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CAROL CAMPBELL

Karoo, sy vroue
gryp haar aan
Hul verhale en ware gebeurtenis inspirasie vir boek
Marlene Malan
Carol Campbell se reis met die
vmue van die Kama het begin
met Muis en Witpop in haar me
man Karretjiemense, Toe was
daar Ester, Katjie en Liedjie in ‘n
Hal's vir Ester.
Nou, in D'w skilpad 52 [caste
mum, soek Siem veiligheid in
Seekoegat, 'n byna vergete nedersetting iewers tussen Beauiort—
Wes, Prins Albert, Klaarstroom
en Willowmore.
Siena hardluop in ‘n donker
nag 31 met die spear lang van
die Karooskjlpad, die oerdier Wat

Tie slalpad
éelaaste traan
I

CAROL CAMPBELL

al eeue lank die barre landskap
met horn saamdra en net één

a

traan in sy lewe stort.
Campbell, voorheen joemalis
en nuusredakteur van The Argus,
Cape Times, The Mercury, Sunday Trzbuneen
t
.
DazlyNews,het
die Karon en sy mense leer ken
toe sy en haar gesin in 2000 na
*DEMO*Alben getrek het. Sy en
haar man, Colin, het ’n vulstasie
daar bedryxi
*DEMO*2 het hulle na Durban
verhuis en twee jaar gelede het
hulle ha Lerwick op die Shetlandr
eilande tussen Skotland en Noorwee getrek.
’lussen die GrootrKaroo en die
Campbells en hul twee seuns,
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Stuart en David, se nuwe tuiste 1:}
Clear 10 000 km , met 'n opvallende verskil in die landskap.
Die Swartberg oorheers die
GrootrKaroot was: Campbell 59
verhale afspeel, teenoor Shetland.
*DEMO*ur die Noordsee aan die
een kant en die Noord»AtlanLiese
Osman aan die ander kant bee
grens words “Maar sous die Katee, is sneuand 'n omgewing met
golwende, boomlose heuwels en
skape."
Colin se ouels is Skots en hy
Wou graag die lewe in Skotland
beleef, se sy.
“Ek is weer een Wat nuoit nee
se vir avontuur nie. Ons het nie
'n enkele mens hier geken nie.”
Tog is cut die Karoo Wat die
diepste indruk op Campbell ge
maak bat an gelei het tot My
Children Have Fates, Esther’s
House en The Tortoise Cried Its
Only Tear, wat a1ma1 deur Kirby
van der Merwe in Afrikaans vertaal is,
“Die Kama is een van die movie
ste omgewings (er wéreld, waar
die stilte eg is, met ‘21 skoonheid
Wat lé in die blou van die lug, in
die vorm van die koppies en die
buitelyn van die Swanberg.
*DEMO*ooi lé tank by jou voete —
in die klein plantjies wat sander
water uorleef. in die rotsformasies en die kllppe, in die onge

Dle skrywer Carol Campbell wean (ans In Skntland.
looike, amper onsigbare diere»
lewe. "
Dis djé landskap wat die kem
van haar vrouekarakters vorm.

“Toe ans die vulstasie gehad bet,
net ek die mense van die omge
wing goed leer keno Ek het hul 1y»
cling gesien, die historiese las op

hul skouers , dis die poglngs om
uit armoede en ongeletterdheid te
breekt"
Haar denke oor die vroue van
*DEMO*roo "spruit uit ‘n enkele ge
sprek destyds met prof. Brian
*DEMO*ell, afgelrede rektor van
die Universiteit van WesKaapland. Hy was toe LUR vir onderwys en ek was die Argus Se one
*DEMO*verslaggewer.
“Ons het gepraat our Pamela
Jooste se boek Dance with a Poor
*DEMO*Daughwr. en hy het upge
merk at die sterk Karakters in
die boek almal vroue is. Dal Par
*DEMO*eur hulle die werklikheid
van die Kaapse Viakte vasgevang
het.
“Ek het lank daaroor gedink.
*DEMO*t beslis ‘n invloed op die
*DEMO*keling van my wouekarakters gehad.
“0p Prins Albert het ek met
Vroue begin gesels. Oor hul kin~
tiers, hul mans, hehuising, werk,
geld, gesinsgeweldv Dis dan at jy
ears werklik begin begrYD hoe
dié vroue mekaar onclersteun,
wat hul lyding werklik benels. En
jy begin hul humor verstaan.
“Die skilpadtema in my jongste
Karoo-boek is gebore uit ’n ware
gebeurtenis up Prlns Albert toe
*DEMO*inders 'n on skilpad dood*DEMO* hett Dit was so ’n skokr
*DEMO*en gewelddadige daad deur
twee mense wat self so kweshaar
is dat ek gewonder het hoe goedr
held mense se lewe kan verander.
“As die kinders under ’n ferm
hand motgeword het, sou all
die geweld gekeer het’Z Sou hulle
dan die dier Se weerluos'heid gesien en medelye met hom gehad
het. "
Dit was 'n onderwyseres aan
die Zeekcegat vex Primary
School Wat hear gewys het hoe
liefde kinders Wél kan verander,
se Campbell.
“Dan was daar die karretjier
com wat my Vertel het hy maak
nooit ‘n skllpad dood nie omdat
dit so maklik is om hulle te vangt
"Hy het gese ‘n skilpad huil net
een traan in sy lewe, en dis wan»
neer hy doodgaan. Hy wil nie vir
daardie traan verantwoordelik
wees nle‘"
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