:847-849). Die kwessie van hidrobreking staan 

voorop in die teks. Ludo wou self die impak van die hidrobrekingsproses op sy geliefde 

Karoo waarneem en daarom het hy die pelgrimstog onderneem. Hy wou sien hoe die 

nuwe paaie, “gasopbergplekke” en die eerste hidrobreek-masjinerie lyk (7). 

Geologiese transformasie sluit onder andere in die verwydering van vloeistof in die 

vorm van natuurlike gas asook plaaslike vervanging deur ander stowwe, soos soliede 

afval en boorsediment, om die ontginning of onttrekking te vergemaklik. Zalasiewicz, 

Waters en Williams (2014a:3) maak dit duidelik dat sodanige geologiese transformasie 

noodwendig tot die versteuring van die watertafel en die pH-balans lei. Van Heerden se 
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teks kan derhalwe deur die lens van die Antroposeen gelees word; vergelyk byvoorbeeld 

die meervoudige aanwending van geologiese terminologie soos “kaartlyne” (3), 

“magma” (2) en “ondergrondse klipbanke” (7) wat inligting in verband met die Karoo 

openbaar. Die fontein wat deur Ludo besoek word, is nie slegs ’n permanente 

geografiese landmerk soos wat hy gedink het nie, maar ook ’n bewys van historiese 

veranderlikes. Die temporale orde wat in die geologiese verlede gesetel is (Jones 

2018:641) kom dus hier aan bod. Ludo was deeglik bewus van die vernietigende impak 

wat hidrobreking op die Karoo sou hê. Hierdie gifwater sou ’n straf en las vir die 

omgewing word en dit sou uiteindelik uit die dieptes van die aarde opwaarts opwel tot 

by die oppervlakte waar die gif sou uitsypel en niks onaangeraak sou laat nie. Ludo self 

sou ’n proses van aardwording beleef, soos wat uit die volgende onderafdeling sal blyk. 

8.4 Die geologiewording van Ludo Loeloeraai 

Jones (2018:643) redeneer dat tekste wat as antroposentries geklassifiseer kan word, 

gekenmerk word deur ’n temporale raamwerk waardeur die geologiese aspekte deur die 

kruising van die menslike en die niemenslike tydlyne beklemtoon word. Ludo het op die 

fonteinplaas in die Karoo grootgeword en onthou die verskeie geologiese bakens op die 

plaas:  

Elke klipbank, elke verlegging van magma waar die aarde eeue gelede gestulp het en 

elke deining in die landskap. Elke kanteling van lig ken hy, en ook die seisoene wat 

oor die damme en landerye, die stukke oop veld en die bergkaroo kom. (3) 

Ludo ken die fonteinplaas in die Karoo intiem en beskryf selfs die lyne op sy handpalm 

in geologiese terme, naamlik die “kaartlyne van sy handpalm” (3). Hy ken die Karoo soos 

die “lewenslyne op sy palm” en dit gee aan hom die sekerheid en “houvas” wat hy op die 

lewe het. 

Die fiktiewe uitbeelding van die geologiese aspekte in romans manifesteer volgens Jones 

(2018:643) gewoonlik tematies. Daar is vooraf betoog dat water die belangrikste tema 

in Gifkaroo is. Ludo dink terug aan sy jeugjare in die Karoo: “Elke mens se gevoelens 

waaraan jy kan dink – die water raak die draer daarvan.” Water word ook die “metafoor 

vir die Karoomens se siel” genoem (7). 

Thoreau se beginsel van die harmonieuse verwantskap tussen die mens en sy of haar 

wêreld (aangehaal in Roudeau 2015:7) is aanvanklik van toepassing wanneer Ludo 
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terugdink aan die Karooplaas van sy jeug. Ludo se intieme kennis van die Karoolandskap 

van sy jeug strek selfs so diep soos die onderste kliplae waarin die oerwater helder in 

die vorm van mere voorkom. Die besoek aan die plaas werp egter die beginsel van ’n 

harmonieuse verwantskap tussen die mens en die natuur omver. Die gevolge van die 

proses van hidrobreking blyk uit die volgende aanhaling:  

Nou kom die petroleumreus en boor gate tot in daardie lae en spuit gifwater vol 

chemiese stowwe daar af en dit ontplof en maak krake en die gif sypel en skiet deur 

die onderaar [...]. (8) 

Hierdie “gifgee van die Karoo” (15) bedreig die harmonieuse verwantskap wat Ludo met 

die Karoo gehad het. Tydens sy herbesoek aan die Karooplaas ervaar hy die omgewing 

“en veral die water” as vyandig. 

Woorde soos “oerkrag” word in die teks gebruik om op beperkte talige wyse te verwys 

na geologiese tyd. Volgens De Bruyn (2013:70) kan taal slegs die oppervlakkige tyd van 

die mensdom weergee. Die gebruik van regionale taalvorme soos “onderlae” (2), 

“diepwater” (7), en “onderaarde” (9) versterk hierdie beperkinge van tydsbegrip en die 

talige/literêre representasie daarvan (De Bruyn 2013:69). Ludo dink in terme van 

woorde soos “dongas” (5), “bergkaroo” (5) “swart ysterklip” (3) en “haai Karoo” (3) as 

hy terugdink aan sy grootwordwêreld. 

Roudeau (2015:5) beskou geologiese tyd as die onvolledige en soms onleesbare 

litografie van die rotse en strata wat die annale van ’n nuwe wêreld uitmaak. Vir Botha 

(2013:130) is die skakel tussen klip en postmodernisme reeds duidelik in W.H. Auden se 

topografiese gedig “In praise of limestone” (1948), oor die landskap van Italië en die 

betekenis van daardie landskap. As Karooskrywer vorm die landskap dus ’n integrale 

deel van die Van Heerden-oeuvre. Die essensie van klip word dikwels deur samestellings 

soos byvoorbeeld “klipbank” (2); “ysterklip” (3); “kliplae” (9); “kliplies” (16) verwoord, 

asook deur metafore soos byvoorbeeld die “Karoo as halfwoestyn” (8). Die herhaaldelike 

gebruik van die woord “klip” in Gifkaroo dui nie slegs aan dat klip ’n primêre rol in die 

verhaal speel nie, maar bevestig by implikasie ook die reële outeur se band met hierdie 

streek. Van Ludo word vertel dat hy die onderaardse kan ruik (9). 

Die klipperige landskap van die Karoo (en die onderaardse ekwivalent daarvan) onderlê 

dus ’n narratief van klip (sien die bespreking van Cohen (2014; 2015a; 2015b) in 
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afdeling 2.3.2) en beskrywings waarin die sentrale belang van die klipmotief in Van 

Heerden se oeuvre geїllustreer word. 

Die water stoot traag deur die kliplae uit en dis koel daar en die water kom nie net 

op een plek uit soos by sommige Karoofonteine nie, dit tap uit die klip wat breed 

daar stapel en dis asof daardie lae nie meer bestand is nie want die waterdruk is 

groot en terselfdertyd suinig en langtand. (9) 

Krog (2000:19-21) verwys in haar Richtersveld-reeks in die bundel Kleur kom nooit 

alleen nie (2000) na ’n bepaalde “katalogus van klipname in die sosiolek” van ’n 

spesifieke streek. Dié proses word ook in Gifkaroo voltrek; vergelyk byvoorbeeld 

benamings soos “klipbank” (2), “grondsoorte” (5), “klippers” (5), “rotse” (7), “kliplae” 

(9), “kliplies” (16), “klipwater” (16). Die klipmotief bereik ’n hoogtepunt met Ludo se 

besoek aan die fonteinplaas. Die klipbeeld word daar ingespan om die status quo omver 

te werp wanneer daar slegs gifwater uit die kliplae spoel: “diep en swart dam die water 

daar, omring deur klip en met ’n soort helderheid” (16) wat egter bedrieglik is. Sodra hy 

sy arm in die donker poel water druk, ontdek Ludo dat dit in werklikheid net “gifwater” 

(7) is wat by die rotslae uitsypel. 

Antropogenese of aardwording verteenwoordig volgens Yusoff (2015a:1) ’n nuwe vorm 

van materialiteit en geskiedenis vir die mens as geomorfiese agent (sien bespreking in 

afdeling 2.3.3). Die belangrikste aspek van antropogenese is die gewaarwording van 

geologiewording (“becoming-geologic”) wat aan die mens geologiese subjektiwiteit 

toeken en erkenning gee aan die potensiaal van die mens om aardkragte te mobiliseer. 

Volgens Roudeau (2015:9) het die mens sigself uit die toekoms gewis deur in die 

geologiese tyd te delf. In die Van Heerden-teks word “gifwater ondergronds in boorgate 

wat ook horisontaal verskiet ingepomp om druk uit te oefen en die rotse te laat bars 

sodat aardgas vrygestel word” (7; my kursivering). 

Die meer resente koloniale en postkoloniale geskiedenis wat in die protesteks 

gedokumenteer word (byvoorbeeld die mag wat Ludo se pa as waterfiskaal oor water 

gehad het) toon ’n aangeleerde raamwerk aan van die geologiese wat uiteindelik, in 

Roudeau se terme, ’n krisis in menslike agentskap verwek. Die idee dat die landskap 

besit kan word, word telkens ondermyn: “Daar is dinge wat nie besit mag word nie” (9). 

Die Antroposeen is ’n wedergeboorte; ’n geologiese tydvak wat erkenning gee aan die 

belang van die mens se mineralogiese wortels en sy ontginning van fossielbrandstowwe 
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(sien die bespreking van Yusoff (2015a) in afdeling 2.3.3). Daar bestaan voortdurend 

magstryd oor die minerale regte en fossielbrandstowwe. Die sentrale konflik in die 

roman word duidelik as die eksploitasie van die Karoolandskap wat ook stratigrafiese 

veranderinge teweeg sal bring, ondersoek word. Die diskoers in sogenaamde 

Antroposeen-fiksie sentreer vir Jones (2018:650) dikwels rondom die onreg wat aan die 

omgewing gedoen word en belig ook die ongelyke sosio-ekonomiese strukture wat 

sekere gemeenskappe meer kwesbaar vir klimaatverandering maak as ander. Mags-

verhoudings word dikwels deur geld gedikteer, en in dié literêre teks is dit die 

petroleummaatskappy wat oor die mag beskik wat deur die regering toegeken is. Beide 

die petroleummaatskappy én die regering sou volgens Ludo finansieel baat by 

hidrobreking: 

[dit sal die] petrolmaatskappy se nalatenskap wees, en die nalatenskap van die 

mense van daardie maatskappy met hul betaalde wetenskaplikes en hul groot 

aanlegte met die reuk van petrol en verdriet. En van die regering van hierdie land, 

wat om die trog bondel en die Karoo as halfwoestyn sien en as dooie en dorre plek 

sonder bling, hierdie regering wat vergeet het van water. (8) 

Selfs “vakansiegangers op pad Baai toe” wat bloot deur die Karoo gery het en van ’n 

piekniekplek onder die bome gebruik gemaak het, het nou hierdie plek verloor omdat 

“daar ’n kamp gespan [is] met hoë heinings en selfs soekligte” (13). Clark en Yusoff 

(2014:206) identifiseer sodanige geososiale formasies (soos die piekniekplek) 

waarbinne sosiale praktyke en geologiese strata byeenkom – en wat sodoende lei tot die 

Antroposeen en die herkomsstorie van die mens. ’n Komplekse reeks van historiese 

mineralogiese praktyke, soos onder andere die gebruik van vuur, die industriële 

rewolusie, landboupraktyke en kapitalisme, lei vir Clark en Yusoff tot die herkomsstorie 

van die mens. Tydens sy besoek aan die fonteinplaas dink Ludo dat die Wet van Water 

baie kompleks is omdat die fontein die rivier gevoed het wat van die plaas in ’n 

sementvoor gelei is oor die grond van verskeie boere tot in die dorp, waar dit benut is 

om die gemeenskap se grasperke, roostuine en boorde te besproei (9). Die natuur word 

dus op antroposentriese wyse aangewend (en selfs uitgebuit) om in landbou- of 

huishoudelike behoeftes van die mens te voorsien. 

Vir Spears (1996:344) is die geologie bloot ’n uitbreiding van menslike vermoëns. Die 

mens en sy oorheersing van die aarde word deur Crutzen en Schwagerl (2011) 

bestempel as die “masters of planet Earth”. Ludo se vader het as waterfiskaal mag oor 
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die besproeiingswater gehad, maar terselfdertyd onderskei hy (Ludo) tussen water wat 

met behulp van besproeiingskemas vir landboudoeleindes beskikbaar gestel word en 

water wat deur die natuur beskikbaar gestel word in die vorm van onderaardse water 

soos byvoorbeeld fonteine. Ludo se pa was daarvan oortuig dat die soetwaterfontein aan 

almal behoort het, net soos dit ook met die see en die visse daarin behoort te wees. 

Vergelyk die ooreenstemmende sentiment van die Karooboer op wie se plaas die fontein 

geleë is. 

Die temporale perspektief van die Antroposeen verdof egter die lyn tussen oorsaak en 

gevolg asook tussen dit wat enersyds opsetlik bedoel is, teenoor dit wat andersyds 

toevallig die resultaat van inmenging in die natuur is (Jones 2018:646). Hidrobrekings-

praktyke bots nie slegs met die belange van die boeregemeenskap nie, maar ook met die 

belange van omgewingskundiges. Die “utopiese narratief” verander in ’n “apokaliptiese 

narratief” (Jones 2018:646) sodra Ludo deur die werklikheid van die gevolge van 

hidrobreking getref word. Die romangegewe staaf dat die geologiese tyd met die 

gehaaste tyd van die mens bots. As deel van sy geologiewording is dit juis Ludo se 

liggaam wat terughunker na die fontein en sy water: “Hy wil gaan kniel by die fontein. 

Alles in hom smag daarna” (12). Dit is egter hierdie besoedelde water wat deur die 

ingryping van die mens nou wraak neem en Ludo se arm van vel stroop (sien volle 

aanhaling by afdeling 8.5). 

8.5 Gifkaroo geokrities beskou: persoonlike verknogtheid, sosiale 
verhoudings en fisiografiese onderskeiding 

By ’n geokritiese analise kyk geokritici na die wyse waarop die plek of streek in ’n teks 

gerepresenteer word. Hierdie werkswyse vorm ook die basis van die literêre geografie. 

Sodoende word daar volgens Tally (2014:4) begrip ontwikkel vir die wyse waarop 

literêre representasie en die ruimtelike (fiktief én werklik) by mekaar aansluit. In 

Gifkaroo val die klem spesifiek op die Karoo as ’n ekologies sensitiewe gebied wat veral 

gebuk gaan onder waterskaarstes. Daar is egter baie lokaalspesifieke verwysings in die 

teks, byvoorbeeld na die Kommandodrifdam en Lake Arthur, wat die fiktiewe plek in die 

Karoo waaroor vertel word, duidelik verbind met ’n plek wat geografiese ruitverwysings 

het (naamlik Cradock en die direkte omgewing daarvan). 
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Soos reeds in afdeling 2.3.2.6(iii) beredeneer is, kan water waarskynlik vanuit ’n 

antroposentriese perspektief as die belangrikste natuurlike element in die Karoo 

bestempel word. Tempelhoff (2005:474) beklemtoon dat die vraag na vars water 

wêreldwyd sentraal staan in ontwikkelingsbeplanning. Net so is die voorsiening van 

water vir menslike behoeftes van groot belang in die Karoo. 

Prieto (2012:130) teken aan dat geokritiek die studie van ruimte en plek in letterkunde 

behels soos deur Westphal (2011b) voorgestaan word. Geokritiek kan dus as uitvloeisel 

van die geomenswetenskappe bestempel word en behels enersyds die geografiese 

bevraagtekening van literêre tekste asook die literêre bevraagtekening van geografiese 

tekste. In hierdie proses bring die geokritiek die sosiale en menswetenskappe vir Prieto 

op ’n produktiewe wyse byeen. 

Die diskoers oor ruimte en plek is in afdeling 2.4.2 in besonderhede bespreek, maar 

enkele insigte word ter aanknoping hieronder kortliks opgesom. Tally (2014:2) poneer 

dat die ruimtelike wending in literêre en kulturele studies gelei het tot ’n hernude 

belangstelling in die verhouding tussen ruimte, plek, kartering en literatuur. Vir Buell 

(2005:145) kan plek bondig gedefinieer word as daardie ruimte wat betekenisvol is vir 

mense deur persoonlike verknogtheid, sosiale verhoudings en fisiografiese 

onderskeiding (vandaar die opskrif vir hierdie afdeling). Oscarson (2010:10) bevestig 

hierdie gedagte deur sy verwysing na die produksie van plek deur middel van interaksie 

tussen menslike ondervinding, emosionele verbondenheid en materiële omgewing. 

Vergelyk ook Prieto se tese dat plek net plek is omdat dit ’n persoonlike betekenis vir 

iemand inhou (sien bespreking in afdeling 2.4.2). 

Hierdie insigte word geїllustreer deur Ludo se verwysing na die Karoo as sy “hartland” 

(8); ’n frase wat sy persoonlike verknogtheid aan dié spesifieke area aandui. Die plek 

van water waarheen hy op pad is, is ook ’n heilige plek vir hom en daarom word sy 

besoek as ’n bedevaart en pelgrimsreis beskryf (8). 

Ruimte transformeer volgens Darian-Smith e.a. (1996:3) dus tot plek (met persoonlike 

bande) en geografiese terrein transformeer tot landskap deur die kulturele proses van 

verbeelding, beskouing, vergeskiedkundiging en geheue. Ludo word bewus daarvan dat 

sy hele wese terughunker na die Karoo en die (onbesoedelde) fonteinwater van sy jeug. 
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Hierdie hunkering was nie bloot ’n “dors van die mond nie, dit was ’n dors van die lyf, 

maar meer: van die murg” (17). Sy biologiese herinnering word soos volg vertel: 

Hy’t nuwe navorsing sien aankom in koerante en op die internet: hoedat elke sel in 

die mens se lyf ’n geheue het. Dit word biologiese herinnering genoem en alhoewel 

die lyf van die mens sewentig persent water is, is daar in elkeen van daardie selle die 

opgedamde herinneringe van daardie mens – en, glo hy, daardie mens se 

voorgeslagte. (17; my kursivering) 

Ludo verwys ook na die liggaam se vermoë om trauma weer op te roep – hy glo dat 

trauma en swaarkry in elke sel sit en dat trauma nie bloot deur die mens se brein in 

herinnering geroep kan word nie, maar soveel te meer deur die mens se hele liggaam. Sy 

liggaam onthou daardie fonteinwater en daarom weet hy instinktief dat hy daarheen 

moet terugkeer. 

Vir Schama (1995:10) is die mens se vormgewende persepsie allesoorheersend tydens 

die totstandkoming van die landskap uit materiële elemente. Ludo voel die dringende 

behoefte om terug te keer na die plaas omdat hy die persepsie het dat hy elke geologiese 

baken soos die palm van sy hand ken. Die landskap word vir hom opgebou uit die 

materiële elemente van klipperige rantjies en gestolde magma. Hy besef egter dat 

hidrobreking dusdanig sal inmeng met die beeld van die Karoo wat hy in sy geheue 

koester dat hy onomwonde verklaar: “Dit gaan ’n verkeerde geheue word, ’n bestraffing 

en ’n lading wat uiteindelik sal uitsypel boontoe. Die gif sal uitstoot en niks sal 

onaangetas bly nie” (8; my kursivering). 

Smith (2012:891) beklemtoon die subjektiewe ondervinding waarin plek gesetel is. 

Hierdie subjektiewe ondervinding wys volgens haar uitwaarts na die tasbare wêreld, 

maar inwaarts na die persepsies wat deur interaksie tot stand kom. Ludo verskaf ’n 

subjektiewe beeld (wat deur die interaksie in sy jeug tot stand gekom het) van die 

Karoowêreld waarin hy grootgeword het:  

Hy het dikwels, waar hy in die stad ’n lewe gemaak het as fabriekseienaar, gekyk na 

sy palm en nou nog hier op Paternoster is sy oë stip op die kaartlyne van sy 

handpalm. Hy weet op watter wêreld daardie lyne dui en dit laat hom ingeburger 

voel en troos hom. (3) 

In sy geokritiese teorie beklemtoon Westphal (2011b) die verskil tussen fiksionele 

representasies van werklike plekke in literêre tekste en die fisiese plekke sélf. In gevalle 

waar hierdie tekstuele representasies met die kennis wat die mens van die plek het 
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ooreenstem, word daar gepraat van homotopiese representasies (teenoor heterotopiese 

representasies waar die representasie grootliks van die werklike plek verskil). Westphal 

(2011b:63) definieer heterotopias as teenruimtes waar werklike ruimtes betwis en 

omgekeer word. Die representasie van die Karoo in Van Heerden se oeuvre is 

oorwegend homotopies, maar daar is momente waar ’n magies-realistiese ingreep 

daardie werklikheid ontwrig. 

Westphal se terminologie sou ook vernuwend ingespan kon word om die verbeelde 

tekswêrelde in Gifkaroo te ondersoek – veral die ruimte van Ludo se jeug teenoor die 

ruimte wat hy tydens sy besoek beleef. Op tekstuele vlak ervaar Ludo beide hierdie 

ruimtes wat deur Westphal geїdentifiseer word. Met sy terugkeer na die Karoo om 

protes aan te teken teen hidrobreking, ervaar hy aanvanklik dat alles steeds is soos hy 

dit onthou, soos die lyne op sy handpalms – met ander woorde, die homotopiese 

representasies wat hy van sy grootwordwêreld het, stem ooreen met die werklike plek. 

Dit word egter betwis en omgekeer tot heterotopiese representasies wanneer hy sien 

hoe die werklike plek deur die mens se inmenging getransformeer is na “’n soort depot” 

vir die hidrobrekingstoerusting (13). 

Ludo se missie is egter om die fontein te besoek. Hy herinner homself daaraan dat hy 

daar is vir die fontein en ’n gevoel van opwinding neem van hom besit asof hy ’n geliefde 

gaan ontmoet. Aanvanklik beleef hy die omgewing by die fontein homotopies, soos wat 

dit in sy geheue vasgebrand is:  

Maar die biesiestroom loop mooi, en daar is die vertroude slierte slym en die reuk 

van opgedamde slik, die son wat skitter op die lope waar dit sterker vloei en ’n tros 

helder vinke aan riete met neste wat boepens oor ’n poel hang. (16) 

Vir Ludo is sy belewenis van sy grootwordplek bekend en hy reageer emosioneel op die 

geur van die grondwater wat soveel herinneringe terugbring:  

Hy kom by die fontein en buk. Die bekende geur van klipwater kom na hom op en 

slaan hom in die gesig. Hy word eers duiselig, want die geur dra soveel dinge wat hy 

vir so lank ontken het daarmee saam. Dan kom ’n kalmte oor hom, ’n oortuiging dat 

wat hy gedoen het tot nou toe reg was en so hoort. (16) 

Loeloeraai kniel by die fontein om hulde te bring met sy hele wese. Vir hom is hierdie 

area ’n utopie, want dit bestaan nog slegs in sy geheue. Hy leun vooroor en steek sy arm 
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diep in die donker water in en asem die vreemde reuk in. Die utopiese ruimte van sy 

jeug word nou ’n distopiese plek: 

Dis asof dit ’n reuk is wat die hele landskap inneem en nou ook sy lyf. 

Met sy arm diep in die water lig hy sy kop. Ludo hoor iets, ’n knarsing en ’n 

voortdurende gehamer: die bloed is in sy slape. Hy hoor en hy ruik en hy weet dit 

het begin. Sy lyf onthou al klaar die skade, dis reeds verlede. (18) 

Hy hoor die swaar masjiene wat gebruik word vir hidrobreking en ervaar die skerp pyn 

toe hy sy arm in die water druk: “Hy kyk nou verbaas terwyl water afdrup van sy 

ledemaat en met afsku kyk hy na sy arm en na sy hand en na die handpalm, waar saam 

met die vel ook die lyne op sy palm weggebrand is” (18). Hy hoor, ruik en weet dat die 

hidrobreking begin het. 

Smith (2013) dui aan dat plek in hierdie teks as ’n fisiese, materiële teenwoordigheid 

uitgedruk word en dat die hoofkarakter se verbondenheid met plek dui op 

ingeplaastheid – een van die kernmerkers van ’n ekokritiese literatuurbenadering. Die 

skokkende slot (soos hierbo aangehaal) dien vir haar as simboliese weerspieëling van ’n 

fisiese én emosionele verbintenis met die Karoo. 

Vir Tuan (1977:4) is plekke “centers of felt value”. Dit maak van plekke buigsame 

landskappe waarbinne sosiale verhoudings gesitueer is en waarmee mense kan 

identifiseer (sien die bespreking van Prieto (2011; 2012; 2013) in afdeling 2.4.2). Smith 

(2013) beklemtoon dat hierdie bondige Karooteks die rol betrek wat plek as geheue en 

as geskiedenis van die mens speel. Die geheue en herinneringe van mense is volgens die 

vertelling “dinge wat jy nie moet versteur nie, want dis die mites van plek” (10). 

As protesteks staan Gifkaroo vir Smith (2013) gevolglik midde-in die ekokritiese 

literatuurbeskouing wat die leser forseer om opnuut die verhouding tussen die mens en 

die niemenslike werklikheid in oënskou te neem. Dit spreek die ekologiese sensitiwiteit 

van die Karoo as plek aan en belig vir haar “die krisisse wat die mens-natuur-verbintenis 

in die gesig staar”. Smith (2013) tipeer Gifkaroo ook as ekoteks waarin getoon word hoe 

die mens deur plek gedefinieer kan word. Sodoende word ’n sosiale en politieke 

bewussyn van die effek van die mens se handeling op die natuur geskep. Die 

onherroeplike vernietiging van die Karoo deur rolspelers soos die petroleumreuse kom 

aan bod in Van Heerden se “politiek gelade teks wat ’n beroep doen op die sosiale 
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gewete van die mens” (Smith 2013). Die tipering Antroposeen-fiksie asook geostories of 

geonarratief van Latour (2014:30, 31) het hier ook betrekking. 

8.6 Die fiktiewe Karoo in Gifkaroo as ekologies sensitiewe biostreek 

Die Groot-Karoo bestaan uit ’n semiwoestyn en is volgens Almond (2017) se tese die 

bewaker van miljoene jare se geologiese rekords wat in die sedimentlae vasgevang is. 

Die Karoo word volgens Du Toit (2013) deur ’n dop van doleriet beskerm. Volgens 

Meyer (2012) het hierdie geologiese lae gevorm en omvangryke ontwikkeling van plant- 

en dierelewe plaasgevind tydens die tydperk waarin Suider-Afrika steeds deel van 

Gondwana was. 

Soos reeds volledig in afdeling 3.2 beskryf, maak dié unieke eienskappe van die Karoo 

dit tot ’n ekologies sensitiewe biostreek – ’n aspek wat ook afleesbaar is uit die Karoo 

wat in die protesteks gereflekteer word. Lynch e.a. (2012:3) en McGinnes (2005:189) 

het ooreenstemmende sienings van bioregionaliteit, naamlik dat ’n biostreek ’n 

onderskeibare streek is met natuurlike grense (soos riviere) en kenmerkende geografie, 

ekosisteme, herkenbare landvorme en ’n eiesoortige menslike kultuur. Grondgebruik, 

landbouaktiwiteite, taal, godsdienstige en kulturele praktyke, plaaslike kennis en 

plaaslike gemeenskappe vorm alles deel van dié menslike kultuur (sien afdeling 2.4.3.2). 

Die geografiese Karoo kan inderdaad as ’n unieke biostreek gesien word omdat dit aan al 

bogenoemde vereistes voldoen. Die Karoo wat in die Van Heerden-teks voorgestel word, 

vertoon eweneens die kenmerke van ’n biostreek. Ludo se beskrywing van die 

omgewing naby Cradock en sy verwysings na die Karooberge, -damme en -koppies 

bevestig hierdie tipering van die fiktiewe Karoo as biostreek. Hy beskryf ook die 

landbouaktiwiteite en gebruike van die plaaslike gemeenskap. 

Sale (2016) dui aan dat bioregionaliteit tot stand gekom het as reaksie op die 

omgewingskrisis waarin die wêreld tans verkeer. As filosofie impliseer bioregionaliteit 

dat nasies, heerskappye en groot politieke ekonomieë anti-ekologies is, en die aandrang 

deur Lynch e.a. (2012:3) is dat die mens bioregionale denke ontwikkel. Ludo kom tot die 

besef dat die regering die belang van die Karoo as ekologies sensitiewe area heeltemal 

verontagsaam het toe hulle hidrobreking gekies het ter wille van finansiële voordeel 

soos wat hulle “om die trog bondel” (8). 
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Bioregionaliteit, soos die OO, is ’n filosofie wat die belang van lewe in harmonie met die 

natuur beklemtoon (Sale 2016). Die bewaring van waterbronne, soos byvoorbeeld 

grondwater in ’n droogtegeteisterde streek soos die Karoo, is dus van kardinale belang 

(Tempelhoff 2005:476). Ludo redeneer dat die “gif” (8) wat deur hidrobreking in die 

ondergrondse water vrygelaat word “die petrolmaatskappy se nalatenskap [sal] wees, 

en die nalatenskap van die mense van daardie maatskappy met hul betaalde 

wetenskaplikes en hul groot aanlegte met die reuk van petrol en verdriet” (8). Damme 

soos Lake Arthur en Kommandodrif (sowel in die werklike Karoo as in die tekswêreld 

van die Groot-Karoo) is juis gebou om reënwater op te gaar en deur middel van kanale 

aan die dorp en die distrik beskikbaar te stel. Ludo beklemtoon sy pa se gevoel vir “die 

diepwater” (4) en hoe hy in die belang van elke boer opgetree het sodat die skaars water 

regverdig verdeel kon word. Sy vader het dit ook tereg die “politiek van water” genoem 

(5); ŉ frase wat aanleiding gegee het tot die subtitel van hoofstuk 8. 

Die vermoë om direk van die grond af te leef en sodoende skade aan die omgewing te 

beperk deur nie te veel op swaar industriële masjinerie of produkte te steun nie, is 

basies die sleutel tot bioregionaliteit. Alhoewel daar reeds sprake was van ’n impak van 

die mens op die natuur as gevolg van die kanaal- en tonnelsisteme waarvan gebruik 

gemaak is om water te versprei, was die boerderyaktiwiteit in die teks tog beperk tot 

vlak antroturbasie wat veel minder ingrypend was as die hidrobreking wat in die 

vooruitsig gestel is. Ludo se vader is deur die gemeenskap gesien as die gewer van groot 

gawes, voorsiener van voedsel en vooruitgang vir baie families (6). Die ondergrondse 

water was egter tot ’n groot mate “onaangetas deur die hand van die mens” (7). 

Flint (2015) sien bioregionaliteit nie bloot as ’n biogeografiese streek in terme van sy 

unieke kombinasie van plante, diere, geologie, klimaat en waterkenmerke nie, maar ook 

as ’n streek wat deur natuurlike grense én bepaalde lewende gemeenskappe gedefinieer 

word (sien afdeling 2.4.3). Tydens Ludo se bedevaart terug na die Karoo toe herleef en 

beleef hy al die eienskappe wat van die Karoo só ’n unieke area maak. Hy het ’n sterk 

aanvoeling vir die Karoo en beleef homself as “ingeburger” (3), oftewel ingeplaas of 

ingebed, in hierdie streek wat hy ook as sy “hartland” (8) sien. Soos wat hy die terugtog 

deur die Karoo aanpak, doen sekere herinneringe hulself aan hom voor. Die “droë 

Karoo” (6) bring die herinneringe aan die reuk van die “turksvyblomme in die donga 

agter hul huis” terug (12). Hy onthou die swart ysterklip met die dynserige haai Karoo 
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(3) waarop hy voorheen springbokke sien pronk het (4). Ludo onthou die kwêvoëls in 

die doringbosse (5) terwyl hy “die ruik van plante en grondsoorte en klippers” (5) 

herleef. Dié water met “die krag van die Karoo” (6) en die geheue van “lope en dongas en 

bergkaroo en groot riviere en blitsvloede” (5) roep hy weer voor sy gees. Hy dink nie 

aan die “Karoo as halfwoestyn” (8) nie, maar roep die soetwater “Karoofonteine” (9) wat 

uit die “kliplae” (9) sypel in herinnering. Vir hom is dit unieke “oerwater” (17) wat teen 

menslike inmenging beskerm moet word. Die “klipbanke” (2) en “stulpings” (2) wat 

deur die “verleggings van magma” (2) veroorsaak is en elke “deining” (2) van die 

landskap is bioregionale aanduiders van die spesifieke biostreek wat in die teks 

verbeeld word. 

Die finansiële voordele van hidrobreking teenoor die skade aan die omgewing word ook 

deur Ludo opgeweeg wanneer hy aanvoer dat die “armoedige” Karoomense hoop dat die 

aardgas hulle lewens gaan verbeter: “werk, en brood op die tafel” (13). 

Die Karoo as sensitiewe en onvervangbare biostreek word ernstig bedreig deur 

eksplorasieplanne soos hidrobreking. Daar is reeds daarop gewys dat hidrobreking van 

die Karoo nie net die hooftema van Gifkaroo is, maar ook Van Heerden se dryfveer was 

vir die skryf van die protesteks. Vanweë die Karoo se unieke geologiese strukture waar 

gas tussen die skalielae vasgevang is, kon die groot oliemaatskappye die skaliegas “oes” 

(7). 

In Gifkaroo word Ludo gemotiveer om deel te neem aan protesaksies teen hidrobreking 

in die ekologies sensitiewe biostreek van sy jeug. Dit is die herinnering aan sy pa se 

protes om die gemeenskapsaal op Cradock teen slopingsplanne te beskerm wat hom 

aanspoor om deel te neem aan die protesaksie in Kaapstad teen hidrobreking in die 

Karoo. Ludo het nog nooit vantevore aktief deelgeneem aan enige protesaksies nie en 

het voorheen geglo dat ’n “stil protes” net so treffend soos publieke demonstrasies is 

(11). Terwyl hy aan die demonstrasie in Kaapstad deelneem, het hy gedink: “Optogte is 

soos water, het hy gedink: dis nooit sommer net ’n optog nie, dis ’n metafoor” (11). 

Hierdie gedagtes en sy ongemak met die eng grense van aktivisme het hom laat besluit 

om sy eie stil protes aan te teken, maar daarvoor sou hy na die Karoo moes terugkeer. 

Op pad daarheen fantaseer hy oor moontlike protesoptredes soos byvoorbeeld om gif in 

’n petroleumingenieur se koffie te gooi (12). 
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Rey (2015:26) beklemtoon dat die bioregionale perspektief in opposisie staan met die 

verbruikerskultuur met sy tipiese gebrek aan rentmeesterskap ten opsigte van die 

natuur. Loeloeraai dink terug aan sy pa se wyse woorde in hierdie verband en dit dien 

vir hom as morele kompas: “En ons hou alles net in pag vir dié wat na ons kom, ons 

kinders. Dis ons wagbeurt nou, en ons moet kan ‘Werda!’ roep wanneer nodig” (11). Hy 

besef dat die mens bloot die rentmeester is wat die natuurlike elemente in die Karoo 

moet beskerm. 

Kuns en letterkunde speel volgens Lynch e.a. (2012:3) ’n belangrike rol daarin om die 

unieke karakter van ’n biostreek te weerspieël en ontwikkel. Van Heerden se oeuvre is 

tekenend hiervan en Gifkaroo is as protesskrif ’n voorbeeld hiervan. In Gifkaroo herroep 

Ludo die “mites van plek” (10): “die verhaal van dinge wat jy nie moet versteur nie” (10). 

Hierdie verhale staan vir beide Van Heerden as reële outeur en sy fiktiewe teenhanger 

Ludo Loeloeraai die gevaar om tydens hidrobreking saam met die natuur vernietig te 

word. 

8.7 Gevolgtrekking  

As vorm van verset teen die voortslepende aanslag op die Karoo vir skaliegasontginning 

deur ’n proses van hidrobreking, publiseer Van Heerden in 2012 ’n 18 bladsy lange 

protesteks getiteld Gifkaroo met die voorneme om dit aan uitvoerende hoofde van 

petroleummaatskappye te stuur. Daar is hierbo al gewys op die gestroopte voorkoms 

van die bandontwerp, wat slegs die veelseggende titel en outeursnaam op ’n skoon bruin 

kartonpapieromslag vertoon. Die keuse van ’n eenvoudige omslag saam met die gratis 

beskikbaarstelling van die teks (waarvan daar ’n beperkte oplaag gedruk is), is boonop 

’n antikorporatiewe stellingname teen kommersialisering (sien Bylaag A, afbeelding 14). 

Gifkaroo word deur Viljoen (2013:1) bestempel as voorteks van Klimtol (2013), en 

daarmee sit Van Heerden die patroon voort wat in Kikoejoe (1996), In stede van die liefde 

(2013) en Die biblioteek aan die einde van die wêreld (2019) gevolg word. 

Soortgelyk aan die vorige romans onder bespreking, is die Oos-Kaapse Karoo (en 

spesifiek die Moordenaarskaroo) weer die kontaksone – om Nuttall (2009:1) se term te 

gebruik – waar die interaksie tussen die menslike en die niemenslike uitspeel. Die Karoo 

as ekologies sensitiewe biostreek (vergelyk afdeling 8.6) word toenemend bedreig deur 

die mens se antroposentriese strewe om onderaardse hulpbronne te onttrek. Die mens 
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benut gevolglik sy tegnologiese voorsprong om as vuurspesie hidrobrekings- en 

olieboorprojekte te loods op soek na fossielbrandstowwe soos skaliegas en olie (Steffen 

e.a. 2007). Die grootste beswaar deur omgewingsaktiviste is dat die proses van 

hidrobreking die ondergrondse watertafel kan besoedel. Dit is waarteen die protagonis 

in Gifkaroo, Ludo Loeloeraai, betoog wanneer hy besluit om ’n bedevaartsreis na die 

Karoofontein van sy jeugjare te onderneem. Binne die magies-realistiese sfeer wat daar 

in die teks geskep word, ontpop Ludo as aktivis (na analogie van die tradisie van 

aktivisme wat sy vader reeds daargestel het) teen die voorgenome hidrobreking in sy 

“hartland”. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat hy juis daarom beskou kan word as 

die fiksionele teenhanger van Van Heerden, die outeur van die protesteks. 

Die noodsaaklikheid van water in die Karoo word onderskryf deur die gekose motto by 

hierdie hoofstuk waar die Bybelse segswyse in 1 Korintiërs 13 aangepas word in die 

protesteks om aan te toon dat die woord “water” selfs mooier is as die woorde “geloof, 

hoop en liefde”. Harman (2010), Iovino (2012) en Cohen (2014) se oortuigings dat 

water as materie nie passief is nie, maar handelend en selfs verhalend kan optree, word 

ondersoek in afdeling 8.2.1 (waar water se dinamiese vermoëns uiting vind met behulp 

van magies-realistiese ingrepe) en 8.2.2 (oor die sentraalstelling van water as materie). 

In laasgenoemde afdeling word die narratologiese aard van materie verreken wanneer 

aangehaal word dat kanaalwater “die geheime en verhale” van kleiner stroompies, 

grootriviere en blitsvloede “vertel” (5). Die nosie dat daar ’n interaksie (Barad 2007) of 

alliansie (Cohen 2014) plaasvind tussen mens en materie wat kan lei tot ’n materiële 

uitruiling van subjek-objek-rolle, word duidelik uit die beskrywings van Ludo se 

onlosmaaklike band (en later aardwording) met die Karoo. Ludo beleef die 

gewaarwording van geologiewording deur ’n intense hunkering van sy liggaam na die 

fonteinwater van sy jeug. 

Sy geologiewording word in afdeling 8.4 bespreek waar hy homself in die slotparagraaf 

van die protesteks by die fontein bevind wat nou ’n distopiese ruimte geword het weens 

die omgewingskade wat deur hidrobreking veroorsaak word. Sy arm se vel word 

afgestroop deur die giftige besoedelde water en hy besef dat die stryd verlore is: “Hy 

hoor en hy ruik en hy weet dit het begin. Sy lyf onthou klaar die skade, dis reeds verlede” 

(18). 
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In afdeling 8.5 is ’n geokritiese lesing volgens Westphal (2011b) se model onderneem 

om die gevoelstemming (“sense of place”) van die Karoo as fiktiewe plek uit te wys en 

om voorbeelde te verskaf van Ludo se ingeplaastheid. 

Die Antroposeen-perspektief op Gifkaroo word benewens die bespreking van 

geologiewording in afdeling 8.4, ook in afdeling 8.3 voorgehou waar die mens beskryf 

word as vuurspesie wat volgens Steffen e.a. (2011) die biologiese materiaal van die 

aarde verander deur vuur te manipuleer. Die antroposentriese projek van hidrobreking 

is immers ook die hooftema van die roman, en die mens se voetspoor sal as gevolg van 

dié hidrobreking afgelees kan word uit die geologie. Dis opvallend dat die hidrobreking 

in boerderyterme beskryf word as “oes”, “jagtery” en “nuwe soort boerdery”. 

Smith (2013) plaas die teks tereg in die kader van ekotekste of ekoliteratuur omdat ’n 

kontroversiële omgewingskwessie soos skaliegasontginning daarin uitgebeeld word. Dis 

egter ook moontlik om Latour (2014:30, 31) se term geostorie (“geostory/ 

geonarrative”) te betrek met verwysing na Gifkaroo, synde ’n teks waarin ’n geologiese 

verhaal vertel word. Marshall (2015:524) se beskrywing van Antroposeen-fiksie as 

fiksie waarin ’n selfrefleksiewe bewussyn na vore tree tydens kernmomente (soos 

hidrobreking), is by uitstek ook ’n gepaste genretipering vir Gifkaroo. 
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HOOFSTUK 9 
Samevatting en slotsom: ’n 
ruitverwysing 

Think of what the Anthropocene proposes: we are now able to 
establish scientifically that there were epochs of planetary 
existence prior to humans, and prior to conditions that would 
have enabled life as we know it. From a capacity in the present – a 
capacity to read certain marks – we can posit a time beyond our 
own existence. That same capacity is able to imagine, again from 
the present, a time when we will be readable – when the human 
species will have inscribed itself as a distinct geological strata 
[sic]. 

(Colebrook 2014:4) 

9.1 Opsommende inleiding 

Die Antroposeen is volgens Latour (2014) een van die belangrikste eietydse konsepte 

sedert die modernisme en verwys (soos in die voorafgaande hoofstukke betoog word) 

na die epog van die mens, waar antroposentriese handelinge die aardsisteme op ’n 

geologiese skaal onherroeplik verander (Crutzen & Stoermer 2000; Gregory & Lewin 

2014:171; Steffen e.a. 2007:614). Die mens word derhalwe as geologiese krag erken wat 

die menslike geskiedenis op die aarde ingraveer sodat dit leesbaar sal wees selfs op ’n 

tydstip wanneer die mens moontlik nie meer bestaan nie (sien afdeling 2.3.2.4). Dit is 

binne hierdie konteks dat Colebrook (2014) in “The Anthropocene and the archive” na 

die aarde as argief verwys – ’n gedagte wat ook vanuit die staanspoor in die titel van 

hierdie studie weerspieël word. 

Haraway (2016:44) beskryf die Antroposeen as tydruimtelike globale fenomeen (“this 

time-space-global thing”), en die geologiese wending wat deur die Antroposeen ingegee 

word, kan daarom nie werklik gesien word as losstaande van diskoerse oor tyd, 

ruimte/plek en materialiteit nie. Die eksemplariese Karootekste van Etienne van 

Heerden word dus daarom deur die multifokale lens van geologie-materialiteit-

geografie beskou. 

Die ruitverwysing vir hierdie studie oor Van Heerden se Karootekste is die kritiese 

ruimte waarbinne drie opvallende wendinge in die menswetenskappe met mekaar in 
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gesprek tree. Hierdie materiële, geologiese en ruimtelike wendinge word in hoofstuk 2 

bespreek met verwysing na teoretiese aspekte wat die kern vorm van elkeen van hierdie 

betrokke paradigmaverskuiwings. 

Die oorhoofse doelwit, soos in hoofstuk 1 in die vooruitsig gestel, is om te illustreer dat 

die geheel of saamdink van die afsonderlike teoretiese wendinge uiteindelik kan lei tot 

’n vernuwende geogebaseerde lesing (hier van Van Heerden se fiksie) wat groter as die 

som van die onderskeie dele is. Met hierdie gekombineerde geotaal of leksikon – wat in 

beginsel strook met De Bruyn (2013) en Smith (2021) se “geojargon” – is vyf van 

Etienne van Heerden se Karootekste in chronologiese volgorde van publikasie ontleed: 

Toorberg (1986) in hoofstuk 4, Die stoetmeester (1993) in hoofstuk 5, Kikoejoe (1996) in 

hoofstuk 6, Die swye van Mario Salviati (2000) in hoofstuk 7 en Gifkaroo (2012) in 

hoofstuk 8. 

Die rasionaal vir hierdie tekskeuses word onderskeidelik in afdeling 1.2, 1.6 en 3.3.2.7 

uiteengesit. Die aardgesentreerde en ingeplaaste karakter van die eksemplariese tekste 

vereis selfs so ’n geogebaseerde lesing. Hierdie navorsingsonderneming gee in beginsel 

gehoor aan Viljoen (2017) se suggestie dat die verskillende fasette van die Karoo in Van 

Heerden se werk “sorgvuldige ontleding” verg. 

Hoofstuk 1 bevat ’n kontekstualiserende inleiding. In hoofstuk 2 (Konteks en teorie: die 

materiële, geologiese en ruimtelike wendinge) word daar uitgebrei op verskeie 

kernkonsepte van die Antroposeen, soos byvoorbeeld geologiese tyd (sien afdeling 

2.3.2.3), antroposentrisme (afdeling 2.3.2.5) en antropogenese (afdeling 2.3.3). Die 

gevolgtrekking in afdeling 2.5 verskaf ’n bondige opsomming van die belangrikste 

insigte wat voortspruit uit die bespreking in hoofstuk 2. Om herhaling te vermy, sal daar 

dus nie weer hier daarop uitgebrei word nie. 

Hoofstuk 3 (Die Karoo: oerbedding van die vertelkuns) bied ’n oorwegend plek-

gebaseerde beskouing van die Karoo, wat aangevul word deur metadata wat as bylae 

aangeheg is – soos kaarte (werklik en fiktief), stofomslae, foto’s en geslagsregisters. In 

afdeling 3.1 en 3.2 word ’n brug geslaan tussen die teorie oor plek in afdeling 2.4 en die 

fossielryke Karoo as georuimte wat geprojekteer word in die werk van verskeie 

skrywers wat met die Karoostreek geassosieer word – tot die mate waar daar in 
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Westphal (2011b) se terme ’n “identitarian essence” of ook “sense of place” van die 

Karoo begin ontstaan. 

In afdeling 3.3, oor die literêre Karoo, volg ensiklopediese inskrywings oor C.J. 

Langenhoven, Abraham H. de Vries, Elise Muller, Olive Schreiner, Guy Butler en Athol 

Fugard. Hierdie skrywers gebruik volgens Aucamp (1998:403) die Karoo nie slegs as 

“dekor” nie, maar bied die geografiese streek en die literêre teks as “ondeelbare 

eenheid” aan; en beïnvloed mekaar natuurlik ook onderling. Dis veral Schreiner wat op 

meerdere vlakke as “vroedvrou” meepraat in die Van Heerden-oeuvre. In afdeling 3.3.2.7 

val die klem op Van Heerden se “magnificent obsession” met die Karoo, en daar word 

onder meer verwys na sy tuisblad (https://etiennevanheerden.co.za/), onderhoude, 

resensies, vakwetenskaplike artikels en ook die erkennings agter in sy romans wat 

hierdie verbande toelig. Twee verdere teoretiese literêre konsepte wat as 

oeuvrekenmerke by Van Heerden identifiseerbaar is, naamlik die magiese realisme en 

die literêre troop van die onderaardse, kom onderskeidelik in afdeling 3.4 en 3.5 aan 

bod. Hierdie twee aspekte word in die toepassingshoofstukke betrek soos wat die 

diskoersargument dit vereis (en nie in aparte onderafdelings nie). 

Die algemene of kontekstuele navorsingsvrae rondom die teoretiese onderbou van die 

drie wendinge asook die magiese realisme en die onderaardse, soos geformuleer in 

afdeling 1.3.1, word in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 aangespreek. Hoofstuk 4 tot 8 betrek 

daarna telkens een van die gekose tekste wat deur die loop van die betrokke hoofstuk 

ontleed word met behulp van die geotaal wat in die voorafgaande hoofstukke verwerf is. 

Die doelstelling was om in die toepassingshoofstukke die teksspesifieke navorsingsvrae 

soos uiteengesit in afdeling 1.3.2 te beantwoord. In elke hoofstuk is daar dus, telkens 

met verwysing na ’n spesifieke Van Heerden-teks, gepoog om antwoorde te verskaf oor: 

  die vergestalting van die Antroposeen en gepaardgaande geologiese konsepte 

soos antroposentrisme, geologiese tyd en geologiewording; 

  die romanmatige uitbeelding van materie as teks asook materiële uitruiling 

tussen die menslike/subjek/kultuur en niemenslike/objek/natuur; 

 die wyse waarop Westphal se geokritiek, aangevul met uitsprake deur onder 

meer Tally, Prieto en Buell, lig werp op aspekte van ruimte, plek en 

ingeplaastheid asook bioregionaliteit; 
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  die referensiële verhouding tussen die Karoo as georuimte en die tekstuele 

Karoo, en 

 die wyse waarop die magies-realistiese modus en die onderaardse troop die 

uitbeelding van die geologiese, materiële en geografiese dimensies van die teks 

ondersteun en bemiddel. 

9.2 Bevindings 

Die aangehaalde stelling van J.M. Coetzee (1988:112), naamlik dat die plaasroman 

wentel rondom “farming families regenerating themselves endlessly out of the earth” 

het relevansie vir al die (herskrewe) plaasromans wat in die studie betrek word: 

Toorberg, Die stoetmeester en Kikoejoe. Met verwysing na Die swye van Mario Salviati is 

die genretipering “dorpsroman” (Du Plooy 2000) al gebruik, maar die Karoodorp 

Tallejare bestaan ook oorwegend uit ’n landbougemeenskap waarvan die Berghs as 

bekende volstruisboere deel is. Selfs die omstreke van Cradock, waar Ludo Loeloeraai 

grootword en waarheen hy terugkeer, is ’n landelike omgewing met landerye en 

topografiese bakens soos riviere, berge, damme en fonteine. Dat al die eksemplariese 

tekste as aardgebaseerde narratiewe bestempel kan word, val dus nie te betwyfel nie, en 

dit word bevestig deur die identifisering van veelvuldige geografiese, materialiteits- en 

geologiese of Antroposeen-merkers in die tekste. Vergelyk vir ’n oorsig in hierdie 

verband die gevolgtrekkings oor die afsonderlike tekste in afdeling 4.6, 5.6, 6.7, 7.5 en 

8.7. 

Die Moolmans (sowel die Familie as die Skaamfamilie), Butlers, Latskys en Berghs woon 

en boer almal in die Karoo, en Ludo spandeer sy jeugjare daar. Die referensiële 

verhouding tussen die Karoo as georuimte of werklikewêreldplek (waar ook Van 

Heerden sy kinderjare deurbring) en die geprojekteerde tekswêrelde of 

niewerklikewêreldplekke word in elke hoofstuk ondersoek as sogenaamde “real-and-

imagined-places”. Toorberg, Halesowen en Cradock het byvoorbeeld spesifieke 

outobiografiese konnotasies en is volgens Van Heerden aantoonbaar op ’n landkaart. 

Van Heerden (sien Terblanche 2017) voer trouens aan dat al sy romans “geplot” kan 

word op die fiktiewe kaart van die Karoo wat by 30 nagte in Amsterdam aangeheg is 

(vergelyk Bylaag A, afbeelding 1). Port Cecil en Tallejare is egter meer versoenbaar met 

die konsep “imprecise geography” waarna Piatti e.a. (2009) verwys, aangesien 
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eersgenoemde ’n verbeeldingryke sameflansing van plekke soos Grahamstad, Oos-

Londen en Port Elizabeth is (maar wel in die geografies-identifiseerbare Keistreek val), 

terwyl Tallejare volgens Van Heerden nie op die landkaart gevind sal word nie, maar tog 

wel (soos die meeste van sy tekste) in die Moordenaarskaroo afspeel (Terblanche 2017). 

Topografiese bakens soos Toorberg (Bylaag A, afbeelding 6), Halesowen en Buffelskop 

(Bylaag A, afbeelding 11), die Keistreek (Bylaag A, afbeelding 8), die Visriviervallei by 

Cradock (Bylaag A, afbeelding 15) en selfs die Moordenaarskaroo kan kompleet met 

GPS-verwysings op werklike kaarte opgespoor word. 

Soos wat die literêre geografie dit vereis (sien afdeling 2.4.4), word die leser (of dan 

literêre geograaf) by implikasie ook kaartleser wat volgens Piatti e.a. (2009) met behulp 

van die metadata wat verskaf word die geografiese horison van die teks probeer 

visualiseer. Net soos die fiktiewe kaart in Bylaag A (afbeelding 1), is die stofomslae 

(waarvan afbeeldings opgeneem is in Bylaag A) ook betekenisdraende newetekste wat 

leidrade verskaf, en die moontlike interpretasies hiervan word in elke toepassings-

hoofstuk aangespreek. 

Die gevolgtrekking van Soja (1996) en Smith (2021), naamlik dat daar in literêre tekste 

’n derde ruimte (die sogenaamde “real-and-imagined place”) ontstaan waar die eerste 

twee ruimtes (synde georuimtes en tekstuele ruimtes) op mekaar “voed en inspeel” 

(Viljoen 2017), geld dus vir Van Heerden se uitbeeldings van die Karoo (sien afdelings 

3.1 en 3.3.2.7 asook die bespreking van plek in elke toepassingshoofstuk: afdeling 4.4, 

5.4, 6.4, 6.5, 7.4 en 8.3.1). Hierdie fiktiewe plekke word egter telkens outentiek 

uitgebeeld op ’n wyse wat versoenbaar is met die geografiese Karooruimte as biostreek 

(sien afdeling 4.5, 5.5, 6.6 en 8.6 oor bioregionaliteit). Hierdie realistiese uitbeeldings 

geskied ten spyte van die magies-realistiese gebeure wat, volgens Faris (2004), op so ’n 

wyse in tekste (ook by Van Heerden) manifesteer dat dit nie die realistiese uitbeeldings 

sonder meer ontwrig nie. 

Die (roman-)karakters se ingeplaastheid (“enmeshment” volgens Soja 2010) of plek-

gebondenheid word telkens ondersoek met behulp van Westphal (2011b) se geokritiek 

en veral die beginsel van veelsintuiglikheid. Die meeste karakters (soos StamAbel 

Moolman, Waterwyser du Pisani, HansBoesman, Kaatjie Danster, Slams, Sarah Butler, 

Siener Wehmeyer, Fabian Latsky, Reuben en Ludo Loeloeraai) ken die area en/of plaas 

soos die palm van hulle hand (en dit word soms presies só verwoord). Hierdie vermelde 
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karakters besit die gawe om die natuurtekens te kan lees en is fyn ingestem op hulle 

omgewing en selfs veranderinge in die weerpatrone (sien afdeling 4.2). Sarah Butler in 

Die stoetmeester is ’n karakter wat verontrus is oor die ongewone klimaatstoestande: die 

visse swem stroomop, ’n tweekoppige kalf word gebore, buiteseisoenale sneeu val en 

daar is boonop die koms van ’n komeet (sien afdeling 5.2.2.1 en 5.2.2.4). Marshall (2019) 

identifiseer Antroposeenfiksie juis as fiksie waarin daar, soos in The hungry tide van 

Amitav Ghosh (maar ook in Die stoetmeester – LR) oor klimaatverandering berig word. 

Dié aardsgebondenheid (of geofilie) van die romankarakters word byvoorbeeld op 

magies-realistiese wyse geïllustreer met verwysing na die geval van die doofstom Mario 

Salviati, waar die klip met die kaart selfs in sy handpalm vasgroei. Die terugkerende 

spookkarakters – soos onder meer StamAbel en die dooie verteller Siener Wehmeyer – 

bevestig ook in magies-realistiese trant die (gestorwe) karakters se plekgebondenheid 

(Van Graan 2017). 

Die menslike of antroposentriese aktiwiteite wat in die tekste uitgebeeld word, bevestig 

dat die Moolmans, die Latskys, die Butlers en die Berghs hulself as heersers oor die 

natuur sien en nie skroom om daarmee in te meng nie – daar is vele verwysings na die 

tem of die “makmaak” van die aarde deur die betrokke families: “Ons sal Afrika mak 

boer” (Kikoejoe 65). Vergelyk ook die boerdery-aktiwiteite soos die bewerking, 

beweiding, beplanting en indringing van grond deur die Moolmans en StiefMoolmans op 

Toorberg (afdeling 4.2 en 4.3); die teel van floubokke op die Butlers se plaas Fata 

Morgana (afdeling 5.2.2.2 en 5.3.1.3); die safari-bedrywighede op Cawood Butler se 

jagplaas Monomotapa; die bedryf van ’n gasteplaas en die verbouing van lusern op 

Halesowen, en die volstruisveerboerdery van Meerlust Bergh en Irene Lampak (afdeling 

7.3.3). Selfs die hidrobreking word deur Ludo beskryf as “’n nuwe boerdery of jagtery” 

(Gifkaroo 12). 

Op al die fiktiewe Karooplase wat ter sprake kom, is daar ’n voortdurende soeke na 

water, en die waterfiskaal as romankarakter figureer in drie van die tekste (Toorberg, 

Kikoejoe en Gifkaroo). Die aanwys van water deur geoloë en waterwysers of 

waterdwalers figureer insgelyks. Op Toorberg word daar geboor (die sogenaamde vlak 

antroturbasie in Antroposeen-terme) nadat die fonteine opdroog, en eers nadat Abel die 

boorpunt begrawe en homself daarmee aan die natuur oorgee, sak die reën uit. Daar is 

verwysings na die konstruksie van paaie en spoorlyne; die bou van ’n akwaduk 
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(Toorberg) en kanale (die Scanlan-sluis of -kanaal in Kikoejoe en die Blitswaterkanaal in 

Die swye van Mario Salviati) asook na die bou van damme soos die bestaande 

Kommandodrifdam, Lake Arthur en die voorgenome Verwoerddam (Kikoejoe en 

Gifkaroo). In Gifkaroo verwoord die waterfiskaal hierdie ewige bemoeienis met 

lewegewende water as “die politiek van water”, en die kwessie van hidrobreking wat die 

ondergrondse watertafel besoedel is juis dít waarteen Ludo in opstand kom. 

Die ondergrondse water aktiveer ’n onderaardse troop in die Van Heerden-oeuvre – net 

soos die goud op Tallejare (wat uiteindelik in die spoelsloot op die Weemoedvlakte 

oopgespoel word en in die geraamtes se hande ontdek word), die olie op Katedraalplein 

in Port Cecil en die skaliegas naby Cradock. Ivanovich (2018) se term “human-mineral 

intimacies” is ’n effektiewe beskrywing vir dié komplekse verhouding tussen mens en 

materie (sien afdeling 5.2.2.3, 5.3.1.2, 7.2, 7.3.1, 7.3.2 en 8.2). Yusoff (2015a) se mitiese 

Antropos wat onderaardse hulpbronne wil onttrek vir eie menslike behoeftes het ook 

hier betrekking met verwysing na die water, olie, goud, en skaliegas. Vir MacFarlane 

(2019) is die onderaardse eksploitering van aardse rykdom reeds ’n vooruitwysing na 

die Antroposeen, en in die tekste onder bespreking is daar meerdere verwysings na 

onderaardse ruimtes soos boorgate, grafte, spelonke en grotte asook die onderaardse 

tonnelstelsel vir die proses van hidrobreking. Verwysings na die aarde se “pens” en 

“baarmoeder” kom byvoorbeeld voor in Die stoetmeester en Die swye van Mario Salviati. 

Die aanwesigheid van fossiele as geologiese tydsaanduiders sluit hierby aan. 

Al die menslike bedrywighede (landbou, konstruksie en mynbou) waaroor daar in die 

literêre tekste onder bespreking berig word, dra implisiet by tot die vorming van 

Antroposeen-grond. Die mens word dus in die Van Heerden-tekste uitgebeeld as 

geomorfiese agente wat deur antroposentriese optrede hulself in die aarde inskryf deur 

’n spoor in die geologiese strata agter te laat. Die menslike geskiedenis word dus op 

hierdie wyse afleesbaar uit die geologie en sodoende word die aarde by implikasie in die 

eksemplariese tekste uitgebeeld as argief. Die argivale krag van klip blyk veral duidelik 

uit ’n teks soos Die swye van Mario Salviati. 

Die feit dat daar in twee van die tekste, naamlik Toorberg en Die swye van Mario Salviati, 

geslagsregisters aangeheg word (vergelyk Bylaag A, afbeelding 5 en 13), wys vooruit na 

verskillende tydskale in die tekste, naamlik die sogenaamde “shallow time” (tydskale 

wat die menslike geskiedenis bestryk) en “deep time” (geologiese tyd). Dit sinjaleer dus 
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alreeds ’n sin vir genealogiese opeenvolging en die oorskryding van tydsgrense. Maar 

selfs al neem die suggestie van verskillende geslagte van die families Moolman, Riet, 

Bergh en Pistorius die verhaalgegewe verder terug as net een generasie, word daardie 

menslike geskiedenis oor generasies heen steeds uitgebeeld as nietig vergeleke met 

geologiese tyd (soos aangedui deur die Antroposeen-merkers). Die jukstaponering van 

geologiese tyd met menslike tydskale opper by implikasie ook die moontlikheid van ’n 

toekomstige epog waar die mens self uitgesterf is en sy bestaan slegs nog uit die 

geologiese strata van die aarde afgelees kan word (Colebrook 2014; De Bruyn 2006, 

Latour 2004). 

Voorbeelde van sulke geologiesetydsmerkers is byvoorbeeld die verwysings na 

“dinosourusse” waarvan die geraamtes “in die klei onder die aarde vassit”; fossielskulpe 

in die lawa-agtige klipbanke wat die Karoo se voorgeskiedenis aantoon (Kikoejoe 130); 

die selakant wat terugtrek in die dieptes van die see, en die oerskedel wat Abel Moolman 

oopploeg en later terugplaas in die grond om daar bewaar te bly. Dis ook opmerklik dat 

Van Heerden op die agterkant van die stofomslag van Kikoejoe met die skedel van ’n 

vlakvark poseer (sien Bylaag A, afbeelding 10). Vergelyk ook die deurlopende 

verwysings na geoloë, paleontoloë en argeoloë in die onderskeie tekste. Die uitbeelding 

van die prehistoriese landskap en die “fossielvis” of “oervis” (naamlik die selakant) in 

Die stoetmeester moet in hierdie verband spesifiek vermeld word (sien ook die roman se 

stofomslag in Bylaag A, afbeelding 7). 

Rotstekeninge speel in Toorberg ’n belangrike rol omdat dit daarop dui dat die geologie 

die opeenvolgende lae van die geskiedenis bewaar (soos in ’n argief). Die Skaamfamilie 

kan in Toorberg se grot lê en hulle eie geskiedenis in die vorm van rotstekeninge voor 

hulle uitgebeeld sien. In Die swye van Mario Salviati het die San insgelyks hulle 

teenwoordigheid in die vorm van rotstekeninge (wat mense, diere en die landskap 

uitbeeld) op die grotwande van Berg Onwaarskynlik deur hierdie inskripsies bevestig. 

Dit is ook die verseëlde grot teen Berg Onwaarskynlik waarin die roetekaart na 

Goudseput bewaar word, en wat uiteindelik tot niet gaan. 

Vergelyk die volgende sleutelaanhaling (wat juis daarom gedeeltelik weer hier herhaal 

word) uit Die swye van Mario Salviati, waar klip soos volg as merker van geologiese tyd 

voorgehou word: 
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Sagte, harde klip [...] Ek ruik in jou die smelt en omdolwings van jare gelede, toe God 

nog die mens aan die droom was, toe jy, ouer as ons almal, hier gebore is uit 

materiale so sag en vloeibaar soos water. Aan die begin van alle dinge was jy daar, jy, 

met jou ruwe wange soos die gelaat van ’n ou vader; dalk God self; dalk God as klip; 

as stil ding hier tussen ons, as niks en alles; oral teenwoordig; die grond onder ons 

voete. (185) 

Die natuur kom in opstand teen die mens se heerskappy wanneer die water herhaaldelik 

“weier” (Toorberg, Die swye van Mario Salviati). Timothy Morton se konsep van die 

vreemde vreemdeling word gebruik om die weierwater, die floubokke en die oliebron 

wat ontspring en weer skielik uitbrand te verduidelik (sien afdeling 5.2.2.2 asook 5.3.1.2 

en 5.3.1.3). ’n Romanaanhaling soos “Toorberg bied weerstand” verwoord insgelyks 

hierdie verskynsel (150). Die aarde (en spesifiek die Karoo) word respektiewelik in die 

geselekteerde tekste beskryf met adjektiewe soos “nukkerig”, “jaloers”, “dwars” en 

“onbegryplik” (Toorberg); “veeleisend”, “ongenaakbaar” (Die stoetmeester); “verstokte”, 

“verstikkende”, “genadeloos”, “meedoënloos”, “onverbiddelik” (Kikoejoe); “nors” en 

“vies” (Die swye van Mario Salviati). 

Iovino (2012b) en Smith (2015) se idees oor verhalende materie wat agentskap besit 

word bestendig in die tersaaklike afdelings oor die materiële ruimtes in die tekste (sien 

afdeling 4.2, 5.2.2, 6.2, 7.2 en 8.2). ’n Toenemende fokus op die subjektiwiteit van 

materie sluit aan by die posthumanisme, en Cohen (2014, 2015a; 2015b) gebruik die 

term “inhuman ecologies” om te verwys na hierdie posthumanistiese klemverskuiwing. 

In Van Heerden se tekste word selfs die berge en riviere uitgebeeld as materie met hulle 

eie buie en temperament – en dus persoonlikheid. Toorberg word dikwels as nors en 

iesegrimmig uitgebeeld. Buffelskop word beskryf as die donker berg wat oor Olive 

Schreiner se sarkofaag waak terwyl dit oor die Visriviervallei uittroon. Berg 

Onwaarskynlik is bekend daarvoor dat dit die mense se geheime in ’n grot bewaar, en 

staan dan ook bekend as berg van geheime. 

Dat Toorberg byvoorbeeld die getuie van Druppeltjie se dood is, dat die water weier, dat 

die klipbanke in bondgenootskap (soos Cohen dit verwoord) met die water tree en dit so 

teen die boorpunte beskerm, dat die Kei- en Visrivier “buie” het; dat die mens 

“broodboom” word – dit is alles maar slegs enkele bewyse van sogenaamde 

transliggaamlike materiële uitruiling (Alaimo 2010; Iovino 2012; J. Smith 2014). 
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Hierdie oorbrugging van die grense tussen natuur/kultuur en objek/subjek word 

saamgevat in Haraway (2015) se frase “natureculture”. Ivanchikova (2018) verwys in 

hierdie verband na die verwikkelde en verweefde saambestaan van die “bios” en die 

“geos” in fiksie van die geologiese wending. Marshall (2015) beweer dat een van die 

kognitiewe implikasies van die Antroposeen juis is dat die verhouding tussen die 

menslike en niemenslike (of meer-as-menslike, volgens Smith 2014a) wêreld in literêre 

tekste ondersoek word. In die vermelde afdelings oor die materiële ruimtes word 

afdoende bewys gelewer van die stelling dat die wisselende verbande tussen menslik en 

niemenslik ook ’n wesenskenmerk van Van Heerden se fiksie is. 

Die romankarakters in die tekste onder bespreking ondergaan ook ’n proses van 

antropogenese of geologiewording. Die Moolmans van Toorberg keer almal ná hulle 

dood na die familieplaas terug om een te word met die grond (soos Druppeltjie du 

Pisani). Latsky “drup” van die Karoo se rand af tydens ’n LSD-hallusinasie; Olive 

Schreiner keer terug na die aarde in haar klipgraf (en staan weer op); Sarah Butler 

voorsien haar eie asook haar man se eenwording met die landskap na hulle dood (as vis, 

aalwyn, broodboom); Mario Salviati word klip tydens die aftasting van sy klipbeeld; en 

Ludo se liggaam hunker terug na die Karoo. 

Deleuze en Guattari (1987) se konsep “becoming-geologic” asook Cohen (2015a) se 

“becoming-lithic” het hier betrekking wanneer hierdie romankarakters ’n gevoel van 

aardwording beleef en elkeen op ’n unieke manier deel word van die geologie – enersyds 

as geologieskeppende krag, maar andersyds ook asof hulle nuut daaruit gebore sou 

word; asof hulle geologies gedetermineer is, en nie meer biologies nie (Yusoff 2015a). 

Vir ’n bespreking van geologiewording in die onderskeie tekste, sien afdeling 4.3, 5.3.2, 

6.3, 7.3 en 8.4. 

Alhoewel al drie bene waarop die oorhoofse argument berus bydra om terminologie te 

verskaf waarmee die eksemplariese tekste sinvol ontleed kan word, is dit veral die 

geologiese wending wat, in die konteks van die Antroposeen, nog min oorskouing in die 

internasionale (en plaaslike) literatuurkritiek ontvang het – anders as aspekte van 

materialiteit en ruimte/plek wat wel in onlangse tye ondersoek is. Hier te lande het 

veral Susan Meyer (2013; 2015) en Susan Smith (2012; 2014a; 2014b; 2021) bydraes 

oor materialiteit en ruimte/plek gelewer, alhoewel die navorsing (met uitsondering van 
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Meyer (2013) se artikel oor landskap in Die swye van Mario Salviati) nie spesifiek 

toegespits was op Van Heerden se oeuvre nie. 

Debatte oor die Antroposeen het volgens Ivanchikova (2018) ons fassinasie met die 

geologiese versterk en die onvermydelike verband tussen die mens en die aarde se 

geskiedenis belig. Dit is presies op hierdie vlak waar die studie ’n oorspronklike 

navorsingsbydrae tot die Afrikaanse literatuurkritiek maak. Bestaande literêre 

navorsing oor die Antroposeen wat van besondere waarde was vir hierdie studie is die 

vakwetenskaplike publikasies deur De Bruyn (2013), Ivanchikova (2018), Jones (2018), 

Marshall (2015) en Premolini (2020). Die vermelde navorsing konsentreer op literêre 

tekste wat eksplisiet die geologie betrek, en die term “kulturele geologie” word deur 

McGurl (2012) gebruik om te verwys na ’n bestudering van die geologie (en selfs die 

kosmiese) in die kunste. 

9.3 Finale gevolgtrekking: ’n “nuwe” (sub-)genre? 

Marshall identifiseer Amerikaanse fiksie wat deelneem aan die Antroposeen-diskoers as 

Antroposeen-fiksie (“anthropogenic fiction”); Ivanchikova (2018) verwys in hierdie 

konteks na fiksie van die geologiese wending (“fictions of the geological turn”), terwyl 

De Bruyn na die genre as geologiese romans verwys. Latour (2014) gebruik die term 

“geostory” om te verwys na geologiese verhale wat in tekste vertel word, waarvan 

Gifkaroo ’n voor die hand liggende voorbeeld is. Marshall (2015) se term Antroposeen-

fiksie is ’n belangrike genretipering wat fiksie benoem waarin geologiese tyd aangedui 

word. Dié wending in die rigting van geologiese tyd word, soos in die inleidende 

hoofstuk alreeds aangevoer is, toenemend in kontemporêre fiksie weerspieël (sien 

afdeling 1.1). 

Dit het volgens Marshall bykans onmoontlik geword om temporaliteit in kontemporêre 

fiksie te verbeeld sonder om na die geologiese konsep van die Antroposeen te verwys. 

Geologiese geskiedenis en menslike geskiedenis is sodanig vervleg dat die Antroposeen 

’n maatstaf geword het waarmee tyd gemeet kan word, met die suggestie dat daar ’n 

vorm van temporaliteit bestaan waartydens die aarde deur die mens bemiddel is. Daar is 

toenemend literêre tekste wat gepubliseer word waarin geologiese tyd en tydvak-

wisseling in berekening gebring word. Daar is dus sprake van ’n epogverskuiwing in 

hierdie literere tekste wat dit as tydsgebonde artefakte van dié genre posisioneer om 
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sodoende Antroposeen-fiksie te word. Dit verskaf gevolglik aan hierdie fiksie die status 

van nuwe romans van ’n geologiese epog. Marshall (2015) beskou hierdie neiging as ’n 

konsolidasie van dié genre wat deur Levin in die Cambridge history of the American novel 

(2011) as “postnatural writing” of “contemporary ecofiction” benoem word. Dit word 

ook breedweg deur De Bruyn (2013) geplaas onder die noemer geologiese 

posthumanisme. 

Ivanchikova (2018) betoog dat daar, benewens die geologiese plasing, ’n geologie-

deurdrenkte estetika is waar die aarde voorop gestel word en die mens, minerale en 

aarde as kamerade figureer (Yusoff 2015a). Deur ’n heroorweging van die verhouding 

tussen die mens en die niemenslike word alternatiewe gevind vir die onttrekkings-

verhouding ten opsigte van die “geos” en vind daar ’n afwysing plaas van die 

aanvaarding dat die aarde bloot ’n willose voorwerp vir benutting deur die mens is. 

Ivanchikova (2018) reken dat dit hoofsaaklik die domein van die fiksionele en die 

metaforiese is om die fokus op die “geos” te kan plaas. Die geologiese word dus in fiksie 

van die geologiese wending as bondgenoot eerder as voorwerp van bemeestering 

uitgebeeld, en ’n kruisbestuiwing wat deur ontologiese kategorieë sny, vind sodoende 

plaas (Byatt aangehaal in Ivanchikova 2018). Ivanchokova benoem die vermoë van die 

aarde om in geofiksie as tussenganger op te tree om traumatiese menslike geskiedenisse 

te bemiddel, en sodoende transformasie en wording vir die mens moontlik te maak. Die 

romanmoment in Kikoejoe oor die wederopstanding van Olive (Schreiner) is hier van 

besondere belang (sien afdeling 6.3). 

De Bruyn (2013) bepleit ’n noukeuriger bestudering van ’n geologiesetydskaal en breër 

planetêre perspektief waar die prehistoriese verlede en die posthumanistiese toekoms 

heeltemal herbedink moet word eerder as om net die tradisionele menslike tydskaal 

(“shallow time”) te oorweeg. Heise (2008) se term “sense of planet” is veral toepaslik. 

Een van De Bruyn (2013) se kriteria vir geologiese romans is dat daar ’n geologiese 

jargon aanwesig moet wees – nie slegs as agtergrond nie, maar as essensiële element. 

Sodanige tekste het volgens De Bruyn ook ’n spesifieke geologiese plasing wat uit die 

landskapsbeskrywings duidelik word. Dimock (2006) beklemtoon die feit dat geologiese 

romans die globale reikwydte van die planeet en die onbeskryflike lang duur van 

geologiese tyd behoort in te sluit. 
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Al hierdie faktore gee aan dié fiksie ’n geologiese fokus. Sodanige tekste word, om Van 

Heerden (aangehaal in Schaffer 2007) oor sy eie werk aan te haal, dus “seismograwe van 

tyd en omgewing”. Geologiese verwysings na onder meer klip, klipplate, ondergrondse 

klipbanke, rotsformasies van swart ysterklip, sediment en magma kom immers ook met 

reëlmaat in die Van Heerden-tekste voor. De Bruyn (2013) argumenteer dat dit 

problematies is om geologiese verwysings in tekste bloot te ignoreer net omdat dit dui 

op ’n sistematiese preokkupasie met die geologie. Hy wys op die geneigdheid van 

literêre kritici om die geologieverwysings te onderspeel en dit eerder allegories en 

metafories te wil vertolk (soos wat byvoorbeeld sigbaar is in resensies oor Gifkaroo), 

terwyl ’n meer letterlike interpretasie van die geologiemerkers soms nodig is. 

Met inagneming van die teksvoorbeelde wat in die toepassingshoofstukke aangehaal is 

om verhelderend te getuig oor (a) aspekte van die Antroposeen en die geologiese 

wending, (b) die aard van materie, en (c) die geografiese implikasies, is dit duidelik dat 

die gekose Karootekste deur Van Heerden almal met verwysing na die verhaalgebeure 

tot ’n mindere of meerdere mate ’n geologiese plasing het (soos deur De Bruyn, Dimock 

en Ivanchikova in die vooruitsig gestel). Teksaanhalings in die onderafdelings wat 

spesifiek oor die Antroposeen en die materiële handel (soos reeds aangetoon in afdeling 

9.2) bewys verder dat hier by Van Heerden selfs (in Ivanchikova se terme) sprake is van 

’n geologiese estetiek waar die intieme band tussen mens en mineraal die kern van die 

verhaalgebeure vorm. Die Van Heerden-fiksie verkry dus, om Dimock (2006) te betrek, 

’n besliste en verruimde geologiese fokus.  

Dit word algemeen aanvaar deur genrekritici dat literêre tekste tegelykertyd aan 

verskeie genres kan deelneem en selfs konvensionele genregrense kan oorskry. Van 

Heerden se prosa is daarom al beurtelings getipeer as ekotekste (Smith 2015 oor 

Gifkaroo), herskrewe plaasromans (Van Coller 1995), hotelromans (soos Kikoejoe deur 

Van Heerden self benoem word) en dorpsromans (Du Plooy 2000 oor Die swye van 

Mario Salviati). 

Die finale gevolgtrekking van hierdie studie is egter dat ’n geogebaseerde lesing veel kan 

bydra tot ’n heroorweging en tipering van die eksemplariese Van Heerden-Karootekste 

as Antroposeen-fiksie (Marshall), fiksie van die geologiese wending (Ivanchikova), 

geostories (Latour) en posthumanistiese geostories of geologiese romans (De Bruyn). 
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Bylaag A: Afbeeldings 

 

Afbeelding 1 Kaart van die Karoo uit 30 nagte in Amsterdam  
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Afbeelding 2 Werklike kaart van die Karoo-streek waarop die Groot -en Klein-Karoo 

aangetoon word (beskikbaar by:  https://images.app.goo.gl/mDrsttzjBUzhtdTzb). 
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Afbeelding 3 Toorberg: Stofomslag 
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Afbeelding 4  Foto van Toorberg, J.H. Swiegers – Rapport    
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Afbeelding 5 Toorberg: Stamboom van die Moolmanfamilie 
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Afbeelding 6 Toorberg: Google Earth-kaart van Toorberg se ligging 
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Afbeelding 7 Die stoetmeester: Stofomslag  
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Afbeelding 8 Die stoetmeester: Google Earth-kaart van die Keistreek  
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Afbeelding 9: Stofomslag van Kikoejoe  Afbeelding 10: Stofomslag van Kikoejoe 

(1996): voorkant     (1996): agterkant 
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Afbeelding 11 Google Earth-kaart van Buffelskop met aanduiding van ligging van Olive 
   Schreiner se sarkofaag 
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Afbeelding 12 Die swye van Mario Salviati: Stofomslag 
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Afbeelding 13 Die swye van Mario Salviati:  Die bloedboom van Tallejare  
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Afbeelding 14 Gifkaroo: Stofomslag 
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Afbeelding 15 Gifkaroo: Google Earth-kaart van die Visriviervallei 
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Afbeelding 16 Haai Karoo: Stofomslag   
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Afbeelding 17 The Karoo –Van Heerden’s landscape of the mind 

(https://etiennevanheerden.co.za/karoo-gallery/)  

(Foto’s deur Imke en Menán van Heerden)  
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Bylaag B: Literary tourism in the Karoo 
– Darryl David 
 
THE KAROO 
 
The Karoo stretches about 600 km from Calvinia in the west to Cradock in the east, and 
also about 600 km from Marydale in the north to Calitzdorp in the south. There are three 
main sub-regions: The Nama-Karoo (northern parts), the Klein-Karoo (southern parts), 
and the False Karoo (in southern Free State). It straddles four provinces. These areas 
have different climatic features, which has led to different agricultural and population 
profiles. There are at least 66 towns which are located within the Karoo, or on its 
borders: 
 
Nama Karoo: 
 
Northern Cape: Calvinia, Williston, Carnarvon, Vosburg, Prieska, Hopetown, 
Britstown, De Aar, Victoria West, Fraserburg, Richmond, Colesberg, Orania, 
Phillipstown, Petrusville, Hutchinson, Douglas, Griquatown, Sutherland, Loxton, 
Williston, Hanover, Strydenburg, Marydale 
 
Eastern Cape: Noupoort, Middelburg, Graaff-Reinet, Nieu-Bethesda, Cradock, 
Aberdeen, Steytlerville, Pearston, Somerset East (bordering on Midlands), 
Willowmore, Cookhouse, Venterstad, Hofmeyr, Steynsburg (bordering on 
Sneeuberg), Klipplaat 
 
Western Cape: Beaufort West, Laingsburg, Matjiesfontein, Murraysburg, 
Prince Albert, Leeu-Gamka, Merweville, Tankwa-Karoo area (north of Tulbagh) 
 
False Karoo (Skynkaroo): Free State: Philippolis, Fauresmith, Luckhoff, 
Koffiefontein, Oppermansgronde, Bethulie, Gariep Dam, Springfontein 
 
 
Introduction 
Alongside the prophets and queens, storytellers – dreamers, travellers, thinkers, life's 
legendary witnesses – are mankind’s original celebrities, the ones we have carried in our 
hearts throughout the ages, cherishing their works, teaching their names to our children 
and our children’s children: Virgil, Homer, Ovid, Plato, Dante, William Shakespeare, Jane 
Austen, Charlotte and Emily Bronte, Leo Tolstoy, Federico Garcia Lorca, to name but a few 
from the canon. Their fame is inseparable from Western civilisation's glory (Shacochis in 
Brooks 2000). 
 
If there is any universal truth about writers, it is that they are place bound. In every sense. 
A writer’s place colours the voice with which he [sic] writes; his origins provide the rooms, 
the streets and the faces that his imagination worked into art (Eisenberg in Butler Adam, 
1990: 28). 
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This semioticization of space is achieved primarily through language, through the 
practice of naming, classifying and mapping (Sienaert et al:1996:92-96). Culler 
(1998:15), on the other hand, sees all tourists as “agents of semiotics: all over the world 
they are engaged in reading cities, landscapes and cultures as sign systems”. In the 
discourse on literary tourism, the reading of space into place is usually a positive one, all 
in the name of the commodification of literature for tourists. Very often, the landscape is 
romanticized. This is what Tuan (1974) refers to as topophilia – a love of landscape. 
Even when the relationship is one of topophobia (a fear or hatred of landscape), such 
dislike of landscape can be utilised to highlight socio-historical problems that inform the 
novel. In literary tourism, the transformation of space into place can be explained by 
what Rojek refers to as indexing and dragging. According to Rojek et al (1997:52-74), a 
tourist site may be defined as “a spatial location which is distinguished from everyday 
life by virtue of its natural, historical or cultural extraordinariness”. Urry (1990:11) 
argues that tourist sights are predicated in a binary opposition between the 
ordinary/everyday and the extraordinary, and that this opposition is culturally 
constructed. Examples of such spatial locations and objects are the Niagara Falls, Table 
Mountain and the Taj Mahal, to mention but a few. Rojek goes on to explain that myth 
and fantasy play a large role in the social construction of all tourist sights. As Urry 
(1990:11-12) expresses this point: “Spatially speaking then, travel experience involves 
mobility through an internal landscape which is sculptured by personal experience and 
cultural influences …”. Related to this last point is the point which is central to my 
comparison. The cultural significance of sights engenders representational cultures 
which increase the accessibility of the sight in everyday life. Rojek speaks of an index of 
representation. By this, he means a range of signs, images and symbols which make the 
sight familiar to us. Rojek goes on to make the point that representational culture is not 
a uniform entity. He speaks about “files of representation”. A file of representation refers 
to the medium and conventions associated with signifying a sight. Thus, examples of 
files of representation relevant to literary tourist culture would be travellers’ tales, 
printed texts in the form of travel flyers, brochures, as well as intertextual novels and 
poems associated with Joyce’s Dublin; Wordsworth’s poetry of the Lake District; Sir 
Laurens van der Post’s Bushman of the Kalahari. Rojek also notes that metaphorical, 
allegorical and even false information remains a resource in the pattern of tourist 
culture as an object of reverie, dreaming and speculation. 
 
This last point alludes to the social construction or framing of tourist sights. Another 
useful concept introduced by Rojek is that of dragging. The term dragging refers to the 
combination of elements from separate files of representation to create a new value. 
This is accomplished through tourist marketing, advertising, cinematic use of key sights 
and travellers’ tales. Rojek uses the example of the Schindler's List tour that has operated 
in the Polish town of Krakow since 1994. Spielberg used Kazimierz, the Jewish quarter 
of Krakow, as the setting for his film. Tour guides frame the history of the area in terms 
of set pieces from the film. Thus, we say that cinematic events are dragged on to the 
physical landscape, and the physical landscape then gets reinterpreted in terms of the 
cinematic events. It is interesting to note that Kazimierz only became a tourist hot-spot 
after the film. 
 
In other words, the film transformed Kazimierz into an extraordinary place, a place 
worth visiting. Moreover, it is worth noting that the film took place not only in 
Kazimierz, but also in the Podgorze ghetto on the other side of the river Vistula and in 
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the nearby Plaszow concentration camp. This is a perfect example of how distortion, 
myth, and fabrication operate in the social construction of tourist sights. In the context 
of South Africa, I suppose Sir Laurens van der Post’s stories about the Bushmen did for 
Philippolis what Spielberg did for Kazimierz. 
 
Reminder of what I am trying to achieve 
 
In this paper, I will firstly outline what is literary tourism, followed by a discussion of the 
state of literary tourism in South Africa. Secondly, I will talk extensively on why literary 
tourism needs to be developed in the Karoo. This will entail a detailed description of the 
seminal writers, literature and historic buildings associated with Karoo writers. The 
thrust of the paper is really a literary route through the Karoo, which will evolve from 
the discussion above. As a preamble, I will talk about route tourism in general. Apart 
from a general route through the Karoo, I will also attempt to map an Olive Schreiner 
route through the Karoo. Lastly, I will talk about the crown jewel of literary tourism in 
the Karoo (and indeed South Africa!), Book Town Richmond, to give delegates a sense of 
why the Karoo should be promoted as the literary heartland of South Africa. 
 
Karoo Writers 

1. Laurens van der Post   PHILIPPOLIS 
2. Pieter Fourie     PHILIPPOLIS 
3. Patrick Mynhardt    BETHULIE 
4. Karel Schoeman 
5. C.M. van den Heever 
6. I.D. du Plessis 
7. Olive Schreiner    CRADOCK 
8. Guy Butler 
9. Athol Fugard     NIEU-BETHESDA 
10. F.A. Venter    KENHARDT/CARNARVON/ 

      STRYDENBURG/HOPETOWN 
11. Eben Venter     PRINCE ALBERT/BURGERSDORP??? 
12. N.P. van Wyk Louw    SUTHERLAND 
13. W.E.G. Louw 
14. Boerneef 
15. Ingrid Jonker / André Brink  DOUGLAS (close to Magersfontein: Leroux 
16. Langenhoven     OUDTSHOORN 
17. Etienne Leroux 
18. Anna M. Louw     CALVINIA 
19. P.J. Philander     (a short while in Calvinia) 
20. Dolf van Niekerk 
21. G.A. Water Meyer    MIDDELBURG 
22. Braam de Vries    LADISMIT 
23. Breyten Breytenbach   MONTAGU 
24. Ernst van Heerden    PEARSTON 
25. The Diary of Iris Vaughan   CRADOCK 
26. Walter Battiss     SOMERSET EAST/SLAGTERSNEK 
27. Chris Mann / Isobel Dixon 
28. Eve Palmer     THE PLAINS OF CAMDEBO 
29. Mikro     WILLISTON 
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30. Etienne van Heerden  CRADOCK/ GRAAFF-REINET 
31. Pirow Bekker    Smithfield 
32. George Weidman   Cradock 
33. Joan Hambidge   Aliwal North 
34. Hennie Aucamp   Dordrecht 

 
OLIVE SCHREINER ROUTE 
Cradock 
Hanover 
Matjiesfontein 
De Aar 
Buffelskop 
Herschel 
Leliekloof 
Middelburg (married) 
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Bylaag C 
 

Cradock mountains – Guy Butler  

 

Your bone-bare silhouettes are etched 

upon my irises; your stance 

takes three dimensions in my skull: 

your base bedrocks memory. 

 

You presided over 

all the formative forces, 

clouds, winds, characters, 

who planted, nourished, pruned to a basic shape 

whatever I shall carry to the grave. 

 

You saw me, seven, becoming aware; were there 

that chill dusk when the shy Cape Robin piped 

in the large old river garden; I saw you, glowing 

beyond the pear-tree blossom, the lucerne smell, 

glowing as your purple shades for miles 

absorbed the lesser shadows of trees and walls 

emitting still the hard day’s charge of heat; 

and wondering, felt the slow whirl of the world 

that pressed against my feet, and the constant sun 

still burning invisible ten million miles  

away, out there, over your edge, on my left. 

 

Down through gorges came droves of cattle, 

Merinos and Persians herded by Coloureds 

with brass-studded belts, or Xhosas with kieries 

and unbuttoned ex-army greatcoats flapping: 

drifting in columns of smoky dust 



 
435 

from the friction of hooves on the dry dirt tracks, 

converging slowly, by five main roads 

at spider-bright wires, sneeze-wood poles, 

the bellow and bleat of the stock-fair pens. 

 

From orchards and patches of green in your groins 

or broader lands on your lower slopes 

came farmers with children still in school, 

dead springboks lashed to the backs of their cars; 

to buy and to bargain, to visit the bank 

and, once in quarter, to listen for hours 

to sleek-skinned members of parliament trimming 

their quick, forked tongues for a pious vote. 

 

Twelve inches of rain in a year 

means a world that is stoical, bare: 

diluted ochres and umbers, dim purples, 

and greys and blues bled pale by the heat; 

yet carts and wagons and lorries would meet 

four times a week in the sandy square 

to off-load crumpled rainbows of loot: 

white, scented mimosa-wood in stacks; 

doomed, blue-black cockerels in crates; 

potatoes, gold, in sepia sacks, 

honey in bottles, honey in combs, 

clingstone peaches spilling from baskets, 

feather dusters of ostrich plumes; 

sad greys, foam whites, stallion blacks; 

varied vegetables by tribes: 

fat cabbages; long yellow talons 

of parsnip, tomatoes with scarlet fever, 

and armies of emerald watermelons. 
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And there you were, all round the market, 

behind the beef woods and the gums, 

over the slates of the old town hall, 

above the tin-roofed cinema; 

bread or circuses, 

always, you were there. 

I’ve climbed you all, 

your grit is in my bones. 

 

Stalking your hawk-haunted crags in the sun 

I’ve slipped my two-two rifle from my shoulder: 

a dassie, old, male, in his winter coat, 

fur stirred by the little wind, 

snout parallel with the horizon. 

Eye held him captive while hand and shoulder 

brought backsight and fore into line with his chest: 

but, time and again, I’d lose all focus: sight, 

in a foggy fraction, would slip, whip, skim  

beyond him, below, go ricochetting through 

brown and grey of the Brak and the Fish River Valleys 

so spend itself in the pale blue ghost of Teebus 

or smack the blunt butt of the Winterberg. 

Then it seemed in all that airy distance 

that nothing could move but the drifting cirrus, 

one deadly fluttering, dead-still hawk 

the dassie’s fur, my hunting heart. 

And if, at the moment of pulling the trigger, 

I was blind to your presence 

you were clearer than ever a minute later 

when, straightening my back, 

I felt the rubbery small warm paws 

of my slack-hanging prey in my palm. 
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So, after the dizzy, blinding, first dive of a kiss, 

I surfaced gasping to find you floating remote, 

impassive as dreadnoughts through the winter air. 

 

Stoic old Caesars who surveyed 

my first bouts, my first positions 

among my foes and my friends, 

although our affair is very one-sided 

and I mean nothing to you 

it’s quite on the cards I shall give you a last eyes-right 

when I am about to die. 

 

(Butler 1999:10-12) 
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Bylaag D: Lys van Van Heerden se 
publikasies 
 

’n Chronologiese lys van Etienne van Heerden se skeppende werk en literêre 

toekennings ontvang daarvoor, soos oorgeneem en opgedateer uit Viljoen (2018): 

 

Matoli (1978): Perskor-prys vir jeuglektuur 

Gedigte in literêre tydskrifte en versamelbundels soos Brekfis met vier (1981) 

Obiter dictum (1981) 

Die laaste kreef (1987) 

My Kubaan (1983): Eugène Marais-prys  

Om te awol (1984) 

Toorberg (1986): W.A. Hofmeyr-prys, ATKV-prys vir goeie gewilde prosa, CNA-

prys; Hertzogprys vir prosa (1989) 

Liegfabriek (1988): ATKV-prys vir goeie, gewilde prosa; CNA-prys  

Casspirs en Campari's (1993): Rapport-prys vir prosa (1992) 

Die stoetmeester (1993): ATKV-prosaprys vir goeie gewilde Afrikaanse prosa 

Die gas in rondawel Wilhelmina (1995) 

Kikoejoe (1996); ATKV-prosaprys 

Lied van die Boeings (1998, kabaret) 

Die swye van Mario Salviati (2000): W.A. Hofmeyr-prys; M-Net-boekprys  

Die stilte na die boek (2004 – koerantrubrieke in bundelvorm) 

In stede van die liefde (2005): W.A. Hofmeyr-prys; ATKV-prosaprys 

Asbesmiddag (2007): M-Net-boekprys 

30 nagte in Amsterdam (2008): W.A. Hofmeyr-prys, M-Net-toekenning vir beste 

oorspronklike werk in Afrikaans, UJ-prys vir beste skeppende werk in 

Afrikaans; Hertzogprys vir prosa 

Gifkaroo (2012) 

Haai Karoo (2012) 

Klimtol (2013): W.A. Hofmeyr-prys 

Die wêreld van Charlie Oeng (2017): ATKV-woordveertjieprys 2018, Hertzogprys 

vir prosa 

Die biblioteek aan die einde van die wêreld (2019): UJ-prys 2020 

 

In 2000 ontvang Van Heerden die Afrikaans Onbeperk-toekenning vir sy skeppende 

skryfwerk in die geheel (Erasmus 2016:896). 


