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Voorwoord

Tydens die samesteller se jarelange betrokkenheid by die onderwys en die biblioteekwese het hy be- 
wus geraak van die behoefte aan ’n naslaanwerk oor die skrywers en illustreerders van bekroonde 
Suid-Afrikaanse kleuter-, kinder- en jeugboeke. Hierdie bekroonde boeke, gesien in die raamwerk 
van die tydperk waarin hulle bekroon is, kan beskou word as die juwele in die Suid-Afrikaanse kleuter-, 
kinder- en jeuglektuur. Daarom kan daar verwag word dat hierdie werke in die biblioteke van skole, 
onderwyskolleges en universiteite asook in openbare biblioteke beskikbaar sal wees. In ’n terugskouing 
oor hierdie boeke mag sommige daarvan, gemeet aan die huidige kriteria, tans moontlik minder ge- 
skik wees as ander. Die feit van die saak is egter dat al hierdie boeke gedurende die tydperk tot aan 
die einde van 1989 bekroon is en dus geëvalueer moet word volgens die norme wat geldend was ten 
tye van hulle bekroning.

In Suid-Afrika is literêre toekennings, uitgesonderd die Hertzogprys, en die bekroonde boeke en 
skrywers nie algemeen bekend nie. Met hierdie publikasie word ’n poging aangewend om enkele van 
hierdie toekennings asook die betrokke boeke en skrywers/illustreerders in ’n wyer kring bekend te 
stel. Om die omvang van nierdie publikasie binne perke te hou, kon alle toekennings wat bestaan 
nie ingesluit word nie. Gevolglik is daar besluit om slegs die gekose toekennings as die belangrikstes 
op die gebied van Suid-Afrikaanse kleuter-, kinder- en jeugboeke in te sluit. Lyste van die bekroonde 
boeke bestaan wel, maar biografïese besonderhede oor verskeie skrywers en illustreerders en bespre- 
kings van die betrokke boeke is dikwels moeilik om te vind.

Hierdie publikasie is nie die resultaat van ’n krities-evaluerende letterkundige ondersoek na die 
werk van sekere skrywers en illustreerders nie. Daarom word geen kritiese kommentaar deur die sa- 
mesteller op die boeke of op die resensies of op die werk van individuele skrywers en illustreerders 
gelewer nie. Diegene wat in hierdie aspekte belangstel, word verwys na ander bronne wat hieraan 
aandag gee.

Die samesteller het alles in sy vermoë gedoen om die biografïese gegewens so noukeurig en objek- 
tief as moontlik aan te bied. In ’n werk van beperkte omvang soos hierdie is dit egter onmoontlik 
om ’n omvattende en volledige biografie van elke skrywer en illustreerder aan te bied. Nogtans was 
dit ’n omvattende taak. Dit het gou geblyk dat ’n volledige lys van publikasies van elke skrywer en 
illustreerder nie moontlik was nie. Teen die tyd dat die gegewens van die laaste persoon op datum 
gebring is, was die gegewens met betrekking tot die eerste een al weer verouderd. Daarom word daar 
nie aanspraak gemaak op volledigheid nie.

Ná die biografiese skets van ’n betrokke skrywer/illustreerder volg twee resensies oor die bekroon- 
de boek. In die gevalle waar ’n toekenning gemaak is op grond van verskeie werke deur die skrywer, 
is daar volstaan met een resensie oor enkele van die betrokke boeke. Alle resensies wat oor die be- 
kroonde boek gepubliseer is, is geïdentifiseer en ’n keuse is hieruit gemaak. Die resensies wat gebruik
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is, is geskryf deur verskillende resensente oor ’n lang tydperk en mag daarom van wisselende stan- 
daard wees. Sommige is besonder lank, ander weer besonder kort. Die inhoud weerspieël egter die 
siening van die resensente in die tyd toe dit geskryf is. Daarom word die naam van die resensent, 
die bron waarin die resensie verskyn het en die datum daarvan aan die einde van elke resensie aange- 
dui. Langs hierdie weg word daar ook erkenning gegee aan die belangrike werk wat deur resensente 
gedoen word. Die kritiese leser mag soms van die resensente verskil, die resensie moontlik minder 
aanvaarbaar of selfs onaaanvaarbaar vind. Media-onderwysers, klas- en vakonderwysers, bibliotekaris- 
se in openbare en ander biblioteke asook ouers en kinders mag daarenteen die resensies nuttig vind 
by die keuse van leesstof. Daar word vertrou dat media-onderwysers en bibliotekarisse in veral open- 
bare biblioteke hierdie publikasie ’n bruikbare hulpmiddel by leesleiding sai vind.

Deur die navorsing het die samesteller in aanraking met baie van die betrokke skrywers en illustreer- 
ders gekom. Daar moes ook soms met uitgewers, familie en vriende geskakel word vir inligting. Aan 
al hierdie persone wat inligting en foto’s voorsien het, word hiermee dank betuig. Redakteurs, resen- 
sente en fotograwe wat almal so vriendelik was om toestemming te verleen dat van hulle werk in hier- 
die publikasie opgeneem mag word, word eweneens bedank. In enkele gevalle waar geen antwoord 
van redakteurs en fotograwe ontvang is nie, is daar in goedertrou aanvaar dat daar geen beswaar 
bestaan nie. In alle gevalle waar die samesteller oor die nodige inligting beskik het, is die nodige 
erkenning gegee aan diegene wie dit toekom.

P rof J.A. Kruger
Departement Biblioteek- en Inligtingkunde 
Universiteit van Suid-Afrika
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1.1 Die ontstaan van die Tienie Holloway-medalje 
vir Kleuterlektuur

In 1969 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ’n toekenning ingestel vir die beste 
werk van bevredigende gehalte in Affikaans gelewer in die genre kleuterlektuur, d.w.s. vir kinders 
onder agt jaar. Hierdie toekenning wat bekend staan as die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlek- 
tuur, is deur dr. J.E. Holloway geïnisieer. Dr. Holloway was onder andere Sekretaris van Finansies 
vanaf 1937 tot 1950, Suid-Afrikaanse Ambassadeur in die Verenigde State van Amerika vanaf 1954 
tot 1956 en daama tot 1958 Hoë Kommissaris in Londen. Hy is op 27 Oktober 1979 oorlede.

Tienie Holloway was die eggenote van dr. J.E. Holloway. Na haar dood in 1967 het die gedagte 
by dr. Holloway ontstaan om haar naam op paslike wyse te laat voortleef. Met die gedagte aan ’n 
literêre toekenning vir kleuterlektuur het hy met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns in verbinding getree. Na die onderhandelinge wat gevolg het, het die volgende ooreenkoms 
tot stand gekom:

1. Dr. John Edward Holloway skenk aan die Akademieraad 500 volopbetaalde aandele van die Afrikaanse 
Handelsbeleggings Beperk.

2. Die Akademieraad ondemeem:

(a) om ’n Tienie Holloway-Tmstfonds te stig

(b) om genoemde aandele, en alle ander bates van welke aard ook wat aan die Tmstfonds geskenk word, 
sowel as die inkomste wat uit die bates van die Tmstfonds ontstaan, in die Tmstfonds te stort

(c) om die Trustfonds te beheer ten einde sover doenlik die kapitaal daarvan in stand te hou ofte verbeter...

(d) om ’n medalje vir kleuterlektuur daar te stel met die naam “Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur”.

3. Die Skenker sal die koste van die stempel van die medalje betaal.

4. Die medalje word van tyd tot tyd na goeddunke deur die Akademieraad toegeken aan die skrywer of skryfster 
wat gedurende ’n tydperk, deur die Akademieraad bepaal, die beste werk van ’n bevredigende gehalte 
in Afrikaans gelewer het in die genre van kieuterlektuur. Met kleuterlektuur word bedoel lektuur vir kin- 
ders onder agt jaar, maar die uitdmkking hoef nie op ’n te beperkende wyse toegepas te word nie.

5. Die Akademieraad kan aan die Letterkundige Kommissie van die Akademie of enige ander komitee van 
die Akademie opdrag gee om ’n skrywer of skryfster aan te beveel, maar die finale besluit bems by die 
Akademieraad.

6. Die medalje is hoofsaaklik bedoel vir oorspronklike Afrikaanse werk, maar die Skenker beperk nie die 
vryheid van die Akademieraad om dit in uitsonderlike geval vir vertaalde werk van hoogstaande gehalte 
toe te ken nie.

7. Die medalje kan vir kleuterversies, -prosa of -drama toegeken word, maar in geval van twyfel verlang die 
Skenker dat voorkeur gegee word aan kleuterversies.

8. Die Skenker gee aan die Akademieraad die reg om ’n reglement en voorwaardes vir toekenning op te ste l...
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9. Die ontwerp van en bewoording op die medalje is onderhewig aan die goedkeuring van die Skenker en 
die hoofamptenaar van die Suid-Afrikaanse Akademie.

10. Die inkomste van die Trustfonds is die bedrae wat van tyd tot tyd by wyse van diwidende, rente of wat 
dies meer sy ontvang word. Dit sluit nie skenkings aan die Trustfonds in nie. Waar dit voorkom, moet 
dit aan die kapitaal bygevoeg word.

11. Uit die inkomste soos hier bepaal word jaarliks tien persent (10%) aan die Akademie betaal as 
administrasiefooi.

12. Die Akademieraad mag, as die inkomste van die Trustfonds dit moontlik maak, meer as een medalje tege- 
lyk toeken.

13. Die koste van die medalje of medaljes word uit die inkomste van die Trustfonds betaal.

14. Indien na elke afsonderlike toekenning van ’n medalje of medaljes die inkomste ’n oorskot toon, is dit 
die begeerte van die Skenker dat die Akademieraad, as hy dit goeddink, ook ’n geldprys aan een of meer 
van die medaljes toevoeg.

15. As daar na so ’n toekenning ’n oorskot van minstens twee honderd rand (R200) oorbly, bepaal die Sken- 
ker dat minstens een honderd rand (R100) by wyse van prysgeld aangewend word. Die Akademieraad 
besluit aan welke medalje of medaljes die prysgeld toegevoeg word.

16. Die Skenker stel geen perk op die bedrag van die prysgeld nie, mits die prysgeld alleen uit inkomste betaal 
word. Die restant, indien enige, van die inkomste na elke toekenning van ’n medalje of medaljes plus 
prysgeld, word aan die kapitaalsom van die Trustfonds toegevoeg.

Die kriteria waaraan kleuterboeke moet voldoen, word nie in besonderhede uiteengesit nie. Daar word 
slegs in paragrawe 4 en 6 gestipuleer dat dit die beste werk van ’n bevredigende gehalte in Afrikaans 
in die genre kleuterlektuur moet wees en dat dit hoofsaaklik bedoel is vir oorspronklike Afrikaanse 
werk. Verder word daar bepaal dat die toekenning gemaak kan word vir kleuterversies, -prosa of -drama, 
maar dat dit verkieslik aan kleuterversies gemaak sal word indien daar twyfel bestaan.

Met die instelling van die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur, leef die nagedagtenis van 
’n begaa'de skryfster inderdaad voort. Sedert die instelling daarvan is die volgende toekennings in 
chronologiese volgorde gemaak:
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1970 M.E.R. Karlien en Kandas. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

1971 Grobbelaar, P.W. Vir al sy kleuterboeke vir geskiktheid vir hardoplees.

1972 Geen toekenning nie.

1973 Linde, Freda. Jos en die bok. Kaapstad: John Malherbe, 1972.

1974-1976 Heese, Hester. Vir al haar kleuterboeke.

1977 -1979 Holloway, Tienie. Rympies van Tienie Holloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1977.
Versies van Tienie Holloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1978.

1980-1982 Heese, Hester. Sy wat die soen op haar voorkop dra. Pretoria: Qualitas, 1980. 

1983-1985 Linde, Freda. Die Keiserkroon. Pretoria: Qualitas, 1984.

1986-1988 Rupert, Rona. Nou wil almal sien. Kaapstad: Human & Rousseau, 1987.

Bronne geraadpleeg

1. Die Akademie-pryse, 1909-1974 (plus bylae Akademiepryse, 1975-1980) [s.p.]: Die Suid-Afrikaanse Aka- 
demie vir Wetenskap en Kuns, [s.j.]

2. Holloway, Tienie. Versies van Tienie Holloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1978.
3. Lohann, C.A. Die bekroonde kinderboek en die aanvaarding daarvan deur die kind, met spesiale verwy- 

sing na Suid-Afrika. D Phil -proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir CHO , 1972.
4. Lohann, C.A. Kinderboektoekennings. Skoolbiblioteek, 10(2): 35; Desember 1978.
5. Lohann, Carl. Kinderlektuur. Pretoria: HAUM, 1986.

1.2 Holloway, Christina Maria 
(5 Desember 1888- 
17 Junie 1967)

Tienie Holloway is as Christina Maria Purchase 
op 5 Desember 1888 op ’n plaas in die distrik 
Lindley gebore. Haar vader, George Purchase, was 
Engelssprekend en haar moeder, Sannie Stander,
Afrikaanssprekend. Tienie was die derde oudste 
van tien kinders.

Na die Tweede Vryheidsoorlog woon sy die 
laerskool op haar vader se plaas Chicago by. Die 
taalmedium is soos in alle ander staatskole in daar- 
die tyd Engels. Van die plaasskool gaan sy na ’n 
kosskool vir meisies, “The Seminary” te Bethle- 
hem. Op agtienjarige leeftyd skryf sy in as student (Foto: Hanris & Ewing, Washington DC)
aan die Normaalkollege te Bloemfontein waar sy na ’n jaar se studie as onderwyseres kwalifiseer. Haar 
onderwysloopbaan begin sy by die modelskool wat aan die Normaalkollege verbonde is.
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Sy is op 17 Desember 1913 met John Edward Holloway getroud wat as onderwyser aan Grey-kollege 
in Bloemfontein verbonde was. Uit hierdie huwelik is vyf kinders gebore waarvan die oudste op der- 
tienjarige leeftyd in 1927 oorlede is. Tydens die dertiger- en veertigerjare was Jack, soos hy bekend 
was, en Tienie Holloway bekende inwoners van Pretoria. Hoewel hulle in Arcadia gewoon het, het 
hulle tog gedroom van ’n plekkie buite die stad. Langs die Morelettaspruit, toe nog buite die stad, 
was daar ’n skilderagtige krans wat hulle toe saam met die koppie en aanliggende vleigrond van die 
eienaar gekoop het. Hierdie plasie van net 6 hektaar moes ’n naam kry en dit was Tienie wat die 
mooi naam Skuilkrans geskep het. Hoewel die gebied vandag ’n dorpsgebied is met ’n uitheemse 
naam, het die naam Skuilkrans gelukkig so inslag gevind dat dit vandag voortleef in onder andere 
die Laerskool Skuilkrans aan die oorkant van die Morelettaspruit.

Komende uit ’n huisgesin waar sowel Engels as Afrikaans as kommunikasiemedium gebruik is, het 
Tienie ook dieselfde beleid in haar huis gevolg deur haar kinders volkome tweetalig op te voed. As 
kleuteronderwyseres het sy ook die waarde van moedertaalonderwys besef. Hiervoor was die r.odige 
literatuur noodsaaklik. In die voorskoolse jare asook in die junior primêre skoolfase speel kleuterlek- 
tuur ’n belangrike rol. Engelse en Hollandse kieuterlektuur was beskikbaar maar weinig was in Afri- 
kaans beskikbaar. Hierdie leemte het Tienie Holloway sterk aangevoel. Aanvanklik het sy bekende 
Engelse versies vertaal, later het sy self ook begin om versies te skryf. Hierdie versies is in Die Volkstem 
onder die skuilnaam Madeliefie gepubliseer. Haar eerste bundel, Die Haasbekkies en ander versies, 
het in 1938 by J.L. van Schaik verskyn.

Op 17 Junie 1967 is Tienie Holloway oorlede en tog sou sy deur haar publikasies en die Tienie 
Holloway-medalje vir Kleuterlektuur bly voortleef. In 1971 en weer in 1974 verskyn Versies m et ’n 
vonkel by J.L. van Schaik. By Human & Rousseau verskyn Rym pies van Tienie Holloway in 1977 
en dit word in 1978 opgevolg met Versies van Tienie Holloway. Op grond van hierdie laaste twee 
publikasies word Tienie Holloway postuum deur die Suid-Affikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 
in 1979 bekroon met juis die toekenning wat haar naam dra. In paragraaf 1.7 word resensies oor 
hierdie twee publikasies aangebied. Tydens die bekroningsplegtigheid op 21 Junie 1979 te Stellen- 
bosch het haar eggenoot en inisieerder van hierdie toekenning, dit namens haar in ontvangs geneem. ‘ 
Skaars vier maande later op 27 Oktober 1979 is dr. Holloway ook oorlede.

Versies van Tienie Holloway is van ’n waardevolle en interessante Nawoord, opgestel deur dr. J.E. 
Holloway, voorsien. Belangrike biografiese gegewens wat nie vrylik beskikbaar is nie, is dikwels in 
fyn besonderhede hierin opgeneem. Sonder hierdie volledige gegewens oor Tienie Holloway sou ons 
ongetwyfeld veel armer gewees het.

Tienie Holloway is die outeur van onder andere die volgende werke:

Die Haasbekkies en ander versies. Pretoria: Van Schaik, 1938.

Hasie Kalbassie. Pretoria: Unie-boekhandel, 1945.

Nuwe kleuterversies. Pretoria: Unie-boekhandel, 1947.

Doempie Domkop. Pretoria: Van Schaik, 1949.

Martha-hulle. Pretoria: Van Schaik, 1951.

Nuwe kinderversies. Johannesburg: APB, 1956.

Versies met ’n vonkel: keur uit die kinderverse; saamgestel deur Jan Kromhout. Pretoria: Van
Schaik, 1971.

Rympies van Tienie Hotloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1977.

Versies van Tienie Holloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1978.



Maria Elizabeth Rothmann 7

Bronne geraadpleeg

1. Holloway, Tienie. Versies van Tienie Holloway. Kaapstad: Human & Rousseau, 1978.
2. Kritzinger, S.J. Rustig vloei die Moreletta. Pretoria: Rapportryerskorps van Meyerspark, 1980.
3. Lohann, C.A. Die bekroonde kinderboek en die aanvaarding daarvan deur die kind, met spesiale verwy- 

sing na Suid-Afrika. DPhil -proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, 1972.

1.3 Rothmann, Maria Elizabeth 
(28 Augustus 1875- 
7 September 1975)

(Fotograaf: Anne Fischer, Kaapstad)

Mev. Maria Elizabeth Rothmann is ongetwyfeld by 
die meeste Suid-Afrikaners meer bekend onder 
haar skrywersnaam M.E.R. Sy is op 28 Augustus 
1875 (net twee weke na die stigting van die Ge- 
nootskap van Regte Afrikaners) in Swellendam 
gebore.

Sy was een van vyf kinders, twee seuns en drie 
dogters. Haar vader, Gert Rothmann, was ’n be- 
kende wamaker. Hy is egter oorlede toe sy slegs 
nege maande oud was.

Haar skoolonderrig het sy in Engels gekry. Sy het aanvanklik in Swellendam skoolgegaan. Later 
is sy kosskool toe op Stellenbosch waar sy ’n leerling geword het aan die Duitse meisieskool, die 
Rynse Instituut. Daama word sy ’n student aan die South African College School (SACS) in Kaapstad 
waar sy in 1896 een van die eerste vroue word wat ’n BA-graad in Suid-Afrika behaal het. Hierdie 
studie is moontlik gemaak deur twee belangrike beurse wat SACS aan haar toegeken het, naamlik 
die “Queen’s” en die “Webb scholarship”. Sy het daama ook ’n onderwyskwalifikasie behaal.

Na haar studies hou M.E.R. vir twee jaar skool in Swellendam. Daama vertrek sy in 1898 na Johan- 
nesburg waar haar suster, Annie, onderwys gegee het en haar broer, Frits, aan die myne verbonde 
was. As 24-jarige onderwyseres in Boksburg het sy saam met haar broer en suster die spanningsvolle 
jare voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog beleef. Met die uitbreek van die oorlog word 
die skool gesluit. Sy gaan egter voort om vir ’n groepie kinders privaat les te gee. Ter wille van haar 
moeder se versorging keer M.E.R. in Julie 1900 temg na Swellendam.

Deur bemiddeling van haar broer, Hendrik, wat in die poskantoor op Grahamstad gewerk het, slaag 
sy daarin om ’n assistentpos by ’n privaat seunskool in Grahamstad te kry. In 1902 is sy met die hoof 
van die skool, meneer H.C.G. Oakshott, getroud. Uit hierdie huwelik is ’n seun, Jacobus, en ’n dog- 
ter, Anna, gebore. In 1911 is hulle geskei waama sy haar eie van vir haar en die twee kinders temg- 
neem. Moeilike jare het hiema gevolg. Eindelik het sy weer ’n pos by ’n skool in Swellendam gekry 
waar sy skoolhou tot 1917 toe haar moeder oorlede is. Hiema vertrek sy weer na Transvaal waar 
sy haar by haar broer, Frits, aansluit. Hy het intussen ’n plaas in die Laeveld in die distrik Barberton 
gekoop waar hy toe boer. Haar twee kinders het sy in kosskole geplaas, Jacobus op Ermelo en Anna
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op Worcester. Tydens haar tweejarige verblyf by Frits, begin sy op 42-jarige ouderdom die eerste 
keer skryf vanweë die eensaamheid op die plaas. Eers was dit artikels vir Die Brandwag en toe Kin- 
ders van die Voortrek, haar eerste boek wat grootiiks geinspireer is deur haar broer. Hierdie boek 
is in 1920 gepubliseer en in 1960 is dit weer uitgegee met ’n nuwe titel, Die tweeling trek saam.

Sy gee ’n jaar lank onderwys in Latyn op Ermelo waama sy vir twee jaar optree as sub-redaktrise 
van die nuwe tydskrif, Die Boervrou. Haar bydraes in hierdie Afrikaanse vroueblad het daartoe gelei 
dat sy 'n aanbod gekry het om die nuwe vrouerubriek van Die Burger te behartig. So word sy in 1922 
die eerste vroueredaktrise van Die Burger.

Vanweë haar daadwerklike belangstelling in haar medemens en in maatskaplike werk word sy in 
1928 aangestel as organiserende sekretaresse van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACW) 
in Kaapland. Hierdie pos het sy tot 1938 beklee. Dit was in dié tyd dat sy tydens haar besoeke aan 
die takke van die ACW  gevind het dat daar ’n algemene gebrek aan leeslus bestaan, veral op die 
platteland. Die gevolg was dat M.E.R. ’n leidende rol gespeel het in die voorsiening van biblioteek- 
boeke aan laer- en plaasskole op ’n ruilbasis deur ACW-takke. In hierdie verband het veral die takke 
te Montagu, Worcester en Tulbagh baanbrekerswerk verrig.

Haar taak as organiserende sekretaresse van die ACW  en haar intense belangstelling in die vrou 
as landsburger, het haar ’n vanselfsprekende keuse gemaak as lid van die Camegie-kommissie van 
ondersoek oor die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika.

Hierdie ondersoek is finansieel deur die Camegie-korporasie van New York moontlik gemaak. M.E.R. 
was die enigste vrou in die Kommissie en sy was verantwoordelik vir die deel van die sosiologiese 
ondersoek wat gehandel het oor Die moeder en dogter in die Armblanke huisgesin. Hierdie onder- 
soek het geduur van 1929 tot 1932. Na afhandeling van die ondersoek in sy geheel is daar in 1934 
Volkskongres gehou. Hiertydens is ses van die 28 kommissielede gekies om toe te sien dat die beslui- 
te en aanbevelings uitgevoer word. Dit is haas onnodig om te sê dat M.E.R. weer as een van die ses 
lede gekies is. As gevolg hiervan was sy dikwels ’n lid van afvaardigings, soms selfs die leier daarvan, 
na die Eerste Minister en ander kabinetslede. In 1938 het die Camegie-korporasie aan haar ’n beurs 
toegeken wat haar in staat gestel het om ’n studiereis na die Verenigde State van Amerika te onder- 
neem. Voor hierdie reis het sy reeds verskillende Europese lande besoek.

Nadat die Voortrekkerbeweging in 1929 doodgeloop het, tree M.E.R. in 1931 op as een van die 
herstigterslede. Tydens ’n indrukwekkende plegtigheid in 1965 het die Voortrekkerbeweging haar 
vereer met die toekenning van die Orde van die Vriend van die Voortrekkers.

Haar belangstelling in en meelewing met haar medemens, die feit dat sy uit huis-uit niks anders 
as Afrikaans was of wou wees nie en haar noue kontak met regerings- en ander leiers veral na die 
ondersoek van die Camegie-kommissie, het meegebring dat M.E.R. ook in die partypolitiek betrokke 
geraak het. Dit was veral die geval in die tyd van die Samesmelting. Haar politieke betrokkenheid 
het sy hoogtepunt in 1933 bereik toe sy as ondervoorsitster van die Nasionale Party in Kaapland 
onder dr. D.F. Malan gekies is, ’n posisie wat sy ses maande lank beklee het.

M.E.R. is met drie ere-doktorsgrade vereer. Twee daarvan is in 1950 aan haar toegeken, van die 
Universiteit van Kaapstad het sy ’n ere-doktorsgraad vir haar letterkundige werk ontvang en een van 
die Universiteit van Stellenbosch in maatskaplike werk. Haar derde ere-doktorsgraad ontvang sy in 
1973 van die Universiteit van Suid-Affika, die universiteit wat in ’n vroeëre bedeling, tagtig jaar tevore 
die eksamens moes afneem van Maria Elizabeth Rothmann, toe ’n ingeskrewe student aan SACS in 
Kaapstad.

Erkenning vir haar letterkundige werk het ook van die kant van die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns gekom. In 1953 ontvang sy die gesogte Hertzogprys vir prosa op grond van al 
haar prosawerk. In dieselfde jaar ontvang sy ook erelidmaatskap van die Akademie. Die hemitgawe 
van Kinders van die Voortrek in 1960 onder die nuwe titel Die tweeling trek saam  besorg in 1961 
aan haar die Scheepers-prys vir Jeuglektuur. In 1970 ontvang sy die Tienie Holloway-medalje vir Kleu-
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terlektuur vir haar verseboekie Karlien en Kandas wat in 1969 vir die eerste keer herdruk is nadat 
dit in 1933 verskyn het. Die treffende swart illustrasies in hierdie boekie is deur haar dogter Anna 
gedoen.

As blyk van waardering vir haar voortreflike volksdiens ontvang sy in 1966 die Erepenning van 
die FAK In 1970 het Retief Koch ’n rolprent van haar lewe vir gebruik in skole gemaak.

Vanaf 1928 het M.E.R. in haar rietdakhuisie, Komnader, in Waaihoek, Swellendam, aan die voet 
van die Langeberge gewoon. Daar het sy na ’n vol en vrugbare lewe van diens aan haar land, haar 
taal en haar mense op Sondag 7 September 1975 gesterf. Dit was slegs tien dae na haar honderdste 
verjaardag. Sy is op Swellendam begrawe in die graf waarin haar tienersuster, Martha, en broer, Gert, 
tagtig jaar gelede en haar broer, Frits, vyftig jaar gelede begrawe is.

Die volgende boeke is onder andere deur M.E.R. geskryf of sy het aandeel daaraan gehad:

Kinders van die Voortrek. Bloemfontein: Nasionale Pers, 1920.

Die Sondagskmd. Pretoria: Van Schaik, 1922.

Hansie en die bessiekinders\ bewerking van M.E. Rothmann; prentjies van Elsa Beskow. Pretoria: Van 
Schaik, 1922.

Vanmelewe, stories van die voorouers. Kaapstad: Nasionale Pers, 1926.

Die Sokka-boek, stories van skaaphond. Kaapstad: Nasionale Pers, 1926.

Onweershoogte en ander verhale. Kaapstad: Nasionale Pers, 1927.

Jong dae, ’n meisies-storie. Kaapstad: Nasionale Pers, 1928.

Die Kammalanders, illustrasies deur Dorothy Barclay. Kaapstad: Nasionale Pers, 1928.

Die oorwinnaar, verhale van president Steyn. Kaapstad: Nasionale Pers, 1929.

Stoute bengel, ’n verhaal uit die lewe. Kaapstad: Nasionale Pers, 1931.

Sosiologiese verslag: (a) Die Armblanke en die maatskappy, deur J.R. Albertyn; (b) Die moeder en dogter 
van die Armblanke-huisgesin, deurM.E. Rothmann. Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1932. (Camegie-kommissie 
van Ondersoek oor die Armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika, Verslag deel V.)

Sokka se plaas. Kaapstad: Nasionale Pers, 1933.

Karlien en Kandas, tekeninge deur A.R. Kaapstad: Nasionale Pers, 1933.

Tant Alie van die Transvaai. die dagboek van Alie Badenhorst; vertaal deur M.E. Rothmann, uit Neder- 
lands. Kaapstad: Nasionale Pers, 1939.

Drie vertellings. Kaapstad: Nasionale Pers, 1944.

Na vaste gange. Kaapstad: Nasionale Pers, 1944.

Uit en tuis. Kaapstad: Nasionale Pers, 1946.

Oorlogsdagboek van 'n Transvaalse burger te velde 1900-190T, met inleiding en aantekeninge uitgegee 
deur M.E.R. Kaapstad: Nasionale Pers, 1947.

Die eindelose waagstuk. Kaapstad: Nasionale Pers, 1948.

Die gewers. Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1950.

Ons voortgang; feesuitgawe van die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging na vyftig jaar van werk. Elsies- 
rivier: Nasionale Handelsdrukkery, 1960.

Die tweeling trek saam. ( Verwerkte heruitgawe, tekeninge deur Katrine Harries.) Kaapstad: Tafelberg, 1960.
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Die Drostdy op Swellendam, deur Mimie E. Rothmann en A. Rothmann. Swellendam: Drostdy-museum 
kommissie, 1960.

Vroue wat Jesus geken het. Kaapstad: Tafelberg, 1965.

So is onse maniere. Kaapstad: Tafelberg, 1965.

Kom nader: bloemlesing uit die werk van M.E.R. Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1965.

Briewe uit Highveld: mev. A. Geyer se briewe uit Londen aan haar dogter, 2 8 Mei 1950 tot 3 Junie 1954. 
Versorg deur M.E.R. Kaapstad: Tafelberg, 1965.

My beskeie deel: ’n outobiografíese vertellmg. Kaapstad: Tafelberg, 1972.

M.E.R. van naby gesien. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

Na die dood van M.E.R. het Alba Bouwer, Anna Rothmann en Rykie van Reenen ’n interessante 
versameling van haar briewe byeengebring vir publikasie wat dan ook in 1977 in Kaapstad by Tafelberg- 
Uitgewers verskyn het met die passende titel M.E.R. — ’n kosbare erfenis.

Bronne geraadpleeg

1. Botha, E. M.E.R. as prosaskryfster. Handhaaf, 13(1): 8-10; September 1975.
2. Botha, E. M.E.R. — ’n huldeblyk. Lantem, 20(3): 85-94; Maart 1971.
3. Cloete, T.T. Die Afrikaanse literatuur sedert sestig. Kaapstad: Nasou, 1980.
4. Gesprekke met skrywers 3. Kaapstad: Tafelberg, 1973.
5. Muller, A. M.E.R. en die Camegiekommissie. Handhaaf, 13(1): 16-18; September 1975.
6. Nienaber, P.J. Perspektief en profíel. Johannesburg: Perskor, 1982.
7. Van Schoor, M.C.E. M.E.R. en die Anglo-Boereoorlog. Handhaaf, 13(1): 11-15; September 1975.

□  Nadat hierdie juweeltjie in 1934 verskyn, die 
eerste keer, word dit in 1970 eers bekroon met 
die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur. Dit 
is ’n lang tyd om te wag vir erkenning, maar ek 
dink die grootste erkenning lê daarin dat ’n jong 
kind in 1940 kennis gemaak het met Karlien en 
Kandas en dat haar kleuterdogtertjie in 1975 nog 
steeds lag vir: “Ja, Meester, dit kan ek: daar’s drui- 
we en melk, en heuning en vlooie, sê sy.”

Vir vandag se stadskind bring dit ’n heerlike 
beeld van die plaas en die lewe daar, van mis gaan 
haal, en klopse, van ’n oulap en trippens. Maar 
vir my bly die lekkerste op die tong: Want dis al- 
dag en heeldag se swaardrag en veeldrag.

So ongekompliseerd is Karlien en Kandas, so 
pragtig eenvoudig maar so ’n boek wat jou laat

Karlien en 
-Kandas



Maria Elizabeth Rothmann 11

lekkerkry. Koop tog Karlien en Kandas vir u dog- 
tertjie, en u seuntjie, en vir uself.

(A.S., Gereformeerde Vroueblad, 
November 1975)

□  “Wat kan ek lees?”

’n Heerlike, onverwagse vreugde was dit toe daar 
nou die dag vir my ’n klein, plat pakkie met die 
pos aankom — en toe ek dit oopmaak, is dit so- 
waar ’n splintemuwe uitgawe van M.E.R. se liefli- 
ke verseboekie Karlien en Kandas wat die uitge- 
wers vir my stuur. Ek was lank laas so hartsbly 
oor iets soos ek was oor hierdie boekie met sy kos- 
bare versies en sy bekoorlike pikswart tekeninkies 
deur Anna Rothmann wat nou, ná amper twintig 
jaar weer te kry is in ’n vrolike, helderblou band.

Ek het sommer dadelik gedink hoe lekker dit 
gaan wees om vir my kleinkinders van Karlien en 
Kandas te lees. Net die eerste keer dat ek nou weer 
vir hulle gaan kuier, pak ek dié blou boekie in my 
koffer, maar ek weet nou al dat ek eers vir mý nog 
een sal moet gaan koop, want my dogter sal nooit 
dat ek dié een weer saam met my terugbring nie.

Toe die boekie in 1950 verskyn het, was sy nog 
’n klein dogtertjie en ons twee het saam groot ple- 
sier gehad aan Karlien en Kandas. Ek het elke 
aand met slaaptyd vir haar ’n paar van die versies 
gelees, totdat ons twee naderhand saam die meeste 
van die versies sonder die boek kon opsê.

Vir haar was die heel mooiste versie dié een oor 
Karlien en Kandas wat in die reën loop:

Dit reën dat dit plas,
En Karlien en Kandas 
Loop elk in die reën met ’n 
sak vir ’n jas.

Ai, hoe lekker, hoe nat!
Die modder is glad!
Wat sien ’n mens al’s as die 
reëndruppels spat?
Ou meide met knopkieries,
Jakkals wat trou;
Maar sien jul dit regtig?
Dit gaan dan so gou!

“A1 honderd-en-tien,”
Sê Kandas en Karlien 
“Ons loop in die reën, en 
sien wat ons sien!”

Die versie wat ek graagste opgesê het, was Kind 
Oppas.

“Ai, dis swaar,” sê Karlien vir Kandas 
“Om so heeldag die kind op te pas,”
(Want dis aldag en heeldag 
se swaardrag en veeldrag)

“Dra jy!” sê Karlien vir Kandas.
“Agge nee,” sê Kandas vir Karlien,
“Moet ek tog vir jou  so bedien?”
(Want dis vér dra en swaar dra 
En kind dra is lyf pla)

“Neem jou beurt,” sê Kandas vir Karlien. 
Sukkel-kla, sukkel-dra, eers die een dan die 

ander,
— “Ewe lui,” sê hul ma,
Want sy hoor die gekla —
“Dis vinkel die een, en die ander koljander.”

Maar lank voor my Marietjie se kleindogtertjietyd 
het ons Afrikaanse kinders al saam met Karlien 
en Kandas besem gepluk, skaapkop gaan haal, 
klip-klip gespeel, vaatjie gery en akkers opgetel 
in die dae van die ou Kleinspan toe M.E.R. die 
eerste keer dié versies geskryf het. Daardie ver- 
sies wás toe en is nou nog van die mooiste versies 
wat daar ooit oor kinders vír kinders geskryf is. 
En die onfeilbare toets vir die beste kinderboeke 
— in watter taal ook al — kan maar nóg sonder 
huiwering op Karlien en Kandas toegepas word: 
die grootmens het net so veel plesier daaraan soos 
die kind.

Die versies gaan oor twee Bruinkinders, Karlien 
en Kandas, en wat hulle alles gemaak het op die 
dorp waar hulle saam met hulle mama, saam met 
Karools en Galant, saam met Kaatjie en Fiela Ver- 
sier, saam met Yp van oom Hans en ou Pompoe 
se klong wat so spog, gewoon en grootgeword het.

As hul mama wil vuurmaak onder die aartap- 
pelsop, moet Karlien en Kandas oor die lande loop 
en by die vlei gaan besemgoed pluk. Hulle skrik 
vir die kwaai bul, rol soos pampoene deur die
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draad, skeur hulle rokke, kom sonder die besem- 
goed by die huis aan en kry elkeen ’n dekselse pak.

Pompoe se klong se wa word geleen en hulle 
gaan bossies haal bo op die kop. Dit is swaar werk 
en hulle kom dikbek huis toe:

Maar vanaand toe die gaar patat so gly 
Uit die hoop steekbossie-as,
A, grootbek lag Karlien daarby,
Grootbek lag Kandas!

Hier kort voor Nuwejaar wil Karlien en Kandas 
vreeslik graag iets doen om ’n bietjie geld te ver- 
dien. Hulle hoor by Yp van oom Hans dat die Nooi 
gevra het of iemand tog nie mis vir haar blomtuin 
wil aandra nie. Dié werk pak die twee met ywer 
aan:

Sakkie mis vir ’n oulap!
Twee sak mis is twee!
Drie sak mis vir ’n trippens,
En dit sal die Nooi ons gee.

Uitskei nou vir ’n tydjie;
Elk kry ’n dik sny brood 
Met ’n soet appelkooskonfytjie 
Ai, maar dit laat stoot!

Dit laat woel en rondsoek - 
Vieroulap haal ons nog!
Vieroulap? Vyf! ’n Sikspens!
Waar is die klong wat spog?

0 , geld is tog iets wat vreugde kan bring! 
Afdraend na die huisie loop tweetjies en sing:

0, die borde, borde rys, rys,
En die stukke, stukke vleis, vleis!
0, die borde, borde rys, rys,
En die stukke, stukke vleis, vleis!

Hulle help hulle mama bak vir die Nuwejaar:

Aangemaak is die kaiingkoek,
Klaar die kollewyntjies,
Kruis en dwars lê op die tert 
Snaakse tierlantyntjies.

As die Klopse verbygaan met Nuwejaarsdag, stig 
die kleingoed hul eie klopsie, Kandas as voordan- 
ser, Karlien musikant!

“Sie, sie, dan, sie, sie!
Watter klops is dit dié?”
Sal die mense dan vra,
En die naam wat hy dra 
Is “Die Kammalongklops”
Want hy kom agtema.

Ou Pompoe se klong 
Sê “Wat Kammalong?
Hulle’s seker net skaam 
Vir die klopsie se naam;
Dis die Miskoekeklops — almal miskoekies 

saam!”

Maar die klopsie staan daar,
En die klong is net naar
As hul blaas op hul kamme vir Heppie Nu’jaar.
— En die mense hou sommer die oulappe ldaar!

Die Nuwejaarsjoligheid word afgesluit met ’n lor- 
rierit waaraan die Kammalongklops ook deel het.

En dan lê ons in die koelte van die doringbome- 
plaat

En ons sit en eet en luister hoe die snare met 
ons praat

Van oom Ypie se viool en oom Klasie se kitaar
— Tot dit koel word; en dan word ons ook weer 

warm van baljaar.

Ja, ’n mens sou natuurlik kon sê dat die tye ver- 
ander het en dat die beeld van die lewe wat in dié 
versies vasgelê is, glad nie meer geldig is nie. Maar 
so ’n beswaar sou op ’n oppervlakkige siening van 
die versies berus. Eintlik beduie dit niks om te sê 
dat die Bruinkinders nie meer vandag besemgoed 
gaan pluk, skaapkop gaan haal, klip-klip speel of 
vaatjie ry nie.

Die ware betekenis van die versies lê tog veel 
dieper as die Africanawaarde van ’n verbygegane 
tydvak wat daarin beskryf word. Die rake siening 
van die kind, sy oerdrang om te speel as hy moet 
werk, sy verbeelding by die spel, sy onmiddellike 
vatbaarheid vir vreugde, sy uitgeslepe streke teen- 
oor al wat grootmens is, gee aan M.E.R. se ver- 
sies oor Karlien en Kandas ’n trefkrag ver buite 
’n beperkte tydvak en ’n spesifieke lewensfeer om.

Word ’n mens se hart, soos koning Dawid s’n, 
bewoë deur goeie woorde, het hy groot behae in
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die skryfster se behendige aanwending van die taal 
in hierdie versies:

Dis akkertyd,
Dis geldmaaktyd,
Dis spogtyd van die jaar!
Karlien maak geld,
Kandas maak geld —
’n Hoop geld bymekaar!

Die bergwind waai,
Die takke swaai —
Dis nes die goed baijaar 
Soos akkers reën 
A1 om hul heen —
Hul raap net opmekaar!

Aitammelet!
Hoe bruin, hoe vet 
Is hierdie boom se goed!
So blink, so dik!
Kandas se blik is gou tot owervloed.

“Trippens vir Ma,
Oulap vir ons,
(Vier oulap vir ’n blik)
Wat kan mens al’s vir ’n mudsak koop?
Ons eet ons trommeldik!”

Heerlik is ook die fyn humor in die versies, soos 
byvoorbeeld in een van die heel mooistes, Sondag- 
skool:

Sondags kan jy vir Karlien en Kandas 
In Meester se Sondagskool kry,
In Sondagse rokkies, skoon uitgewas,
En Sondagse hoede daarby.

Dan sing hulle saam met Karools en Galant, 
Met Kaatjie en Fiela Versier,
’n Liedjie van saamgaan na Kana se strand, 
Na ’n heerlike land ver van hier.

Hulle luister hoe Meester vertel van die plek, 
hoe die melk en die heuning daar vloei.
Van tamaai trosse druiwe, van Israel wat trek 
Om die heidense volk uit te roei.

En dan kom die uitvra. “Kandas, noem jy elk 
Van die goed in Land Kana te kry."
“Ja, Meneer, dit kan ek: daar’s druiwe en melk, 
En heuning en vlooie”, sê sy.

Heel mooiste in die bundel Kitaar speel, ’n suiwer 
gediggie, met in die tweede koeplet een van die 
verblydendste beelde in die Afrikaanse poësie:

Ou kitaar! Ou kitaar!
By oom Klasie se kitaar
Dans die kleinvolk op die graswerf
In die skemer deurmekaar.
Oor die kam, oor die kam,
Oor die berg se donker kam
Glip die maan se rand so soetjies soos
die oorloop van ’n dam.

Ou Kitaar, ou kitaar,
Ou oom Klasie se kitaar,
Jy speel dansgoed, jy speel malgoed, maar 
my hart maak jy ook naar!

By die malkop ou kitaar 
Wil die volkies net baljaar,
Dans die riel en dans die polka in die 
maanskyn deurmekaar.

Luisteraars is natuurlik goed bekend met M.E.R. 
se prosawerk, haar bekoorlike sketse en essays in 
die bundel Uit en tuis, haar meesterlike vertelkuns 
in Drie vertellings en Die gewers, haar eerbiedi- 
ge uitbeelding van mense en noulettende waarde- 
bepaling in haar roman Die eindelose waagstuk 
en Na vaste gange. Ons is trots daarop dat M.E.R. 
een van die drie vroue is aan wie die Hertzogprys 
toegeken is. Ons is bly dat daar steeds toenemen- 
de waardering vir haar belangrike bydrae tot die 
Affikaanse letterkunde is. Nuwe uitgawes van haar 
werk : Die tweeling trek saam, Vroue w at Jesus 
geken het, So is onse maniere en die bloemlesing 
Kom nader staan klaar op ons rakke. En hier is 
nou nog ’n onmiskenbare bydrae van ons veelsy- 
dige M.E.R.: ’n bundel kinderversies, enig in hul 
soort, onnavolgbaar en só plesierig dat die groot- 
mense dit net so geniet soos die kind.

Máak seker dat u die boekie in die hande kry 
voordat dit ’n genommerde Afficana-stuk word. 
Karlien en Kandas deur M.E.R. is deur die Nasi- 
onale Boekhandel uitgegee.

(Audrey Blignault, SAUK, Afrikaanse Diens, 
Vrouerubriek, 25 Julie 1969)
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1.4 Grobbelaar, 
Pieter 
Willem 
(25 Desember 
1930- )

Pieter Grobbelaar is op 
Kersdag 1930 in Bloem- 
fontein gebore. Sy vader, 
mnr. J.Z. Grobbelaar, was 
in die tyd hoof van die 
Laerskool De Brug buite 
Bloemfontein. Dit spreek
dus vanself dat die jonge Pieter sy laerskoolloopbaan hier deurbring. Hier voltooi hy standerd 6 aan 
die einde van 1943. Aangesien ’n oom van hom ’n onderwyser op Rouxville was, besoek hy die Hoër- 
skool Rouxville in 1944 en 1945 waar hy sy standerd 7- en 8-jare deurbring. Vir die volgende twee 
jaar bevind hy hom aan die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein waar hy aan die einde van 1947 
matrikuleer.

Aan die begin van 1948 begin hy met sy studies aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat In 1950 
behaal hy sy BA-graad. Sy MA-graad in Wysbegeerte behaal hy in 1954, ook by sy alma mater. Die 
Universiteit van Stellenbosch ken aan hom ’n doktorsgraad in Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde toe 
aan die einde van 1981.

Aangesien Pieter Grobbelaar van kleins af die vaste voomeme gehad het om eendag ’n skrywer te 
word, het hy hom op verskillende loopbane toegelê ten einde hom in die rigting te bekwaam. Sy joema- 
listieke loopbaan begin in 1951 as koerantverslaggewer by Die Burger en eindig by Die Volksblad in 
1956. Hiema word hy omroeper-regisseur by die SAUK, eers in Johannesburg en daama in Kaapstad. 
In 1961 is hy by Tafelberg-Uitgewers in Kaapstad werksaam as uitgewersredakteur. In 1962 vestig hy 
hom op ’n klein vmgte- en wynplasie by Franschhoek waar hy hom as voltydse skrywer/boer in alle 
ems op die boekmark begin toelê.

Vanaf die begin van 1970 bevind hy hom aan die Universiteit van Stellenbosch as dosent in die De- 
partement Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde. Tans is hy professor en departementshoof van die de- 
partement waarvan die naam intussen verander is na die Departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis.

Pieter W. Grobbelaar is in 1953 met Comelia Joubert, ’n ou skoolmaat, getroud en hulle het vier 
kinders.

Pieter W. Grobbelaar is ’n prolifieke skrywer. Hy stel al baie lank belang in die inheemse verhaleskat 
van Suid-Afrika. Sy eerste kortverhaal het op 2 Julie 1954 in Die Huisgenoot verskyn. Daama het dra- 
mas, veral talle radiotekste, gevolg. Sy eerste oorspronklike boek, Ou M i'kai vertel: Hoe die Melkweg 
sy vuur gekry het, het in 1963 verskyn. Hiema verskyn die een werk na die ander teen ’n ongekende 
tempo. Tot 1986 het daar uit sy pen verskyn 37 Afrikaanse sprokies, 8 Afrikaanse kampvuurstories,

Prof. R.B. Zaaiman, President van die SABV, oorhandig die C.P. Hoogenhout- 
medalie aan Pieter IV. Grobbelaar
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8 Afrikaanse heldeverhale, 12 Afrikaanse volksvertellings, 3 volksrympies, 7 verwerkings van volksver- 
hale uit ander lande, 7 werke gebaseer op volksverhaaltemas, 3 werke gebaseer op die volksrympie,
6 kultuurhistoriese romans vir die jeug en 2 monografieë. Daarbenewens het ook nog verskyn 2 digbun- 
dels, 1 rymbundel, 8 volkskundige werke, 2 kortverhale, 25 kinderboeke, 17 berymings vir kinders,
7 oorspronklike prenteboeke, 3 jeugboeke (waarvan hy mede-outeur was), 17 vertalings vir kleiner kin- 
ders, 13 vertalings vir die jeug, 2 vertalings vir volwassenes, 5 bloemlesings, ens. Tussendeur het Pieter 
W. Grobbelaar nog tyd gevind vir 21 artikels wat in vakkundige tydskrifte verskyn het.

Pieter W. Grobbelaar het in 1968 allerweë hoë lof ingeoes met Die mooiste Afrikaanse sprokies, 
’n uitmuntende standaard-versameling van 54 inheemse verhale. Dit was dan ook nie vreemd dat hy 
in 1969 met die C.P. Hoogenhout-toekenning vir die beste Afrikaanse kinderboek van 1968 vereer 
is nie. Dit was die eerste toekenning van vyf wat hy tot dusver ontvang het.

Die tweede toekenning volg in 1971 toe die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die 
Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur aan hom toeken vir al sy kleuterboeke vir geskiktheid vir 
hardoplees. Hierdie groep kleuterboeke sluit onder andere die volgende in: Die mense is bang vir Pe- 
trus Alsander, As die fluitspeler kom, Die Swaaplanders, Moesan die muisman en Die lui skoenmaker.

In 1972 vereer die Genootskap vir Afrikaanse Volkskunde en die ATKV hom met ’n oorkonde vir 
sy werk in verband met die Afrikaanse volksvertelling.

In 1975 word hy weer deur die Genootskap vir Afrikaanse Volkskunde en die ATKV vereer, hierdie 
keer met ’n erepenning vir sy volkskundige geskrifte.

Die laaste toekenning tot dusver ontvang hy in 1976 van die Federasie van Rapportryerskorpse vir 
sy werk in verband met die volksrympie in Afrikaans.

In 1986 deel Pieter W. Grobbelaar sy publikasies min of meer soos volg in:

Afrikaanse sprokies

Die.mooiste Afrikaanse sprokies. Kaapstad: Human & Rousseau, 1968.

Klaas Luiaard. Kaapstad: Human & Rousseau, 1969.

Wolf en Jakkals in die lang pad. Kaapstad: Human & Rousseau, 1969.

Die gekroonde slang. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Hasie Musikant. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die lui skoenmaker. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die gawe van die eenhoring. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die son-seuns. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die riviermeisie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Vlerkvoet. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Die dief in die nag. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Een vir jou en een vir my. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Doktor Jakkals. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Gouelinkie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Ou Waar-sêer. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Moenie aan my vat nie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Lantemtjie brand. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.
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Ouvrou Rooimus. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die dokter wat dieretaal kon praat. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972. 

Die wegraak van die bont by. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972. 

Toutrek. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die heks van Hexrivier. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Bobbejaan en die eina-pere. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Jakkals Tiervreter. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die afgunstige leeus. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die rob-vrou. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Goue voël. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Stories vir die lente. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Verhale van die veld. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Stories vir die somer. Kaapstad: Human & Rousseau, 1975.

Jakkalsdraf en Wolwedans. Kaapstad: Human & Rousseau, 1982.

Eendag was daar Domjan. Kaapstad: Human & Rousseau, 1983.

’n Koning genaamd Leeu. Kaapstad: Human & Rousseau, 1983.

Uiltjie, Uiltjie in die spieël. Kaapstad: Human & Rousseau, 1984.

Klaas Naald-hulle. Kaapstad: Human & Rousseau, 1985.

Famous South African folktales. Cape Town: Human & Rousseau, 1985. 

Wensfontein. Kaapstad: Human & Rousseau, 1986.

Afrikaanse kampvuurstories

Die twee broers. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Slang! Slang! Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Maans se straf. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Niekie Appelgryn. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Die laaste leeu van die Karoo. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Man genaamd Mot. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

So by my kooL' Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Die vurige wa. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Afrikaanse heldeverhale

Wolraad Woltemade. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die twee kapteins. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die eensame jagter. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Hansie Smal. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.



Racheltjie de Beer. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Japie Creyling. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Die landsoeker. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die groot Afrikaanse heldeboek. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Afrikaanse volksvertellings

Die mense is bang vir Petrus Alsander. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Die maanklip. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die vrou wat nie haar mond kon hou nie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die hoë land. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Pinkie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Koning Leeu se verjaardag. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973.

Blou-ogies. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973.

Duimeling. Kaapstad: Human & Rousseau, 1975.

Die nag der nagte. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Hans die geluksoeker. Kaapstad: Human & Rousseau, 1977.

Keiser, keiser Karelyn. Kaapstad: Human & Rousseau, 1981.

Kabouterman. Kaapstad: Human & Rousseau, 1982.

Volksrympies

Trippe trappe trone. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Varkies in die bone. Kaapstad: Tafelberg, 1973.

Koeitjies in die klawer. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

Verwerkings van volksverhale uit ander lande

Die vermaaklike lewe van Tyl Uilspieël. Kaapstad: Human & Rousseau, 1967.

Die Swaaplanders. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Die mooiste verhale van Hauff. Kaapstad: Human & Rousseau, 1969.

Aandstories vir kleuters. Kaapstad: Human & Rousseau, 1970.

Die avonture van die sewe Swape. Kaapstad: Tafelberg, 1972.

Pas op vir RapetaU Kaapstad: Tafelberg, 1973.

Aandstories vir kinders. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973.

Pieter Willem Grobbelaar 17

Werke gebaseer op volksverhaal-temas

Ou Mi’kai vertel: Hoe die Melkweg sy vuur gekry het. Kaapstad: John Malherbe, 1963.
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Ou Mi’kai vertel: Tafelberg se wit karos. Kaapstad: John Malherbe, 1964.

Ou Mi’kai vertel: Die storie van die Kango-grotte. Kaapstad: John Malherbe, 1966.

Antjie Somers loop weer. Kaapstad: Tafelberg, 1965.

Dokter Dinkel van die Ou-Kaap. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Die wit pyl. Kaapstad: Tafeiberg, 1974.

Uit ou Mi’kai se dae. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Werke gebaseer op die volksrympie

Hiert! daar kom die speelman aan. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Die roerende avonture van Moedertjie Mart en haar kranige kat. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973. 

Die ram van Kobasdam. Kaapstad: Human & Rousseau, 1975.

Kultuurhistoriese romans vir die jeug

Die nagberg. Kaapstad: Tafelberg, 1965 (saam met J.J.G. Grobbelaar, oor die lewe van Louw Wepener). 

Geliefde generaal. Kaapstad: Human & Rousseau, 1968 (oor genl. J.B.M. Hertzog).

Die seun in die pad. Kaapstad: Tafelberg, 1971 (oor die tyd van die eerste Vryburgers).

Lang-Kappie is haar naam. Johannesburg: Perskor, 1976 (oor die Groot Trek).

Die kinders en die veldkomet. Kaapstad: Tafelberg, 1976 (oor die Anglo-Boereoorlog).

Korporaal Woltemade. Kaapstad: Tafelberg, 1978 (oor die Ou-Kaap van die 18de eeu).

Monografieë

Man van die volk. Kaapstad: Human & Rousseau, 1966. (Gedenkalbum oor dr. H.F. Verwoerd.) 

Skrywers in beeld: C. Louis Leipoldt. Kaapstad: Tafelberg, 1980.

Digbundels

Onder die skedelvlag. Kaapstad: Tafelberg, 1968.

Klawerjas — Verse van Jan Alleman. Johannesburg: Perskor, 1986.

Rymbundels

My rooi rympieboek. Johannesburg: Perskor, 1977.

Kortverhale

Poorters. Kaapstad: Human & Rousseau, 1984.

Die Alsiende Oog. Johannesburg: Perskor, 1986.
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Kinderboeke

Oom Deon se helikopter. Kaapstad: John Malherbe, 1964.

die fluitspeler kom. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Japsnoet. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Storieman se tyd. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Huberta gaan op reis. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die seun met die ster in sy hand. Kaapstad: Tafelberg, 1973.

Kaskenades op Kykuit. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974. 

yls Pa vertel. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Die gawe uit die hemel. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Die troue in die poppekas. Kaapstad: Tafelberg, 1974.

Hopla-Hans. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Die petaljes van die drie Patatte. Kaapstad: Human & Rousseau, 1977.

Mooi potte! Mooi panne! Kaapstad: Tafelberg, 1978.

Daar’s ’n ding aan die gang in die akkerbos. Kaapstad: Human & Rousseau, 1978. 

Die Turkse tapyt. Kaapstad: Human & Rousseau, 1979.

Mannie Aap. Pretoria: Daan Retief, 1983.

Fluit-fluit. Pretoria: Daan Retief, 1983.

Die aarde moet vry wees. Pretoria: Daan Retief, 1984.

Die goue appel. Kaapstad: Human & Rousseau, 1984.

Dankie, meneer Nols. Pretoria: Daan Retief, 1985.

As Liefie en Grrr kom kuier. Pretoria: Daan Retief, 1985.

Wipplank — ons speel met woorde. Pretoria: Daan Retief, 1985.

Berymings vir kinders

Moesan die muisman. Kaapstad: Tafelberg, 1968.

Moesan die president. Kaapstad: Tafelberg, 1973.

Mietjie soek haar ma. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973.

Vlieg op vlug. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Kaatjie Kaboes. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Krek die vrek. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

Die mier en die olifant. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

£7/a. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974.

101 Rympies. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Diere-maniere. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.
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Die wêreld van die Woempe. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.

Sors die onstuitbare seeslang. Kaapstad: Human & Rousseau, 1977.

A is akker — ’n ABC-boek. Pretoria: Daan Retief, 1984.

1 tot 12 — My telboek. Pretoria: Daan Retief, 1984.

Yslike Awie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1985.

Die boebels van Boebelbommel. Kaapstad: Human & Rousseau, 1986.

Oorspronklike prenteboeke

Kietsie die sirkuskat. Kaapstad: HAUM, 1966.

Die lelikste padda. Kaapstad: John Malherbe, 1966.

Harrie Hus huil. Johannesburg: Perskor, 1974.

Pietervlie. Johannesburg: Perskor, 1976.

Harrie Hus hik. Johannesburg: Perskor, 1977.

Rensie en Raaitjie hardloop resies. Kaapstad: Human & Rousseau, 1980. 

Die somer van die jagluiperd. Kaapstad: Human & Rousseau, 1980.

Ander

Knapsak. Kaapstad: Maskew Miller, 1965.

Die verlore stad. Kaapstad: Human & Rousseau, 1967.

Die groot nuwe Kinderbybel met toeligting. Kaapstad: Human & Rousseau, 1973.

Volkslewe van die Afrikaner. die verhaal van ons volkskunde. Kaapstad: Tafelberg, 1974.

Mens en land. Kaapstad: Tafelberg, 1974. (Die Afrikaner en sy kultuur.)

Spieëlbeeld: Oorlog 1899-1902. Kaapstad: Tafelberg, 1974. (Die Afrikaner en sy kultuur.)

Ons volksfeeste. Kaapstad: Tafelberg, 1975. (Die Afrikaner en sy kultuur.)

Families, familiename en familiewapens. Kaapstad: Tafelberg, 1975. (Die Afrikaner en sy kultuur.) 

Afrikaners in die vreemde. Kaapstad: Tafelberg, 1976. (Die Afrikaner en sy kultuur.) 

Boerewysheid. Kaapstad: Tafelberg, 1977. (Die Afrikaner en sy kultuur.)

Die groot Afrikaanse fabelboek. Kaapstad: Tafelberg, 1978.

Bietjie baie bogtery — Die groot Afrikaanse knutselboek. Kaapstad: Tafelberg, 1980.

Die Vrystaat en sy mense. Kaapstad: Tafelberg, 1980.

Avontuurkamp. Johannesburg: Perskor, 1985.

Sedert hierdie indeling het daar nog onder andere die volgende boeke deur hom verskyn:

Doer in Dierlandy. Kaapstad: Human & Rousseau, 1986.

Hasie Abdol: speletjies vir almal. Pretoria: Daan Retief, 1986.

Die drie geskenke. Pretoria: Dcian Retief, 1987.
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Pietie Petronella: ’n ware verhaal van 'n rêrige voël. Pretoria: Daan Retief, 1987.

Sewes Papegaai. Pretoria: Daan Retief, 1987.

Lank lewe Leeuhart. Pretoria: Daan Retief, 1987.

Towerlantem: Afrikaanse oustories. Kaapstad: Human & Rousseau, 1987.

Die huis met die sewe deure. Pretoria: Daan Retief, 1988.

Moesan Muis. Pretoria: Daan Retief, 1988.

Liewe lawwe lollery: 'n nuwe Afrikaanse knutselboek. Kaapstad: Tafelberg, 1988.

Naas die voorafgaande werke het Pieter W. Grobbelaar nog ’n groot aantal boeke in Afrikaans vertaal. 
Baie van sy eie boeke is ook in Engels vertaal. Daarbenewens dra hy by tot bloemlesings en is hy ook 
medewerker van belangrike publikasies soos Die skatkis, Ensiklopedie van die wêreld, Die Afrikaanse 
kinderensiklopedie en die Suid-Afrikaanse biografíese woordeboek.

Bronne geraadpleeg

1. Booyens, Bun. Huldigingswoord by die toekenning van die erepenning vir Affikaanse volkskultuur aan 
Pieter W. Grobbelaar. Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal, 32(3): 12; Julie 1976.

2. Botha, Elize. Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur 1971 toegeken aan Pieter W. Grobbelaar. Suid- 
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Jaarboek, 1971, p.70.

3. Die C.P. Hoogenhout-toekenning vir 1968: Die mooiste Afrikaanse sprokies. Suid-Afrikaanse Biblioteke, 
37(2): 58-63; Oktober 1968.

Dir Lui Skoenmaktr 
en Andci Mnkaaitu Sprokies

J'eS„. , I 
------- 'Ji!Thiulri\ l

îeler H. Grobbtlaur,>I hntnnellumcs

□  As die fluitspeler kom  vertel die verhaal van Fa- 
sie wat nie aldag ewe soet was nie. Hy maak nes 
hy lus het, al sê sy ouers “Moenie”. Op ’n dag klim 
hy deur ’n klein deurtjie, en beland in ’n eienaar- 
dige wêreld waar hy getreiter word met al die din-

ge wat hy verkeerd gedoen het. Die enigste ma- 
nier om na sy eie wêreld terug te keer, is om die 
Fluitspeler te hoor speel. Maar nie almal kan hom 
hoor nie, “en as die Fluitspeler drie maal gekom 
het sonder dat jy hom hoor, dan het jou kans ver-
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bygegaan”. Fasie hoor uiteindelik hoe die Fluitspe- 
ler speel, en keer terug huis toe, gelukkiger as ooit 
tevore.

Die verhaal word in ’n vlot skryfstyl vertel. Daar 
is ook rympies in die teks wat egter nie almal ewe 
geslaag is nie.

Die boek is eintlik ’n allegorie op die Calvinistiese 
godsdiens, en as sodanig geslaag. As kinderlitera- 
tuur beoordeel, is dit myns insiens egter nie geslaag 
nie. ’n Dieper betekenis in kinderboeke is wenslik. 
Dit is onvermydelik dat die jong leser die diepte 
in die werk sal aanvoel, al sou hy dit nie in woorde 
kan beskryf nie. Die dieper betekems of simboliek 
bepaal in ’n groot mate natuurlik ook die vorm van 
die verhaal self. Daar is baie sulke voorbeelde in 
die kinderliteratuur, byvoorbeeld Gulliver se reise 
en die Namia-reeks van C.S. Lewis, wat al klassie- 
ke geword heL

Die dieperliggende betekenis van Gulliver is po- 
litieke kommentaar, terwyl Lewis se werke eintlik 
godsdienstige allegorieë is. Wanneer hulle as kin- 
derboeke beoordeel word, is dit noodsaaklik dat 
die verhale bloot as verhale moet oortuig. Met an- 
der woorde, dit moet nie vir die leser nodig wees 
om die simboliek in ag te neem voordat die ver- 
haal self sinvol word nie. By Gulliver en Lewis is 
dit wel die geval. Die verhale is as sodanig genot- 
vol en oortuigend. Gulliver en die wesentjies van 
Lilliput is geloofwaardige karakters, so ook die men- 
se en fantasiekarakters in die werke van C.S. Le- 
wis. Die gebeure is as sodanig interessant en oor- 
tuigend, die fantasiewêrelde wat in hierdie werke 
geskep word, is logies en konsekwent opgebou en 
word onder andere geloofwaardig deur die baJans 
tussen goed en kwaad.

Die fantasiewêreld in As die fluitspeler kom, daar- 
enteen, is byna ’n nagmerrie. Fasie word gestraf 
en getreiter; dit is ’n totaal vreugdelose landskap. 
Die enigste ligstraal is die Fluitspeler, maar net ’n 
paar uitverkorenes kan hom hoor. Die gebeure as 
sodanig pas in die didaktiese en moraliserende ver- 
hale van die 17de en 18de eeu. Fasie is net bewus 
van sy verkeerde dade en dat hy dit liewer nie moes 
gedoen het nie, byvoorbeeld:

Fasie voel ’n bietjie ongemaklik. Hy dink aan sy
eie hond en kat, en hoe hy hulle al afgeknou heL

Hy sal nie daarvan hou as hulle nou weer ’n kans 
moet kry om hom terug te vemiel nie.

Hoewel ’n menskarakter, word Fasie nooit werklik 
méns nie.

Binne die allegoriese of simboliese verband word 
al hierdie dinge logies en aanvaarbaar, maar die 
skrywer kan myns insiens nie van 8-10 jariges ver- 
wag om eers die simboliek te verstaan vóórdat die 
verhaal betekenisvol word nie.

As die fluitspeler kom  deur Pieter W. Grobbe- 
laar is deur Danie van Niekerk geillustreer en deur 
Tafelberg-Uitgewers uitgegee.

(Lydia Pienaar, SAUK, Afrikaanse Diens, 
Oor skrywers en boeke, 26 Februarie 1970)

□  Die lui skoenmaker, en ander Afrikaanse spro- 
kies

Hierdie reeks sprokies van Grobbelaar bestaan uit 
agt bundels, en bevat inheemse sprokies van al die 
Afrikaanse rasse. Die styl is eenvoudig en ryk aan 
klank en kleur, en die illustrasies van mej. Harries 
komplementeer die werk. Hoog aanbeveel vir vier- 
jariges, vir kinders efïens ouer en vir storietye. 

(Anoniem, Die Kaapse Bibliotekaris, Mei 1971)

□  Die mense is bang vir Petrus Alsander

Een van die vereistes wat aan ’n goeie kinderboek 
gestel word, is dat dit nie net deur kinders geniet 
word nie, maar ook deur volwassenes geniet kan 
word. So ’n boek is Die mense is bang vir Petrus 
Alsander deur Pieter W. Grobbelaar. Dit is in 1969 
deur Tafelberg-Uitgewers uitgegee. Net soos Uil- 
spieël van ouds, is Petrus Alsander ’n legendariese 
figuur. Daar in Plettenbergbaai se omgewing het 
meer as een mens al op sy neus gekyk en dit deur 
die toedoen van Petrus. Hy maak Jan Storie, die 
grootprater, bespotlik. ’n Trotse moeder van ’n 
bruid moet haar trots sluk as sy met Petrus Alsan- 
der te doen kry. En selfs ’n grootpraterige walvis- 
jagter leer om nie kragte te meet met Petrus nie.
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Net soos Uilspieël is Petrus ’n man vol wyshede: 
hy lag as hy opdraande loop, want hy weet die af- 
draande lê voor. Elke hoofstuk vorm ’n aparte epi- 
sode. Die storie word saaklik, kemagtig meegedeel, 
sonder onnodige tierlantyntjies. Die boekie het ’n 
stewige linneband, die drukwerk is keurig en die 
illustrasies deur A.A. Langdown verhoog die aan- 
treklikheid. ’n Boekie vir oud en jonk.

(C.A. Lohann, SAUK, Aífikaanse Diens, 
Oor skrywers en boeke, 2 September 1969)

□  Die Swaaplanders

Die Swaaplanders, of Swape, se voorvaders was baie 
slim, so slim dat hulle hulp van oraloor ingeroep 
is en die mans van Swaba, die dorpie in die magti- 
ge Koninkryk van Misnopotamië, anderkant Uto- 
pia, was gevolglik selde tuis. Toe het hulle voorge- 
gee dat hulle vreeslik dom is, en het toe mettertyd 
regtig dom geword. Hulle lewens is een lagwekken- 
de streek op die ander, soos byvoorbeeld die keer 
toe hulle ’n nuwe stadhuis gebou het Hulle het die 
mure met groot gesukkel gebou gekry en die dak 
opgesit maar moes toe tot hulle ontsteltenis merk 
dat dit in die saal pikdonker is. A1 raad is toe maar 
om die stadhuis af te breek en wanneer hulle dit 
weer opbou, te sorg dat die lig nie weer ontsnap 
nie.

In dieselfde trant word vertel hoe die Swape sout 
gesaai he t maar nie sout kon maai nie, hoe ’n vark 
die doodstraf gekry het en toe die langste wors in 
die wêreld geword h e t hoe die Swape die son en 
die maan probeer vang h e t en so meer.

Pieter W. Grobbelaar het die Swape se kaske- 
nades uit ou bronne opgediep en vlot oorvertel, met 
die regte soort humor wat die gebeure nooit ver- 
spot laat word nie.

Die titelblad meld dat Die Swaaplanders “ver- 
lug is met tekeninge deur Rudolf Luitharh en open- 
baar gemaak deur Tafelberg-Uitgewers in die jaar 
eenduisend-negehonderd-nege-en-sestig.” Dit is vir 
ongeveer 11-14 jarige lesers wat hulle aan al die 
snaaksighede sal kan verkneukel.

(Lydia Pienaar, SAUK, Affikaanse Diens,
Oor skrywers en boeke, 8 Januarie 1970)

□  Moesan die Muisman

Op ’n dag praat Moesan se vrou hom aan om vir 
sy kroos te gaan kos soek. Moesan is ’n muis, nie 
sommer ’n gewone muis nie, maar ’n muismán. 
Soos hy self sê:

Fris in die poot 
en sterk van stert 
’n halfdosyn katte 
is ek werd.
Doem-de-dan! 
hier kom ek aan - 
ek, Moesan, 
die Muisman.

Moesan druk sy poot in die kat se oog en toe die 
kat spring, kan hy nie goed korrel nie en val hy 
hom katswink teen die muur. Moesan tart die boer
— sy voet gly en hy val hom ook disnis. Die kok 
in die kombuis slaan na Moesan met ’n lepel, die 
lepel trek by die deur uit en die kok sit dit agter- 
na. En dan sien die boervrou die muis, spring op 
’n stoel van skrik en gil aanmekaar. Moesan eet 
eers self tot sy maag vol is, toe gaan hy na sy vrou 
en vertel vir haar dat die wêreld veilig is en dat die 
kinders maar hul maaltyd kan gaan geniet.

Moesan se wedervaringe word in rym vertel wat, 
met baie min uitsonderings, lig op die tong lê. Die 
verhaal is lewendig, vol komiese situasies en selfs 
in die kort teks word Moesan as karakter oortui- 
gend geteken.

Die situasies self is ongelukkig minder oortui- 
gend. ’n Mens wonder byvoorbeeld of die kat en 
die boer so lank buite aksie sal bly lê, of die kok 
so lank na die lepel sal soek en die boervrou op 
die stoel sal bly staan dat Moesan se kinders in vei- 
ligheid kan gaan eet. En sal ’n boervrou soos ’n 
stadsjuffertjie reageer en op ’n stoel spring as sy 
’n muis gewaar?

Die illustrasies is in twee kleure. Hulle neig soms 
om te karikatuuragtig te word, maar is veelseggend, 
en gee die beweging en humor van die teks baie 
goed weer. Die illustrasies vertel Moesan se verhaal 
in ’n ander medium as die teks en vul dit goed aan
— veral Moesan se karakter word eers ’n geheel
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wanneer ’n mens dit uit teks sowel as illustrasies 
leer ken.

Dié prenteboek in redelik klein formaat is vir on- 
geveer 4-6 jariges.

Moesan die Muisman deur Pieter W. Grobbelaar

1.5 Linde, Christovira 
Frederika
(12 Desember 1915- )

Freda Linde is op 12 Desember 1915 op die fami- 
lieplaas Bruintjiesrivier in die Swellendamse distrik 
gebore. Hier het haar ouers geboer hoewel haar 
vader ook ’n bouer van beroep was. Sy is die oudste 
van drie kinders en daarby die enigste dogter. Hier 
in die rustige landelike omgewing met haar oupa 
en ouma Linde se huis slegs ’n hanetree van haar 
ouerhuis, het Freda grootgeword.

Haar laerskoolonderrig tot aan die einde van 
standerd vyf ontvang Freda aan die plaasskool Mid- 
delrivier. Vanaf die begin van standerd ses 
woon sy die Girls’ High School te Worcester by. Hier gaan sy skool tot aan die einde van 1932 toe 
sy standerd agt voltooi. Haar standerd nege en tien-jare bring sy aan die Hoërskool Jan van Riebeeck 
in Kaapstad deur waar sy aan die einde van 1934 matrikuleer.

Freda het as gevolg van finansiële redes nie universiteit toe gegaan nie. Gevolglik het sy direk na 
haar skoolloopbaan in ’n assuransiekantoor begin werk. Na twee jaar neem haar joemalistieke loop- 
baan ’n aanvang toe sy ’n betrekking as joemalis by Die Suiderstem  aanvaar. Hier werk sy as redaktrise 
van die vroue-afdeling tot 1950. Vervolgens doen sy vryskut-skryfwerk tot aan die einde van 1954. Aan 
die begin van 1955 begin sy by Die Huisvrou werk en wel as redaktrise. Hierdie pos beklee sy tot Au- 
gustus 1960 toe sy bedank om ’n betrekking as uitgewersredaktrise by HAUM te aanvaar. In 1964 aan- 
vaar sy ’n soortgelyke betrekking by die uitgewer John Malherbe. Hierdie betrekking beklee sy tot aan 
die einde van 1971 toe sy besluit om andermaal haar tyd te wy aan vryskut-skryfwerk.

Freda Linde is vandag die mees bekroonde skryfster van kleuter-, kinder- en jeugboeke in Suid-Afrika. 
Dit is dan ook by uitstek die terreine waarop sy haar bekendheid verwerf heL Haar skrywerstalent het 
reeds op ’n vroeë ouderdom duidelik na vore gekom. In haar hoërskooljare aan die Hoërskool Jan 
van Riebeeck skryf sy verskeie bydraes in vir die Afrikaanse Eisteddfod. In 1933, terwyl sy in standerd 
nege is, wen sy die eerste prys met ’n opstel, “Kinderindrukke”, wat later in Die Huisgenoot van 10 
November 1933 gepubliseer word. In die daaropvolgende jaar herhaal sy met “Ou boeke” nie alleen 
hierdie prestasie nie, maar verwerf ’n verdere drie eerste pryse vir letterkunde. Albei haar skoolopstelle,

is géíllustreer deur Danie van Niekerk. Dit is uit- 
gegee deur Tafelberg-Uitgewers.

(Lydia Pienaar, SAUK, Afrikaanse Diens, 
Oor skrywers en boeke, 4 Februarie 1969)

(Fotograaf: Anne Fischer, Kaapstad)
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“Kinderindrukke” en “Ou boeke” is in haar debuutbundel, Terug na die mimosas, wat in 1944 verskyn 
het, ingesluit. Hiema hou haar joemalistieke loopbaan haar oënskynlik tot dié mate besig dat haar vol- 
gende werk Swiera aan die waterkant, eers in 1959 verskyn. Sedertdien het daar ’n groot aantal oor- 
spronklike en vertaalde werke uit haar pen gevloei. Sy het haar reeds as een van die veelsydigste skry- 
wers in Afrikaans bewys. Tog is dit egter op die gebied van die kinderliteratuur waar sy haar grootste 
bydrae tot dusver gelewer het. Dat daar reeds vertalings in Engels, Duits en twee Afrikatale uitgegee 
is, is ’n bewys van die hoogstaande kwaliteit van haar werk.

Die eerste van verskeie bekronings wat sou volg, ontvang Freda in 1965. Hierdie toekenning was 
die C.P. Hoogenhout-toekenning vir die beste Afrikaanse kinderboek van die jaar 1964 vir Snoet-alleen. 
Die volgende toekenning ontvang sy in 1973 naamlik die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur 
op grond van haar werk Jos en die bok. Erkenning vir haar werk volg mekaar in hierdie tyd vinnig 
op. In die daaropvolgende jaar, 1974, word sy twee keer bekroon. Die eerste hiervan was die C.P. 
Hoogenhout-toekenning vir die beste Afrikaanse kinderboek van die jaar 1973 vir Jos en Klos terwyl 
die tweede toekenning die Scheepers-prys vir Jeuglektuur vir die beste jeugboek in die tydperk 1971 -1973 
was vir Die singende gras. Hierdie werk het haar in 1976 ook die W.A. Hofmeyr-prys besorg. Dat daar 
juis in daardie jaar besluit is om ook jeugliteratuur naas drama, prosa en poësie vir hierdie prys in ag 
te neem, spreek van die kwaliteit van die bekroonde boek en dus van die werk van Freda Linde. Intus- 
sen het Freda in 1975 andermaal die C.P. Hoogenhout-toekenning vir die beste Afrikaanse kinderboek 
van die jaar 1974 vir By die oog van die fontein ontvang. Hierdie toekenning ontvang sy in 1978 vir 
die vierde keer en wel vir Die kokkewiet en sy vrou as die beste Afrikaanse kinderboek van die jaar 
1977. In 1983 ontvang sy die Scheepers-prys vir Jeuglektuur vir die tydperk 1980-1982 vir 'n Tuiste 
virBitis. Hierdie toekenning word in 1985 opgevolg met die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur 
vir Die Keiserkroon.

Dit is inderdaad merkwaardig dat ’n vrou soos Freda vir wie dit nie beskore was om kinders van 
haar eie te hê nie en daarby reeds die aftreejare bereik het, juis op die terrein van die kleuter-, kinder- 
en jeugliteratuur so uitnemend gepresteer het. In die lig hiervan is dit begryplik dat die Instituut vir 
Navorsing in Kinderlektuur van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO besluit het om in sy navor- 
singsprogram oor die belangrikste Suid-Afrikaanse kinder- en jeugboekskrywers, eerstens ’n grondige 
studie van Freda Linde en haar werk te maak. Hierdie belangrike bydrae tot die literatuur oor ons 
Suid-Afrikaanse skrywers het dan ook in 1983 by Perskor met die titel Freda Linde verskyn.

Die volgende boeke is onder andere deur Freda Linde geskryf:

Terug na die mimosas en ander essays. Kaapstad: Unie-Volkspers, 1944.

Swiera aan die waterkant. Kaapstad: HAUM, 1959. (Later heruitgegee as Vlug na sormige oewer. Preto-
ria: Qualitas, 1982.)

Vreemdelinge in my stad. Kaapstad: Tafelberg, 1962.

Die rooi haan. Kaapstad: Simondium, 1963.

Snoet-Alleen. Kaapstad: John Malherbe, 1964.

As jy  kan fluit op hierdie maat. Kaapstad: John Malherbe, 1964.

Dakkuiken. Kaapstad: John Malherbe, 1964.

Botter-aas. Kaapstad: John Malherbe, 1966.

Die stadsmusikante. Kaapstad: John Malherbe, 1967.

Ken jy  die kierangbos? Kaapstad: John Malherbe, 1967.

Stadsmuis en veldmuis. Kaapstad: John Malherbe, 1969.
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Maraaia Prima-donna. Kaapstad: John Malherbe, 1970.

Jos en die sog. Kaapstad: John Malherbe, 1971.

Jos en die bok. Kaapstad: John Malherbe, 1972.

Jos en Klos. Kaapstad: John Malherbe, 1973.

Die kraai wat jantjie was. Kaapstad: John Malherbe, 1973.

Die singende gras. Kaapstad: Tafelberg, 1973.

By die oog van die fontein. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974. 

In die boog van die sekel. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

Die kokkewiet en sy vrou. Kaapstad: John Malherbe, 1977.

Die sirkus. Kaapstad: Kinderpers, 1979.

Die gesiglose en ander eenbedrywe. Kaapstad: HAUM, 1980.

’n Tuiste vir Bitis. Kaapstad: Tafelberg, 1980.

Prinses van die park. Pretoria: Qualitas, 1982.

Die Keiserkroon. Pretoria: Qualitas, 1984.

Mevrou Hesseltein se duiwe. Kaapstad: Tafelberg, 1985.

Strepie en Kurfie. Pretoria: Qualitas, 1987.

Freda Linde het ook meegewerk aan die Studiehulpreeks van die College of Careers, naamlik 

Aantekeninge oor “Martjie” deur Jan F.E. Cilliers. Kaapstad: College of Careers, 1964.

Haar vertaalde werke is onder andere die volgende:

Das Táubchen auf dem Dach. Stuttgart: Schwabenverlag, 1968.

Toto and the aardvark. New York: Doubleday, 1969.

The red rooster. Cape Town: Constantia, 1969.

The musicians o f Bremen. Cape Town: John Malherbe, 1972.

Flucht in die Wiiste. Stuttgart: Thienemanns, 1978.

The singing grass. London: Oxford University Press, 1975.

Jesha. Windhoek: Gamsberg, 1979.

ÍNais kha Namibloa. Windhoek: Gamsberg, 1979.

Schnuffel. Ravensburg: Maierverlag, 1981.

Maraaia Prima-donna, the story o f a street-cat. Cape Town: John Malherbe, 1982.

Benewens Freda Linde se oorspronklike en vertaalde werke en die groot aantal oorsese kinderboeke 
wat sy in Afrikaans vertaal het, is daar van haar prosawerk in verskeie versamelbundels opgeneem.
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□  Met die toekenning van die Tienie Holloway- 
medalje aan Freda Linde erken die Suid-Aírikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns die besondere 
bydrae wat sy op die gebied van die Afrikaanse kleu- 
terlektuur gelewer heL

Die kleuterlektuur stel heel besondere vereistes 
aan die skrywer. Naas die verbeelding, die fantasie 
en die vermoë om te vertel, verg hierdie afdeling 
van die letterkunde ook ’n begrip van en ’n insig 
in die belewenisveld van die kleuter. Dit is veral 
hierdie begrip en insig wat vir die skrywer van ’n 
kleuterboek sy uitgangspunt bepaal. Juis omdat dit 
’n hoogs gespesialiseerde ondememing is om só 
vir kleuters te skryf dat hulle ’n verhaal werklik be- 
lewe, is hierdie belangrike afdeling van die letter- 
kunde nog in ’n groot mate onontgin in Afrikaans.

Freda Linde het met haar boeke vir die voor- 
skoolse kind die bewys gelewer dat sy die vermoë 
het om binne die raamwerk van dié gespesialiseer- 
de belewenisveld ’n kunswerk te skep. Haar beson- 
dere verdienste is dat woord, klank, ritme en sim- 
bool in elke kleuterboek wat sy geskryf het, ’n hegte 
eenheid is.

Met die boek Jos en die bok bevestig sy dié ver- 
moë tot buitengewone vormgewing. In dié oor- 
spronklike verhaal van seuntjie en ’n boerbok word 
kind en dier albei lewende persoonlikhede. Die on- 
verwagte wending in die vertelling dat Jos eers die 
bok jaag en die bok dan vir Jos, verhoog die span- 
nende aksie en ook die humor wat reeds in die gang 
van die vertelling geleë is.

Die agtergrond van die plaaslewe in die verhaal 
is eg en oortuigend. Die aard van ’n onberekenba- 
re en baldadige bokkapater blyk ook duidelik uit 
die dier se voorkoms, sy houding en sy tergende 
optrede.

In aansluiting by die belewenisveld van die kleu- 
ter is die visuele beeld ’n onmisbare deel van die 
kleuterboek. Die illustrasies in hierdie boek deur 
die kunstenaar Maijorie Wallace is goed geïntegreer 
met die geskrewe teks en is kunswerke in hul eie 
reg.

In die geheel is Jos en die bok ’n heel buitenge- 
wone en waardevolle bydrae tot die Afrikaanse kleu- 
terlektuur en erken die Akademie dit as sodanig 
met die toekenning van die Tienie Holloway- 
medalje.
(Audrey de Villiers, Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns, Jaarboek, 1973)
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□  In die tweede jeugboekkroniek het ek dit no- 
dig geag om vier-en-twintig jeugwerke te bespreek. 
’n Kleiner aantal boeke sou uitvoeriger kommen- 
taar oor die bestes moontlik maak. Maar die pro- 
duksie van die Afrikaanse jeugboek is nou eenmaal 
so uitgebrei dat ’n kroniek wat nie ongeveer bybly 
nie spoedig verouder sal wees. Die blote kwanti- 
teit jeugwerke is natuurlik geen waarborg van hul 
kwaliteit nie. Gedurende 1972 het geen enkele jeug- 
boek verskyn waarvan die gehalte hoogstaande ge- 
noeg was om die Scheepers-prys vir Jeuglektuur te 
verower nie. Een jeugboektoekenning is egter wel 
vir verlede jaar gedoen: die Tienie Holloway-medalje 
vir Kleuterlektuur het aan Freda Linde gegaan vir 
Jos en die bok.

Omdat die tekening in die kleuterprenteboek so 
’n integrerende deel van die teks uitmaak, verwel- 
kom ’n mens die toenemende neiging by ons uit- 
gewers om die naam van die tekenaar, tesame met 
dié van die skrywer, na vore te bring. Die kleuter 
van drie tot vyf jaar lees as’t ware die tekeninge 
van die prenteboek, terwyl die teks aan hom voor- 
gelees word. Wanneer die klein kind tot selfstan- 
dige leser van ses of sewe jaar ontwikkel, sal hy, 
juis vanweë sy leesvermoë, nuwe waardering vir die 
prenteboek hê.

Na aanleiding van Freda Linde se bekroonde Jos 
en die bok sou ’n mens ’n onderskeid kan tref tus- 
sen die prenteboek en die prentestorieboek. Ter- 
wyl kontinuïteit in die prenteboek nie juis onmis- 
baar is nie, bevat die prentestorieboek, soos Jos 
en die bok ’n epiese lyn. Freda Linde se boek is 
’n avontuurverhaal in die klein, met stygende span- 
ning, ’n klimaks en ’n bevredigende slot. Dit gaan 
hier om die vermaaklike penarie waarin ’n plaas- 
seun beland wanneer hy van ’n bokram ’n speel- 
maat wil maak. Jos se drie vrugtelose pogings om 
die bure se bok vir Ma te verjaag, word spoedig 
vir Jos sowel as die bok ’n prettige speletjie — ’n 
speletjie wat Jos wil voortsit wanneer die bok 
wegstap.

Gewapen met Pa se sweep, agtervolg Jos die bok 
totdat ta op hom afstorm. In aller yl moet Jos by 
die wilde olyfboom opklouter, onderwyl die bok dig-

by lê en die karwats rustig fynkou. Die wyse waar- 
op die uitredding plaasvind, is een bewys van Freda 
Linde se begrip van die kleuter. Op eie inisiatief 
maak Jos van sy rooi hemp ’n vlag om sy nood oor 
te sein. Maar sy uiteindelike bevryder is Pa, wat 
saam met Wagter op die noodsein reageer en Jos 
veilig uit die boom tel, terwyl die bok haastig vir 
die plaashond padgee. Hiermee word nie alleen re- 
kening gehou met die klein kind se behoefte aan 
’n gelukkige einde nie, maar ook met ’n kenmer- 
kende teenstrydigheid in die kleuter se aard: sy 
groeiende onafhanklikheid van grootmense, wat 
nietemin nog met afhanklikheid gepaard gaan. Die 
vermaaklike situasie sal by die kleuter se nogal “pri- 
mitiewe” sin vir humor ingang vind, want hy lag 
maklik vir die ander man se verknorsing. Die ka- 
rakters is skerp genoeg omlyn om die avontuur vol 
fut te hou. Jos is deur-en-deur plaasseun, maar dis 
die wit-bont bok, met sy bonkige lyf, indrukwek- 
kende horings en yl bokkebaard wat die meeste 
aandag kry. Die samevloeiing met die teks van 
Marjorie Wallace se forse, realistiese tweekleur- 
tekeninge is voorbeeldig. Suiwer vertolk die teke- 
ninge die skertsende stemming van die verhaal en 
hulle is feitlik deurgaans so ontwerp dat teen- 
oorstaande bladsye ’n geheel vorm. Vanweë die 
onontbeerlike saamval van die teks met die ruim 
tekeninge word ’n sin dikwels in ’n aantal kort reëls 
gesplits. Dit wek ongelukkig ’n hortende indruk. 
Nog ’n klein steumis is die ontbrekende hoofletter 
op die derde-laaste bladsy. Tot voordeel van die 
geheel het nóg die tekenares nóg die skryfster on- 
nodige toegewings aan die kleuter gedoen. Jos word 
byvoorbeeld nie vermooi nie: hy is ’n sproetneus- 
seun met bakore. En Freda Linde kies soms woor- 
de, soos “smak”, “beledig”, “uitmaak”, “voorgee”, 
wat heel waarskynlik vir die kleuter onbekend sal 
wees. Sulke “moeilike” woorde is egter met oorleg 
gebruik — daarom sal hul uitwerking verrykend 
wees. Oor Jos se wedervaringe met ’n ander piaas- 
dier het Freda Linde tevore geskryf in Jos en die 
sog. Vergeleke met sy voorganger verteenwoordig 
Jos en die bok ’n vooruitgang, veral vanweë die 
jongste verhaal se hegter samehang.

(Rialette Wiehahn, Tydskrif vir 
Geesteswetenskappe, September 1973)
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1.6 Heese, Hester 
Maria (26 Oktober 
1911- )

Hester Heese is as Hester de Swardt op 26 Okto- 
ber 1911 te Kuilsrivier gebore. In daardie jare was 
Kuilsrivier nog ’n klein landelike dorpie, ongeveer 
vyf-en-twintig kilometer vanaf Kaapstad. Hier, in 
’n gemeenskap wat feitlik soos ’n groot gesin saam- 
geleef en met mekaar meegeleef het, het sy haar 
kinder- en jeugjare deurgebring.

As kind het sy haar in die natuur verlustig. Saam 
met die buurkinders het sy baie Saterdae in die 
veld deurgebring op soek na veldblomme soos py- 
pies, blou vleipypies, bobbejaantjies en so meer.

Sy gaan in Kuilsrivier skool tot standerd ses. (Fotograaf: Johann Stander, Stellenbosch)
Haar standerd sewe- en agtjare bring sy deur aan
die Good Hope-seminarie in die Tuine in Kaapstad en daama gaan sy na die Hoërskool Jan van Rie- 
beeck in Kaapstad waar sy matrikuleer. Tale was haar geliefkoosde vakke. Behalwe Afrikaans, Engels 
en Duits het sy ook Afrikaanse Letterkunde geneem wat destyds ’n vak op sy eie was.

Na haar skoolopleiding studeer sy verder aan die Opleidingskollege op Wellington en Stellenbosch 
en bekwaam haar as kindertuinonderwyseres. Sy begin haar onderwysloopbaan in Upington waar sy 
vier jaar lank onderwys gee. In hierdie tyd is sy aktief betrokke by die Voortrekkerbeweging. Juis 
vanweë haar betrokkenheid hierby ontwikkel sy ’n besondere belangstelling in ouer kinders. Na Upington 
volg twee jaar van skoolhou aan haar alma mater, die Laerskool Jan van Riebeeck, terug in die ou 
bekende klaskamers maar nou as onderwyseres.

Sy is in 1937 in die Groote Kerk in Kaapstad met dr. Kalie Heese (8 September 1910-21 April 
1974) getroud. Hy was destyds as senior lektor in Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch 
verbonde. Hy was ’n jeugmaat wat ’n lewensmaat geword het. Na ’n tydperk van ses jaar van intense 
meelewing met die studente en hulle werksaamhede, het dr. Heese in 1943 ’n beroep as predikant 
na Malmesbury aanvaar. Vir die volgende sewentien jaar het Hester Heese haar man in die bediening 
bygestaan. Na Malmesbury het Bonnievale in 1945 gevolg en vandaar het die pastoriegesin in 1955 
na Pinelands vertrek. Met die totstandkoming van die Universiteit van Wes-Kaapland is dr. Heese 
as die eerste professor in Sielkunde aangestel. Vanaf 1960 het die Heeses in hul tuiste “By die Pieke” 
in Jonkershoek, Stellenbosch gewoon. Daar is prof. Heese op 21 April 1974 op 63-jarige leeftyd oor- 
lede. Hester Heese het na die dood van haar eggenoot tien jaar lank in die historiese Morkelhuis 
(gebou in 1693) op Stellenbosch gewoon. In 1985 verhuis sy na Prins Albert en later na die Strand 
waar sy tans woon. Uit die huwelik is vyf kinders gebore wat Hester self by geleentheid beskryf het 
as “moeders sorg en skat — haar lus, haar las, haar vreug”.

Tydens haar pastoriejare het sy baie toneelstukke, opvoerings en godsdienstige voorstellings ge- 
skryf wat in die gemeentes opgevoer is. Selfs ander gemeentes het vrylik daarvan gebruik gemaak. 
Ongelukkig is hierdie pennevrugte nooit gepubliseer nie.
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Hester Heese is ’n vrugbare skryfster. Haar eerste werk, Aljander, aljander so deur die bos, het 
in 1966 verskyn. Sedertdien het sy verskeie boeke geskryf wat kleuterboeke, verhale vir eerste lesers 
en kinder- en jeugboeke insluit. Van haar boeke is ook al in Duits vertaal. As blyk van waardering 
vir haar bydrae tot die Suid-Affikaanse kinder- en jeugliteratuur het Tafelberg-Uitgewers ’n gedenk- 
bundel wat drie van haar kinderverhale bevat, by geleentheid van haar sewentigste verjaardag in 1981 
uitgegee. Hierdie bundel, Die rooi tapyt is jou pad, bevat die verhale “Aljander, aljander so deur die 
bos”, “Die huis op pale” en “Die wildsbok van Vereiland”. In 1976 is sy deur die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns met die Tienie Holloway-medalje vereer vir al haar kleuterboeke. 
Dat Bokmakierie sing ’n baie belangrike bydrae in hierdie verband gelewer het blyk daaruit dat daar 
verskeie koerante was wat spesifiek hiema verwys het as die bekroonde boek. ’n Verdere eer het haar 
in 1980 te beurt geval toe die C.P. Hoogenhout-toekenning vir die beste Afrikaanse kinderboek van 
1979 aan haar toegeken is vir haar boek Sêra Madêra. In 1982 word sy andermaal met die Tienie 
Holloway-medalje bekroon vir haar boek Sy wat die soen op haar voorkop dra.

Hester Heese is die skryfster van onder andere die volgende boeke:

Aljander, aljander so deur die bos. Kaapstad: Tafelberg, 1966.

Loekie die rondlopertjie. Kaapstad: Tafelberg, 1966.

Moks van Ver-wêreld. Kaapstad: Tafelberg, 1966.

Opsêgoed vir kleingoed. Kaapstad: Tafelberg, 1966.

Boertjie word ryk. Kaapstad: Tafelberg, 1967.

Kinders van die konka-hut. Kaapstad: Tafelberg, 1967.

Miekel, die koerantjoggie. Kaapstad: Tafelberg, 1967.

Die klein pasella. Kaapstad: Tafelberg, 1968.

Hierdie tente. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

Ek en jy, Grootbroer. Kaapstad: Tafelberg, 1970.

Die blou duif. Kaapstad: Tafelberg, 1972.

Polkamasurka. Kaapstad: Tafelberg, 1972.

Wat is daai — hê Pappa? Kaapstad: Kinderpers, 1972.

Die huis op pale. Kaapstad: Tafelberg, 1973.

Oustryk. Kaapstad: Kinderpers, 1973.

Die peperboom. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

Piet Vrolik en Ben Verstrooi. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

Bokmakierie sing: opsêgoed vir kleingoed. Kaapstad: Tafelberg, 1975.

So ’n soort aand. Kaapstad: Kinderpers, 1976.

Sonder jou. Kaapstad: Tafelberg, 1976.

Josef is ’n jong vrugteboom. Kaapstad: Kinderpers, 1976.

Frans se vy f dae in Desember. Kaapstad: Tafelberg, 1977.

Hokaai. Kaapstad: Kinderpers, 1977.

Wannelas. Kaapstad: Tafelberg, 1978.
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Dwars-in-die-weg. Kaapstad: Tafelberg, 1979.

Sêra Madêra. Kaapstad: Tafelberg, 1979.

Sy wat die soen op haar voorkop dra. Pretoria: Qualitas, 1980. 

Die geluid van wakker. Kaapstad: Tafelberg, 1981.

Die rooi tapyt is jou pad. Kaapstad: Tafelberg, 1981. 

Kompatjierie is my liedjie. Kaapstad: Tafelberg, 1981.

Kobus het ’n blom. Pretoria: Qualitas, 1982.

Op die vensterbank in April. Pretoria: Qualitas, 1983.

Waarom is die reënboog krom. Pretoria: Qualitas, 1983.

Ek gooi my luïke oop. Kaapstad: Tafelberg, 1986.

Moses. Arcadia: Qualitas, 1987.

Ons twee ek en jy. Kaapstad: Dias, 1988.

Wag hier vir my. Oranjezicht: Feniks, 1988.

Saam met P.H. Nortjé skryf sy ook vier leesboeke, naamlik:

Jeugland ... Johannesburg: Perskor, 1975.

St. 1 Die geheim en ander lekkerlees-stories

St. 2 Wielie-Walie en ander verhale

St. 3 Die kampioen en ander verhale

St. 4 Die monster van Wag-’n-bietjie en ander verhale

Bronne geraadpleeg

1. Appealing — and poignant. The Argus, 10 May 1976, p. 8.
2. Hester Heese word sewentig. Die Burger, 30 Oktober 1981, p. 24.
3. ’n Vrolike sewentig. Sarie, 33(13): 8; 23 Desember 1981.

□  Geborgenheid in klein wêreld van kleuter

Bokmakierie sing is ’n bygewerkte uitgawe van 
Opsêgoed vir kleingoed wat in 1966 by Tafelberg- 
Uitgewers verskyn het. Soos die titel aandui, is 
daar heelwat van die landelike te bespeur in hier- 
die boek vol heerlike loslit-rympies. Met haar fyn 
aanvoeling vir die mooie in die natuur probeer die 
skryfster om die kind ook so in te stem op die voëls

se roep en die taal van die natuur. In “Veldsto- 
rie” pluk sy moederkappies, een wit mórester, ’n 
bos blou pypies en geelsurings vir hul baba!

In ’n ander gediggie maak ’n vroutjie ’n vuurtjie 
op ’n groot swart es en met botter en konfyt op 
vetkoek neem Hester Heese ons to t in Ouma se 
huisie — ’n wonderlike reis vir die stadskind van 
vandag wat nie die voorreg het om Ouma se hout- 
vuurtjies te hoor kraak nie.
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Die boek bevat al die elemente waarvan ’n klei- 
ner kind hou: herhaling, ritme, klankrykheid en 
dit neem in “Dorp toe” die kind op ’n heerlike 
verbeeldingsvlug dorp toe in ’n sinkbad met Ma 
se broodbord as die stuurwiel. Die tekeninge is 
baie eenvoudig, maar baie treffend. Dit spreek tot 
die kind.

Die boek is ’n treffer. Dit bevat nie net opsé- 
goed nie, maar ook voorleesgoed en selfleesgoed. 
Die beste weerspieëling van die boekie se trefkrag

lê in die woorde van ’n agtjarige toe hy by die laaste 
bladsy kom: “Toe wens ek daar kon nog gewees 
het, maar toe is daar nie meer om te lees nie”.

Vir moeders met kleuters en onderwyseresse 
met kindertuinklasse is hierdie boekie ’n uitkoms. 
Vir die ouer kind is daar selfs een of twee gedig- 
gies om te leer, bv. “Die motorbegraafplaas” waar 
die skryfster se fyn humorsin veel plesier verskaf.

(F.v.d.W., Die Kerkbode, 
30 Junie 1976)

□  Wat is daai 
— hê Pappa?

“Op ’n mooi len- 
te-oggend gaan 
Pappa en Johan 
stap”, só begin 
Wat is daai — hê 
Pappa? deur 
Hester Heese.
Die wandeling 
word ’n ontdek- 
kingstog waarop 
Johan van veler- 
lei bekoorlike en 
boeiende natuur- 
dinge te wete 
kom. ’n Gous- 
blom is ’n vonds, 
so ook ’n brul- 
padda, ’n meer- 
kat, ’n tarentaal 
en ’n pou. Hier- 
die aantreklike prenteboek verrig tog iets meer as 
om die kleuter se woordeskat uit te brei. Die ver- 
houding tussen klein en groot word aangeroer en 
só ook die sekuriteit van die gesinslewe, wanneer 
Johan ten slotte na Mamma se wagtende arms 
hardloop. Binne die raamwerk van die wandeling 
— ’n bekende tegniek van die prenteboek — is

OUSTRYK

Johan, soos die tipiese kleuter, nuuskierig oor die- 
re en mense in sy onmiddellike omgewing. Daar- 
om is dit telkens hý wat die vraag stel en Pappa 
wat identifiseer. Die herhalingspatroon van die di- 
aloog sal byval vind en die enkele variasie daarop 
is sinvol. Botterblom, die koei, kan Johan dade- 
lik eien want, as egosentriese kleuter, weet hy: “Ek
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drink haar melk”. Die elementêre teks is werklik 
verryk deur Katrin Schiirmann se vrolike, gesti- 
leerde kleurtekeninge. Hulle lê die opwinding vas 
wat eerste ervaringe vir die kind meebring. Tot 
dié frisse siening van die “gewone” dra dit by dat 
voorwerpe vanuit wisselende gesigshoeke en af- 
stande geteken is. Die kleuter het egter beswaar- 
lik ’n begrip van perspektief. Daarom sal verskyn- 
sels soos die meerkat, wat op ’n afstand klein voor- 
kom, maar van naderby soveel groter is, vrae uit- 
lok. Jammer genoeg, klop die tekening en die teks 
nie oral presies nie. Die kleure van die pronken- 
de pou: “blou en rooi en groen en pers”, word 
nie deur die tekening gestaaf nie. So ook is die 
“grys” tarentaal bruin gekleur. Die kleuter se op- 
merksaamheid moet nie onderskat word nie: sulke 
inkonsekwenthede sal hy wel deeglik raaksien. 
Hester Heese se jongste prenteboek sal nietemin 
aan die klein kind heelwat genot verskaf.

(Rialette Wiehahn, Tydskrif vir 
Geesteswetenskappe, September 1973)

□  Die peperboom

Almal wat in die kinderboek belangstel, het met 
blydskap vemeem dat die Tienie Holloway-medalje 
vir Kleuterlektuur vanjaar deur die S.A. Akade- 
mie aan Hester Heese toegeken word. Die kleu- 
terboeke waarvoor sy dié toekenning kry, is die 
volgende: Wat is daai — hê Pappa?, Oustryk, Piet 
Vrolik en Ben Verstrooi, Die peperboom en Bok- 
makierie sing.

Dié vyf boeke wil ek baie graag by alle ouers 
van voorskoolse kinders aanbeveel. Hulle is van 
die beste kleuterboeke wat ons in Afrikaans het. 
Hester Heese het begrip van die voorskoolse kind. 
Die gebeure waarvan daar in haar verhale en ver- 
sies vertel word, is binne die begripsvermoë van 
die kind. Die handeling in die verhale sluit aan 
by die geestelike ontwikkeling en ervaring van die 
kind, sodat hy hom maklik kan vereenselwig met 
wat gebeur. Die vertelling in hierdie kleuterboe- 
ke hou rekening met die aandag-vermoë van die 
kleuter en is derhalwe nie te lank nie. Die struk- 
tuur van die verhale in die boeke is ook besonder 
doeltreffend. Daarby is al vyf boeke baie mooi uit-

gegee, kleurryk en lewendig geillustreer en stewig 
gebind.

Wat is daai — hê Pappa? is ’n boeiende ver- 
haal van ’n staptog wat ’n seuntjie saam met sy 
pappa ondemeem. Die wêreld langs die sandpad 
is vol interessante dinge wat keer op keer ’n ver- 
rassing bied en uiteindelik tot ’n mooi hoogtepunt 
lei. Dit is ’n pragtige prenteboek met groot kleur- 
illustrasies deur Katrin Schurmann. Dit is ’n ideale 
geskenkboek vir ’n seuntjie van so drie, vier jaar. 
Dit is ’n uitgawe van die Kinderpers van S.A.

Oustryk is lewendige vertelling van ’n seuntjie 
wat in sy motor oor die hele wêreld ry. Oustryk 
ry stad toe, hy ry Karoo toe, hy ry strand toe ... 
maar toe sy ma hom roep, is hy sommer vlak by 
die deur. Oustryk is ook deur Katrin Schurmann 
ge'illustreer en dit is ook ’n uitgawe van die Kin- 
derpers.

Piet Vrolik en Ben Verstrooi is ’n werklik bal- 
dadige storie van twee kêrels wat ’n muis probeer 
vang en allerlei koddige ervarings met die onder- 
neming het. Die vertelling kry ’n besondere vaart 
deur middel van die vrolike versies wat so tussen 
die vertelling deur daarin voorkom. Dis ’n 
lekkerlag-storie vir die kleinspan met ’n vindingry- 
ke Uilspieël-element daarin. Die tekeninge deur 
Nikki Jones sluit baie mooi by die vertelling aan. 
Dié boek Piet Vrolik en Ben Verstrooi is vir kin- 
ders wat ’n bietjie ouer is as drie, vier. Dit sou ’n 
lekker presentboek wees vir ’n seun of dogter van 
vyf, ses of selfs sewe jaar. Piet Vrolik en Ben Ver- 
strooi is ’n uitgawe van Tafelberg.

Die peperboom is ’n verhaal van treffende een- 
voud wat met die gelykenis soos dit dikwels in die 
Bybel voorkom, vergelyk kan word. Dit is ’n ver- 
haal van ’n reisiger deur ’n dorre landstreek wat 
vriendelik versorg word deur ’n boer en sy vrou 
en hulle dan op ’n wonderlike wyse beloon. In die 
werklikheid is hierdie verhaal ’n allegorie oor 
naasteliefde. Die tekeninge deur Cora Coetzee is 
stemmingsvol en dramaties en dra onteenseglik 
by tot die trefkrag van die verhaal.

Die peperboom kan vir ’n voorskoolse kind ge- 
lees word, soos Bybelverhale vir hom gelees word, 
maar dit is nie ’n boek wat tot één ouderdoms- 
groep beperk hoef te word nie. ’n Kind van tien, 
elf jaar sal die verhaal ook met oorgawe lees. Dis 
’n uitgawe van Tafelberg.
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Bokmakierie sing, wat pas verskyn het, is ’n by- 
gewerkte uitgawe met baie mooi illustrasies, van 
Opsêgoed vir kleingoed wat in 1966 verskyn het. 
Die versies gaan oor dié daaglikse ervarings wat 
die kind goed ken: ’n mossie wat in die pruimboom 
sing, Boetie se sywurms wat gevoer word, blom- 
me wat vir Ma en Pa en Pieter gepluk word, Jan 
en Pietman wat dorp toe ry in ma se groot sink- 
bad, Wip-wip Japie met sy neus wat opwip en sy 
ore wat afwip. Die versies is heerlik om te hoor. 
Hoor nou só ’n versie soos Kerrie en borrie:

Daar’s kerrie en daar’s borrie 
Daar’s iets vir elke skorrie 
Die borrie is vir geelrys 
Die kerrie is vir braaivleis

Dit pekel in my tande 
Dit pekel in my keel

Dit pekel as dit afglip 
My maag word pekelgeel

Daar’s kerrie en daar’s borrie 
Daar’s iets vir skorrie-morrie 
Die borrie is vir skorrie 
Die kerrie is vir morrie.

Of hierdie treffer: Seepskuimboela

Daar lê ’n lang vuil modderstreep 
Dwarsoor jou regterwang 
As jy dit nie gaan afwas nie 
Sal Seepskuimboela jou vang.

Bokmakierie sing is ’n uitsoek-boekgeskenk vir ’n 
kleinkind van 3-7 jaar. Dis ’n uitgawe van Tafel- 
berg.

(Audrey Blignault, SAUK, Affikaanse Diens, 
Vrouerubriek, 11 Junie 1976)

1.7 Holloway, 
Christina 
Maria
(5 Desember 
1888-17  
Junie 1967)

In 1979 word Tienie Hol- 
loway postuum deur die 
Suid-Afrikaanse Akade- 
mie vir Wetenskap en 
Kuns vereer met juis die 
medalje wat haar naam 
dra. Hierdie toekenning 
is gemaak op grond van 
twee publikasies wat eers 
tien jaar na haar dood 
verskyn het, naamlik
Rympies jan Tienie Holloway in 1977 en Versies van Tienie Holloway in 1978. Volledige biografie- 
se besonderhede oor Tienie Holloway word in paragraaf 1.2 verstrek.

Dr. J.E. Holloway ontvang die Tienie Holloway-medalje wat postuum aan 
sy eggenote toegeken is van prof. A.P. Grové, Voorsitter van die Suid- 

Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
(Fotograaf: Johan Stander, Stellenbosch)
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□  Versies van Tienie Holloway 

Bekoorlike versies

Tienie Holloway se versies is bekoorlik en sal nie 
net kinders gelukkig maak nie. Sommige digters 
wat vir grootmense skryf, kan by haar leer hoe om 
suggestie, humor, ironie, taalspel en al die ander 
“grootwoorde” te gebruik.

Telkens is daar verbluffende ooreenkomste tus- 
sen haar “versies” en die gedigte van o.a. N.P. van 
Wyk Louw en Opperman. Vergelyk bv. Van Wyk 
Louw se Klipwerkverse met die tweereëlige versie 
Rooikop Jannie van Holloway:

Die versie Tweespraak is ’n goeie voorbeeld van 
Holloway op haar beste: die geniale gebruik van 
perspektiefwisseling tussen die vraesteller en die 
kind wat antwoord, die suggestiewe bynaam 
Kristoffel Pantoffel, en die pragtige wendings wat 
sprekend is van die kind se verbeeldingsvermoë. 
In ’n insiggewende nawoord vertel die digter se 
man hoe sy beïnvloed is deur die ritme van die 
tam-tam soos gespeel deur die Basoetoes. “Sy wou 
nie skrywe soos ’n grootmens wat aan kinders ver- 
tel nie. Sy wou praat soos kinders praat, haar in 
hulle bewussyn indink en hulle in hul daaglikse 
lewe vertolk.”

(Johan van Wyk, Beeld, 
14 Augustus 1978)

’n Korrelkop is rooikop Jannie hy wil nie, sal nie, 
kan nie, gaan nie.

□  Rympies van Tienie Holloway

Versameling rympies 'n vreugde

Dit is ’n vreugde dat Human en 
Rousseau besluit het om die be- 
koorlike en altyd beminde versies 
van Tienie Holloway in ’n nuwe 
versamelde werk uit te gee. Daar 
is ’n tydloosheid omtrent hierdie 
eenvoudige rympies wat dit altyd 
gewild sal hou.

Enige kleuter geniet ’n rympie, 
al is dit dan net die ritme en die 
klank van die woorde as hulle nog 
nie die inhoud daarvan verstaan 
nie. In hierdie versies is daar 
boonop ’n heerlike humor wat so eg in die jong 
kind se wêreldjie pas en dus dubbeld soveel ple- 
sier verskaf.

Die versies wissel van die eenvoudigste vierreël- 
rympies tot ietwat langer gediggies wat ’n verhaal- 
tjie vertel. Hulle is meestal waarlik in die egte 
volkstradisie met eiesoortige, fyn Afrikaanse hu- 
mor.

Leon Rousseau het die versameling in oorleg 
met wyle Tienie Holloway se man geredigeer. Baie 
min van die oorspronklike rympies is verander.

Dit is gewis nie net kleuters en kinders wat hier- 
die versies sal geniet nie, maar volwassenes ook. 
Hoor dan net hoe fyn sê sy ’n ding:

Hoor Oupa Piet in die vlei 
hy lag tog so hard en so bly!
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As ek so verskeur was, 
as ek nou sy kleur was, 
sal ek dan so blý lag soos hy?

Hierdie bundel is die eerste van twee boekdele wat 
nou uitgegee word. Dis gewis ’n goeie keuse vir 
die boekrak tuis waar daar nog kinders is wat on- 
bevange kan geniet.

(Anoniem, Die Vaderland, 
23 Februarie 1978)

□  Rympies van Tienie Holloway en Versies van 
Tienie Holloway

’n Skatkis van verse vir kinders

Die Tienie Holloway-medalje is vanjaar deur die 
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns postuum 
toegeken aan Tienie Holloway vir haar belangri- 
ke bydrae tot die Afrikaanse kleuterlektuur.

Die twee versamelbundels Rympies van Tienie 
Holloway en Versies van Tienie Holloway wat on- 
derskeidelik in 1977 en 1978 verskyn het, het die 
werk van hierdie geniale baanbreekster op die ge- 
bied van die Afrikaanse kinderboek as geheel on- 
der die aandag van die Akademie gebring sodat 
daar opnuut oor die waarde van dié poësie besin 
kon word. Die bevinding van die Letterkundige 
Kommissie was dat dié bydrae tot die Afrikaanse 
kleuterlektuur, selfs in vergelyking met die heel 
jongste skryfwerk vir kleuters, die erkenning ver- 
dien dat dit van die beste is wat ons het.

Tienie Holloway se kinderverse, wat ’n sponta- 
ne neerslag was van haar omgang met haar eie 
kinders, kleinkinders en ander kinders, is vir die 
eerste keer in die dertigerjare gepubliseer in Die 
Volkstem onder die skuilnaam Madeliefie. In 1938 
het haar eerste bundel Haasbekkies en ander verse 
by Van Schaik verskyn. Kinders het dadelik van 
die verse gehou, kleuters het die rympies tot hul 
eie besit gemaak en skoolkinders het met oorga- 
we die verse voorgedra.

In die loop van die volgende jare het daar alte- 
saam sewe versebundels van Tienie Holloway ver- 
skyn.

Ná haar dood in 1967 het haar eggenoot, dr. 
J.E. Holloway, op die gedagte gekom om met ’n 
skenking aan die Akademie ’n medalje in te stel 
wat ’n toekenning vir besondere bydrae tot die Af- 
rikaanse kleuterlektuur sou wees. Dié medalje, van 
goud geslaan en met ’n beeltnis van Tienie Hollo- 
way daarop, is die eerste keer in 1970 toegeken 
en wel aan die skryfster M.E.R. Vanjaar was dit 
’n besondere gebeurtenis toe die medalje op die 
jaarvergadering van die Akademie, as postume toe- 
kenning aan Tienie Holloway, aan haar eggenoot, 
dr. J.E. Holloway, oorhandig is.

Dit is ’n verrassende en opwindende ontdekking 
dat Tienie Holloway werklik poësie geskryf het. 
Niemand kan dit betwis dat die volgende vers sui- 
wer poësie is nie:

WIE WIL RUIL?

Wie wil ruil, wie wil ruil?
Alles sal ek gee 
vir ’n geeloog-uil!
My duiwe het kleintjies, 
my dassies ook, 
maar ek soek ’n uil, 
soos ’n geeloog-spook!

Elke aand met die eerste ster 
stuur ek my grootste wens daar ver:
“Stuur my 'n uiltjie, 
stuur my ’n uil,
net soos die een by die Rooikranskuil!”

Elke maand voor die nuwe maan 
agter die rand van die Rooikrans gaan, 
gryp ek iets styf in my regterhand 
en ek sê vir die maan daar bo die rand:
“Jy wat agter 
die krans gaan skuil, 
stuur vir my tog 
’n geeloog-uil!”

My pa sê hul’s blind, my ma sê hul’s vuil 
maar o, ek verlang na ’n geeloog-uil!

Die vindingryke metrum, die spel van klank, die 
verlange-beeld van die geeloog-uil en die verras- 
sende slot met sy klinkende teenstelling — dit 
maak van hierdie vers ’n fyn, afgeronde gedig.

Tienie Holloway het ’n besondere slag met woor-
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de en klanke en keer op keer word ’n mens ge- 
tref deur haar beheer van ritme en rym. Proe net 
hoe lekker op die tong lê so ’n vers:

HIK

Hikke-pikke-pik 
het suiker gesteel.
Hikke-pikke-pik 
is wit van die meel.
Hikke-pikke-pik 
het lelik geskrik.
Hikke-pik, hikke-pik, hik, hik, hik!

Daar is in baie van die verse ’n baldadige humor, 
die soort spot-snaaksigheid wat die kleuter goed 
verstaan en waaraan hy groot plesier het. Kyk 
maar met hoeveel smaak dra ’n Sub A-outjie die 
volgende vers voor:

DIE EKKE

Ag, waarom is ek tog so dom, 
waarom praat ek tog so krom?
Toe ek by die skool inkom, 
sê meester: “Spel jou van.”
En net toe ek my vel wou span - 
Ag, — net toe ek my span wou vel, 
begin die ander hard te tel, 
en ek sê: “456EL” —
Die Ekke!

Tienie Holloway se verse het die groot waarde dat 
hulle die kleuter van woorde en hul betekenis be- 
wus maak:

ÊRENS EN IEWERS

Erens is my hoed 
en iewers is my skoen — 
maar waar is êrens? 
en waar is iewers?
En wat gaan ek nou doen?

Want Mammie het my hoed 
êrens raak gesien — 
en Pappie gaan nou dorp toe 
en ek gaan saam, miskien.

En Ousus het my skoen 
iewers ook gewaar, 
maar niemand kom my help nie, 
hul sê net: “Soek jy maar.”

Die verse in die twee bundels is oorspronklik en 
verbeeldingryk, dikwels met ’n fyn fantasie in die 
woordspel of beeld. Die skryfster vertolk die kind 
se ervaring uit die wêreld van die kind. Sy praat 
’n taal wat die kind verstaan.

In sy Nawoord tot die tweede bundel Versies van 
Tienie Holloway vertel haar eggenoot, dr. J.E. 
Holloway, ’n verhaal wat die betowering van Tie- 
nie Holloway se versies raak karakteriseer: “By ge- 
leentheid was ons op besoek by ’n gesin in Simon- 
dium. Daar was ’n dogtertjie van omtrent agt jaar. 
Sy het die naam Holloway gehoor, en ook dat ek 
my vrou as Tienie aanspreek.

Stilletjies het sy agter Tienie gaan staan én hoor- 
baar gefluister: “Gerrie-keperrie-ke-riek-stiek-ster- 
rie ...”

Tienie het terug gefluister: “Was Moeder se 
grootste skat.”

Nog nie oortuig nie, het die dogtertjie aange- 
hou: “Want Mammie-kepammie-ke-riek-stiek- 
stammie ...”

Weer kom die antwoord: “Het Gerrie so lief ge- 
had.”

Verruk steek die dogtertjie haar vingertjie uit 
en skree: “Jy is Tienie Holloway.”

(Audrey Blignault, Die Burger, 
2 Augustus 1979)
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1.8 Heese, Hester Maria (26 Oktober 1911- )

Hester Heese is in 1982 andermaal deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met 
die Tienie Holloway-medalje vereer en wel vir haar boek Sy wat die soen op haar voorkop dra. Volle- 
dige biografiese besonderhede oor Hester Heese word in paragraaf 1.6 verstrek.

Vir die pragtige illustrasies in hierdie boek het Ann Walton in 1981 die Katrine Harries-toekenning 
ontvang. Volledige biografiese besonderhede oor Ann Walton word in paragraaf 5.6 verstrek.

SY WAT DIE SOEN OP 
HAAR VOORKOP DRA

Hester Heese 

Ann Walton

□  Hester Heese waardige wen- 
ner van Tienie Holloway-me- 
dalje

Hester Heese ontvang die Tienie 
Holloway-medalje vir Kleuterlek- 
tuur vir haar prenteboek Sy wat 
die soen op haar voorkop dra uit- 
gegee deur Qualitas in 1980.

Hierdie jongste bekroning is vir 
mev. Heese ’n besondere geleent- 
heid omdat die boek in 1981 reeds 
bekroon is met die gesogte Katri- 
ne Harries-prys wat deur SAIBI 
toegeken word. Daarby is dit die 
tweede keer dat Hester Heese die Tienie Holloway- 
medalje ontvang.

Mev. Heese, die ouma met die “storiemond”, 
vertel met smaak en oorgawe hoe Sy wat die soen 
op haar voorkop dra beslag gekry het. Dit het so 
gebeur: Haar kleindogter, Karla, toe omtrent so 
drie jaar, het een oggend vroeg ingedraf en haar 
’n soen gegee. Toe ouma om nog ’n soen vra het 
Karla gesê dat sy alreeds al haar soene uitgedeel 
het, maar sy het gewilliglik vir mevrou Heese ’n 
soen op haar voorkop gegee. En daardie selfde 
nag het die splintemuwe prenteboek gestalte 
gekry.

Die prenteboek, Sy wat die soen op haar voor- 
kop dra, vertel dan ook die verhaal van Karalie, 
’n dogtertjie nes Karla wat by die see woon. Kara- 
lie wil wegvaar na haar droomeiland, maar voor 
haar vertrek deel sy eers tien soene uit. Daar is 
een soen vir die mórester, een vir die vroeë og- 
gendwind en een vir haar beste storiemaat, “die 
oupa met die glimlag”. En dan is daar ’n soen vir 
die boepensmaan, maar die tiende soen gee Ka- 
ralie vir haar eie liewe ma, “sy wat op haar voor- 
kop die lekkerste soen sal dra.”

In hierdie uitstaande kleuterboek beskryf Hester 
Heese op gevoelvolle wyse die fantasiewêreld van
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die kleinkind, en die boek word allerweë beskou 
as een van haar beste werke. Die skryfster het ’n 
besonder gelukkige verstandhouding met die il- 
lustreerder van haar boeke, Ann Walton. Die il- 
lustrasies is kunswerke wat die teks op gepaste wy- 
se interpreteer en aanvul. Daar is ’n byna perfek- 
te balans en korrelasie tussen teks en illustrasies 
en die boek as geheel is tipografies keurig versorg.

Van hierdie boek het die beoordelaars tereg ge- 
sê: “Dit is ’n mylpaal in die Suid-Afrikaanse illustra- 
siekuns”. En inderdaad is hierdie jongste wenner 
vir Hester Heese ’n mylpaal. Dit bevestig die voor- 
spelling van die Eikestadnuus van 15 Junie 1979, 
p.10 “Uit die skeppende gees ... kan nog lank 
woorde vloei om positief en vormend tot klein en 
groot te spreek.”

Uit gesprekke met mev. Heese is dit baie dui- 
delik dat sy vir klein en groot skryf. Sy glo on- 
wrikbaar in voorlees, en die saamlees van ouers 
en kinders. Sy haal Benjamin Bloom aan oor die 
belangrikheid van voorlees vir die voorskoolse 
kind. “If the home cannot provide these basic de- 
velopments, the child is likely to be handicapped 
in much of his later leaming, and the prognosis 
for his educational development is very poor.”

Ouers kan met behulp van biblioteke en boeke 
hierdie basiese vaardighede by die kind aankweek. 
Die Universiteit van Stellenbosch se Inligtingsen- 
trum vir Kinderlektuur en Media bied aanvullen- 
de leiding en voorligting aan ouers in verband met 
die leesbehoeftes van hul kinders.

Mev. Heese het onlangs nog by ’n leeskring oor 
die seisoene van die lewe gepraat:

My herfs is ’n vuurvlam 
my winter is ’n dorre tak: 
my lente is ’n grasgroen botsel, 
my somer is ’n swaeltjie op my dak.

Vir hierdie waardige wenner se wye en toegewyde 
leserspubliek is haar boeke soos groen botsels en 
soos swaeltjies in die somer — ’n vreugde en ryk- 
dom om met ons kinders te deel.

(Jan en Marina le Roux, 
Eikestadnuus, 26 Maart 1982)

□  Tienie Hollowaymedalje vir Kleuterlektuur

Sy wat die soen op haar voorkop dra, die kleu- 
terboek deur Hester Heese wat vanjaar met die 
Tienie Hollowaymedalje bekroon word, verteen- 
woordig ’n hoogtepunt in die ontwikkeling van die 
Afrikaanse kleuterlektuur. Dit is die eerste pren- 
teboek van gehalte wat in volkleur in Suid-Affika 
gedruk is en desnieteenstaande teen ’n redelike 
prys versprei word. Die verbeeldingryke, stem- 
mingsvolle illustrasies het reeds aan die kunste- 
nares, Ann Walton, die Katrine Harries-toeken- 
ning van die SA Instituut vir Biblioteek- en Inlig- 
tingwese besorg.

Vanaand word die skryfster van dié vindingryke 
versverhaal deur die Suid-Affikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns vir ’n heel besondere bydrae 
tot die Afrikaanse kleuterlektuur bekroon.

In dié boek vertel Hester Heese in vloeiende rit- 
me en dwanglose rym die verhaal van die dogter- 
tjie, Karalie, wat in ’n glasboot na ’n wonderei- 
land wil wegvaar, maar voordat sy vertrek, wil sy 
eers tien soene uitdeel: aan die mórester, die vroeë 
oggendwind, die tiptol wat in die melkhout sing, 
die oupa oorkant die straat wat stories vertel, die 
bantamhaan wat haar soggens wakker roep, die 
kokkewiet op sy nes in die klimop, die boerboel 
wat haar ma oppas, die boepensmaan, die rooi 
malvaplant — en dan die laaste soen:

vir haar eie liewe ma; 
sy wat op haar voorkop 
die lekkerste soen sal dra.

Wanneer Karalie by die glasboot aankom, wil die 
bootsman tien soene as beloning vir die vaart hê, 
maar Karalie het haar soene klaar uitgedeel en 
sy wil hulle nie weer terugvra nie. Die eis wat die 
bootsman stel, laat haar skielik besef wáár haar 
droomland werklik is:

Toe weet Karalie skielik 
haar droomland is by haar ma; 
sy wat die soen vir altyd 
op haar mooi wit voorkop dra.
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Die versverhaal sluit gerusstellend met Karalie wat 
in haar eie bed wakker word net toe die koekoek- 
klok agtuur slaan.

Die verhaal het ’n vindingryke ontwikkelings- 
gang tot die getal tien en word dan weer fyn te- 
ruggevoer na die begin wat opnuut verrassend in 
die loop van die gebeure verweef word.

Met min woorde en besondere subtiliteit in die 
woordgebruik word Karalie se hele wêreld geskep: 
die mense wat die naaste aan haar is, die diere 
en plante in haar omgewing wat vir haar van we- 
sentlike belang is. Dié wêreld word deurgaans uit 
die gesigspunt van die kleuter gesien. Die jong 
kind se belewing van droom, geluk, toegeneent- 
heid en liefde word konkreet gebeeld, soos dit in 
die kleuterboek hoort.

Soos in die ervaringswêreld van die kleuter is 
daar in hierdie verhaal ’n vermenging van werklik- 
heid en fantasie wat steeds in die konkrete geanker 
bly.

Hester Heese hanteer die oorgange tussen 
droom en werklikheid met vemuf en vaardigheid 
sodat die skeiding feitlik deursigtig word.

Die boek het ’n besondere eenheid: die struk- 
tuur van die verhaal, die skepping van ’n wêreld 
wat nóg droom, nóg suiwer fantasie is, die teks 
en die illustrasies, en les bes, die inhoud en die 
wêreld van die kleuter.

Sy wat die soen op haar voorkop dra is ’n kleu- 
terboek van onbetwyfelbare gehalte.

(Lydia Snyman, Suid-Affikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns, Jaarboek, 1982)

1.9 Linde, Christovira Frederika (12 Desember 1915- )

In 1985 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sy gesogte Tienie Holloway-medalje 
vir die tweede keer aan Freda Linde toegeken. Hierdie keer was die toekenning gemaak op grond 
van haar boek Die Keiserkroon. Volledige biografiese besonderhede oor Freda Linde word in para- 
graaf 1.5 verstrek.

□  Die Keiserkroon

Hierdie boek het die 1985 Tienie Holloway-medalje 
vir Kleuterlektuur van die SA Akademie vir We- 
tenskap en Kuns ontvang. Dit vertel van Nel en 
haar boetie wat saam met hulle ouers uit die Kaap 
na Keetmanshoop verhuis. As Nel sien hoe vaal en 
lelik hulle nuwe dorp is, met oral net klippe en 
sand, is sy ontroosbaar. Boonop verlang sy vreeslik 
na haar maatjie, Lalie. As sy en haar boetie byna

verdwaal toe hulle op pad is na ’n klipkoppie buite 
die dorp, wat bekend staan as Keiserkroon, ont- 
dek Nel tot haar groot verbasing dat haar nuwe wê- 
reld nie meer so lelik is nie. Ann Walton slaag ook 
goed daarin om in haar illustrasies die uitgestrek- 
te eensaamheid van die Suidwes-landskap vas te 
vang.

(Z.J.E., Die Kaapse Bibliotekaris, 
Augustus 1985)
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□  Waar die w ind fyn m usiek m aak

Die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterlektuur 
word in 1985 toegeken aan Freda Linde vir haar 
boek Die Keiserkroon. Die werk, in sagte kleur 
geillustreer deur Ann Walton, maak gebruik van 
’n groot lettertipe en die formaat is ook groot — 
wat duidelik aantoon dat dit vir kleuters bedoel 
is. Tog sal kinders wat al self kan lees, selfs tot 
tienjarige ouderdom, die boek waardeer. Die teks 
berus so min op plot dat ’n lewendige kleintjie nie 
daarvan sal hou nie, of min daaraan sal hê. Dis 
die gevoelige luisteraartjie en die selflesertjie wat 
nie op vinnige uiterlike gebeure ingestel is nie wat 
dié verhaal oor en oor sal wil hoor of lees en elke 
keer nuwe diepte daarin gaan ontdek.

Freda Linde se werke word gekenmerk deur hul 
sober taalgebruik. Hierdie jongste verhaal is geen 
uitsondering nie en tref selfs meer as van haar vo- 
rige boeke vir jong kinders daarin dat sy nie vol- 
wassenewoorde gebruik nie maar bly by eenvou- 
dige, stemmingsvolle mededeling. ’n Mens voel wel 
dat strakheid te ver gevoer word in die veelvuldi- 
ge sinne na mekaar wat met Sy begin.

Die kem van die verhaal, wat deurentyd betrek 
word, is ’n gesin se aankoms in Keetmanshoop 
van die Kaap af en die dogtertjie Nel se moeilike 
aanpassing by hierdie totale verandering van om- 
gewing. Nel vorm dus die middelpunt: haar bele- 
wing word betrek deur ’n fokalisator wat weliswaar 
buite haar staan maar nooit heeltemal wegbeweeg 
nie.

Hoe oud Nel is, word nie gesê nie, maar die le- 
ser lei af dat sy reeds in die skool is omdat sy van 
skoolgaan praat en uitsien na die vakansie. Ook 
omdat sy skoolkind is, kan ouer lesertjies hulle 
met haar vereenselwig. Geen uitdieping van die 
hoofkarakter vind plaas nie; Nel word slegs geken 
deur haar opstand teen dié “boendoe” waar hulle 
nou moet bly. En dis wat hierdie kenmerk betref 
dat sy subtiele ontwikkeling ondergaan. Aanvank- 
lik huil en snik sy, dan loop trane nog oor haar 
wange, maar nuuskierigheid oor die Keiserkroon 
verdring die hartseer en sy wil na die koppie gaan 
om haar een groot wens uit te spreek: “om weg 
te kom, na Lalie toe”. Dan word sy bewus van die 
wind wat (met allitererende s’e) deur die gras sing:

buig”.
’n Bietjie spanning kom die verhaal ten goede 

as Nel besef dat haar boetie weg is en sy temg- 
draai om hom te soek. As sy hom vind en ’n ka- 
meeldoringpeul uit sy sak trek, kry dié peul byna 
magiese betekenis. As Nel dit teen haar wang vryf 
soos haar boetie dit vroeër teen syne gevryf het 
en bewus word van die sagte dons oor die klip- 
harde binneste, word die aanraking met wang en 
oë ’n ontmoeting met die harde en tog pragtige 
land self. Deur die peul kom aanvaarding van en 
versoening met die vreemde mimte. Nou lyk die 
Keiserkroon “soveel nader” — die vyandigheid is 
weg. Die wens wat Nel uitspreek as sy werklik by 
die koppie kom, is subtiel anders as wat sy vroeër 
gemeen het om te wens: “dat Lalie kom kuier”. 
Nou wil sy nie meer wegkom en temggeplaas word 
in haar vertroude Kaapse omgewing nie: sy wil La- 
lie hier op haar nuwe woonplek herontmoet. Die 
versoening met die mimte word bevestig as sy “vir 
die tweede keer in haar lewe, nog sagter as by die 
rotse ... die fyn musiek van wind deur die droë 
gras” hoor.
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Medekarakters in die verhaal is enkellynig. Die 
geheel word ’n stil maar helder oopdekking van 
’n wêrelddeel wat ’n ontvanklike gemoed bewus 
maak van ’n heel besondere skoonheid.

Dis jammer dat geen bladsynommers in die teks 
voorkom nie!

(Elsabé Steenberg, Tydskrif vir 
Letterkunde, Augustus 1985)

1.10 Rupert, Carolina 
Wilhelmina
(7 Februarie 1934- )

(Fotograaf: Rothea Olivier)

Die bekende skryfster Rona Rupert is op 7 Fe- 
bruarie 1934 op Calvinia as Carolina Wilhelmina 
Davel gebore. Sy is die jongste van twee dogters 
van mnr. en mev. J.S. Davel. Later verhuis die ge- 
sin na Bloemfontein waar hulle bly tot aan die ein- 
de van haar eerste drie laerskooljare. Hier was sy 
’n leerling aan die Meisieskool Oranje. In die tyd 
besluit haar vader om in die distrik Calvinia, in 
die Hantam, te gaan boer. Aangesien die skool 
op Calvinia te ver van die plaas was, loseer Rona 
by haar ouma op Calvinia. Hier woon sy eers die 
laerskool en daama die hoërskool by waar sy aan 
die einde van 1950 matrikuleer.

Vanaf die begin van 1951 studeer Rona aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy neem Afrikaans 
en Musiek as haar hoofvakke vir die BA-graad wat sy aan die einde van 1953 behaal. Daama skryf 
sy vir die S.O.D. en die Lisensiaat in Klavier tegelykertyd in en behaal beide kwalifikasies aan die einde 
van 1954. In 1955 gaan sy Holland toe waar sy Skoolmusiek, met die blokfluit as tweede instrument, 
aan die Muzieklyceum in Amsterdam bestudeer.

Wanneer Rona aan die einde van 1955 temgkeer, bevind sy haar weer op Stellenbosch; hierdie keer 
as musiekonderwyseres aan die Paul Roos Gimnasium vir die twee jaar 1956-1957.

In 1958 tree sy in die huwelik met mnr. J.A. Rupert. Die egpaar vestig hulle in Londen waar hulle 
tot 1960 woon. Daama keer hulle na Suid-Afrika temg en vestig hulle in Stellenbosch waar hulle 
steeds woon. Uit hierdie huwelik is een dogter, Marian, gebore.

ïn die jare toe Rona in Londen gewoon het, het sy begin skryf. Dit was ’n reeks wat in Die Noord- 
wester verskyn het en gehandel het oor die lewe oorsee. Haar eerste boek, Die koningskind van die 
Hantam verskyn in 1967 by Tafelberg-Uitgewers. Behalwe dat sy voltyds huisvrou is, volgens haar 
paspoort, gee sy musiekles aan ’n groep uitgesoekte musiekleerlinge. Tussendeur wy sy haar aandag 
aan haar skryfwerk.

Haar eerste toekenning vir haar skryfwerk ontvang sy in 1977 toe die Suid-Afrikaanse Biblioteekver- 
eniging die C.P. Hoogenhout-toekenning vir 1976 aan haar toeken vir haar boek Wat maak jy, Hek-
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torl Sy het die toekenning op 11 November 1977 tydens ’n geselligheid van die Wes-Kaapse Tak 
van die SABV in ontvangs geneem.

Deur noulettende aandag en doelgerigte toewyding aan haar skryfwerk het Rona Rupert sodanig 
ontwikkel dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 1980 die Scheepers-prys vir 
Jeuglektuur aan haar toeken. Hierdie toekenning was gegrond op twee van haar boeke, Wegloopwin- 
ter, gepubliseer in 1978, en Woorde is soos wors, gepubliseer in 1979. En dan in 1985 ontvang sy 
eers die M.E.R.-prys en daama die Ou Mutual-prys, in beide gevalle vir A l Everest se voëls. Vir die 
illustrasies in A l Everest se voëls ontvang Alida Bothma in 1985 die Katrine Harries-toekenning. In 
1989 word sy deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vereer met die Tienie 
Holloway-medalje vir Nou wil almal sien.

Die volgende boeke is onder andere deur Rona Rupert geskryf:

Die koningskind van die Hantam. Kaapstad: Tafelberg, 1967.

Die verhaal van die vrolike liedjie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1968.

Elias loop in die ry. Kaapstad: Tafelberg, 1968.

Brandkloof se kinders. Kaapstad: Tafelberg, 1969.

By omdraai verby. Kaapstad: Tafelberg, 1970.

Cato van Brandkloof. Kaapstad: Tafelberg, 1971.

Martinus en die windpomp. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Iets wat vir Anna-Katrien mooi is. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Molisana, die seun wat die klei-osse maak. Kaapstad: Human & Rousseau, 1972.

Die musiek wat die koning wil hoor. Kaapstad: Tafelberg, 1972.

Die eerste keer. Kaapstad: Tafelberg, 1974.

Die dag toe name volop was. Kaapstad: Kinderpers, 1975.

Luister Lefa. Kaapstad: Human & Rousseau, 1976.
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□  Nou wil almal sien

Die verhaal handel oor Wikus wat ’n bril kry en 
skielik baie dinge raaksien. Rona Rupert bring op 
’n realistiese wyse die gewaarwordinge van ’n kind 
in sy grootwordjare na vore.

Omdat Wikus nou so goed kan sien, wil al sy 
maats sy bril leen, maar kom gou agter dat dit nie 
gaan oor hoe goed ’n mens kan sien nie, maar 
hoe ’n mens kyk.

’n Jong kind wat selfbewus voel omdat hy ’n bril 
moet dra, stel deur middel van hierdie boekie vas 
dat hy nie só sleg daaraan toe is nie — almal be- 
ny Wikus se bril en almal wil nou sien!

Die illustrasies deur Alida Bothma is lewendig 
en interessant en pas goed aan by die skryfster 
se gemaklike styl. Kleuters en jong skoolkinders 
sal baie genot uit dié boek put.

(Henda Groenewald, Die Vaderland, 
24 Augustus 1987)

ROMA RUPERT

NOU WIL 
ALM AL SIEN

ILLUSTRASIES DEUR ALIDA BOTHMA

□  “Die skool begin.” Maar “vandag lyk alles an- 
ders,” sê Wikus: die blare aan die boom, die vis- 
knippies in Janet se hare. Anneke se oë, die prente 
teen die muur. Wikus sien baie dinge raak, want 
hy het ’n bril gekry — ook juffrou se ring wat sê 
dat sy gaan trou. En “nou wil almal sien”. Wikus

sê egter: “Dis nie omdat ek goed kan sien nie ... 
dis omdat ek weet hoe om te kan kyk.”

Die kinders se optrede en reaksies is volledig 
uit die kinderwêreld, maar te midde van al die op- 
winding word veel gesê wat nie in woorde of in 
die illustrasies uitgebeeld word nie: die avontuur
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van ’n nuwe bril, menslike verhoudinge, die klein 
dingetjies wat vir ander belangrik is, die verryken- 
de rol van waameming in die mens se bestaan, 
en oënskynlike belemmeringe wat ook ’n positie- 
we sy het. Rona Rupert slaag inderdaad daarin om 
met ’n oorspronklike siening en fyn hand van ’n 
nuwe bril ’n benydenswaardige objek te maak. 
Hierdie soort implikasies en suggesties is kenmer- 
kend van ’n ware kunswerk.

’n Groot deel van die handeling, karakterbeel- 
ding en atmosfeer van die verhaal word deur die 
lewendige kleurillustrasies uitgebeeld. Trouens, 
deur die illustrasies hoor en voel ’n mens die la- 
waai en gewriemel van die kinders in die klaska- 
mer.

(Lydia Snyman, Tydskrif vir 
Geesteswetenskappe, April 1988)


