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3.1 Die ontstaan van die Scheepers-prys vir Jeuglektuur

Die instelling van die Scheepers-prys vir Jeuglektuur ls moontlik gemaak deur n skenking van mnr. 
F.L. Scheepers en sy eggenote. Mnr. Schcepers het die Suid-Afrikaaase Akademie vir Wetenskap 
en Kuns in die middel vyftigerjare genader met die versoek om 'n prys vir jeuglektuur in te stel aange- 
sien daar op daardie tydstip geen sodanige prys bestaan het nic. In 1956 is 'n hedrag aan die Akade- 
mie geskenk waarvan die rente gehnnk sal word vir die bevordering van hoogstaande Afnkaanse jeug- 
lektuur rir die rypere jeug.

Die volgende hepalings vir die toekenning van die prys is deur die Akademie neergdê:

1. Die prys staan bekend as die Scherpcrs prys vir Jcuglektuur

2. Die prys bestaan uit bedrag van ± R100. saarliks bcskikhaar gcstel en gcadmimstreer deur die Akademie

3. 'n Akademiekomitee. benoem deur die Akadcmieraad. bcveel die skrywer of skryfster aan wat die beste 
•euglektuur, gcskik vir jongmense tussen twaalf en agtien jaar, lcwer Die aanbeveling moct die vorm van 
'n gemotivecrde verslag aanncem.

4 Mienlic werk moet van 'n gocic krtterkundige cn/of opvocdkundige gchaltc getuig en die boek moet staan 
in dic teken van egte Afnkancrkaraktereienskappe en nasietrots. hoewel dit nie 'n hindendc vereiste ts nie

5. Indien in 'n besondere jaar daar geen bock verskyn wat die genoemde vereistes van genoemde komitee 
bcvredig nic, word gcen prys tocgekcn nic cn die rcntc word gevolglik by die kapitaal gevoeg

6 Ingeval die werk van twee of mccr skrywcrs of skryfsters. of van skrywer en skryfster, van gelyke waarde 
bevind mag word, sal dic rente of dividende onder sulke gelykwaardtge skrywers ewcredig verdeel word.

7 DieseKde skrywer of skryfstcr mag die prys meer as een keer ontvang mits sy/haar wcrk dit regverdig

8. Vir 1956, 1957. 1958. 1959 en 1960 word daar vir eike >aar afsonderhk, een hoek of skrywer aangewys 
deur die Akademiekomitec. gekies uit die Afnkaanse letterkunde vanaf die tydperk van die Tweede Afrv 
kaanse Taalbeweging i± 1900), Daama word net dic ocs van dke kaJendcrjaar in aanmerking geneem 
en kom slegs een werk in aanmerking

9. Alle finale besluite in verbartd met bekroning herus by die Raad en die Raad behou die reg om die prose- 
dure van toekenmng te verander soos dit hom wenslik lyk.

Na die dood van dic egpaar ’n aantal jare later is die Scheepers-prysfonds aangevul met ’n verdere 
skenking deur huUe kmders. mev. S. Cuyler van Johanneshurg en mnr J.A. Schecpers van Pretona. 
Tot 1974 is die prys jaarliks toegeken. maar daama slegs elke drie jaar. Die prysgeld beloop tans 
ongeveer R250.

Die volgende toekennings is sedert die instelling van die Scheepers-prys gemaak:

1956 Schocman. P.J. Dhe jong jagten  Kaapstad: Naskmak Pers, 1935. Fank’ se veldskooldae Johan- 
nesburg Voortrekkerpcrs. 1948 Fame wurd grootu ildjayter Johannesburg: Voortrekkerpcrs, 1950. 
'Vitspring kênels!" Kaapstad: Naskmale Boekhandcl. 1951.
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1957 Kuhn. C.H. IMc rutlcr m Jic nag Bloemfontein: Nasionale Per». 1936. h'aplart (ierckc Uloemfon- 
tein: Nasionalc Pers, 1937 Hocncun Bloemfontein Nasionalc Pcrs. 1943 [he/nrufste rutlcr Kaapstad 
Nastonak- Boekhandel. 1954 U’nlc Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1953. Úte klcmgckl bimmanJn 
Pretona: Van Schaik. 1956

1958 De Klerk, W A Ike rallct ran Jtc mot gndc Kaapstad NasionaJe Perv 1945 Aghcn man en n 
meisiekind. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1956 IMc skarlaken cskaJril Kaapstad Nasionale 
Boekhandel. 1942. Dic gcscl ran SamalanJ Johanncshurft: APB, 1954 Pnens. Johannesburg APB. 
1957

1959 Bouwr, Alba. Stories ran Rtvtcrplaas Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1955. Suwe stones ran 
Rivterplaas Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1956

1960 t)e Kock, S.S. Al haar jcugboeke

1961 Kothmann. M E Uie twcelmg trek saam Kaapstad Tafelberg. 1960

1962 [Xi Plessis. I.t). Al sy jeughoeke

1963 Nortjé. P H /Vrmie se vuur Kaapstad Tafclherg. 1959 Ike groen ghoen Kaapstad Tafelherg. 1960

1964 Joubert. CJ. Oupa LanJman se viooL Kaapstad: N'asionale Pers. 1951.

1965 Bouvwr, Alba hatnentpe van Keerweder Kaapstad. Tafelberg. 1961 Stoncs van fíergplaas Kaapstad
Tafelberg. 1963. Stories ran Ruyswgck Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1963

1966 Vermaas. H.J. A1 sy jeugboeke

1967 Schoeman. PJ. A1 sy jeughoekc sedert 1957 en veral Kampvurc uat nie urthrand me Johannes- 
burg: Voortrekkerpers. 1966.

1968 Louw. Anna M Ihc roortrcfhke familie Smit Kaapstad Tafelberg. 1962

1%9 Venter, Ben Waterbobbe/aan: 'n kgem k uit Jic bosveld van Marico. Johannesburg; Voorbrekkcr-
pcrs. 1968

1970 Kielbkjtk. Karl Rchcl Kaapstad Nasiunale Bockhandel. 1969

1971 Van Reenen, Rykic HcUtn urt dic vrcemdc: dtc vcrhaal van Emtly Hobhousc Kaapstad: Taíelherg. 
1970.

1972 Rothmann. Anna Klaasncus hullc Kaapstad Tafelberg 1964

1973 Geen toekcnmng nie.

1974 Linde. Freda íhe smgendc gras Kaapstad Tafdberg, 1973.

1975-1977 Rabie, Jan Dte seeboek van die Sondcrkossers Kaapstad Tafelberg, 1975.

1978-1980 Rupert, Rona Wegloopwmter. Kaapstad Tafelberg. 1978. IVoorde is soos u<ors Kaapstad Tafel- 
berg. 1979.

1981-1983 Linde. Freda 'n Tuxste vtr fíitis Kaapstad: Tafelberg. 1980

1984-1986 Van Niekerk, Dolf. Die haasvanger Kaapstad: Tafelberg 1985.

fíronne geraadpleeg

1. Dte Akademie pryse. 1909-1974 (plus bylac Akademiepryse. 1975-1980) Pretona Die Suid-Afnkaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1974

2. Luhann. C.A Dte bekruonde kmderhoek «n die aani aarJmg Jaan an Jeur Jre kmJ. met spenale veru y- 
smg na SwdAfnka DPhil -proetsknf. Potchefstniomse l'mversiteit vir CHO, 1972.
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3. Lohann. C A  Kinderbocktoekenmngs Skoolbibitotcck. 10C2>: 35; Dcsemher 1978 
4 Lohann. Carl hmdtTlektuur Pretona: HAUM. 1986
5. Skenker van die Scheepervprys Smd-Afnkaanse Akademie vu Wctenskap en Kuns \uusbncf. 5(4); 7-11; 

September 1967

3.2 Scheepers, Frederick 
Lucas (2 Maart 1890- 
3 Augustus 1967)

L)ie skenker van die Scheepervprys vír Jeuftlek- 
tuur, Prederíck Lucas Scheepers. is op 2 Maart 
1890 in die distnk Alexandna in die Oos-Kaap ge- 
bore, Sy vader het ’n gemcngde hoerdery hedryf 
wat ingesluit het mielies, beeste en volstnnse Soos 
dit dikwels in daardie jare geheur het. het Fred 
Scheepers sy skixilloopbaan eers op negejange ou- 
derdom hegin Die taalmedium in die onderwys 
was uiteraard EngeLs en het vir hom as Afn- 
kaanssprekende kind net soos vir sy ander Afn- 
kaanssprekende maaLs, dikwels vir probletne ge- (Fota Hepbum <£ Jeanes. Grahamstadi
sorg. Waar sodamge prohleme soms aanleiding
gee tot verset teen en weersin in die aanleer en gehruik van Engels, het dit in sy geval gelei tot 'n 
begeerte om Engels so gou moontlik te bemeester. Die gevolg was dat hy veral in openbare plekke 
hoofsaaklik Engels gepraat het.

Vir sy hoerskoolopleiding gaan hy na die Jongeaskool tc Fraaschhoek waama hy sy studies voortsit 
aan die Universiteit Rhodes te Grahamstad waar hy sy BA-graad hehaal. Vervolgens gaan hy na dic 
Normaalkollege. Kaapstad. om hom as onderwyser te bekwaam.

Hy begin sy lixrpbaan as onderwyser te Sterkstroom in die Kaapprovinsie. Die daaropvolgende jaar 
aanvaar hy 'n pos te Ventersdorp. Transvaal. waar hy skoolhou tot aan die einde van 1916. Vanaf 
die begin van 1917 is hy hoof van die Elandskuilse Laerskool. ongeveer sewe kilometer vanaf Ven- 
tersdorp. gelee op die familieplaas van die YsseLs. Met sy om-en-by die 160 leerlinge was hierdie skool 
destvds die tweede grootste plaasskool in Transvaal. In daardie jare was die st. 6-eksamen 'n openba- 
re eksamen wat toelating tot die hoërskool verleen het. In 1917 rig hy 'n versoek tot die Direkteur 
van Onderwys dat die leerlinge toegelaat word om Afrikaans in die eksamen te gebruik in plaas van 
Nederiands. Hierdie versoek word aanvanklik geweicr maar na verderc vertoe word dit wel toegestaan. 
Sodoende word dit die eerste skool in Suid-Afrika wat Afnkaans as voertaal gchruik het. Sy versoek 
om Afrikaans as voertaal te gebruik gaan egter terug na die vorige jaar toe hy as sekretans van die 
V'entersdorpsc tak van die WOOZA. later die Transvaalse Onderwysersveremging. voorgcstel het dat 
Afríkaans die voertaal van die V'eremging sal wees en wat toe ook deur die hixrfbestuur aanvaar is.
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Die Tweede Vryheidsoorlog en alles wat daarmee saamgegaan het, het egter nic ongemerk by hom 
as Kolonialer en as Afrikaanssprekende plaasseun verbygeiiaan nie. Die heklhafbgheid en onverskrok- 
kenheid van die Boere en hulle generaals en ander leiers het 'n groot indruk op hom gemaak. n 
Sterk gevoel van nasie- cn taaltmLs is hieruit gehore. Dit het dan ook later >are die innerlike dryfveer 
geword wat tot die totstandkoming van die Scheepers-prys gelei het.

Sy liefde vir sy moedertaal, Afrikaans. dring hom ook om in 1922 by die Universiteit van Suid- 
Afnka aansoek te doen om Afrikaans in plaas van Nederiands is  voertaal te mag gebruik. Sy aansoek 
word toegestaan en sodoende word hy in daardie >aar die eerste MA-student in Suid-Afnka wat Afri- 
kaans as voertaal gebruik.

Fred L. Scheepers was 'n man wat op verskeie tcrreine waardevolle bydraes gelewer het. Vir 'n 
tydperk van 30 >aar vanaf 1920 tot 1950, was hy ondcrwyser aan die Hoërskool Gimnasium, Pot- 
chefstroom Hier was hy dan ook jare lank voorsitter van die plaaslike Kunsvereniging, lid van die 
Stadsraad en later <K>k burgemeester van Potcheístniom. In sy jeugjare het hy aan verskeie sportsoor- 
te deelgeneem soos rugby, swcm, atletiek en tennis. Vanaf 1920 tot 1929 is hy lid van die Wes- 
Transvaalse rugbyspan. Sy belangstelling en liefde vir sport lei daartoe dat hy by die organisasie daar- 
van betrokke raak en so dien hy later ook lank as voorsittcr van die Wcs-Transvaalse Hocrskole- 
atletiekbond asook van die Wes-Transvaalse Atletiek- cn Fíctsrybond.

Na sy aftrede aan die einde van 1950 hou hy m 'n tydelike hoedanigheid skool eers te Carietonville 
en vanaf 1953 tot 1%1 te Parktown Boys High School in Johannesburg. Hier het hy die tuig finaal 
ncergelê en het hy en sy eggcnote hulle gevestig tc Boknesstrand. Alexandna. Net soos hyself was 
sy eggenote. mej. Sara Élizabeth Bakkes met wie hy op 2 Julie 1918 gctroud is, 'n Oos-Kaaplander 
van geboorte. Sy was afkomstig van die plaas Klipfontein in die omgewing van Paterson. L’it hierdie 
huwelik is 'n seun en ’n dogter gebore Fred Scheepers is op 3 Augustus 1967 ooriede en sy eggenote 
twee jaar later. Beide is op Alexandria hegrawe.

Fred L. Scheepers was 'n veelsydige mens en in die Scheepers-prys sal sy nagedagtenis bly voortleef

Bronne geraadpleeg

1. D k Akadcmh- pryw. 1909-1974 (plus bylae Akademiepryse. 1975-1980) Pretona; Die Suid-Afnkaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1974.

2. Lohann, C.A l>te beknxmde kmdcrboek en die aani aardmg daan an deur dte kmd. rnet spesale tvruy- 
sing na SwdAfiika DPhil -proeískrif, Potchefstroomse Umversitcit vir CHO . 1972.

3. Lohann, C.A Kmderboektoekennings Skoolbiblioteek. 10i2|: 35: DesembcT 1978
4 Skenker van díe Scheepervprys Suid-Afnkaanse Akademie vir Wctenskap en Kuns \uusbnef. 5(4): 7-11; 

September 1967
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3.3 Schoeman, Pieter
Johannes (20 September 
1 9 0 4 -5  Julie 1988)

Die bekende skrywer P.J. Schoeman is op 20 Sep- 
tember 1904 as Pieter Lifras Uys Schoeman in 
dte distnk Utrecht in Natal jjebore Sy oupa was 
generaal Stefanus Schoeman wat 'n tyd lank waar- 
nemende president van die Suid-Afrikaanse Re- 
publiek was. As die tweede jongste seun van ’n 
gnxit gesin van nege seuns en vier dogters. bnng 
hv sy vroeë kinderjare deur op die familieplaas St.
Helena. gelee aan die Drakensberg naby Utrecht.
Naas hierdie plaas het sy pa ook ’n bees- en jag- 
plaas in die omgewing van Nongomo in Zoeloe 
land gehad Gedurende die wintermaande het die gesin op hierdie plaas gewoon. Dit het die jong 
Pieter in staat gestel om Zoeloe so goed te leer praat soos die Zoeloes self

Aan ’n klein plaasskooltjie op die familieplaas ontvang Pieter Schoeman saam met sy broers en 
susters sy eerste onderwys. Dit was moeilike jare en die boerdery was nie 'n sukses nie. Op dertienjan- 
ge ouderdom verkoop sy pa die familieplaas. Sy pleegmoeder en kleindogter van die Voortrekkerleier 
Andnes Hendnk Potgieter. wat getroud was met ds. Jan Stofifberg van Belfast. besluit toe om hom 
aan te neem aangesien sy geen kinders van haar cic gehad het nie. Sy laat toe ook sy naam na Pieter 
Johannes verander om haar eie pa te vemoem. Na twee jaar slaag hy standerd vyf in Belfast. Met 
die verhuising van ds. Stoffberg na die Abraham Knel-tehuis te Langlaagte. Johannesburg, sit Pieter 
daama sy skoollixiphaan aan die Hoerskool Helpmekaar voort Aan die einde van 1925 matrikuleer 
hy hier aan die toe nog enigste Afrikaanse hoërskool in Johannesburg.

Vanwee finansiële redes kon Pieter Schoeman nie sy studies dadelik na matnek voortsit nie. Daar- 
by kon hy as 'n ptaasseun in sy hart. hom nie in die groot stad tuis voel nie. Die gevolg was dat hy 
hom vir die volgende twee jaar op sy broer Martiens se plaas in die distrik Wakkerstroom bevind. 
Met behulp van lenings studeer hy vanaf die begin van 1928 aan die Universiteit van Stellenbosch 
waar hy aan die einde van 1930 sy BA-graad met Bantoetale en Volkekunde as hoofvakke met lof 
behaal. Tydens sy studcntejare skryf hy artikels vhr D k  Huisgenool wat hom in staat stel om sclf ook 
'n bydrae te maak tot sy studiegelde. Hierdie artikels is later saamgevat in sy eerste boek, Die sw er• 
werjogter. Aan die einde van 1931 behaal hy sy MA-graad in Volkekunde ook met lof. Op grond 
hiervan verwcrf hy 'n beurs wat hom in staat sou s td  om vir die volgende drie jaar voltyds vir sy dok- 
torsgraad te studeer. Deur hard te werk slaag hy daarin om sy doktorsgraad na twee jaar te kon be- 
haal. Dit het dit vir hom moondik gemaak om vir 'n jaar aan die London School of Economics in 
Engeland te gaan studeer. Tydens dic koue. mistige winter van 1934 in die verre Londen verlang 
hy so terug na Zoeloeland waar hy as kind saam met sy familie die wintermaande deurgebríng het. 
dat hy Drie jong jagters in vyf weke klaar skryf.
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Die depressic tydeas die dertij{er>are het meejiebríng dat dr. P.J. Schoeman op dertij{janj{e ouder- 
dom met sy tuiskoms aan die einde van 1934. geen werk kon kry nie. Hy is intussen ({etroud met 
Betsie Bosman van Mooinvier. Hulle woon tydelik by haar ouers op die plaas waar hy voltyds skryf. 
In die middel van 1935 kry hy werk as joemalis by ZJre Vaderland, 'n half-weeklikse koerant in Preti>- 
ria. Die verskuiwing van IMe Vadcrland aan die bej{in van 1936 as dagblad na Johannesburg het Schoe- 
man in ’n moeilike posisie geplaas Hy het geen bejíeerte gehad om na Juhannesburg te verhuis me. 
Sy hennnennj{e aan sy hoërskooljare in Johannesburg tien jaar tevore was waarskynlik die rede hier- 
voor. Gelukkig ontvang hy in hierdie tyd 'n aanbod van die Universiteit van Stellenbosch om vanaí 
die begin van 1936 die pos van senior lektor in Volkekunde te beklee. Teen dte einde van 1938 word 
hy bevonler tot proíessor en hoof van die Departcment Volkekunde-Bantoetale.

Aan die einde van 1946 lê prof. Schoeman die tuig aan die Universiteit van Stellenbosch neer. Hy 
vestig hom op Stilbaai waar hy hom voltyds aan sy skryfwerk wy. Vir vier jaar hou hy hom hiermee 
bcsig. Met die uittrede aan die einde van 1950 van die bekende skrywer Sangiro as hoofwildhewaar- 
der van Suidwes-Afríka. bíed die Administrateur van Suidwes-Afríka hierdie pos aan P.J. Schoeman 
aan. Hy het hierdie pos dan ook tot aan die eindc van 1955 beklee.

In die loop van 1957 vestig P J . Schoeman hom weer op Stellenbosch. Vanaf daardie tyd wy hy 
hom voltyds aan sy skryfwerk tot met sy afsterwe op 5 Julie 1988.

Dit was P.J. Schoeman nie beskore om 'n seun te hê me, alleen maar twee dogters. Sy jongste 
dogter het gelukkig dríe seuntjies gehad waarvan die K>ngste wat slegs agtien maande oud was toe 
sy in 1974 oorlede is, daama by sy oupa en ouma gewoon het.

P.J. Schoeman se kinderjare en jeugervanng in Noord-Natal in die Zoeloelandse bosveld, tesame 
met sy verblyí in Suidwes-Afríka in die vyftigenare. het aan hom 'n haas oneindige skat van kenms 
besorg. Sy persoonlike belewenis van die skoonheid van die natuur het hom in staat gestel om jeug- 
lektuur van hoc gehalte te skep. Hy was dan ook die eerste skrywer wat deur die Suid-Afnkaanse 
Akadetnie vir Wctenskap en Kuas bekroon us en wel in 1956 met die Scheepervprys vir Jeuglektuur 
op grond van sy vier jeugverhale, D rícjony jayters. Fartíe word grootwddjagter, F ank se oeldskoot• 
dae en "L'itspring kêrvls!" In 1967 het hierdie eer hom weer te beurt geval toe hy die prys ontvang 
het vtr al sy jeugverhale sedert 1957 met spesiale vermelding van Kampvurc wat nie uitbrand nie. 
In 1982 het hy die eerste wenner van die Perskor-prys vir Jeuglektuur vir 1982 geword. Sy boek Jabu- 
lies. mg eerste hond. was een van negentien oorspronklike jeugwerke wat tussen Januane 1980 en 
Desember 1981 by Perskor vcrskyn en om die prys meegeding het.

Schoeman se voortreflike jag- en diereverhale het hom hesonder geliefd gemaak in dic Afríkaanse 
letterkunde. Van sy boeke is dan ook dikwels m skole voorgeskryf vir die bestudenng van die Afri- 
kaanse letterkunde. Dit is haas onnodig om te sê dat verskeie van sy boeke al herhaaldelik herdruk 
moes word.

Die volgende boeke is onder andere deur P J . Schoeman geskryf:

D h'  swenoerjagter. Kaapstad: Nasionale Pers. 1933.

Dne jong jagters Kaapstad: Nasaonale Pers, 1935 

D k jagterpnns en ander jagverhale. Pretona: Van Schaik. 1935 
Sonogies. dte Su-azhpnnsessie Johanneshurg Voortrekkerpers, 1938.

Mbosa. die Swan. en ander i'erhak Blocmíontetn: Nasionale Pers, 1939 

Op dte groot spore Kaapstad: Nasionale Pers. 1942,

Op dte kkm  spuortjies Kaapstad Nasionale Pcrs, 1944.
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Farw $e rt'ldskooidac Johannesburj? V'oortrekkcrpcrs. 1948.

ii aar motors n»c kan kom me Kaapstad Na.uonale Pers. 1948

Rook op dn' honson Johannesburg: APB, 1949

Op tvr paaie Kaapstad: Nasionale Pers. 1949

Fank uord gnxttu ikfyigter Johannesburg: Voortrekkerpers. 1950.

Jagters van die uoestynland. Kaapstad: NasionaJe Boekhandel. 1951 

"l 'itsprmg. kêrels!" Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1951 

M'aar ivr u mde u aai Johannesburg: Voortrekkerpers. 1957.

Jagters op dte groot spore Kaapstad Via Aírika. 1958.

'lnsprmg. kdrels'" Kaapstad: Naskmale Boekhandel. 1960 

Fank se euurdoop. Johannesburg: Voortrekkerpers, 1960,

Terug op ver paate Johannesburg Voortrekkerpers. 1962 

Sobtgane die Zoektemirmaar Kaapstad: Nasionak Boekhandel, 1963 

Trados dte su eneer lioesman Johannesburg: Voortrekkerpers, 1963. 

Vulmdaba Kaapstad N'asionale Boekhandel. 1964 

Jetua — dte buffetbul Johannesburg: APB. 1965.

KatjH'land. Johannesburg: APB. 1965.

IJnmkte by die kabouters en feetjies Johannesburg: APB 1965 

Dronkte maak ktnders groot Johannesburg APB, 1966.

Kampeure u at nie uitbrand nie Johannesburg: Voortrekkerpers, 1966

Vit die dagboek ian ’n wddbeuaarder Johannesburg: Voortrckkcrpers, 1%7

Van jagter tot u ildhefhebber Johanncsburg: Voortrekkerpers. 1969

Jabula die Zoetoe Johannesburg Perskor, 1972

GeHefde ou Afrika-vriende I Johannesburg Perskor. 1975

Geltefde ou Afrika-rriende 11. Johannesburg: Perskor, 1976.

Pampala. die beminde tan konmg Tsjaka Johannesburg Perskor. 1978. 

Sporv wat nie toeuaai rtíe. Johannesburg: Perskor. 1979 

Jabulies. my eerste hond. Johanncsburg: Perskor. 1981.

Bronne geraadpleey

1. Albrecht. Sybelle PJ. Schoeman het nooit opgehou droom Dte Vaderland. 3 Maart 1982
2. Lategan. F V. Skryuers m woord en beeld PJ. Schoeman. Johannesburg. Perskor, 1979.
3 Nienaber, PJ. Perspektief en profiel Johannesburg: Perskor, 1982
4 Op 75 is PJ Schoetnan steeds 'n haie bcsondere man. Hoofstad. 21 November 1979,
5. Perskor-prys vir Jeutíektuur aan PJ. Schoeman Tempo, 9<26> 9; 1982
6 Veldkmd spreek nog tot jeug. Die Transvaler, 12 Julie 1982.
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□  h'anu' st’ i'eldskooldae

Ons het hier die vvrhaal van 'n jonj? boerseun, Fa- 
nie, in die oorfiangspenode van sy lewe Hy is in 
baie opsigte n< >U 'n ware kind met die naiewe kin- 
dermentaliteit maar dan weer die ontluikende jon- 
gelinjt wat voor talle vrae te staan kom, wat smafi 
na onaíhanklikheid en dan weer verskeurd staan 
weens kwellende onsekerheid. Hy voel die heerli- 
ke aandoeninge, maar ook pynlike verskeunlheid 
veroorsaak deur hpiese kahverliefde. veral wanneer 
die natuuriike heskeidenheid en skamenjjheid van 
die egte boerseun onrus en verleentheid veroor- 
saak. Telkens word hy met seunsagtige aandur- 
wingsvermoe of impulsiewe lewenslus voortfiedryf 
om die manlike daad aan te pak. maar ewe dikweLs 
vind hy dat sy planne m die war gestuur word deur 
eie onhandigheid. onervarenheid of selfs kinder- 
like skamengheid Hy is dus die tipiese jong held. 
maar mc die ideale, jong held van so haie avon- 
tuurverhale nie — eerder die jong seun wat die 
heerlike planne van sy vrughare verbeelding wil 
uitwerk, en dan met egte kinderverdnet en -smart 
moet sien hoe alles verkeerd loop. Hierdie wtsse- 
lende stemminge van die kindergemoed word 
pragtig deur die skrywer uitgebeeld. Die komiese 
grootdoenery van die scun. dic patos van kinder- 
leed en -teleurstelling. die naiwiteit van kindertrots 
en die spontane opbonreling van jeugdigc emosies 
laat díe verhaal vir ons leef.

Verder laat die skrywer ons saamleef met hier- 
die jong seun en saam met hom ervaar ons die 
bekonng van die wildemis, die vnendskap, vader- 
like vermaninge en lewenswysheíd van die egte. 
stamvaste ou Swazi's en die kinderlikc hewonde- 
ring vir die jong voortvarende Swazi-helde wat die 
verbeelding aanvuur. Hier en daar vod ons wel 
'n bietjie onseker of ons in Fanie 'n blote kind 
moet sien, en of hy alreeds 'n ontluikende jonge- 
ling is. maar ook dit hoef nie te hinderlik te wees 
me. aangesien die veldlewe by die jong seun 'n ma- 
te van onafhanklikheid en manlikheid aankweek 
wat soms verrassend is.

Dit ts 'n seunsverhaal wat met groot vrymoedig- 
heid aanbeveel kan word.

(TJ. Heyns, Ons Eie Boek, 
Desember 19481

D  Drie jong jagters 

hinderklassiek

(>m saam te val met P J . Schoeman se sestigste 
verjaanlag het Nasionale Boekhandd 'n nuwe uit- 
gawe van sy bekende jeugboek Drie jong jagters 
die lig laat sien. Hierdie boek. wat die eerste keer 
in 1936 verskyn en sedcrtdien 21 herdrukke be- 
leef h e t is een van die min werklike kinderklas- 
sieke in Afríkaans.

Baie van die demente van Schoeman se later 
werke is hier reeds aanwesig. die dromerseun. die 
ou Bantoe-jagterfilosoof. die liefde vir die natuur, 
die jagtogte. om van die vemaamste te noem Maar 
hier is dit meer beheersd en maak dit 'n fris in- 
druk. in teenstdling met van sy ander.

Schoeman toon hier ’n hesondere begnp vir die 
wêreld van die kind. Al is die een wat hy hier voor- 
std . dié van vyftig jaar gelede en meer, sal dit 
spreek tot elke jong leser. Sy dne hoofkarakters. 
die dne hroers. het ook dkeen 'n baie duidelik 
omlynde persoonlikhdd.

Met die herlees van die boek ná jare het dit tog 
soms 'n effens ouderwetse indruk gemaak. ook 
vanweë die taal, veral die oordrcwe gebruik van 
verkleinwoorde. Miskien moes die uitgewer die 
skrywer gevra het om die manusknp weer heelte- 
mal deur te werk sodat dit ook vir die nuwe geslag 
hedtemal aanvaarhaar kan wees.

(B. de K.. Dte Rurger, 
22 September 1965»

□  "Uitspring, kêrelsl"

Op 'n dag het oom Fanie aan sy seuns gesê dat 
hulle by "’n klomp uitdraaipaaie’’ gekom het; dat 
hulle hul koppe bymekaar moet sit. want die plaas 
is te kiein vir nege seuns en dat die seuns moet 
"uitspnng en ... betyds moet uitspring.” Vir oom 
Fanie sc seuns. met nog pure murg in die pype, 
was hicrdic opdrag nie 'n aaklige bevel nie, maar 
’n blye uitdaging om op eie bene te staan. Die ge- 
reedmaking. die atskeid. die trek word met groot 
lewensblyheid aanvaar cn die nuwe, ongerepte 
tuiste met trots in besit geneem. Die manlikhetd
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in dic scuns onderdruk die hartseer wat soms 
brartd om die ajjtergeblewe nooientjies en die 
troosvolle aandwind bring die boodskap dat hulle 
op nuwe braakland staan, waar "oas drome werk- 
likhetd gaan word.”

Schoeman tcken hterdie oom Fanie se gesin met 
eerbied. In hierdie huis word die Boeregebruíke 
nog in hoë aansien gehou. die Bybel necm 'n ere- 
plek in en die kind-ouer-verhouding word op 'n 
hoë peil gestel. Op oom Fanie se plaas mag daar 
op 'n Sondag nie eers geskree word nie. Die ge- 
sonde meisie-seun-verhouding is pragtig ingesleg 
in die verhaal.

Van oom Fanie leer die seuns ook wat die ver- 
houdtng tussen die blanke en die me-blanke moet 
wees. Wedersydse respek en eerbied is die 
grondslag van hierdte verhouding. Die seuns moet 
die wette teenoor die werkvolk ken en nooit van 
“’n kaffer” praat nie.

"Vitspring, kérels!" is geskryf in Schoeman se 
versorgde taal en sy rake segging wat aandoen 
soos 'botter op my gntenmielie'. Omdat die skry- 
wer so ’n fyn kenner van die Bantoe en sy taal 
is. vind ons ook in hierdie verhaal telkens die ma- 
nier om iets op egte Bantoe-wyse te stel: "’n meas 
moet eers klein klippies in die water gooi (sodat) 
die ou groot krokodil nie met 'n brul wakkerskrik 
nie".

"Vitspring. kêrels!" is ’n verhaal vir diegene wat 
nog hou van dit wat suiwer en eg is.

(Resensent en bron onbekend)

□  Fanti' u'ord grvotwildjagtcr

Hierdie boek is as jcugverhaa) bedoel en tog sal 
hy deur ander lesers ook geniet word. Vir die jeug 
is daar die jag- en liefdesverhaal. Albei hierdie dra- 
de is dun, maar die romantiese en fantasieryke de- 
le sal die belangstelling daann gaande hou. Die 
boodskappe wat algaande beklemtiMtn word, sal 
ook inslaan. Dit staan o.a. in verband met die sa- 
mewerking van die blanke rasse by ons en die lief- 
de vir ons dier- en boomwêreld Telkens verras 
die skrywer ons met epigrammatiese uitsprake. 
Daann kom die skrywer se lewenswysheid uit.

Per slot van sake het ons in die boek meer met 
die Zoelocs as met die jag te doen en hier het die 
skrywer, dank volkekundige kennis, die kans ge- 
kry om ’n paar verteenwoordigers van hulle ras 
tc laat leef. As indiwidue verskil hulle haie van me- 
kaar en hulle boLs ook dikwels. Dit bied die skry- 
wer dic geleentheid om hulle van verskillende kan- 
tc te laat sien en dit doen hy besonder goed. In 
hulle omslagtige. beeldryke taal. met hulle bewon- 
derenswaanlige veklkenms, leef hulle voor ons en 
'n egte Zoeloe-atmosfeer word gesuggereer.

Meer kompaktheid sou die verhaal ten goede 
gekom het. As gevolg van die gerektheid is daar 
by die gevoelige leser op 'n hele paar plekke 'n 
daling in sy belangstelling. Die te romantiese de- 
le en die lossenge bou van die werk sal hom min- 
der hmder. Ons kry volop afwisseling met fyn 
geestige dele.

(M.S.B. Kntzinger, Ons Eie Boek, 
XVII(l); 1951)
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Dic gevierde Aíhkaame skrywer C.H. Kuhn is veel 
meer bekend onder sy skry>vrsnaam Mikro. Hy 
is op 8 Oktober 1903 op Van Reeneasplaas m die 
dtstnk Williston. in die Kareeherge. gebore Hier 
op Van Reenensplaas het hy die eerste nege jaar 
van sv lewe deurgehnng Hv was die jongste seun 
van vier en tweede jongste van n huisgesin van 
sewe In daardie Karoowêreld het hy vroeg in sy 
lewe bewus geword van gebcHirte. lewe en dood 
Van droogtes en van reen Sy skoolopleiding ont- 
vang hy eers op die plaas, tm* op Williston, daar- 
na vanaí Januarie 1918 op Robertson en later op 
Camarvon waar hy aan die einde van 1922 matnkuleer. Dit was juis op Camarvon waar die Neder- 
landse onderwyser. J.D.A. Crafford, sy belangstelling in letterkunde gewek h e t

Na sy opleiding sit Mikro sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch voort Hier studeer hy 
vier jaar lank vir sy BSc (Landboukgraad. Dit was dan ook hier waar hy die naam Mikro gekry h e t 
Vnlgcns sy weduwee het hy eendag laat by die biologie-klas opgedaag As verskoning het hy aange- 
voer dat hy nie sy mikrovlooi kon kry nie. Die klas het uitgebars van die lag as gevolg waarvan die 
professor hom uït die klas gejaag het. Die mikrovlooi het Mikro geword.

Nadat hy sy graad aan die einde van 1927 behaal het, het hy in 1928 vir die eerste ses maande 
aan 'n eenmanskooltjie met sewe kinders te Vaalhoek. distrik Williston onderwys gegee waama hy 
aan die middelbare skool te Kuilsnvier begin skoolhou. In 1930 moes hy kinders afrig vir ’n konsert 
en toe kom die gedagte by hom op om 'n toneelstuk te skryf. Hierdie eerste poging van hom, met 
die titel Diplomatics. word nog in dieselíde jaar gepubliseer. In 1932 kry hy langvcrlof teen halfsalans 
wat hom in staat stel om sy onderwysdiploma aan die Universiteit van Kaapstad te voltoc*

In 1930 begin hy om verhale vir l ) k  Huisgenoot te skryf. Eers was dit Hou rk’m e wat later opgevolg 
Ls deur Toiings in die vorm van kortverhale. Tydens sy verblyf in Kuilsrivier was Mikro aktieí betrokke 
by die kultuurbedrywighede van die gcmeenskap. Hy was sclf die stigter van die toneelvereniging en 
het dikwels die toneelstukke geskryf wat hulle opgcvoer het. Mikro het intussen gevorder tot hoof 
van die middelbare skool De Kuilen in Kuilsrivier. Die tweede laerskool wat jare later in Kuilsnvier 
gebou is, is dan ook na hom vemoem.

In Maart 1933 is Mikro getmud en uit hierdie huwelik is een seun gebore. In 1942 is hierdie huwe- 
lik ontbind. Aan die einde van 1943 bedank Mikro uit die onderwys om hom voortaan voltyds aan 
sy skryíw* rk te wy. In Februane 1944 is Mikro met Comelia Jacoba Steyn getroud. Uit hierdie huwe- 
lik is twee dogters en seun gebore. Die volgende ses jaar was moeilike jare. Mikm moes skryf om

3.4 Kiihn, Christoffel 
Hermanus (8 Oktober 
1903-17  April 1968)
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hom en sy vrou aan die lewe tc hou, me omdat hy wou skryf nie. Hy produscer in hierdie tyd haie 
ontspanningslee&stof Dic Bevolg was dat die boeke nic van sy bestc was nie.

Na n vcrbl>f van 21 jaar en ses maande te Kuilsrívier laat vaar Mikro die voltydse skrywery aan 
die einde van 1949. Die Kuhn-iicsin verhuis ín 1950 na OudLshoom waar Mikro vanaí Apríl 1950 
'n pos as dosent in Afnkaans aan die onderwyskollege aanvaar het. Hicr bly hy tot aan die einde 
van 1955. waama hy redakteur word van boerdery in SuidA frika. Die aanvaarding van hierdie be- 
trekking bríng mee dat hy na Pretoría verhuis. Vir die eerste keer kry hy nou die gelecntheid om 
sy landbougraad te gebruik. Aan dic einde van 1960 word hy ook benoem as nasionale lcicr van die 
Landsdicnsbeweging, die jcugbcweging van die Departement LandNiu-tcgniese Dienste. Weens swak 
gesondheid was Mikro verplig om in 1964 dic tuig neer te lé. Tydens die afskeidsgeselligheid wat 
by die Nasionale Kamp Glcn naby Blocmfontein vir hom aangcbied is, is die Goue protea-toekenning 
aan hom oorhandig vir sy bydrae tot grondbewaring in Suid-Afríka.

Na sy aftrede aan die einde van April 1964 het Mikro hom op Somerset-Wes gaan vestig waar hy 
hom weer voltyds aan sy skryfwerk gew> het. Die Nasionale Filmraad het in 1967 'n dokumentcre 
rolprent oor die lewe en werk van Mikro gemaak met dic doel om dit vir opvoedkundige doeleindes 
te gebmik Op 22 Novcmber 1%7 is 'n afdruk van die rolprent aan hom oorhandig Skaars vyf maan- 
de later op 17 Apnl 1968 is Mikro in sy woning te Somcrset-Wes aan ’n hartaanval oorlede.

Mikro se tweede liefde, naas die skryfkuns. was die skildcrkuns. Op 42-jange lceftyd het hy 'n klom- 
pie van sy pen-tekeninge aan die bekende kunsskOder Gregoire Boonzaier gewys. Boonzaier het hom 
aangemoedig om daarmee voort te gaan Gcvolglik het hy ingeskryf as deeltydse student aan die 
Kaapstadse Kunsskool Daama het hy 'n aantal lesse bygewoon. ln sy lewe wou hy nooit 'n uitstalling 
van sy wcrkc hou me. Na sy dood het Saamhou-bouvercmging mct dic hulp van sy weduwee as 'n 
huldehlyk ter herdenking van sy gcboortcdag op 8 Oktober 1969 'n uitstalling in Kaapstad vanaí 6 
tot 11 Oktober 1969 gcreël.

Mikro het self in sy outobiografie sy skryfwcrk in vier íases verdeel. Die eerste fase het gestrek vanaf 
1932 tot 1943. Die tweede fase vanaf 1944 tot 1949 beskryf hy as die brood-en-botterskoí. dan die 
derde fase vanaf 1950 tot 1963 terwyl die laaste fase vanaf 1964 tot 1968 strek. Yandag sou 'n vyfde 
fase wat al die boeke insluit wat na sy dood eers verskyn het, waarskynlik mc onvanpas wees nie. 
Ten tye van sy afsterwe was sy honderdste boek Osse ran klei, op die pers. Uiteindelik het daar 111 
boeke verskyn wat ingesluit het jeugverhale, speurverhale, avontuurverhale, dramas. skctse, kortver- 
hale, romans, nov'clles en ’n outobiografie. Erkenning vir sy skryfwerk het nie agtcrweé gebly nie. 
So vrocg as 1936 onríang hy die Hertzogprys van dic Suid-Afrikaanse Akadcmic vir Wetenskap en 
Kuns vir sy twee boeke Toiings en Pelgrims. Een-en-twintig jaar later word hy weer deur die Akade- 
mie vereer en wel mct die Schcepcrs-prys vir Jeuglektuur vir Die ruiter in die nag, Kaplein Gereke, 
Boerseun, Die jongste ruiter, Die Kleingeld-kommando en Lente.

Intussen het hy ook die W.A. Hofmeyr-prys vir 1955 ontvang vir Die porseleinkat. In ‘n wedstxyd 
vir jeugverhale wat deur Nasionale Boekhandel uitgeskryf is, word hy in 1%1 aangewys as mede- 
wenner met sy jeugverhaal Die goue protea. Mikro skryí self dat bcncwens die onderstaande boeke 
het hy ook n groot aantal kortverhale en sketse vir tydsknfte geskryf wat nooit in boekvorm gepubli- 
seer is nie. Hy het ook ’n roman vir 'n dagblad en verskeie radiodramas geskryf,

Dic volgende boekc is onder andere deur Mikro geskryf:

Dtpkmaties Pretona: Van Schaik, 1930.

fke grootste genot Kaapstad: Nasaonale Pers, 1931.

Toungs Pretooa: V'an Schaik, 1934 

Kou neme Pretona: V'an Schaik, 1935.
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M grims Pretona: V'an Schaik. 1935

Soekvs dte klonktc Kaapstad Nastonale Pcrs, 1935.

A’et «vn dag. Kaapstad: Nasionale Pers, 1936.

Dte rutter m die nag Hloemfontcin Nasionale Pm . 1936. 

Kaptem C enht Hloemfontein Nasionale Pers, 1937.
Oeslande. Pretoria: Van Schaik. 1938 

Ghom. Bloemfontein: Nasionak Pers. 1938.

Kompartement 1001E. Hloemfontein Nasionale Pcrs, 1939. 

Huurlmge Hloemfontein: Nasionale P m , 1940.

Moord m die Hotel Ramard. Hloemfontein: N'asionale Pers, 1942 
Hutsies tecn die heuwel. Kaapstad: Nasionale P m . 1942 

Boerseun Bloemíontein: Nasionale Pm , 1943.

Sahiut. korporaal! Johannesburg: Publicitc, 1943.
Daar was nege Johannesburg APB. 1944.

Vrevmdelinge. Johannesburg: APB. 1944

Ifer mense Bloemfontein: Nasionale Pers, 1944.

fiasfan Hasttaanse Kaapstad: Nasionalc Pcrs, 1944.

Coert fHoemsen se geheim Johannesburg: APB. 1945.

Dte geheimsmntge M9 Johannesburg APB, 1945.
Op die spoor Johannesburg: APB. 1946.

Dte donker stnxim  Johanncsburg APB, 1946 

Alberdme fíantjies. speurder Johanneshurg: APB. 1947. 

Klaradgnstraat. Kaapstad Naskinalc Pers, 1947.
Moord na ete. Johannesburg: APB. 1948 

Die vrvu van IKtrus DeUt Johannesburg: APB, 1949 

Ons lampe gaan dood Johannesburg APB. 1949 

Nog geen herherg Johannesburg APB, 1949.

Die oue en die nuwe Johannesburg: APB, 1949 

Daar kom dte Alihama. Johannesburg: APB, 1950.

Arma fíegers. Johannesburg: Voortrekkerpers. 1950.

Wagters m dte nag Kaapstad: Nasionale BoekJundel. 1950.

Die gehetmsmnige Salome Rudtger Johannesburg: APB. 1951. 

Lente Kaapstad Nasionale Boekhandel, 1953 

Dte wa-as. Kaapstad Nasionalc Boekhandel. 1953 

Die jongste ruiter Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1954.

Die houtswaan Kaapstad Naskinale Boekhandel. 1954
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Die wtí ttrcnd Kaapstad NaMonale Boekhandel. 1955.

D k  porst’km kal Kaapstad: Na.uonale Boekhandel. 1955 

Die pankutp Jnhannesburg: Voortrekkerpers. 1955.
Du> ivnsame wag. Johannesburg APB, 1956.

Dtc dae van oru jan . Pretona: Van Schaik. 1956.

Die Klcmgekl kommando. Pretoria: Van Schaik. 1956 

Dk  naoknsutl Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1957.

CtmnakoOt. Johannesburg: Voortrekkcrpers. 1957,

Dw stlwerpttíkMtd. Johannesburg: ViMirtrekkerpers. 1957.

Dée btml lakbok. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1957.

Dk  btml takbok word btítercmder Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1958. 

Dte bortí lakbok ivrken Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1958.

Generaal Kkmtfeld Pretona: Van Schaik. 1958.

Burgers van die Klemgeld-kommando. Prctoria: Van Schaik, 1958.

Dét uvduwee \kraat Johannesburg. Voortrekkerpers. 1959.

Móre is dtí nuwe maan. Kaapstad: Nastonale Boekhandel. 1959.

Dét koperkan Pretona: Van Schaik. 1959.

Die bktu soldatepak Johannesburg: Dagbreek. 1960.

Die rooi gerutíe rvk. Johannesburg: Daghreck. 1960.

Sias en Mias Johannesburg: VíMirtrekkerpers, 1960.

Stas se spoetník Johannesburg: Voortrekkerpers. 1960 

Drie vroue en n hond Johannesburg Voortrekkerpers, 1961.

Die moi lêer Pretona: Van Schaik. 1961.

/Jre swari hings Kaapstad: Human & Rousseau, 1961.

Voêlvlei se konsert. Johannesburg: Voortrekkerpers. 1961 

Die hanskalfíe. Johannesburg: Voortrekkerpers. 1961.

Jasper die molslang Johannesburg: Voortrekkerpers, 1961.

Kinders van Sferaai Johannesburg Voortrekkerpers, 1%2.

Dte dames sestien Pretiiria: Van Schaik, 1962 

Die goue pntíea Kaapstad: Nasionalc Boekhandel. 1962 

Dét Oranje sneltrem Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1962 
Abednego die skilpad Johannesburg: Voortrekkerpers. 1962 

Speurder Sias Johannesburg: Voortrckkcrpcrs. 1962 

Die sleenhokkie. Johannesburg: ViMirtrekkcrpcrs. 1962 

Ounooi die uiL Johannesburg: Voortrekkerpcrs. 1962.

Afskeid Johannesburg: V'oortrekkerpers, 1962.
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T m Die litou Kamt’T Kaapstad Nastorule Bockhandcl. 1963. 

íhe tu w  yr«A' N'JJito Kaapstad Na&tonale Bockhandel. 1963 

IHí' n ttf i'an dtv jjocuvTru'ur Johanneshurg Dadbreek. 1963 

l)k' jongste vtUkomtí. Kaapstad: Stmondium. 1963,

Dte bhnde haarkapper Kaapstad: Simondium, 1964 

‘n Span van 20 mutle. Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1965 

ÍHe poskoetsmwer Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1965 

The wttpcrd ran Tan Fterue Pretona: Van Schaik. 1965 

Uankte Adnanos Kaapstad: HAUM, 1965.

Die koperkanon Johanncsbunt: Voortrekkerpers, 1966 

(hidepatmtet Kaapslad: John Malherbe, 1966 

Waar dée bokmaktcnc fluit Johannesburtf: APB, 1966 

Wit stik . Kaapstad HAUM, 1%7 

Ihe wmkelvenster. Pretona: Van Schaik. 1967 

Dnxmberg. Johannesburjj Voortrekkerpers. 1967.

Eerste dae op Biestelaagte JnhannesburR. Voortrekkerpers, 1967 

Seu<ejaart/ies Johannesburg APB, 1967

Dte tu<ee brum perde ran oom Tewie Pretnna: Van Schaik, 1%7.

Hy koop toe vir hom n pen Johanncsburg: Voortrekkcrpers. 1968
fke harp Johannesburg: Voortrekkerpcrs, 1968

Kaptem Mias Johannesburg VíMirtrvkkerpers, 1968

Klemjan Johannesburg Voortrckkerpers, 1968

files van Soekmekaar Johanncsburg APB, 1968

Die goue eekhormkte Pretona: Van der Walt. 1968

Sapoleon die blousktmmcl Pretona: Van der Walt. 1968

Dre wieL Pretoria: Van der Walt, 1968

Osse van klei. Johanneshurg APB, 1969,

(hi Borreldien Pretona: Van der Walt, 1969 

l rsula Pretona Van dcr WaK. 1969 

Vlam Kaapstad Human & Rousscau. 1969.

Slapjan Johannesburg: Voortrekkerpers, 1970.
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tenskiip cn A'uns. 18(1): 17-18; Apnl 1958.
6. Mikro Hy koop toe vir hom 'n pen Johannesburg: Vwiitrekkerpers. 1968
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8. Nienaher, PJ. / \rspektief en profíei Johannesburg: Perskor, 1982 
9 Vyftig Afhkatmse skryuvrs Johannesburg: Afncaruvpers. 1981

C fíoerseun

Ons optieskotc seuns en dogters sal hierdie boek 
met genot lees. want aan dapper dade en liefde- 
sake onthreek dit nte. D»e verhaal is flink vertel 
en die taal goed versorg. Dit handel oor die lot- 
gevalle van ’n baas verkenner. Nico Verster, be- 
ter onder vnend en vyand as Boert)ie bekend.

As boerekrygsman beleef hy en sy dapper maats 
n reeks van spannende avonture, van knap stuk-

kies spioeneerwerk, spoorsny en noue ontko- 
mings.

Dts goed dat bekwame skrywers soos Mikro be- 
gin om sulke volbloedavontuurverhale wat hul stof 
put uit ons eie geskiedems vir ons kinders te skry- 
we. Aangesien die v'erhaal gedurende ’n oorlog af- 
speel. word gebeurtenisse aangeroer wat n gevoel 
van hitterheid mag opwek. Tog het die skrywer 
m.i. daann geslaag om by sy lesers die waaHyeid 
te laat deurstraal dat dit verkeerd ts om te dmk
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dat al jou vyande altyd sleg is en al )ou eie mense 
altyd goed ls. Mooí kom dit uit hoe vnend en vyand 
mekaar kan beveg, en tog wat goed is in mekaar 
kan waardeer en respekteer.

(J. de V. Heese. Ons Kie Boek, 
Desember 1943)

□  the Klcingeld-knmmando

Daar is al baie geskrywe oor die Boere-ooriog en 
híer is nog 'n verhaal, dic keer oor 'n klompie pen- 
koppe. Die boek sal veral vir jeugdiges interesseer.

Kleingeld Bamard was die aanvoerder van elf 
penkoppe wat op die Vrystaatsc vlaktes veel hooí- 
brekends vir die Engelse magte veroorsaak het.

Die waagtuLsiglieid van hierdie klompie penkop- 
pe, hul dapperheid. hul noue ontkomings. hul vav 
beradenheid om by Cenl. De Wet uit te kom — 
dit alles dra by om die verhaal heel leeshaar te 
maak

Die vindtngrykheid en leiereienskappe van die 
jong aanvoerder — 'n vyfbenjange seun — is merk- 
waardig.

Groot kuns is dit nie, maar wel ligte en nogal 
spannende leesstof. Jong seuns veral. sal hierdie 
boek met genot lces.

(C. McArdell. D k Staatsamptcnaar, 
April 1957)

□  Ihc Jongstc ruitcr

Dit is nog een van die Spanncndc jeugi'crhalc van 
die Nasionale Boekhandel. Beperk Die held van 
die storie is die dertienjange seun van Gert Venter 
van die plaas Boesmanskolk. Sy naam is Knsjan. 
Op 'n Sondag in Desember 1900 kom Kari Wil- 
lemsc met 'n patrollie op die plaas aan. Knsjan 
se pa en sy ouboet is op kommando en hy brand 
om ook te gaan By die patrollie is Stoffel Botha. 
’n seun van 16 jaar. Die twee maak 'n plan om 
’n perd en 'n wapen vir Knsjan te kry. Hulle 
hendsop 'n Engelse offisier. neem sy perd en ge- 
weer af en jaag plaas toe. Knsjan sluít aan en hy 
gaan met die patmllie na generaal De Wet se kom-

mando in die omgewing van Kroonstad en as rap- 
portryer saam met die kommando onder besker- 
ming van Karl Wíllemse tot in die Kaapkolome 
Die lotgevalle. die waagstukke en die noue ont- 
kominge van Krisjan word vertel. soos Mikro dit 
in sy beste styl kan doen. Die boek het 'n histo- 
riese agtergrond. Seuns van 10-12 jaar sal dit 
verslind.

(N.A, Coetzee, D k L'nie, 
1 Julie 1954)

□  Dic ruiter in dic nag 

Ai<onture ran 'n ivrkenncr 

In sy voorwoord sê die skrywer:

Met hierdic werk wil ons gcen aaaspraak maak 
op gcskicdkundtge juistheid of letterkundigc 
iiHMiiskrywery nie. As icmand wat baie met km- 
ders te doen kry en wat baic betang ín hulle stel. 
wcet ons dat hulle baie van avontuurtike verhale 
hou, en so wtl ons ook graag ons decltjie bydra 
Ihc nutcr tn die nag is bloot 'n verhaal bcdoel 
vir die jeug. en tog nie vir letterkundige fynproe- 
wers nie.

In so ’n boek vir die jeug. uitdruklik sonder enige 
literêre preteasies, soek 'n mens nie na taaLskoorv 
hekl of psigologiese uitheelding nie Die tntnge. 
die spannende gebeurtemsse ts hier hoofsaak. en 
die groot sonde alleen: verveligheid.

En die avonturc van hierdie geheimsinnige en 
heldhaftige ruiter is werklik so spannend en vulg 
so snel op mekaar dat 'n meas waariik haie oud 
en baic sinies moet wees as die boek jou 'n oom- 
blik verveel.

Die ruiter. Sarel Gereke, is 'n dapper verken- 
ner gedurende (fie Tweede Vryheidsooriog. Hy is 
nie 'n kêrel wat grootpraat nie, en uiteriik wek sy 
kort gestalte en stille houding nouliks die mdruk 
van onverskrokkenheid Maar op sy verkenmngs- 
togte is hy vir die vyand 'n tergende geheimsinni- 
ge mag om mee rekeníng te hou, met sy skerp. 
vinmge denkvermoë, sy speurdersvemuf. sy uit- 
dagende waaghalsigheid. en sv romanticse versky- 
ning as roeriose Ruiter in die Nag wat soos 'n 
spook weer kan verdwyn.
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Keer op keer hensop hy vuuleralleen n hele aí- 
delinn Enjlel.se wat hom vooriê. en waar hulle hom 
vanji is hy soos seep uit die hande uit. met sy vu- 
njíe skrander perd. Vonk. Een nag word hy in 'n 
Engelse kaptein se tent deur vier wagte hewaak, 
en hy onLsnap doodkalm geseLsend in die uniform 
van die offisier wat binne-in die tent vergeet gebly 
het gedurende 'n dansparty.

‘n Mens glimlag natuuriik by baie naiewe toe- 
vallighede wat die heki se naelskraap ontkomings 
in die hand werk, en veral by dic uitbeeldíng van 
Albert Pretonus, die verraaier. wat darem aJteveel 
van n outydse skurk is. Selfs m sy kinderdae sou 
hy al gesteel het, en by WiUemien. wat Sarel ook 
uit die verte lieffiet gee hy voor dat hy dic dapper 
Ruiter ín die Nag is! Die held weer, het "vurige 
oë, wat laai op laai vonkel" en ’n "gevoelige tem- 
perament" wat wonder hoeveel in die slag sal bly.

Die taal is betrekJik suiwer, die styl lewendig en 
saaklik: somtyds 'n bietjie kinderagtig. met die kin- 
derlike herhaling van persoonsname i.p.v. die 
voomaamwoord b.v.: "Hy sou liewer in die bek 
van 'n kanon instap as om Willemien te vra. Wil- 
lemien is vir ’n heen-en-weertjies alleen huis-toe. 
Ongemerk verdwyn hy, en stap haastig al met die 
vyelaning langs om Wïllemien alleen tc kry wan- 
neer sy terugkom ''

Maar watter seun wat avontuur soek. sal soiets 
hinder?

(H.S.. Die Burger, 
24 Oktober 1936»

□  Lente

Die novelle Lente het groot bewondcnng uitge- 
lok toe dit enkele jare gelede m een van ons week- 
blaaie verskyn het. Tans word dit met 'n paar kor- 
ter verhale — wat ook handel oor probleme van 
die kind en jongmens en waann dieselfde goeie 
peil gehandhaaf word — in een band aangebied.

Die titelverhaal gee die ontluiking van die mei- 
sie Santa te midde van die ontwaking van die len- 
te in die natuur. Met veel begnp beeld Mikro hier 
(asook in K em reugde»die opgroeiende jong dog- 
ter en seun en die wonder van die eerste liefde, 
teen dte agtergrond van die bedrywige Bolandse

wynplaas Dan is daar die klciner kindcrs met wie 
ons in hierdie bundel kenms maak — die hulpe- 
lose, swak wesentjies met hullc honger na liefde 
en begrip: Joggem (Kroonprins en Joggem ), die 
klonkie Totram (Totram) en laeshet {Kindjie) 

Die bundel is mooi versorg en behoort ’n wye 
lesersknng te vmd.

(I. Rousseau. Ons Eie Boek, 
XVIIH4); 1952)

□  Kaptein Gereke

Goed m aar onderskat jeu g  se m entaliteit

Vír ons skooljeug sal dit seker 'n hcuglikc tyding 
wees dat Mikro 'n vervolg gcskryf het op Dte rui- 
ter in die nag, waann die oorlogsawonture van 
daardie baasverkenner. Kaptern Gereke, verder 
vcrhaal word.

Wat die skrywer ín die voorwoord van eersge- 
noemde boek gesé he t nl. dat dit 'geen aaaspraak 
maak op geskiedkundigc juistheid o í letterkundi- 
ge mooiskrywery nie," geld ook van hierdie werk. 
Tog ts dit m.i. jammcr dat Mikro van hierdic stand- 
punt uitgegaan het. Tereg sé hy self op p. 52 van 
Kaptem Gereke: “Die heldedade van die oorwon- 
nene word nooit geroem nie. Die oorwinnaar sal 
sorg dat dit vergete raak." Juis daarom. mccn ek. 
is dit weaslik dat die skrywer wel deeglik die histo- 
nese ajítcrgrond nie moet verwaarioos nie. veral 
waar die lcserspubliek wat hy homselí voorstel. nl. 
ons skooljeug. hesonder geneig Ls tot heldevere- 
nng op hierdie ooderdom en geskiedenis een van 
hul lieflingsvakke is. Hoe teleursteUend vir die jong 
leser word bv. kaptein Gereke sc ontmoeting met 
twee sulke forse heldefigure soos genl. Dc Wet en 
pres. Steyn geskets! Aan eersgenoemde word een 
reeltjie gewy: "Dit was 'n hele gebeurtenis in hul 
lewe om die gevierde Generaal te ontmoet." en 
laasgcnocmdc bnng dit nie verder as om almal 
"ou-seun” te noem nie.

Dit kom my soms voor of die skrywer met die 
vooropgesette doel voor oê. nl. "om bJoot 'n ver- 
haal bedoel vtr die jeug en nie vir letterkundige 
fynproewers" te gee, die mtelligensie en kennts van 
sy jong lesers onderskat. Hoe onwaarskynlik bv.
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is dit dat Sarel Gereke dirck tussen die vyand inja 
wat na hom soek, met twee van hul offisierc 'n 
onderhoud het en tog me herken word nie (p. 99). 
Dieselfde kan (Jesê word van Albert Pretonus wat 
’n skoot "hoog deur die bors kry." bvna van bloed- 
verlies omkom. "maar veerticn dae later heclte- 
mal herstel was’’ (p. 125). By twee geleenthede 
word ‘n man in die mkldel van 'n laer jjeskiet en 
tog sien niemand die aanrander nie. In D ti ruiter 
m d ti nag word nog gepraat van die eerste en 
tweede wag om die Boerekamp (p. 9). maar in 
Kaptein Gereke kom en gaan Kngelse spioene el- 
ke nag in en uit die Boerelaer sonder dat daar ooit 
ontdek word wie hulle is. Selfs by die mees onkri- 
tiese leser ontstaan soms die vraag of die Boere-

kommando s dan nooit brandwagte gehad het nie. 
A1 maak die werkie geen aanspraak op geskied- 
kundige juistheid nie. hocí dit tog nog nie histo- 
nes onwaar of tasbaar onwaarskynlik te wecs me.

Dis egter slegs bykomstighede Die prysenswaar- 
dige bedoelings van die skrywer om te voorsien 
in die groot behoefte aan geskikte Afnkaanse kin- 
derlektuur. verdien alle lof, veral waar die resul- 
taat so ’n boeiende werkie geword het. simpatiek 
en heskaaf van toon. As ons skoolbtblioleke in die 
verlede meer van hierdie soort boeke hevat het. 
sou die algemene klag dat ons volk nie lees nie. 
seker vandag minder gchoor word.

(Tj. Bumng. D ti fírandwag, 
7 Januaiie 1938)

3.5 I)e Klerk, Willem 
Abraham
(7 Maart 1 9 1 7 - )

Willem Abraliam de Klerk is bv die breë publiek 
veel meer bekend onder sy skrywersnaam W.A. 
de Klerk terwyl hy by sy vnende bekend Ls as Bill 
W.A. de Klerk is n V'rystater van geboorte. Hv 
is op 7 Maart 1917 op Marquard gebore waar sy 
vader, D.P. de Klerk, as prokureur gepraktiseer 
het. Hy was die tweede seun van drie kinders.

Kort na sy geboorte het die gesin na Kaapstad 
verhuis waar sy vader ri bekende stedelike pro- 
kureursfirma gestig het. Sy vader, wat later 'n 
senatur sou word, was een van die eerste bewuste 
Afnkaaase kultuurleiers in die verengelsde 
moederstad. Hy het dan ook veel gcdoen om 'n liefde vir die eie taal en bodem by sy kinders in te 
skerp. Nogtans besoek die jonge W.A. de Klerk 'n Engelsmedium skool tydens sy eerste twee skoolja- 
re. Die volgende vyí jare gaan hy skooi aan die Laerskool Jan van Riebeeck. Vir sy hoërskoolondemg 
keer hy in 1930 terug na die Vrystaat en wel na die hekende Greykollege m Bloemfontein waar hy 
aan die einde van 1934 matnkuleer

In 1935 hevind W.A. de Klerk hom op Stellenbosch waar hy in die Regte aan die umversiteit stu- 
deer. In die studentelewe het hy 'n leidcndc rol gespeel. Op verskeie studenteliggame dien hy as 
bestuurslid en hy is ook gekies as redakteur van D ti Stellenbosche student. Tydens die laaste twee
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jaar van sy verbl>f op Stellenbosch het hv hom as loods in die Suid-Afrikaanse Lujtmaii laat oplei. 
Met die uithreek van die Tweede Wêreldrjorlog in 1939 het hy verkies om hom a/sydig te hou en 
gevolglik die vlieery laat vaar.

Na voltooiing van sy studies word hy aangestel as registrateur vir die Regter-President, regter H.S. 
van Zyl. In 1941 word W.A. de Klerk toegelaat as advokaat hy die Kaapse Balie In 1943 tree hy 
in die huwelik met Johanna Magdalena Smith. algemeen bekend as Ena. Uit hierdie huwelik is dne 
kinders. Johanna Magdalena, Daniël Petrus en Anna Catharine. gehore Intussen het hy 'n groeiende 
belangstelling m die skryfkuns ontwikkel. Hy debuteer met Die skarlakcn eskadril in 1942 en volg 
dit ín die volgende jaar op met 'n drama. l ï t  die goeie aarde, Hierdie drama is enkele maande na 
puhlikasie deur Anna Neethling-Pohl met weLslae op die planke gehnng. Dit was dan ook die hegin 
van 'n lang tydperk van vrugbare samewerking tussen W'.A. de Klerk en Anna Neethling-Pohl. Hier- 
die publikasics is opgevolg deur verdere publikasies. Tussen die skrywery deur het sy praktyk aan 
die Balie dermate uitgehrei dat hy die stadium hereik het waar hy 'n keuse moes m.iak tussen 'n regsloop- 
baan of literêre loopbaan. Sy keuse het op laasgenoemde geval. Na vyf jaar in die regsberoep. onder 
andere in Kaapstad en Windhoek, verlaat hy die Balie om vir die volgende agt maande voltyds vryskut 
skryfwerk te doen.

Einde 1946 sluit W'.A de KJerk hom in Kaapstad by die SAUK aan as omroeper-regLsseur Dit 
bied hom díe geleentheid om tegelykertyd sy literêre loopbaan voort te s it Vanaf die begin van 1949 
werk hy vir die BBC in Londen. Hier sou hy bly tot aan die einde van 19S0. Gedurende hierdie twee 
jaar het hy die geleentheid benut en veel gereis in Europa. In 1951 hevirtd hy hom weer by die SAUK. 
In 1953 vestig hy hom as vrugteboer op die plaas Saffier. Klein-Drakenstein, naby Paarl. Hier kon 
hy nou veel meer aandag aan sy skryfwerk gee. Daarby ontwikkel hy in hierdie tyd n besondere be- 
langstelling in omgewingsbewanng.

W.A. de Klerk het by twee geleenthede rcisbeurse ontvang. Die eerste was in 1%1 toc hy die 
Bundespresseamt-beurs vir n reis na W'es-Duitsland ontvang terwyl die tweede 'n Leader Exchange- 
beurs na die Veremgde State van Amerika in 1965 was.

Na die dood van mcv. Ena de Klerk op 19 Julie 1978 is W.A. de Klerk op 23 Januane 1982 weer 
getrnud en wel met mev. Finnie Malherbe. die weduwce van die bekende wynmaker. mnr. Willem 
Malherbe van die plaas Vrolikheid. naby McGregor. Net ,«ios die eerste huwelik 38 jaar gelede, het 
hierdie een ook op Robertson plaasgevind.

W'.A. de Klerk is 'n produktiewe skrywer van prusawerke, dramas. reisverhale en jeugliteratuur. 
Net een keer het hy van ’n skuilnaam gebruik gemaak, mct treurige gevolge. Die titel van hierdie 
boek is steeds onbekend en so ook die skuilnaam - dit was veral as dramaturg dat W.A. de Klerk 
naam gemaak het Die aanmoediging wat hy van Anna Neethling-Pohl ontvang het. die vmgbare tn- 
neelsamewerking wat daaruit ontwikkel en die voeling met die lewende toneel wat hy behou het. het 
veel tot sy sukses bygedra. Daarbv het die speelbaarheid van sy stukke meegebring dat dit altyd in 
aanvraag is.

Erkenning vir sy voortreflike literêre werk het dan ook nie agterweë gebly nie. In 1952 word die 
Hertzog-prys vir drama aan hom toegeken op grond van D k jaar ran die rvur-os, Drie troue. Drie 
dramas en Vlamme oor La Roche. Met Die jaar van die vuur-os het hy ook die eerste prys in die 
Van Riebeeck-íeestoneelwedstryd in 1952 verower. In 1953 word die eerste prys in die Vroue- 
Landbouvereniging se letterkunde-wedstryd aan hom toegeken vtr sy jeugroman, D k tfésel van Na- 
maland Die Jubileumprys van die Kaapstadse Afrikaaase Toneelvereniging word in 1955 aan hom 
toegeken vir Die twisappel. In 1958 ken die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weteaskap en Kuns aan 
hom d»e Scheepers-prys vir Jeuglektuur toc op grond van D k  skarlaken eskadril, Die vallei van die 
rooi gode, Die gésel tan  Namaland, Agtien man en 'n m eisiekind en Poens. Met 'n lywige historiese 
roman oor Suidwes-Afrika. D k  laer. wen hy in 1964 die nasionale prysvraag van Nasionale Boekhan- 
del. In 1978 word Die markplein bekroon met díe prys van die Federasie van Rapportryerskorpse.



Benewens talle hnorspele en stukke vir die radio. ’n groot aantal tydsknfartikels en radiopraatjies. 
het W.A. de Klerk onder andere die volgende publikasies die lig laat sien:

Die ikarlaken eikadnl Kaapstad Nasionale Pers. 1942.

L'it die i/oete aarde Kaapstad: Nasionale Pers. 1942

Die eallei can die rooi gode Kaapstad: Nasionale Pers, 1945

Dne iroue Kaapstad Nasionale Pers, 1945.

Dtc gremJoie Kaapstad: NasionaJe Pers. 1946 

Drte dramas Kaapstad: Nasionale Pen, 1947.

Ylamme oor La Roche. Kaapstad Nasionak- Boekhandel. 1949 
Die urtlkemaker Kaapstad: Nasionale Pers, 1949,

Dne iwerwen in Suidwes. Johannesburg: APB. 1949.

Selia Hell. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1951.

Die faar ran die vutir-os Kaapstad: Nasionalc Boekhandel. 1952 

Adam en Eva. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1953.

Dw uur t<an rerlange. Kaapstad Nasionak* Boekhandel. 1953.

Dte eensames Johanneshurfi APB, 1953,

Drie swerwen oor die einders. Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1953.

Dte gesel van Samaland Johanneshurg APB. 1954 

Dte twisappel. Kaapstad: Nasionalc Boekhandel, 1955.

Komedie onder die eike. Johanneshurfi APB, 1955.

AgtH.ii man en n metstekind. Kaapstad: Nasionalc Bockhandel. 1956,

O, hethge onrus Johjnncshurjj APB. 1956

Poens, dl I: Die penkopfare. Johanncshurg APB. 1957.

WiUemien se ligte dae Johanneshurg: APB. 1958,

Suvrwer op die sonpad Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1959.

Dte soekende mens Kaapsiad Nasionale Boekhandel. 1960

Dte rerste hlouemder Kaapstad Human & Rousseau, 1962

Poens. dl U Die suvrfjaar Johannesburg: APB. 1962

Yermaak se kmd Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1963
W'annrtT see en branders drvun, Johanneshurg APB. 1963

Die belgdenis ran Selia Bell Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1964

Lhe laer Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1964

Dte witwgne ran Suid-Afrika: ‘n reis deur die wgnlande ran die Kaap Kaapstad: Balkema. 1967 

fíuite die raamuvrk Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1968 
Klem reis deur Drakenstem Johannesburg Perskor. 1974.

122 Scheepervprys ______ ______



Willem Abraham de KJcrk 123

KkvtKti drmk dtc httttTbkvd Kaapstad TafelherR. 1977 (OnrspnmMik uiUbiKr as Dte tvrrie Nnu-emdcr) 
Die markplem KaapMad Taftlberft, 1978

Tyd van tvmuwmg: vpstelk «or tyd en sameteuing Kaapstad Taídherg, 1979 

Die afgmnd Kaapstad: Tafelberu. 1984

,4s die reier noord vtieg kronieke van Onder Itmstersberg Johanncsburfl: Perskor. 1985

W.A. de Klerk was ook die mede-outeur van enkele werke, naamlik

Dte berge van die fío/and, dcur M Versíeld en W.A de Klerk JohannesburR APB. 1947.

fíeuvgmg uttu-aarts, deur JJ  IKiJcnaar. W.A de Klerk en M. Venfeld Kaapstad Malherbe. 1969

Onder die Swderkrvis verhale vtr dte jutuor hoerskool, deur W.A de Klerk en J.P. Coetxer Kaapstad 
Maskew Miller. 1970.

Bronne geraadpleey

1. Bosman, F.C.L Hcrtaofiprys vir Drama, 1952. toegeken aan mnr W A. de Kkrk Tgdskrif vir Wetenskap 
iTi Kuns, 12(2): 8-10; Oktober 1952

2. Cloete, T.T. Die Afrikaanse hteratuur sedert sestig Kaapstad Nasou. 1980
3. Coctaee, Abel Die jongste verhaalkuns van W.A. de Kkrk. Tgdskrif v& Letterkunde, 3(4): 5-10: Dcsem- 

ber 1953
4. Nienaber, PJ. tKrspektief en profíel Johanneshurjj Perskor. 1982
5 Ons stel voor W A. de Klerk. Skoofbibtioteek. 11(2): 23-24, Desember 1979
6. Van den Heever, C.M. My jeugland Johanncsburtf APB, 1953.
7. Vyftig Afrikaanse skryuers Johanncsburg: Afncana-pers, 1981.

D  Agtien man en 'n meisiekmd

Nog 'n boek vir al ons maats tu&sen 11 en 18 is 
W.A. de Klerk se treffer. Agtien man en 'n mei 
siektnd. wat deur Nasionale Boekhandel uitgegee 
word. Die verhaal voer ons terug na die dae van 
die beroemde kommandant. Tjaart van der Walt. 
Dit was gedurende die tydperk toe die Kósas haie 
moeilikheid veroorsaak het aan d*e Oosgrens; toe 
hullc dikwels die Suurveld binnegednng het en 
brandstigting en verwoesting gcsaai het.

Ahraham Croenevdd, 'n seun uit die Langkloof, 
vergcsel komdt. Van der Walt cn sy kommando 
op ‘n tog na die Oosgrens om meer uit te vind 
omtrent die wit vroue wat vermoedelik daar uit- 
gespoel het toe 'n skip in daardie omgewing

gestrand het. Hulle red oom Adolf sc dogter Mo- 
nica uit die hande van die barhare maar op hulle 
terugtog sneuwel oom Adolf in 'n skermutseling 
Maar Monica is as Boeredogter reeds die prototi- 
pe van die Voortrekkcrvrou en alhoewel sy deur 
droefheid verbyster raak. oorweldig dit haar nie. 
Monica is ‘n lieftallige maar ook fier vrou.

Toe Abraham weer op sy ouers se plaas terug- 
kom. vtnd hy dat die plaashuis afgehrand is en dat 
sy ouers en sy twee sustertjies ook die lewe inge- 
skiet het. Dit was vermoedelik die werk van dic 
Boesmans. Ons lecs op bladsy 103:

‘n Hond het verlate op die werf geblaf 'Wagler' 
het ek in my ontreddenng Ueroep 'Wagter! Waar 
is hulle, Wagter? Wat het dan geheur?'
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Ek was van die perii aí en besiS om te hardloop. 
'n Paar oomhlikke later het ek voor die algehran- 
de huis gestaan Alles was wanordelik Halífie- 
brande meuhels het noft nindUclc Onder 'n ho- 
pie stene het ek 'n kind se pop gewaar Toe cers 
het die volle beseí aakltg in my opgegaan ...

Ahraham het teruggegaan na die kommandant 
en by hulle gebly In 'n gevejj teen die Hotten- 
totte sterf Boct, die kommandant se seun en 
weereens het lemand sy finale oflíer gebrtng ten 
behoewe van die wcsterse heskawing aan die suid- 
punt van Aflnka.

Ons maats raai natuurlik reeds dat ons nog nie 
alles in verband met Monica en Abraham gesê het 
nie. Maar dit wil julle ook liewer selí lees, né?

En terwyl 'n mens dan so lekker lees uit Agtten 
man en 'n meisiekmd, kan jy gerus let op die mtMii 
gestaite van die ou kommandant, soos De Klerk 
dit hier uitheeld. Ficr, vindingryk en dapper. beslis 
en vasberade maar met 'n groot cn simpabeke liart 
... so 'n leier dwtng die liefde en respek van sy vol- 
gelinge af. F.n so 'n leter was kommandant Van

J t r  WalL (Anoniem, SAUK.
23 Desember 1959)

□  htens

Aan jeuglektuur is 
daar in Afrikaans 
geen tekort nie; 
aan jeugletterkun- 
de wel, In dié sín 
moet De Klerk se 
twee jongste jeug- 
werke verwelkom 
word, Elk is op eie 
terrein 'n brok- 
stukkie lewe van 
soveel suiwerte en 
helderheid dat 
daar telkens weer 
na die rak sal te- 
ruggekeer word 
om opnuut te ge- 
niet. Poens sou 'n 
mens 'n diverti- 
mento kan noem. 
W ilhetm kn 'n 
scherzo — mits 
dan in gedagte ge- 
hou word. soos af- 
doende deur die 
musiek bewys is, dat 
die grootste meester 
word.

wtniuiw

OCQESn.VflkN
namaland

die ligste klanke slegs deur Poens is die lewendigste klein seun wat ek tn 
die suiwerste gehanteer kan Afrikaans ken; veel lewendjger as Fanie of Patrys.

want Poens heleef nie net nie. hy leef ook. Daar
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is meer as avontuur en spanmng: IK* Klerk bewvs 
hier met hoeveel spanninge die gewone verhou- 
dinge en situasies van die lew*e kan wees, hoe ryk, 
as ons die oe maar net wil oopmaak Die heden- 
kin(! mag geopper word dat die geheimsinnigheid 
oor Poens se herkoms onnodif! is — maar dis i!een 
kemheswaar nie. want dit gaan nie hier om Poens 
se soektog om identiteit me. maar om sy crvanng 
van die lewe En "lewe" vir Poeas is die kleurrvke 
hestaan op Pienaarsvlei, die omgang met geska- 
keerde en liewe mense. skoolgaan by die strenge. 
opregte mister Franken, gesels met outa Plaat, 
hergkiim agter die oorlamse ou bobbejaan aan — 
en 'n spannende potjie met die daggakweker en 
skelm, Gert Los. Daar is 'n verskeidenheid van le- 
wende karakters: oom Tone en oom Twerms. be- 
minlike. rype tant Patta, Magdel met haar koket- 
tene en haar eie grootwordprobleme; en outa Plaat 
met sy wyshcid-uit-die-aarde, hv wat sonder voor- 
behoud geglo en gevolg word. Maar al hierdie 
dmgi' »s in eerste instansie dan gegee ín belewc- 
nisse en verltoudinge van die kind, met die won- 
dere van sy bcstaan; die vermoë om emgiets op 
gesag te aanvaar. om lecd te vergeet, om te ge- 
niet of manhaftiíí te wees, om ' diep” dinge te 
praat, om te begryp en begryp te wíl word. Dit is 
veral ook die dementele lewe van die kind wat aan- 
geslaan word: die kind wat in sy omgewing en die 
natuur lewc.

(Andrc P. Bnnk. Tydskrif lir  Letterkunde, 
September 195K)

□  Die skarlakíTi eskader

Ihe gewilde skrywer. W.A. de Klerk. het sy pak- 
kende vliegverhaal. Die skarlaken eskader heel- 
temal hcrsien en in oorleg met vlieg-deskundiges 
gemodemiseer. Dit het onlangs by Nasionale 
Boekhandel verskyn

Nege man van die Suid-Afnkaanse Lugmag ver- 
trek na die Kalahane om na 'n passasiersvliegtuig 
te soek, wat onderweg na die Unie verdwyn het. 
Hulle word gevang en na die kom van die uitge- 
brande vulkaan, Marako, geneem.

Dis die veshng van die Leier. wat ’n vemietigen- 
de wapen ontwerp het waarmee hy die beskaafde

wvreld wil verpletter. Hier by die kom is die Lcier 
nou juís besig om kwïdse vir sy Skarlaken Eska- 
der te versamd en op te lei en hy dwing die Suid- 
Afnkaners om hom te help deur middel van 'n 
masjien wat hulle selfstandige wil uitskakcl.

Helgard de Wet is die voorvegter in die gdede- 
re van ons lugmagmanne, wat steeds probeer om 
te ontsnap. Uiteindelik ontdek Hdgard ’n grot en 
beland hy ín die Leier se laboratorium. Daar vind 
’n verwoede geveg plaas en Helgard slaag daann 
om die Leier in 'n bad soutsuur te laat beland. 
Daama hreek hy dic masjien wat die ondeurdnng- 
bare geel straal vemorsaak en hy kry ook die vlieg- 
tuig met die geheime wapen — 'n wapen wat met 
'n groen blitsstraal berge ineen laat tuimel het 

Daardie aand ontsnap Helgard en sy maats — 
maar eers nadat hulle die hde kom van Marako 
onskadelik gemaak het.

Dis 'n opwindcndc avontuurverhaal wat veral 
deur tienderjange seuns en dogters gretiglik ge- 
lees sal word. Onthou dus die titel: Die skarlaken 
eskader deur W.A. de Klerk.

(Anoniem. SAUK.
31 Oktober 1960)

□  l)ie t'allei t an die rooi gode

Die vallei van die Rooi Gode is 'n baie gniot plaas 
naby die Sederberge. Die eienaar ontdck goud 
daarop maar besluit om sy ontdekking geheim te 
hou want hy wil nie hê die natuurskoon van die 
plek moet geskend word nie. 'n Skurk kom egter 
iM»k agter dat daar êreas goud moet wces en p ro  
beer otn die plaas in die hande te kry. Bergbran- 
de ontstaan. gevaarlike nagritte word ondemeem, 
liefde ontvlam in die harte van twee jong mense, 
en díe verhaal bereik 'n verrassende hoogtepunt 
wanneer die geskiedenis van twee geheimsinnige 
mense bekend raak. Die boek bevat dus al die 
bestanddele van 'n goeie verhaal vir die jongspan 
— en. soos die skrywer self opmerk. "vir ander 
wat nog hul verbeelding kan gebruik ’.

Die boek het ’n paar mooi illustrasies en is 
netjies gedruk en gebind.

(J. de V. Heese. Ons Eie Hoek, 
September 1946)
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□  Die gésel van Sam aland

Hierdie werk. wat met die eerste pr>s deur die 
Vroue-Landbouverenming van Kaapland in hulle 
landswye jeugverhaal-wedstryd beknxin is. voldoen 
in alle opsiíJte aan ons verwagtinge. De Klerk het 
nojí eens jjetoon dat hy 'n geslaagde spanmnjjs- 
verhaal kan skryf. soos ook met sy Skarlaken 
eskadril.

Vir sy stof gaan hy terug na die veelbewoë dae 
in Oktober 1904. toe Hendnk Witbooi vir die 
tweede keer in plotselinge. openlike opstand teen 
die witman gekom het. Suidwes-Afnka is vir De 
Klerk geen onbekende gebied nic: ook in hierdie 
boek maak hy bedrewe gebruik — tot nut van die 
leerling — van aardrykskundige en geskiedkun- 
dige feite. Dat baie oorleweringe daarhy ingevleg 
word, kan ons verwag. Boeiend, en selfs aangry- 
pende soos die stof is — wrede moorde. liggaam- 
like lyding en skeiding. ontbenngs. die gedunge 
'aanraking van die Dood" — tree die motoriese 

(spanmngs)moment gou in. reeds op p. 3. Maar 
dan geiukkig ook De Klerk se skrywerservaring, 
sy vertelkuns. want anders sou die talryke tafere- 
le van die "Boer met sy roer" gou begin verveel 
het. De Klerk bríng afwisseling: daar is die tipie- 
se, maar beminlike en alomteenwmirdige Meester 
Kooy; die sieketrooster. vniedvrou. raat-bediener 
en "siener". Tant Mynie; die skoon verhouding 
tussen die tweelingbroers Jan en Wynand. en An- 
neke. Eienskappe soos moed, trou, opofferíng en 
edelmoedigheid word telkens onderstreep. Veral 
hoofstuk 8 is m.L besonder geslaag vanweë die uit-

beelding van die stroewe Duitse militansme in 
teenstelling tot die gemoedeliker maar onemdig 
praktieser Boeremanier van oorlogvoer.

Aldus is daar baie gegewens — én indrukke wat 
lank in die jeugdige gemoed sal bly vashaak — wat 
tot 'n hegle. aksiegekleurde en aanneemlike pa- 
troon saamgeweef is. Van die emtlike "gésel". die 
roepingbewuste Hendrík Witbooi, kry ons egter 
nie veel te sien nie. Daar is vcrder die vraag of 
«lie (soort) dood van die dmmer-denker Wynand 
(ontJeen aan Remarque?) nie te opsedik deurge- 
voer is om die driehoeksprobleem op te los nie; 
of die optrede en dixid van Helgaard Rix»s gemo- 
tiveerd is al dan nie; of party van die boeremense 
in die laertjie te Kub nie dalk te veel met die tref- 
krag van hulle idiomatiese taaleie hehep is me; en 
of (op p. 118 en 119) ’n jong dogler werkiik so 
proíeties-fier soos Anneke kan word.

Dit daargelate. kan n mens slegs met lof van 
Die gésel van Nam abm d praat Orals bevat dit 
raak beelde en trekkies. en daar is ook ontroe- 
rende kort flitse van deurleefde tragedie (p. 56, 
76) asixik toneeltjies soos die van Wynand se ge- 
bed (p. 69) waardeur dit "meerwaarde’ verkry bri 
die steTeotiepe jeugboek. Veral is dit die groei en 
die gewvlddadige verbreek van die geestesband 
tussen die Hollandse skoolmeester en die kuns- 
sinnige jong Wynand wat iets teers. amper skry- 
nends aan die werk verleen: die sagte glans van 
measliewendheid en siele-adel. wat nie deur knnt- 
damp en hoewegekletter aangetas kan word nie.

(J Kromhout. Ons Eie Boek, 
XX(3); 1954)

3.6 Bouwer, Albertha Magdalena (16 Maart 1920- )

Alba Bouwer is in 1959 vir die eerste keer vir haar literêre wcrk verecr toe die Suid-Atrikaan.se Akade- 
mie vir Wetenskap en Kuns aan haar die Scheepcrs-prys vir Jeuglektuur toegcken h e t Hierdte toe- 
kenning is gemaak op grond van haar twec boeke Stories van Rivierplaas en Nuwc stories van Rkrier• 
plaas. Volledige biografiese besonderhede oor Alba Bouwer word in paragraaf 2.4 verstrek.
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□  Aï/uv stories iw t Rívterplaas

Ewcas in Stories van Rivterplaas het Alba Bou- 
wct hier 'n besonder geslaagde beeldtng gegee van 
die laerskooldogter Alíe. Haar ideale ts nog on- 
verander om met pronk haarvlegsels te kan spog. 
om deur haar voortande te kan spoeg en om dik 
bene te besit as kompensasie vir haar naam Alie 
Spykerboud.

Alie is 'n tipiese kind van die veld en haar lewe 
is so spontaan soos die plaasmiheu waann sy haar 
bevind. Teenoor haar staan Lulu. die stewig ge- 
boude dogter, vol avontuurlus; ou-Melíbe is die 
simpatieke bediende met 'n besondere insig in die 
kinderhart; en die grootmensc almal lewensgetrou 
en eg uitgeheeld.

Dit is 'n aangename verhaai oor jong meisies 
wat tegelvk n aanwins vir ons letterkunde is.

Die fhs dialoog doen egter me so eg aan soos 
byvoorbeeld die taal en styl van Boemceí in sy Rt> 
piaas en Tevn die hellmg nie Alha Bouwer se taal 
is mc altyd suiwer funksioneel nie — dit skep die 
indruk dat sy die gesprekke afgeluister het om so- 
doende met raak gesegdes en ongewone wendin- 
ge die fnsheid van die taal te verhoog. Die laalge- 
bruik is soms hy haar iets afsonderliks. iets wat 
nageaap kan word — dit is me funksmneel onaf- 
skeidelik deel van die hele vertelling soos by Boer- 
neef nie Die gevoel ontstaan dat die taaleienaar- 
dighede soms ter wille van effek aangewvnd word 
en nie noodwendig uit die karakter en die situa- 
sie gegroei het nie.

(M.S. du íiuson, Tydskrif vir Letterkunde,
Junie 1957)

□ Nuwe stories van 
Rnierplaas

Die Nasionale Boekhandel 
verdien ’n pluimpie Party 
van die goeie klas boeke 
word smaakvol uitgegee so- 
dat 'n mens se verwaghng vir 
ieLs goeds reeds deur die uit- 
erlike gewek word l-»at ons 
erkentlik staan teenoor hier- 
die teken van vooruitgang in 
smaak. hierdie bewys van 
trots in die handewerk van 
vakmanne. Ek sê dit na aan- 
leiding van die wyse waarop 
\u u  e stories van Rivier- 
piaas deur Alha Bouwer 
deur hierdie firma uitgegee 
is. 'n Mens hanteer die wer- 
kie met genot; ’n interessante forma.it. 'n goeie. 
Iigte letter. vakkundige inngbng van die hladspieel. 
smaakvolle inpassing van die illustrasies. n net- 
jiese band. en die Hemel sy gedank. me die on-

ooglikc advertensietiteLs asof dit 'n plakkaat vir die 
straat us me. AUeen reeds daarvoor dat die buíte- 
band nie beplak is soos 'n sensasiestuk uit Holly- 
wood nie. verdien die uitgewers 'n hartlike hoera.
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Dit is d»e e ro te  wvrk van Alba Bouwer wat ek 
gelees het. Haar instelling is die van lemand wat 
naskets. Sy soek die situasie eerder as die gebeur- 
tenis, sodat daar betreklik min gebeur. min be- 
weging is. Die gewone in daad en woord en om- 
tJewing trek haar aan. Sy jíebruik baie karakters 
kindro . die o u ro . die ou aia en die outa en an- 
der plaasmen.se. en in hienlie emjjsins j{eslote 
jjroep hnnjj sy ánder mense in scmis 'n konstahel. 
'n blikslaer en sy Jtesin. Sulke kontakte gee aan- 
leklinjJ tot humonsbese sienmjje m 'n kalme. rusti- 
jje situasie. waarby veral die hooífijjure met inmjj- 
heid jjeskets word. 'n Vemame rol beklee die be- 
(Jrypende ou-Melitie met haar krom taal en warm 
hart; verder is die wit koppie Alie steeds die mid- 
delpunt. waarmee n kinderlike síeer {Jeskep word. 
Wie die intieme toneeltjie lief het. die nie-teatrale. 
geêts deur 'n tydsame persoon met groot jjevoe- 
lijjheid. sal die stukkies jjemet Katnne Hames se 
illustrasies pas jjoed m en het op sijjself mooi eien- 
skappe.

(Vuljien. D k Taalgvnoot.
Pebmane 1957)

□  Stories ran R irkrplaas 

W'at kan ck lees?

En onse Rivierplaasstories verower toe die wêreld 
stormenderhand! Hier lê hy, netjics in sy vaalgrys- 
bloulettertjie-baadjie. kompleet met sy beroemde 
kiewiet voorop — die tien stories van Rivierplaas 
waaraan ons Sarie-lesers die afgelope jaar oí wat 
so lekker stuksgewys gelees het en wat nou dade- 
lik dat hulle in hockvorm verskyn, opslae van waar- 
denng maak ver buitekant die krinjJ van ons ge- 
reelde lesers. Die Nasionale Boekhandel het dit 
uitgegee. Die praguitgawe is suiweruit 'n keunge 
stukkie boekdrukwerk.

Ek dink dit is tekenend van die plek wat klein 
Alie, Ou-Mditie, en die onbeteuelbare l-ulu in ons 
hart het. hoe grooLs ons almal op Rivierplaas se 
sukses is. Ons — dis vir my die mooiste — vir wie 
die stones glad nie in die eerste plek bedoel was 
nie! W'ant hierdie stones was mos vir kinders be- 
doel. Indien dan miskien me soseer vir hulle om

sclf te lees nie, dan wel vir hul ma's en pa's, hul 
juffrouens, ooms en peet-tantes om vir hulle hard- 
op te lees En dit wil ek nou hier uit ondervin- 
ding sê; daar is geen lekkerder lees aan Rivier- 
plaas as juts so saam-saam me En nog ’n ding 
u sal lank. lank moet dink voor u my ri boek kan 
opnoem wat so vir groot, kJein en middelslag te- 
gelykertyd kan bekoor!

Die kinders. wil ek wed. gaan vir Rivierplaas so 
lief word soos wat ons klemdag vir Sarah Niemey- 
er se makbobbejaanstorie. Ougus, was. Goeie 
weet. dit was baie lief.

In die eerste plek dan. is Rivierplaas hulle s'n: 
daar waar AJie en haar boesemvnedinnnetjie Lu- 
lu met die Basoetokinders speel (en nakend die 
as-dans dans!). waar Alie e tro  uithaal. of oor die 
kraalmuur loer na die melkery saans. waar Alie 
en Lulu in die heerlike skeertyd wol trap diep 
binne-in die donker haal; waar Alie en Lulu met 
hul leitjies en hul gnffies en hul sent-botteltjies lei- 
water na die grys plaasskooltjie gaan; waar Alie 
langbeen vakansie-oggende met Ou-Melitie en 
Klem-Melitie en Sanna sit en putu-pap eet in die 
son en gesels ... en dan is daar nog Brakfontein. 
by ouma. waar Alie soms gaan kuier. en waar daar 
dne lekker dinge'' is; bulsakkie om snags op te 

slaap. 'n donkiekarretjie om bedags m skool toe 
te ry, en saans se sit by die mieliestmnkvuur by 
die swart stoof in die ou kombuis.

Ou Melibe. watter een van die dne dmge sal dan 
nou vir my die lekkerste wecs — ooi op 'n bul- 
sakkie te slaap of om sojjgens op die donkiekar- 
rctjie skool toe te ry, of om saans tn die kom- 
buis voor die micliestronkvuur te sit?

En dit is sweerlik net Ou-Melitie wat vir daardie 
wit koppietjie van "nonwe Alie'' 'n bevredijjende 
antwixird sou kon uitdink!

Ou-Melitie, oom Jan en tant Leme. Outa Hop- 
pies, Kommetjie se kalfie. juffmu Brannard. Ou- 
ma. die Ingelsman wie se graf op Brakfontein lé 
— hierdie, nog so 'n paar. maak die grense van 
Rivierplaas se heelaltjie uit.

Die skryíster was me vcmiet wie weet hoe lank 
die k indro  se Tant Majjnet op die radio rue. Sy 
kan 'n storie vertel soos al wat kind is wat ek ken. 
hom vertel wil hé. Net so. Met al die geluide iP&r-
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ptrr, proes Doppic cn Sopie, as hulle met die kap- 
kar dorp toe draí, en ghuurr ghw itr praat die 
skeerders se skêre — hoe jammer is Alíe nie dat 
numa se breë blink jjoue trounnjj nie ook los sit 
en kan tnengtrwng tricngtring sê soos < lu-Melibe 
se armbande nie!) Met al die oorsc en weersê wat 
vir n kind so lekker is om in sy stories in te wag. 
Met die vermoe om dit dtMidnatuuriik vir 'n biesie- 
roei-eieruithaalmand)ie te maak om ook 'n edele 
pnnses vir 'n klein-dojítertjie te wces. Kortom met 
die slajj om alles met 'n kind se verwonderde oë 
te kan aanskou en met ’n kind se onbevange ver- 
beeldmjj (Jestalte te kan gee.

Dit moet wees omdat ons gnK»tmense st» met- 
tergrootword hierdie kmderjiawes verkior of ver- 
slvt het — om ons so ver weg jjedwaal het van die 
tyd toc die muur tussen werklikheid en verbeel- 
dinjJ waarlik niks dikker as 'n melkdoek was nie 
dat dit vir ons so wonderlik is om, al is dit net 
vir 'n paar kwartiertjies, w>eer temjj te jjlip in daar- 
die paradvs waannt die vlammende swaard ons ver- 
drvwe het. Hoe tam en drooggepers 'n mens ook 
al is. ná 'n teufiie Rivierplaas moet jy eenvoudig 
weer verkwik voel.

Om bietjie langer in die land te wees as die kin- 
ders vnr wie die skryfster oorspronklik die stories 
bedoel het. het darem ook 'n paar v»K»rdele. Naas 
die liefde vir Ou-Melibe, wat dadelik met 'n warm 
vlammetjie van Alie se hartjie na joune oorspnng. 
het ’n mens nou ook die meer objektiewe sicning 
wat besef hoe 'n allerwonderiikste mens hierdie 
Basoetovrou moes gewees het — sy wat so vat-vat 
na haar snuifdosie en haar oë so styf toe kan knyp 
"of sy wil-wil lag of wil-wil nies", as Alie met een 
van haar wonderbaariike >Tae voor 'n dag kom! 
Hoe 'n uitnemende. gebore kmderkenner die ou 
swart mens was kan jy tog nou eers reg waardeer. 
Jy word, omdat jy ietsie meer van die wêreld weet, 
byvxiorbeeld ook meer ontroer as 'n kind deur ou- 
ma van Brakfontein. wie se hele wcse vir 'n mens 
ooplê in haar waar sy daar voor die vuur met Alie 
geseLs. Die manne met die voorgeskrewe boeke 
sal wil praat van "uitmuntende karaktertekening" 
en "ejjte humor" wat ons hier aantref: maar waar- 
lik sulke plegtige woorde voel my by Rivierplaas 
so onvanpas en uit jou beurt as manel en keil by 
'n riengenengerousie-spelery. Die liefde wat ons 
vir Rivierplaas se mense het. moet maar dien as

ons huldehetuiging aan die skryíster se kuns. En 
daar is die groot woord ook nou uit waarom ons 
sulke wye draaie probeer loop het en tog nie kon 
vermy nie: Die Storks van M t ierplaas is m.i. so 
’n stukkie suiwer. pragtige prosakuns as wat ons 
taal lank present gekry het. Dis vir my vanpas dat 
die "voorwoordjie" deur M.E.R. moet wees.

Buite alle ander dinge om, is dit vir ons ook nog 
van waarde vir die pragtige uítbeelding van Afri- 
kaanse plaaslewe; en vir die prentjie van die mtKiie 
verhouding tussen Boerkind en Bantoe — daar- 
die saak waari h >r ons vandag mos so selfbewus ge- 
raak het in ons land — wat die Stories ran Rivier- 
plaas vir ons bied.

Ten slotte. 'n mens kan net so min aan Rivier- 
plaas as aan l>ettie Bock dink sonder om aan Ka- 
tnne Hames te dink. Die rol wat haar sketsies 
sped om Rmcrplaas vir ons te laat lewe. kan moei- 
lik onderskat word. Wat 'n voruls was dit nie vir 
ons illustrasie-wêreld me? Ons kan haar en juffrou 
Bouwer net toevoeg:

smaak na teer 
'k lus vir meer!

en hoop dat hulle sal gehcmr gee en nóg maak.
(Elizabeth Tredoux, Sarie Marats, 

15 Junie 1955)

□  Stories van Rtvierplaas 

“Onse eie M ense"

In haar 'voorwoordjie'' in hierdie fraai boekie skryf 
M.E.R.: “Uit die gewone daelik.se lewe. uit dic om- 
gang onder mense. kom onse lafenisse. onse 
vreugdes. en onse voordeel. Daar is van ons, wat 
sulkc vreugdes en lafenLsse weer kan ophaal uit 
die veriede, gekristalliseer. eg en skoon, vir almal 
tot voortdurcnde plcsier " AJha Bouwer is een van 
die gelukkiges wat ou vreugdes opnuut kan laat 
leef. ook vir andcr. In hierdie skctsverhaaltjies van 
"onse cie mense se dadikse lewe" op cbe oop ruim- 
tcs van die Vrystaat het sy vTeugdevolle bedde uit 
haar cie kleindogtertjie-dae opgediep — beelde wat 
niH HÍwcndig in die fluidum van die hcrinnennjts- 
verbeelding in geklealLsecrde vorm uitknstallLseer.
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en dié laal sy deur liaar eenvoudige, kinderlíke ver- 
telling leef, "eg en skoon, vir almal tnt wmrtdu- 
rende plesier”.

So kom dit dat die leser (veral as hy plaaskmd 
was) in die heeldjies van hierdie kinderidille lang- 
vergete vreugdes opnuut beleeí. So word selís 
daardie lastige voetewas saans voor die stoof as 
hennnenngsbeeld iets dierbaars. "Alie staan een- 
kant en kyk hoe ou-Melibe se sisn>k met sulke kort 
draait.nes om haar swaai en hoe sy die water uit 
die Piet-fluit-ketel met 'n lang blink b«K>g in die 
hadjie gooi. S-j-o-r. sjips. sê die straal water as ou- 
Melitie die ketel skielik weer oplig bokant die bad- 
jie en dit dan so 'klinks' op die stoof neersit.” En 
so voort Uit die gelukkige kinderdae kom die bed- 
de op: donngboomgom soek, putupap eet saam 
met die volkies, eiers soek in die weglêneste en 
uithaal nog "so lekker veerwarm" ondcr die ou 
broeis "blinkogie-hcn" uit, pa en ma sc bulsak- 
bed gelvk klop. stilletjies deur outa Jantjie op 
Preas se rug getel word, wolbaal trap, deur die 
kleinkalfiekoei in die melkkraal geskraap word: en 
ja, by Ouma stories hoor van die "Boere-oorlog” 
en in die groot kapkar saam dorp toe ry en die 
draaghout 'kloppe-kloppe-kloppe" teen die dis- 
selboom hoor slaan in die groot stilte van die oop 
vlakte.

Dit alles en meer beleef die leser saam met en 
uit die standpunt van Alie, nege jaar oud, en met 
so 'n stcrk verbeelding bedeeld dat ou-Melitk, haar

trouhartige Basocto-aia. op 'n keer ontsteld moes 
uitroep: ' Jo' Dame koppie van jou sy’s hanja klein. 
mar jy denk die banja storie by dam e koppie, jó- 
na whel"

Alie se kindersicltjie gaan voor ons oop deur 
haar daaglikse doening. veral in haar omgang met 
die plaasdinge en -mense — haar Sinermaatjie Lu- 
lu. die swart kinders Sanna en klein-Melitie, maar 
veral in haar vertn>ulike omgang met ou-Melibe, 
wat haar "nonwe Alie" beter as alle ander ken en 
begryp.

Deur haar indieping in die kindersiel hennner 
Alba Bouwer aan die groot Nederlandse uit- 
beekister van die kindergemoed Ina Boudier- 
Bakker. net soos haar idealiserende instelling op 
die dierbare dinge van die plaas wat aan die ver- 
bygaan is aan Boemeef se Boplaas-sketse laat dink 
en haar simpatieke skepping van die menslike ou- 
Melitie aan Pranz se Moeder Houlin.

Die wêreld van Alie en ou-Melitie en die ander 
mense van Rivierplaas is nie groot of groots me. 
maar dit is inntg en eg. en dit raak die universele 
omdat Alba Bouwer in haar uitbeelding lets van 
die algemeen-measlike raakgevat het. Daardeur 
het sy op die gebied van die kinderuitheelding 'n 
positiewe bydrae tot ons letterkunde gelewer.

Die boekie is mooi geïllustreer en, in oor- 
eenstemming met die inhoud, smaakvol uitgegee.

(Felix V. I-ategan. Die Huisgenoot.
20 Jume 1955)

3.7 De Kock, Susara Susanna (10 Junie 1 8 9 8 -9  Mei 1987)

Vra gerus aan iemand: Wie is mev. S.S. de Kock?. en die antwoord sal heel waarskynlik wees: Ek 
weet nie? Uitgesonderd haar familie en kenmsse is daar waarskynlik min mense wat haar as mev. 
S.S. de Kock ken. Daarenteen ken die meeste mense. veral Afnkaanse lesers, haar as Sita. die skryfster 
van ’n groot aantal Afnkaanse boeke.

Sita is op 10 Junie 1898 op die plaas Hoogekraal ivandag Hoekraal) ongeveer dertig kilometer ten 
suide van Potcheístroom waar die Mooirivier in die Vaalrivier vloei. gebore. Haar vader. mnr. L.D.C 
Bosman het op die plaas gewoon tot sy dood. Hy het op die plaas 'n skool opgeng en self vir vyfben 
jaar lank daar as onderwyser opgetree. Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het hy gaan
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veg. hy ts later gevanft en as 
kofisgevantlene na SL Helena 
gestuur. Sy en haar moeder i$ 
ook tvdens die oorlog gesang 
en aanvanklik in die konsen- 
trasiekamp te Potchefstr<K>m 
aangehou. Later is hulle na 
die konsentrasiekamp tc Me- 
rehank in Natal oorgeplaas 

Na die oorlog is die gesin 
weer op die vcrwoeste plaas 
verenig Nog vyf susters ls ge- 
bore waarvan die jongste op 
sewejange leeftyd oorlede is. 
Die tweedc jongste dogter is 
later met die hckendc heeld-
houer, Coert Steynberg. ge- ,‘v/íj cn hoiir man tydcns hulk f/out' bruiktf, 26 Staarl 1971.
troud In die moeilike tye na
die oorlog het Sita as die oudste dogter 'n belangrike rol in die huishouding gespeel.

Haar laerskoolopleiding ontvang sy aan die plaasskuol waar haar vader die hoof is met een Engelse 
onderwyseres. In hierdie tyd was daar nog geen Afnkaaase hoërskole nie en is sy gevolglik na haar 
laerskiM illoophaan na die Cirls' High School op Potchefstroom. Sy moes egter die skool vrocg veriaat. 
As lid van ’n musikalc gesin hct sy haar masiekstudies aan die College of Music. Potchefstmom. voort- 
gesit. Ecn keer per week het sy per perdekar vanaf die plaas dorptoe gery vir haar musiek- en sanrfes- 
se. Later het sy hoede- en kleremakery bestudeer en selfs ’n diploma in verpleging verwerf.

In 1921 tree sy in die huwelik met mnr. A.J. de Kock, ’n onderwyser aan die plaasskool. L'it hierdie 
huwelik is twee seuns gcbore, Lourens Bosman de Kock wat ten tye van sy dood in 1%7 hoof van 
TRUK was, en Arcnd Silvanus de Kock wat lans 'n boer en sakeman op Bronkhorstspruit is.

Reeds op skool het Sita se skrywerstalent na vore gekom. Toc sy omtrent tien jaar oud was het 
sy 'n prys gewen met 'n opstel oor "Ou Bles", hul hond wat m die oorlogsmurasie van verdnet dood 
is. Met verioop van tyd het sy baie boekpryse vir opslelle verower. Na haar huwehk volg sy ’n kursus 
in joemalisbek aan die “Vere Stent College of journalism and short story wnbng" in Johannesburg.

Na die sentralisasie van plaasskole aanvaar haar eggenoot 'n pos aan die Laerskool M.L. Fick in 
Potchefstroom waar hy vir die volgende 25 jaar skoolhou. Hulle vestig hulle in dié tyd op 'n plaas 
slegs agt kilometer huite Potcbefstroom waar hulle deeltyds met rose, hoenders en varke boer. Haar 
ervarings as plaasvrou en plattelandse onderwysersvrou het haar van veel stof vir haar verhale voor- 
sien wat in boeke verwerk is.

As jong onderwysersvrou en daarbv moeder van twve woelige seuntjies plus 'n groot hoenderboer- 
dery wat haar aandag vereis het. was daar nie veel tyd vir dic skryf van verhale nie. In April 1924 
skryf sy 'n lustige bnef aan D k H uisiruu in verband met haar sukses wat sy met 'n resep uit dic tyd- 
sknf hehaal het. Haar bnef word in sy geheel as 'n sketsverhaal geplaas en sy word versoek om verdere 
bydraes te lewvr. Kort daama wen sy die kortverhaalwedstryd van Die H uisirou. Hiema volg kort 
op mekaar kortverhale en sketse. kinderverhale, jeugvvrhale. vervolgverhale, dramas. operettes, kin- 
dergediggies. tydsknfarbkels. reekse vir die radio. Sy begin nou iM>k om verhale aan Dh' Huisgenoot 
te stuur, later ook aan D k Boertvrou. Haar eerste bundeltjie, Outa Fransie en ander verhak  wrskyn 
in 1930 by Van Schaik.

Vanaf 1936 tot 1946 was sy lid van die redaksie van Die tírandwag waar sy as redaktrise van die 
kinderafdeling. Die touleiertjie, werksaam was. In Apnl 1949 het sy na Europa vertrek op 'n besoek
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van vyí maande. Reeds vcnjr haar vertrek hct die BBC in Londen haar versoek om deeltyd.se werk 
vir die korporasie te doen. In hierdie tyd het haar seun, Bosman. juis musiek m Londen bestudeer. 
Sy het later dikwels oorsee fjereis en elke keer teru®ekom met 'n magdom indrukke wat temas vir 
nuwe skryfwerk geword het. Kort voor haar man se aftrede op Potcheístroom skryf sy soos volg oor 
haarsetf:

ls 'n egte ou huishen en speel me tennis of brufi nie; dnnk ook nie so&iends tee op teepartytfies nie. 
maar werskaí met die tikmasjien nf peuter tussen die rnosbome oí by die varkkampe rond. totdat die wan- 
derlust te sterk word Pak dan die koffers en laat spat vir ’n maand of ses oor die see om die mens en 
sy land in dic vrccmde te gaan hetrag. So nie. flenter dit up eie bodem rond en gaan kyk al die moot 
plekke Altvd weer intens hly cn dankhaar om veilig tuis te wees en werk rustig tuts totdat dit tvd word 
vir die volgrnde toer Wil op die wysc nog die ganse aardbol gaan kyk. En dis maar al.

Na 40 jaar diens aan die onderwys tree Sita se eggenoot af. Hulle verhuis van Potchefstroom na Aman- 
zimtoti waar hy weer dadelik op versoek tot die onderwys terugkeer. eers aan die Wamer Beachskool 
cn latcr die Kingsway High School. Na 'n verdere vyf jaar diens tree hy finaal u it Die egpaar vestig 
hulle daama in Pretoria omdat albei hulle seuns daar gewoon het. Later verhuis hulle na Bronk- 
horstspruit waar hulle inwoners van die ouetehuis op díe dorp word. Sita is op 9 Mei 1987 oorlede 
en gedurende Oktober 1987 is haar man ook oorlede.

Vanaf 1959 tot 1969 werk sy aan 'n omvattende boek oor die Bosman-familie. Nadat dit afgehandel 
is. het sy nog 'n wcrk van genealogtese aard aangepak en wel oor die De Kock-famtlie waaruit haar 
man stam. Hierdie boek het sy. bygestaan deur haar man, in 1973 pnvaat uitgegee en self versprei.

Krkenning vir haar werk het sy van die Suid-Afnkaanse Akademie vir W’eterakap en Kuns ontvang 
toe hierdie liggaam sy Scheepers-prys vir Jeuglektuur vir 1960 aan haar toegeken het op grond van 
al haar jeugboeke, 'n totaal van drie-en-dertig. Van die bekendste jeughoeke is onder andere die vol- 
gende: Outa Fransic en ander verhale, Janette; 'n dogter wat geen dame wou word nie, Uit ju ffw u  
se dagbnck, Mientjie die meisiekind en fiennie-Boct.

Sita is die skryfster van onder andere die volgende boeke:

Outa Fransie en ander veriude. Pretona: Van Schaik. 1930.

Fn toe die prins kom Pretoria Van Schaik, 1930 

Yonke: kori eerhale en sketse. Prelona: Van Schaik. 1931.

Die stwfma, of, Onhekend maak onhemmd toneelstukkie m een hedryf Kaapstad: HAL'M. 1932.

Sy tes; hlyspel m een bedryf. Kaapstad HAUM. 1932

Baki'issics. ’n kosskooherhaal i'tr dogters. Pretona Van Schaik. 1933,
Kkingoed van die rlaktes. Pretoria; Van Schaik. 1934 

UH juffrou se dagboek. I Kaapstad Nasionalc Pers. 1934,

/ ‘lÁkie en Dorkas. Pretona: Van Schaik. 1935.

Uit juffrou se dagboek. II: jufírou up rvis. Kaapstad Nasionale Pers. 1937,

Rothe Pottie en die ghmlag feet/tes Kaapstad Nasionale Pers. 1937 

Janette, ’n dogter u at geen dame wou u'ord nte. Johanncsburg: APB, 1937.

Ons kinder jaarhoek Johanneshurft; APB, 1937.
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ZAe ou \ 'oortrvkkirf>onJ/h’ ivrtel Pretoria: Van Schaik. 1938.

Orts kmdvr/aarboek, So '2 Johanrx-shurfi APB. 1938.

Boetrnm en Fartuy ivrhaaltju’s ian tw te knaptcs op dte piaas Kaapstad: Nauonalc Pers, 1939 

Oru kmderjaartHh’k, ,\o. 3 Johanncshurjj: APB. 1939.

Grventjies, kaskenades op n seunskttsskool. Kaapstad. Nasionalc Pcrs, 1941 

Sg held en twee ander ivrhaaltjtcs Kaapstad: Nasionalc Pcrs, 1941 

Mtemph’ en haar sustertjte Kaapstad: Nasionale Pers, 1945.

Ons kmder jaarhoek, .Vo. 4 Johanneshuril: APB. 1945.

Daar teas eendag Johannesburft APB. 1946

Sig Rabie se gedoentes Johanneshurjt: APB. 1946

jViiuv mórv Johannesburft: APB. 1946

Twec mertsc. Johanneshurjj APB, 1946

Orts kmderjaarboek, \o . 5 Johanncsburj? APB, 1946
SpcurdiT Ella Johannesburg APB. 1947.

Orts kmderjaarboek. So. 6 Johanncshurjt APB, 1947 

Orts kmdcrjaarboek. So. 7 Jnhanncshurjt APB, 1948 

Loon ran die sonde Johanneshurjj: APB, 1949.

Hennh’ Hoet Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1951 

/n dw aandkoche Johannesburjl: APB, 1956 

Japte en Pietbrak gaan op reis. Johannesburg APB. 1951 

Kleung en fleung Johannesburj}: APB. 1951.

Soos 'n kosbare kletnond Johanneshurjt Voortrekkerpers, 1952 

Vit die puine. Johannesburfi: Dajtbreek. 1952. 

l'em’ hortson Johannesburg: Voortrvkkerpers. 1953 

SHcntjh’ die metsh’kmd Johannesburg: Voortrekkerpers. 1954 

Stientjh’ en dh’ gwtman Johannesburg Voortrekkerpers, 1954.

Shentjh’ en die aapmens Johanneshurg Voortrekkerpers. 1955 

Dte hutjie m die populhrbos. Johannesburg: Voortrekkerpcrs. 1955 

Lmkh’ H'mkie. kleuterrympies Pretona: Van Schaik. 1956.

SUentjh’ «7i die tokkobssie Johanncsburg: Voortrekkerpers. 1956

fhe touvrstaf Johanncsburg: Voortrekkeipers. 1956

Slh’ntjh’ «7i die gehetme wapen. Johanncshurg: V(H>rtrekkerpers. 1957.

Fmkel «ti koljander i  h r  klugspek'tjies Pretona: Van Schaik. 1957 

S «  vroue Johanneshurg: Voortrekkerpcrs, 1958.

Dte meish'kmd Johannesburg: V'oortrekkeiperv 1965 

Dte buurt Pretona: Van der Walt, 1967.



Dk’ tvrbn’ droom Pretona: Van der Walt, 1970.

l)K’ De Kocks iw t Hctlbmn Hronkhorstspruit Die Skryfster. 1973.

Seu'c kopptes rys JohanneshunJ: Perskor, 1973

Wekroep Johannesburft: Perskor. 1976 (Gehaseer op d»c skryfster se Vtt dte putne.)
Liefste Kadie sestien bnewe aan haar kLetndogter Karin 1947-1964 Kaapstad: Taíelhent. 1976, 

Klipsop Johannesburg: Perskor. 1977.

Magriet etm die kmderhtns Pretona: Daan Retief, 1985 (Oorspronklik uitgctH'c as Dte verktre dmom ) 
n Man van ponde en dmge Johannesburg DALRO. 1986
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1. Neethling-Pohl, Anna Síta, lets oor die lewc en werk van 'n bekende Afnkaanse skryfster Dte Huisge 
mmt. 6 Julie 1945

2. Ons stel voor: Sita. SkoolbibLioleek. 6(2): 34-40; Julie 1974
3. Ons vroue: Sita — gelicfde skryfster. Dte Httisvmu. 28(16): 1; 16 Autfustus 1949 
4 Skeppers van die Afnkaanse leterkunde Lantem. 24(4): 42; Jume 1975.

□  Berm ieBoet

Bermie Boet is 'n seunsboek wat te meisieagtijí ge- 
bly h e t Dis my belanftnkste beswaar teen 'n wer- 
kte wat andersins notJal verdienstelik is. Die taal 
is deurgaans sutwer cn eenvoudig. die sielkundi- 
ge indnnginjj in die puberteitsmentaliteit betreklik 
geslaag. die situasics soms (Jeestig en selfs humo- 
rísbes geteken.

Ongelukkig het die skryfster haar held met te 
veel vertedenng benader. is hy té fyntjies, té klem- 
tjies, té kinderagtig en onbeholpe vir 'n 15-jaríge 
plaasseun. Dit gee iets sentimenteels aan sy uit- 
beelding en ek kan my moeilik voorstel dat die 
leserspubliek waarvoor hierdie werkie bedoel is, 
nou juls met die held sal dweep.

Die tekemng van die vader en tante. onderwy- 
sertes) en suster bly ook maar uiters vaag. trou- 
ens van werklike tipenng en mensbeeklmg is daar 
deurgaans geen sprake nie. Die enigste uitsonde- 
ring hierop is Outa Fieland. wie se geradbraakte 
Afnkaans raak beluister is. maar wat tog ook te 
volmaak voorgestel word.

(Tj. Buning. Ons Eie Boek.
XVIIK3); 1952)

□  Mientjie die meisiekind

In alle regverdigheid nou iets vir die dogtrrs Dan 
noem ek Mientjie die meisiekmd wat die eerste in 
'n reeks Mientjie-boeke is. Sita is die skryíster. 'n 
ervare persoon met die pen. wat al gou opval as 
jy lees met hoeveel fyn trekkies sy haar karakter- 
tjies kan teken. bv. as Mientjie opstuif wanneer 
die scuns haar as ’n meisiekmd te na kom. Hier- 
die lewendige kuiergas is eintlik die plannemaker 
en aanhitser as sy vir Klaas en Spikkels oorhaal 
om die vreemde dínge te gaan ondersoek wat daar 
blykbaar plaasvmd in die ou veríate goudmyn op 
die walle van die Vaal Daar is vir jou spannmg. 
asemberowend. hoorí Want hulle ontdek 'n ver- 
skuilde ingang na een van die mvngange. en koes 
net betyds weg toe lemand met 'n lantem aankom 
en by hulle verbygaan. Hulle gaan weer die Son- 
dagmiddag skelm om nader ondersoek in te stel. 
raak verdwaal in die labinnt, val in verbrokkelcn- 
de myngange. ontdek dat daar in die spoelgrond 
deur die geheime oortreders diamante uitgesif 
word, ensovoorts. Ek glo ook dat dic dogters baie 
aangename ure met hierdie lewenslustige meisie- 
kmd se avonture sal beleef en dat hulle sal lek-
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Ons voel hoc swaar dit vir die natuurkind is om 
die aanbod van die tante, teenoor wie die hele fa- 
milie hevooroordceld is, aan te neem. Hoe sal sy 
wat so vry soos 'n seun groot#word het in die stad 
en in die deftige huis van tant Ulrica aard? Mooi 
word die saamhonghcidsgevne] van die familie uiV 
gehnnu, almal vind dit swaar dat die famíliekring 
gebreek moet word. Ons leef saam met die groe- 
pie wat alles vir díe vertrek kJaar gemaak h e t Ons 
voel selfs saam met aia Sabien, wat haar snaakse 
nonnie skaars kan mis; ons lag saam met die plat- 
jiestreke van Janette wat sy op die nuuskierige en 
skindergrage buurvroue uithaal.

Van die staanspoor beleef Janette allerhande 
avonture. In die trein is hierdie moedige dogter 
haar trane nie meester nie en dan voel sy so 
skaam. Op die stasie soen sy haar tante se "sjof- 
fer' , want sy dink dis haar familie. By haar tante 
begaan sy die een flater na die ander die matte 
gly onder haar uit, sy dink haar tante is ’n bedien- 
de, ens., ens. Die onverwagte geheur altyd. Met 
die koms van die woelwater is die vrede in tant 
Ulnca se huts versteur. Sy is so geskok deur die 
onvroulike gedrag van haar mggie dat sy die hele 
dag aan hoofpyn ly en dan moet haar lyíbedien- 
de. 'n kleurlingvrou in wie Janette 'n besondere 
hekel het, die vlugsout byderhand hê. AlmaJ be- 
halwe oom Melius leeí op gespanne voet. Dis jam- 
mer dat die skryfster deur haar sug om geestig te

kerkry as Mientjie die seuns so rondbeveel en op 
‘n goeie manier oor hulle baas speel.

(Vulpen, Die Taalgenoot, 
September 1954)

□  Janette — 'n dogtcr u a t geen dame uou  unrd  
nie

A antreklike m eisieboek

Dis die soort boek wat 'n mens in die hand van 
opgeskote dogters moet lê om van hulle lesers te 
maak. Hulle sal hulle nie aan letterkundige teknrt- 
komings, onnatuurlikhede. ens., steur nie, maar 
die boek verslmd. Dis omdat Sita die slag het om 
interessante boeke veral vir jongmense te skryf. 
Sy 15 byvoorbeeld ons geestigste skryfster, en die 
gesonde lag wat die spanning in 'n verhaal verlig. 
was nog altyd een van die aantreklikhede van boei- 
ende lektuur,

Janette is 'n plaasdogter wat nie 'n 'dame'' wil 
word nie. Sy is die emgste meisie van vier kinders. 
Die moeder het hulle reeds vroeg verloor. Die 
vader ls in s> versorgmg van die jong kinders moe- 
derlik ter sy gestaan deur die getroue aia Sabien. 
Nou dat Janette al groteng is en 'n beter opvoe- 
ding behoort te geniet, word sy deur die kinder- 
lose suster van haar ooriede moedeT uitgenooi om 
by haar in Johannesburg te kom bly. Sy is wcl- 
gesteld en is met oom Melius, 'n oud-Ncderiander, 
getroud.
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wccs, vcrlci is om tant Ulríca so kankatuuragtijí 
voor tc stcl. Sy ly gcdung aan hipokondcrs cn Ja- 
ncttc sc onvcrantwoordelike gedrag is nie bere- 
ken om dic boete in haar karaktcr te voorskyn te 
roep me. Oom Mclius is nes Jancttc, 'n mens. Tant 
Ulrica sc optrcde uit dic hoogtc príkkcl Janctte 
tot verset. terwyl oom Melius die mooie in haar 
karaktcr laat uitkom. Hv probccr vcrsocn. want 
hy verstaan dic dogter en simpatiseer met haar. 
[K-ur lieíde en sagthcid probeer hy dic plaasnimí 
tc lei. Daarby het hulle gemeenskaplikc belang. 
o.a. dic mooi tuin. Die wilde Janette begin haar 
darem naderhand aanpas en ons htKir nie meer 
so baic van die botsmgs met dic tantc nie. Dis op- 
mcrklik dat dit veral die invloed van n skoolvnen- 
din uit 'n gedistingeerde huis is wat veredelend 
op haar werk. Sy word Janette sc ideaal. haar moe- 
der se sang wck die sluimerende kunstalent in 
Janette.

Toe Jancttc die eerste vakansie weer op die 
plaas is, merk ons dat sy goed op pad is om 'n 
"dame" te word. Dit blyk uit haar soberder ge- 
drag. haar klerc. haar manicre. dic behoeftc om 
dic meubels wat sedert die dood van haar moe- 
der so staan. andcrs tc rangskik. die metamoríuse 
wat sy die tuin laat ondergaan. die tccpartytjies 
met die uiters dun toebroodjies, die Nederlands- 
gcklcurde taal, cns. Janette is wel nog dic aantrek- 
like platjie, maar daar het 'n verandcnng in haar 
gcdrag gckom; haar vader mcrk dit ook.

Aígcsien van die verhaal wat vertel word, vleg 
die skryíster ook Jancttc se haie bricwc huis-toc 
in die boek in. Dis cgtc vrouebnewc en daarom 
aantrcklik. Daarin tcken Janette die uiterlikc ge- 
beure. maar ook die innerlike dryfvere word ge- 
gee. Ons sien sake deur haar bríl en vergocilik die 
een en ander in haar gcdrag. Dcurdat sy eerlik 
is. veral wanneer sy emstig gcs< >ndig hct. leer ons 
dic rcgtc Janettc uitstckend ken. Nictcmin vind 
'n mcns dit besoodcr onnatuurlik dat 'n sktKildog- 
ter sulkc gocie en tang bricwe op allc onmoontJi- 
ke tye van die dag huistoe skryf. Hulle hcnnner 
dikwds aan dic bnewc in die bnefiromans van Betje 
Wolff en Aagjc Dekcn.

Janettc is natuurlik en dikwels oorspronklik 
stout Uit die jeugdige lcser se standpunt sal dit 
die vcmaamstc bckonng wees. Dis net jammcr dat 
sy dikwels onvcrantwoordelik, ’n mens kan byna

sé gemeen stout is. Dit toon wel dat sy mens is. 
maar omdat die leser baie gou van haar hou. gee 
dit op sulkc plckkc altyd ’n onaangcnamc skok.

Soos reeds gesê. is geestighcid 'n vemame ken- 
tncrk van die boek. Uaie van dte snaaksighcid vloei 
voort uit die ongcwone situasics. maar dit bly na- 
tuurlik. Dink byv. aan p. 132. Hier en daar vind 
ons iets gcforseerds in die gcestighcid. Dis of dic 
skryfster uit haar pad gegaan het om allerharule 
geeshge situasies tc kan inbnng. Dit sta.ui dikwels 
in vcrhand mct die karikatuuragtigc voorstelling 
van tant Ulríca. Snaaks vind 'n mens Janette se 
eeriikc kntiek van die stadsvroue: vir haar lyk hulle 
darem te maer (sy vergelyk hulle natuuriik met 
“dik tant Mimmie De Jaar"). hul lippe is onnatuur- 
lik rooi en dit lyk vir haar te komieklik wanneer 
hulle op hul hochakskoene loop.

Die simpatíekste onder die minder karaktcrs in 
die boek. is oom Melius en aia Sabien. Laasge- 
noemdc praat 'n natuuriike Kleurlmg-Afrikaans 
Sy is spraaksaam, maar n staatmakcr. Keer op 
keer sien ons hoe sy haar "oorlc nonnie" ideali- 
secr. vcral toe Janettc as opgeskotc en goedver- 
sorgde mcisie vir die vakansie wcer op dic plaas 
kom. Oom Mdius is die egtc kinder- en natuur- 
vnend. Hy voel instinktief hoe dte vryheidliewen- 
dc natuurkind aangepak moet word om dic bestc 
uit haar te kry. Hy ts die vncnd wat haar met die 
stadslewe mct al sy taboes versoen. Mooi bríng dic 
skryfster sy wtsselende gcmocdstcmmings tn sy taal
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uit. Wannccr hy flewoon praat. is dit al taamiik 
Atnkaaas. al hekommer hy hom nic danig haic om 
dic duhhcle "nic" me. Ook hct 'n hy eie woordc- 
skat, wral van troetelwoordjies. Wanneer hy op- 
gewondc is. staan sy taal haie nahy Nederlands en 
nou en dan slaan hy selfs in sv moedertaal oor.

Lcttcrkundig slaan ek die boek nie hoog aan 
nie, maar waar by ons so 'n drtngendc bchocfte 
aan gesondc en boeiende lektuur bestaan. mag 
oas die betekems van dergelikc werk nie onder- 
skat nie. Dis jammer dat dic band cn afwerking 
van die bock veel te wease laat. Die ckscmplaar 
wat ek besit is wcl in "sagtc hand ". maar sal die 
“liefdcvolle'" hanteríng van jcugdigc lcsers nie lank 

oorleef nie.
(M.S.B. Kritzinger, Dk’ Huiscjatnot.

13 Augustus 1937)

□  Vit ju ffnm  sc daghock

Dis ’n simpatieke relaas van Juffrou se lief en leed 
met haar armocdige eenmanskooltjie daar vêr in 
die grammadoelas.

Op ecnvoudige wyse gee sy haar stemminge in 
vcrband met die snaakse en patetiese voorvallc, 
svral van dic wragtcrde kindcrs en hul ouers. Son-

dcr sclfverhefling spreek haar beídevolle diensvaar- 
dighcid tot dic leser. Lhc karaktcrtckcmng van dic 
verskiUende kinders tref mecr as die onthoeseming 
van haar eie liefdesgeskiedems. Die styl is raak. 
beurtlings grappig en gevoelig.

In hierdie daghoek moet geen dicptc van lewens- 
beskouing of besonderc skoonheid van hespiege- 
ling gesoek word Dts klcin kuns van daclikse 
werklikheid. maar as sodanig aangcname en on- 
dcrhoudcndc lcktuur

(Anonicm. Ons Eic tiock, 
Januane-Maart 1935)

□  Outa h'ransk

Outa Fransie cn Die l oortrekkerbord/ie vertel, 
dcur Sita; en Matic en sy maats. dcur H. de Vos. 
Hierdic drie mixii boekies is bcdoel vir jong kin- 
ders; die tweede een sal die kmd "n eerste voor- 
smaak van ons miKii gcskiedenis gee. Vir die 
meeste kinders sal die Outa-Fransie-tipe hekend 
en bemind wecs. Matic en sy maats bevat stories 
en versics oor diere. Die hockics is uitgawes in 
die Vit Eic fíodcm-Tecks

(Anomem. D k  fíurgcr, 
10 Desember 1938)

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

ln 1960 verskyn n verwerkte heruitgawe van Kindcrs van die Voortrek, wat in 1920 die eerste kecr 
gepubliseer is. mct 'n nuwc titel, naamlik Dte tuecling trek saam. In hierdie nuwe uitgawe is Katnne 
Harries verantwoordelik vir die illustrasies. In 1961 onhang M.E.R, die Scheepers-prys vir Jeuglck- 
tuur op grond van hienlie heruitgawe wat as die beste jeugboek vir 1960 aangcwys is. Volledige bio- 
grafiesc besonderhede oor M.E.R. word in paragraaf 2.4 verstrek.
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□  'n OnvergeetUke beeld

Die heruitjíawL* van hierdie merkwaardifle bock 
deur een van ons beste Aínkaanse skrywers is 
werklik 'n v*erbl>dende jjebeurtems. Die uitjjewers 
het ons mderdaad 'n jjroot diens bew>*s deur dié 
unieke beeld van díe Trekkerslewe in so 'n keun- 
jje heruitjjawe aan 'n jonjjer jjeslajj heskikhaar te 
stel. Dit is n boek wat móét voortleef, nie net om- 
dat dit as 'n stuk onvervanjjbare Afncana jjroot 
kultuur-histonese waarde het me. maar ook en ver- 
al omdat dit die onbetwisbare en outentieke stem- 
pel van kunsskepping dra.

M.E.R. beskryf die taak wat sy haar in dié werk 
ten doel jjestel het. as volj?: "Toe hierdie boekie 
sowat veertig jaar gelede geskryf is. was dit met 
’n docl. Dit was die gewuonte destyds in orise skole 
om die kleintjies 'n soort aanskouelike wccrgawe 
te laat gee van bekende Bngelse verhale. Hulle 
handel (onder leiding) bv. af wat Robinson Cru- 
soe. die held van Daniel Defoe se stories, of Hia- 
watha. die Rooihuid van Longfellow se gedig. al- 
les sou jjedoen het. in dergelyke verhale word al- 
ledaajgse werksaamhede beskryf, wat die kinders 
dan moes nam.uk Wat presies vir die kind daar- 
deur geskep sou moes word weet ek nie: maar dit 
was algemene gebruik en die opleiding van 
kleinkinder-onderw>*seresse het sterk klem daar- 
op gelê. Vir my was dit 'n jammerte om dic be- 
woe. waarajjtige geskiedenis van onse eie volk so 
verby te sien. en dié van ‘Crusoe' en ‘Hiawatha' 
te gehruik in die opvoeding van onse kmders. En 
daarom hierdie boekie."

Nou vertcl sy die verhaal van één besondere 
Trekkergesin, die De Lanjjes, wat van hul plaas 
in die Suurveld saam met 'n groep ander gesinne 
uit die Kaapkolonie getrek het om dieper die land 
in 'n nuwe tuiste te soek. Saam met dié Trekker- 
jjesin maak die leser die dramatiese gebeurtenis- 
se van die Croot Trek mee, van die uittog uit die 
Kolonie tot by die moord op Piet Retief en die 
uitwissing van die Boerelaers wat op dié gebeur- 
tenis gevolg het,

Ontsagjike moeite m*K*t ihe skryfster gedoen het 
om dié omvattende en noukeunge kennLs van die 
Trekkerslewe te verkry.

As bron van inligting oor alle moontlike aspek- 
te van díc gewone, allcdaajíse lcwe van die Trek-

M-ER

kers is die boek enig in sy s»x»rt. M.E.R. vertel 
prtsies wat die Trekkers geêet het. waaruit hul eet- 
gerei bestaan het en hoc hulle hul kos jjaargemaak 
het. Sy vertcl van hul kleredrag. hul naaldwerk- 
jjereedskap en hoe hulle hul klere herstel het. Sy 
heskryf hoe daar vir die kinders skiNilgehou is in 
'n tydelike buitelug-skooltjie onder die doringbo- 
me. hoe daar ink gemaak is van waboomblare en 
asyn. hoe suinig daar te werk jjegaan moes word 
met die papier. Met verbysterende presiesheid ver- 
tel sy hoe die Trekkers op hul lang pad, eers na 
die niMirde en toe weer na Natal. van dag tot dag 
geleef het, hulle teen gevaar beskerm het. aanval- 
lers afgeweer het, wreedhetd en venraad ondervind 
het en tog nooit afgewyk het van die koers wat 
hulle mgeslaan het me.

Die wonder van die bock is egter nie die kennis 
wat die skryfster openbaar nie, hoewel dit op sig- 
self ontsagwekkend is, maar haar verbeeklmgsvolle 
inlewing m die omstandighcdc van die Trekkersle- 
we, haar volkome vereeaselwiging met die Trek- 
kerfamilie wat sy beskryf en haar meesterlike her- 
skepping van die daaglikse leefwyse op die 
Trekpad.

Bv die lees van die boek kry ’n mens ál die ge- 
voel dat die skryístcr self al díe dinge m oet mee-
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Kemaak het. Sv moct by gewees het toe die wvU- 
trekkende grensboer sy waens gela.ii het, toe die 
velsakkies vol kruit en stafies lood so verstgtig tus- 
sen die buikplanke ingepdk is. toe die huisapteek. 
die meelkiste. die trommeLs met bniod en hcskuit. 
die sakke vol beesbiltonge, die slopies met stene 
seep, díe erdepotte vol vvt die een na die ander 
op die waens gelaai is. Sy motV daar gewees het 
toe daar op 'n Sondagoggend ín die skaduwve van 
die waens godsdiens gehou is. toe oom Krans 
Bothma sy gesangboek op die waplank neergelê 
het en uit sy bruin leer-Bybel voorgelees het.

Sy moet tog oom Frans werklik só gesien het 
"met sy kaal kop teen die sonstrale wat bo-oor die 
wa-tent die bietjie gryshare om sy ou genmpelde 
gesig laat blink het soos silwer".

Reeds uit hierdie vroeë wvrk spreek die onmis- 
kenbare vvrmoë van die skryfster wat eers in la- 
ter jare as een van die beste prosaïste in Afrikaans 
op die Hertzog-prys aanspraak sou maak. Keer op 
keer slaag sy op kenmerkende wyse daarin om so 
sterk atmosfccr te skep dat 'n mens teen wil en 
dank 'n deel word daarvan. S<5 byvoorbeeld vertel 
sy van die kosmakery by die kookplek binne-in die 
laer: "Nou hoor jy net potdekseLs klap en water- 
tjies opgooi. en die skerp gesis van vieis wat braai; 
cn daar is 'n geroer en ’n gebrei in die mieliepot- 
te. en jy sien net stoom trek. en vuur opblaas. en 
rooktrane afvve; en jy ruik net braai en skroeí."

Treffendste bewys van die sterk beeldingswr- 
moë Ls die laaste dríe hoofstukke van die boek 
waann die dramabese spanning stap vir stap oplaai 
van die beskrywing van die oggcnd toe Piet Retief 
en sy sewentig man wegtrek na Dingaan se stat 
tot by die nagtelike aanval van die Zoeloes en die 
aankoms van die De I.anges by die verwoeste buur- 
laer. In hierdie hooístukke is daar n dinamiese 
gang. ’n fyn ironie en ‘n soberheid van segging 
wat die hoë tragiek van dié hesondere brok ge- 
skiedenLs waardtg ts.

Vir almal wat in die meedoenlose gang van die 
geskiedents steeds die mens soek en selfs in 'n uur 
van diepe tragiek sy hart aan die algemeen- 
menslíke kan ophaal. sal hierdie boek. nou so 
mooi uitgegee met die fyn tekenmge van Katnne 
Hames. lets heel kosbaars wees.

(Audrey Blignault. Dte Huisgenoot.
18 Novvmber 1960)

□  Hrandheldcr cem<oud i>an M .E.R.

Wat is dit eintlik aan 'n goed geskrcwe bock wat 
'n mens dadelik laat vod: hier is kwaliteit? In 'n 
kort waardenng wat Kugene Marais by die versky- 
ning van die eerste druk van M.E.R. se boekie Kin- 
ders van die Voortrek in 1921 geskryf het — of 
soos dit nou in deeglik vvrwerkte en hersiene uit- 
gawe heet: Dte tweeting trek saam — waag hy ’n 
antwoord waarmee ek volle instemming wil betuig.

"Styl beteken baie." so skryf Marais, “maar dit 
beteken nie alles nie. Die geheim lê in iets anders; 
wat die skrywer nic helder voor sy gees sien nic, 
kan hy nooit aan sy leser oordra nie, al het hy 'n 
hele woordeboek in sy gedagte. Aan die ander 
kant. alles wat hy self helder sien, alles wat diep 
uit sy hart kom, besit die geheimsinntge mag om 
dieselfde gemoedsbeweging en gesigsverbeelding 
in die leser te verwek.”

As ’n mens die boekie begin lees — eintlik is 
dit sekcr in die eerste plaas 'n jeug- of selís kin- 
derh<K“k — dan kom jy op die eerste paar hladsye 
al onder die indruk van die waarheid van die 
uitspraak.

Omdat M.E.R. elke persoon en elke gebeurte- 
nis in dié verhaaltjie só gesien het, volkome hcl- 
der voor haar gees. maar ook met liefde en begnp, 
dáárom — en ondanks die feit dat sy 'n kinder- 
verhaal skryf en daarom doodeenvoudig. onge- 
kompliseerd. sonder afgraaf in die gemoedslewe 
of die duistere motiewe van die menslike hande- 
ling — ja, dáárom slaag dit en is sy ín staat om 
haar siemng volmaak aan die leser oor te dra.

Dte tweelmg trek saam  is die verhaal van twee 
boerekinders aan die Oosgrens van die ou Kolo- 
nie. Deur hulle oc sien 'n mens die spanninge van 
daardie tyd, die opgewonde voorhereidinge vir die 
groot waagstuk. die trek self en die lewe op die 
trekpad. Juis omdat dié gegewens op sulke bckcn- 
de feite gegrond is, moes dit moeilik gewees het 
om "oorspronklik" te wees.

En tog is dié boek oorspronklik in dié sin dat 
elke oomblik daarvan die oorspronklikheid en egt- 
heid het wat ware geheurtemsse het op die oom- 
blik dat hulle vir die eerste keer plaasvind!

Met 'n skerp oog vir besonderhede — dis im- 
mers die presiese gebruik daarvan wat tel! — te-
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ken sv daardie lewe. die maak van die ABC op 
gladde stukkies hout, die gebruik van uitíJeryílde 
garedrade. die hoofrekene (omdat gare en papier 
alhei skaars was), ja. die gaarmaak van tesalletjies.

"Die styl bcteken mc alles me." het Marais ge- 
skryf. Nee. miskien nie álles nie. maar darem byna- 
byna áiles.

DiC boek is geskryf met 'n brandheldere een- 
voud wat 'n mens net in sekere Franse vertellinge

kry. oí — en ek sê dit met die volle wete van wat 
dit betekcn — die onopvallende diepte wat ’n mens 
by Arthur van Schendel oí selfs die tíybel kry 
Hoér lof is. glo ek. nie moontlik nie.

Die fraai uitgawe. met Katnne Hames se mfxn 
pentekeninge, maak dit ook ’n kosbare besit.

(W.E.C.L.. Die Burtfer.
21 Oktober 1960)

3.9 /)u Plessis. /zak
David (25 Junie 1900- 
11 Desember 1981)

Izak David du Plessis is op 25 Junie 1900 op Phi- 
lipstnwn in die Kaapprovinsie gebore Op tweeja- 
nge ouderdom verhuis sy ouers na Kaapstad waar 
sy vader as prokureur gaan praktiseer het Vanaf 
1905 tot 1908 is die gesin terug op Steynsburg 
In 1908 is sy moeder oorlede. In die hegin van 
1909 vestig I I) du Plessis se vader hom weer in 
Kaapstad waar hy sou bly tot sy dood in 1929.

In die Kaap het 11) du Plessis die grootste deel 
van sy skoolopleiding ontvang Hy hevind hom aan 
die begin van 1913 aan die Hoer Jongenskool in 
W’ynberg. Hier het hy ’n latere Eerste Minister, 
dr. H.F. Verwoerd. vir twec jaar as klasma.it gehad. Hy voltooi sy skoolloopbaan aan die einde van 
1917 waama hy sy studies aan die Suid-Afnkaanse Kollege voortsit Liter in daardie jaar is die naam 
verander na die Universiteit van Kaapstad.

Na die voltooung van sy studies hou I D du Plessis vanaf 1922 tot 1924 skool op Worcester. In 
1925 keer hy terug na die Umversiteit van Kaapstad om vir die BEd-graad te studeer. In 1926 word 
hy die eerste sportredakteur van Die liurqer en die volgcnde jaar word hy aangestel as assLstent-redakteur 
van Dlé H uisgem ot. Vir die volgende vier jaar. 1928-1931, is hy lektor in Afnkaans aan die Kaapse 
Tegmese Kollege Intussen het hy sy studies aan die Univcrsiteit van Kaapstad voortgesit. Aan die 
einde van 1931 behaal hy sy MA-graad waama hy aangestel word as lektor in die Departement Afnkaaav 
Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad. In 1935 behaal hy sy doktorsgraad met ’n proefsknf 
Dic bydrae can dic Kaapsc Maleier tot die Afrikaanse colksbcd

Dr. I I) du Ptessis was as dosent in Afnkaans aan die Universiteit van Kaapstad tot aan die cinde 
van 1947 verbonde. In 1948 word hy hoof van dte Instituut vir Maleise Studies aan dieselfde unrversiteit.

Aan die begin van 1951 vemul I.D. du Plcssis die akademiese lewe vir die staatsdiens. In dié jaar
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is hy aangcstcl as Kominissans van Klcurlingsakc wat toc as 'n afdcling bmne die Departement van 
Hinnelandse Sake geskep is. In 1961 het hierdie aídelintJ n vulwaardníc staatsdcpartement lieword 
en is hy bevorder tot Sekretans van Kleurlmjísake Op 30 Junie 1963 tree hy uit die Staalsdiens. 
maar hy bly aan as die persoonlike adviseur van die Minister van Kleurlingsake tot aan die einde 
van 1964 Cedurende hierdie tydperk was hy ten nouste (Jemoeid mct die stigting van die Universiteit 
van Wes-Kaapland in 1961. Hy is die rektorskap van dic inngtinii aangebied maar hy wou dit nie 
aanvaar nic. Mct die selfstandi|?wording van die Umwrsiteit in 1970 het hy die eerste kanselier geword

l)r. I.D. du Plesse was nooit getroud nie. Op 11 Desember 1981 is hy in Kaapstad oorlede.

Vyftien digbundels het uit sy pen Uevloci. In 1937 is hy deur die Suid-Aírikaansc Akadcmic vir We- 
tenskap en Kuns met die Hertzog-prys vir Poesie vereer. nl. vir Vrcemdc Ucftk en Balladcs. Daarbe- 
newens was hv die skrywer van etlike kortverhaalhundels. sprokies en jeuUverhale Dit was juis op 
gmnd van al sy jeugverhale, dertien op daardie tydstip. dat die Suid-Afnkaanse Akademie vir Weten- 
skap en Kuns hom in 1962 met die Scheepers-prys vir Jeuglektuur vereer het. Die groot aantal her- 
drukkc wat sy jeugboeke al beleeí het. is 'n bewys daarvan dat dit gretig deur die Jeug gelees word.

Dr. I.D. du Plessis is die outeur van onder andere die volgende werke:

íhc hed van AU en ander gedigte Kaapstad Nasionale Pers. 1931.

Dée Sprmgbok Kaapstad Nasionale Pers, 1931.

U'gendes van alk; nasies. Kaapstad Nasionale Pers, 1932 

In die Sabie; n hekeldig Kaapstad Nasionale Pen. 1932.

Die silwen>aríng Kaapstad Nasmnale Pers. 1933.

Ike rugby kmon Kaapstad: Nasionale Pcrs. 1934
Stryd Kaapstad Nasionale Pers. 1935

L'it dte ander uêreld Kaapstad Nasionale Pers. 1935

Ike bgdrae ran dte Kaapse Makier tot die Afríkaanse rolkshed Kaapstad NasMtnalc Pers, 1935 

íke uedstrgd en ander rerbale vtr die jongspan Bloemfontein: Nasionale Pers. 1936.

Hallades Kaapstad. NasMmale Pers. 1937.

I reemde Uefde Kaapstad: Nasionale Pers, 1937.

(Utmptade Kaapstad Nasionale Pers.1938

Slaleise bederskat. n sangbimdel rtr dte Kaapse kore Kaapstad: Nasionalc Pers. 1939 

Ike Maleise sameleu tng aan die Kaap Kaapstad: Nasionale Pers, 1939 
Uit dte Slamse buurí Dl I en II. Kaapstad Nasionale Pers. 1939 

íke skat ran Robbenetland Kaapstad: Nasionale Pers. 1940.

Rugby m Rto Kaapstad: NasMmale Pers, 1941.

Goelery Kaapstad: Nasionale Pers, 1941.

Kuatryne Kaapstad: Nasionale Pers. 1941.

Die hart ran Jara Kaapstad: NasMinale Pers, 1942

íke conorado kortverhale. Kaapstad: Nasionale Pers. 1942.

Afnkaanse goëlstoríes. Dl I en II. Bloemfontein: Nasionale Pers, 1942
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Pée ga  lcuelJe perd crt ander Kaupse stones Preti»ru: Van Schaik, 1943.

Skcrmutselmg en skote Pretoru: Van Schaik. 1943

íke verbode ryk kortiirhaU' Bloemfnntem; Nasionale Pers, 1943

LHe i lammende fez KaapstaJ Ume-volksper». 1943

Ike oog ran Hoeddha Port Elizaheth Unie-volkspers. 1944

Land ran ons tudere Kaapstad Unie-volkspers. 1945.

Geircesde iriend Kaapstad Nasmnale Pers, 1946 

liloemlesmg Kaapstad Nasionale Pers, 1947.
A'om reu met my Johanneshurjj APB. 1948

Hallade ran die eensame seeman Kaapstad: Balkema. 1949

Lig en skaduu ee Kaapstad Balkema. 1952

D k mag ran die woord cyfttg essays Kaapstad Balkema. 1952

Verhalende hallades Pretona Van Schaik. 1952.

Goede dood Kaapstad: Nasionak' Boekhandel. 1953.

Ihe sanger, die hose en die hed Kaapstad Nasionale Boekhandel, 1955,

Versamelde prosa Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1960 

Versamelde hallades. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1%1.

Kamo-ccrse Kaapstad. Nasionale Boekhandel. 1965 

l dderlandse rerse Johannesburg: Voortrekkerpers. 1966.

Hasie hy die dam Kaapstad: Human & Rousseau. 1966 

Terughhk Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1967.

Doederomandw en ander Kaapse stories Kaapstad: Human & Rousseau. 1970 
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□  Dte silw en tirmg

Die tweede boek uit mnr. I.D. du Plessis se ni(íby- 
tnlogie. Die silwervarmg, wat as 'n vervoljtreeks 
in Die HuisgenotU jjeloop het, het pas m boek- 
vorm verskyn Hienlie aankondijting sal die skool- 
seuns van ons land as baie goeie nuus besknu. 
Mnr Du Plessis is 'n skrywer na hul wens. want 
nie alleen behandel hy die sport, wat naaste aan 
'n Afnkanerseun se hart lê nic, maar sy boeke laat 
die ideale. wat elke jonj? seun koester, helder voor 
die verbeelding leef. Net so Hretig. soos 'n 
skoolspeler die verslae van die wedstryde, waarin 
hyself verskyn. in die koerant nalees, so sal hy die 
avonture wat mnr. Du Plessis se helde van die 
Spnngbokspan op die rugbyvelde van Nu-Seeland 
deurmaak in Dte siluvn'arm g  volg. Hoewel dit 
maar 'n denkbeeldifie toer is wat Willie, Piet, Tok- 
kie en Sigaret, ons ou vriende van Die Springbok. 
in die land van die silwervanng meemaak, slaajj 
die skrywer daann om die wedervaarditthede van 
die toerspan so realisties voor te stel dat elke jonjt 
leser van sy boek sal voel dat hy al die anjts en 
spannmjt van die toetswvdstryde. wat hy in sy ver- 
beeldinjt daar bywoon, met die spelers en tocskou- 
ers deurmaak. Die boek kan met alle vrymoedig- 
heid aanbeveel word as jteskikte leesstof vir seuns, 
en het ook hierdie groot voordeel dat dit hulle sal 
leer om die Afnkaansc sportterme te jtebruik in 
hul alledaagse gesprekke. Die skrywer streef ook 
daama om die regte sportgees deur sy gesknfte 
te help voortplant en ook hierdie doel word be- 
reik. want wen oí verioor die Sprinjtbokke. wat aan 
sy toer deelnecm, toon die rejtte Spnngbokgees. 
wat alle sportliefhebbers voortjteplant wU sien. Dée

silw avaring  is 'n uitmuntende boek om 'n jong 
seun as 'n jteskenk te gee en behoort een van dic 
populêrste Afrikaanse boeke onder ons jongspan 
te wees.

(Anoniem, Die Kerkbode, 
27 September 1933)

□  Legendes iw i alle nasies

Hierdie soort boek sal vandajt met ope arms in 
die Afrikaanse letterkunde ontvang word. Mnr. Du 
Plcssis is 'n baanbreker op dié gebied en voor- 
sien hier in 'n langgevoelde behoefte aan goeie 
en geskikte leesstof vir die Afrikaanse kind. veral 
as ons maar dink hoeveel boeke van hierdie aard, 
hoofsaaklik oor die Gnekse mitologie. op «lie boek- 
rak van 'n Enjtelse kind staan. Die Afnkaanse kind 
ken nog so weinig "legendes van allc nasics". en 
daarom ls dit verWydend dat mnr. Du Plessis hier 
die leidmg op hom geneem het om 'n groot en 
heeriike land vir ons eie kinders te open.

Die meeste van dié legendes het alreeds in Die 
Kleinspan verskyn. maar is nou uitgegee in die se- 
rie "Almal se Boeke'". (In die verbygaan kan ons 
die Nasionale Pers gelukwens met die nuwe en 
sterk band waann "Almal se Boeke" nou die lig 
sien instede van die vroeëre papierband.)

Mnr. Du Plessis word nes Van den Heever. een 
van ons mees produktiewe skrywers van vandag: 
ons ken hom reeds as digter en as skrywer van 
Die Sprmgbok In sy voorwoord sé hy. “Hierdie 
stones is me vertalings van bestaande ooriewennjts 
nie. Slegs die tema van die oorspronklike is ge-
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neem en in Afrikaame vorm geklee ... maar in die 
aigemeen is rekening gehou met die gedagtegang 
en algemene uitkyk van kinders van ongeveer ag 
tot twaaJf kúr Vandaar miskien die kortheid hier 
van die breedvocnge, lang, oorspronklike verha- 
le. Met snelle vooruitgang en in eenvoudige taal 
vertel hy van die w rke  van Herkules: “van 'n paar 
moet juJle darem hoor."

Die gees van die legendes is egter nie meer dié 
van die oorspmnklike nie. Vir die klassieke Gnek- 
se kind, sou die storie van Herkules, soos deur 
Du Plessis vertel. seker baie snaaks geklink het. 
Sy beelde is dan ook uit die Afnkaanse lewe ge- 
gr>p. “kon niemand op die eiland vir hom kers 
vashou nie."

Ek wou dat Du Plessts mmder sedelessies aan 
die end van byna elke verhaal vasknoop: en wens 
hy het sy gevolgtrekkings liefs teruggehou. Dit ver- 
breek die stemming wat hy by jou gewek het. dit 
versteur die hele atmosíeer. soos dit so dikwels 
die geval by Hooft is wanneer hy die mooiste lieí- 
desang bederf met sy klassieke godename en beel- 
de! Pragtig is egter die beskrywing van hoe Thor 
die reus aanval; dit spreek tot 'n kind. maar dan: 
"Arme Thor! Die gode het hom lekker uitgelag: 
maar dit het hom goed gedoen, want hy het daar- 
na nie so groot gepraat oor sy kragte en sy hamer

• Hnie.
Ons moet ook beswaar maak teen die wyse waar- 

op die vreemde godename. veral dié van Gneke- 
land. gespel word. Daar is wel nog geen vastheid 
hier bereik me (ten spyte van proí. Haarhoff se 
artikels); maar waarom is dit in die een geval Nar- 
sissus en dan weer Acrisius en daama Herkules? 
Waamm is die oorspmnklike -<is nie liewer behou 
in Xarsissus nie? En is die lang name soos Xala 
en Damayanti me onuitspreekbaar vir "kinders 
van ongeveer ag tot twaalf jaar" nie? Hulle is se- 
kerlik nie bekend met sulke Indiese terme soos 
radja nie.

Die skrywer bcgin sy Legendes van alte nasies 
me in htstonese volgorde me maar spnng van Gne- 
keland en Rome na Egipte en Indie. Mooí sou dit 
gewees het as hy getrag het om te laat uitkom waar 
die een of ander saga sy oorsprong het, want se- 
ker tog is dit dat baie van hulle deur die een volk 
van die arder oorgeneem, vermom en hervorm is. 
Dts juis bekend hoe die towerkuns, en gepaard

daarmee die towerlegendes. van die Ooste oorge- 
kom het na Gnekeland en Rome. Hier moes die 
skrywer die kinders meer leiding gegee het hoe 
hulle dieselfde drade by verskillende nasies kan 
naspoor 'n Gebrek ts dit dan ook dat daar geen 
enkel een van die baie Suid-Afrikaanse legendes. 
miskien vervorm dcur die Boesmans in die vroeé 
tye. opgeneem is in dié boekie nie.

Dis werklik 'n kuns om die lang, oorspronklike 
verhaal van Perseus so bondig en kort saam te vat 
en dan nog die wesenlike karaktertrekke daarvan 
te behou. In teenstelling is die gesluedenis van Tn> 
je  alleen 'n hlote opsomming van feite. Maar die 
skrywer is altyd m kontak met sy jong lesertjies 
en hy hennner ons dan ook baie aan die aange- 
name verteltrant van Leipoldt. Dts altyd asof hul- 
le met oop mondjies in 'n knng rondom hom sit 
en luister. Dit kom miskien die beste uit in die 
stone van Rome. En een van die mooistes is Dre 
wonderlike peerboom  van China. Hier maak ons 
kenms met tuwemaars; ons hoor niks meer van 
dic Griekse gode me maar wd van drake: “ver- 
sknklike gedmgte ... wat allerhande vorms kan 
aanneem.” Daar lê 'n waas van heeriike geheim- 
sinnigheid oor die stone van die Reendraak *

Dit kom duidelik uit in hierdie boekie hoe die 
verskillende nasies se kgendes hulle aanpas by die 
omgewing. Dts nie snaaks dat die Eskimo s. wat 
in 'n donker wêrelddcel gehuisves is, stones ver- 
tel van hg en sortskyn nie. Ysland is omnng deur 
die see. en gevolglik die minne In N'igerié. weer, 
hoor ons van olifante en skilpaate. En dan is daar 
so talryke legendes wat spruit uit die mens se on- 
tevredenheid met sy omstandighede en besittmgs. 
Gedung is daar die sug na rykdom by die armes. 
Daarom die Dhe uvnse  in Hongarye of D k  won- 
derlike haar van Serwiê. Glad nie eienaardig ts dat 
die legendes of sagas ’n sedeles mhou me. en 'n 
goue reél ts h ie r wees vnendehk en behulpsaam 
teenoor almal. en jy sal beloon word. ’n Groot ml 
speel die towerkuas. en so dikwels het hekse of 
feë arm kêrels gehelp om 'n pnnses tot vrou te 
kry. Net soos die Grieke en ander nasies het die 
Russe getrag om die verandenngs in die natuur 
met legendes te verklaar. Daarom die pragtige ver- 
haal by hulle van Die sneeukind Die Romeniërs 
verklaar weer Waarom houtkapper 'n lang sna- 
w el het. In Wes-Afrika vemeem ons 'waamm die
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koggelmander kopspeel." Na 'n lang stofie kon- 
kludeer die skrywer "Nou vvect ons waarom d»e 
Eskimo's nooit daaraan sal dnxim om 'n kraai te 
skiet me."

Daar dien nog op gewys te word dat ltï//em Tcll 
glad me pas in die atmosfcer van hierdie lejK-n- 
des nie al mag daar erken word dat die ware ge- 
beurtenus reeds 'n legende geword het. Dit ver- 
breek die illusic by die kind dat hy in vervloë tye. 
omwaas met die mistiese, hom beweeg In verhand 
met Egipteland volg daar 'n algemene vertelling 
van die piramuies, die grafkelders en gehalsemde 
lyke, en eindelik hoor ons van die eenvoudige wr- 
haaltjie van die "Boer". Is dit die bcste voorbecld 
uit die Egipticsc mitologie wat die skrywer vir die 
kinders kon opdis? Waarom me liewer dié van Isis 
of Osins vertel, wat tog mcer verband hou met dic 
Cneke. veral waar hy in sy inleiding self sc: “Die 
kinders sal gou die ooreenkoms tussen die ver- 
skillende verhale bcspeur. (N.B.) Mag dit hulle aan- 
spoor om ook van die talryke Afnkaanse oorle- 
weringe mecr notisie te neem!"

Maar m dic algemeen is ons tog baie gunstig 
gcstem tcenoor die boekie. veral omdat dit baan- 
brekerswerk is en in 'n groot hehoefte voorsien. 
Mag mnr. Du Plessts nog verder gaan in dié ng- 
ting.

(PJ.N .. Ihc Huisycnoot, 
27 Januarie 1933)

□  Dic gcvlcueldc pcrd cn andcr Kaapsc stories

Dr. Du Plessis verdien dic dank van dic kinders 
van Suid-Afrika dat hy hicrdic nccntiental Kaap- 
sc stories uit die mond van die Maleiers opgete- 
kcn cn oorvertel het. Party van dic stories is deur 
die Slamse sc voorouers uit die Ooste hicrheen 
gebnng: ander is stones wat hulle hier gehoor of 
sclf opgemaak het. Dic vcrhaaltjies laat dink aan 
ons bckendc feë-vcrhale, is vol van onmoontlik- 
hede en wonderwerke. maar sal des te meer ge- 
not verskaf.

Die boek is mixii gcbind en maak ’n aantrekli- 
ke geskenk vir die kleinspan.

(J. de V. Hecse. Ons Eie Boek, 
Desember 1943)

□  Die rugby-kmon

1‘ropaganda in baic kesbare vorm

Hierdic rugby-verhaal is dic derdc en laaste van 
die reeks wat begin het met Dic Springbok en 
waarop Dic sUwervaring gevolg het. Die hoofper- 
sone bly diesclfde in al dric die bocke, maar die 
Spnngbokke besoek in elkeen ’n ander deel van 
dic wcrcld. In Dic rugby-kroon is hulle nie meer 
so jonk nie — by hul terugkeer in die vadcrland 
raak een van die vnende al getroud. Op hierdie 
laaste toer van hul loopbaan bcvind die Spring- 
bokke hulle in Engeland. waar hulle om dic in- 
temasionale rugby-louere mccding en die dan ook 
vcrower.

Die feit dat Dic Springbok, wat aan die einde 
van 1931 verskyn het. reeds 'n vierde druk beleef 
hct. is hewys gcnoeg van dic gretigheid waarmee 
hierdic vry leersamc en bocicnde verhale van ons 
rugbv-kampioene gelees word.

As ek juis lees. is hicrdic boekics nie opgestel 
mct die docl om hoë literatuur te lewer nie, maar 
is hulle bedoel as aangename leesstof vir die jeug. 
In die vxKirwoord spreek dic skrywer hom dan ook 
as volg uit: "Mag die werk as geheel (t.w. dic helc 
trilogie) hclp om 'n gesondc sportgees by ons 
ski h ilgaande jeug te verwck. om dic terminologic 
van ons nasionalc spcl te bestendig en om in dic 
behoefte aan kinderlektuur te voorsien."

Dit is dus duidelik dat ons hier te doen het met 
wcrk van opvoedkundigc en ook taalkundige pro- 
paganda. naas die verhaal-interesse, en as s<xla- 
nig moet ons hulle dan ook beoordeel.

Daar is 'n gevaar — en dic aanklag word soms 
teen ons jongmense ingehnng — dat ons net, of 
hoofsaaklik net. veral in die rugby-seisocn. aan 
sport en voetbal dink. En daar is wel grond vir 
hienlie aanklag. want naas sport en goeie gesond- 
heid is verryking van die gees nct so broodnodig. 
Die voetbaljare gaan gou verby, en dan lê daar vir 
ons dic lewe voor, waann ons in baie van ons vrye 
ure en in al die lewensheprocwings aangewvs is 
enkel op eie inncrlike beskawing. En daann en 
daardeur sal 'n voetbalgeheue ons nic help me.

Maar hierdie verhale bied naas die verhcerlikmg 
van sportprestasies en die onvermydelike verenng 
van die konings van die rugby-veld ook leersame 
stof. En miskien kon dic skrywer op hicrdic sy nog
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meer klem gelê het. Dit is bes denkbaar dat die 
mgby-heldc in die vreemde te midde van die Eu- 
ropese beskawint» ook 'n aandjie na 'n teater sou 
gegaan het om na goeie musiek te luister of om 
dramatiese talent te Uaan bewonder. Ook sou hulle 
wel 'n namiddaggie kon gesiyt het in 'n galery waar 
Engeland sc kunsskatte byeenjjebnng is. Of sou 
hierdeur die opset miskien tc pcdagogies geword 
het’ Of sou die skrywer die Spnnjívikke daardeur 
dinge laat doen het wat alte ver van die waarheid 
verwyderd is?

Nietemin het ons hierdie 'n dnetal verhale wat 
spannend is. vlot en in gocie taal opgestel — be- 
paald boekies wat elke seun met plesier sal lees 
en met voorded kan lees.

(Abr. H. Jonker. Die liurycr, 
2 Apnl 1934)

□  Die Sprmgbok

fíekende boek vir seuns nou herdruk

By Nasionale Boekhandel het nou 'n herdmk ver- 
skyn van I.D. du Plessis se bekende Jeugboek Die 
Springbok. 'n Mens wil hoop dat die andcr twee 
boeke in die reeks. ihe rugbykrotm  en fíie silu'er- 
vuring, ook binnekort weer verkrygbaar sal wees. 
Dié drie was vroeer saam in een band.

3.10 Nortjé, Peter Henry 
(20 Oktober 1920- )

Die bekende skrywer. P.H. Nortjé, is op 20 Okto- 
ber 1920 op die familieplaas Klipfontein in die dis- 
trik Willowmore. Kaapland. gebore. Hy is die 
jongste van n gesin van vier kinders. Klipfontein 
lê in die afgelee Baviaanskloof (BobbejaansklooO. 
’n smal trog tussen die Winterboek- en Kougaber- 
ge. ongeveer tagtig kilometer vanaf Willowmore. 
Die lang afstand vanaf die naaste dorp dui daar- 
op dat dit afgelee was met die gevolg dat die ge- 
meenska. in daardie omgewing op sy eie aange- 
wys was vir plesier en ontspanmng.

Hoewel dit hicr en daar in die lig van verander- 
de rugbyTeëls aangepas moes word. het fíie  
Spnngbok. wat die eerste keer in 1932 verskyn 
het en nou sy negende dmk beleef. baie min met 
die jare verouder.

fíte  Sprmgbok, die eerste deel van die "tnlogie", 
vertel van die skool- en umversiteitsdae van Wil- 
lie Venter en Piet Uys, en hul maats. die vetsak 
Tokkie en die skraal rooikop Sigaret.

WiUie en Piet is albei bwe uithaler-mgbyspelers. 
die een senter, die ander losskakel. Die verskil tus- 
sen hulle is dat waar Willie 'n bcsadigde. gcha- 
lanseerde uitkvk op sake h e t Piet net vir rugby 
lewe.

Du Plessis gee in hierdie boeke veel meer as net 
die blote verhaaltjie. In fíie  Spnngbok is dit me 
so opvailend me. hoewel die leser 'n interessante 
kykie in die lewe van die Kaapse Maleiergemeen- 
skap en hul verhouding tot mgby kry. Dit is veral 
in fíie  silw avaring, waar die maats saam met 'n 
Spnnghokspan Nieu-Seeland hesock, dat 'n mens 
so 'n magdom dinge omtrent dié interessante land 
leer.

Vir elke reggeaarde seun is fíte  Spnngbok 'n 
goeie keuse.

(B. de K., Die fíuryer, 
3 Desember 1965)

(Fotograaf Edrich, Slellenboschj



Op sy vader se plaas was daar 'n plaaswinkel wat in dic twintitjcnare hchoort het aan die vader 
van een van ons vonge Eerste Ministers, adv. J.G. Strydom. Naas die plaaswinkel was daar ook n 
plaasskool. die Eendracht Pnmêre Skool. met net een onderwyser. Hier gaan die jong P.H. Nortjé 
vanaf Suh A tot aan die einde van slanderd ses skool. Daama besoek hy die hoërskool op Willow- 
more waar hy aan die einde van 1937 matnkuleer. Die volgende twee jaar studeer hy aan die Oplei- 
dingskollege OudLshoom vir die Pnmére Onderwysersertifikaat. In 1940 gaan hy na die Opleidings- 
kollege Paarl waar hy aan die einde van daanlie jaar die Hoer Pnmêre Onderwysersertifikaat in 
Liggaamlike Opvoeding verwerf.

In 1941 hegin hy sy onderwysloopbaan. Vir die volgende agt jaar gee hy primêre onderwys asook 
liggaamlike opvoeding aan die hoërskole te Douglas, en Umtata asook aan Dale Kollege in King- 
williamstown.

Aan die einde van 1948 besluit P.H. Nortjé om hom akademies heter toe te rus. Die gevolg is dat 
hy hom in die hegin van 1949 aan die Universiteit van Stellenbosch bevind waar hy die BA-graad 
in 1950 en die MEd-graad in 1951 behaal. Die volgende twee >aar gee hy op Riversdal ondcrwys. 
Vanaf 1954 is hy hoof van die Hugenote Laerskwl op VV'ellington. Vir die volgende agt jaar beklee 
hy dié posisie waama hy m 1962 toetrec tot die personeel van die Opleidingskollege Wellington waar 
hy Opvoedkunde doseer. In 1968 is hy bevorder tot vise-rektor van hierdie inrigting In 1982 neem 
hy waar as rektor — die hoogtepunt van 'n lang en vrugbare onderwysloophaan. Op 31 Desember 
1982 het hy met pensioen uit die diens getree.

Aan die hegin van 1983. na 'n verblyf van 29 jaar op Wellington. het P.H. Nortjé en sy eggenote 
na die Strand verhuis.

P H. Nortjé is in 1952 getroud met 'n onderwyscres. mej. Mikie van Zyl van Bonnievale. wat ook 
'n BA-klasmaat was. Uit hulle huwelik is dríe seuns gehore.

Nort)é het op 19-jange leeftyd begin skryf en wel 'n paar verhaaltjies vir die destydse Jongspan 
om langs hierdie weg as student ‘n bietjie sakgeld te verdien. Vir twintig jaar daama het hy mks ge- 
skry’f nie. Op 39-jarige leeftyd het hy 'n behoefte ervaar om ter wille van sy eie seuns, sy jeughennne- 
rínge in verhaalvorm te bewaar. So verskyn Pennie se euur ín 1959. Op versoek van die uitgewer 
het hy die volgendc jaar f)ie gm en ghoen geskryf. Beide boeke was onmiddellik baie gewild en is 
intussen hcrhaaldelik herdruk. Verderv werke volg daama. Donkerwater. 'n jeugverhaal wat hom af- 
speel op die spoeldelwerye van Cnekwaland-Wes. verskyn in 1964. In voetpadse kloof. 'n jeugvcrhaal 
oor die redding van die laaste bcrgsebra in die Kougaberg. verskyn in 1970. In die 
1982-jeugverhaalwedstryd wat deur Sarie en Tafelberg-Uitgewers uitgeskryf is. slaag P.H. Nortjé daann 
om met Die u ildedruif ra l die eerste prys te verower.

Benewens hierdie twee jeugverhale is sy talle sketsverhale wat gereeld in D k  Huisgenoot verskyn 
het, by twee geleenthede gehundel. Hy het ook saam met twee ander skrywers ‘n Afrikaanse leesreeks 
vir die pnmêre skool geskryf. Etlike van sy jeugboeke is reeds in ander tale vertaal en uitgegee. Die 
groen ghoen is ook in Engels, Nederlands en Duits vertaal. Vir sy eerste twee boeke. Pennie se vuur. 
en Die groen ghoen word hy m 1963 deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 
met die Scheepers-prys vir Jeuglektuur vereer.

P.H. Nortjé is die skrywer van onder andere die volgende boeke waarvan sommige ook in Engels 
en DuiLs vertaal is:

Pennie se ruur Kaapstad: Taíclbcrg. 1959.

Die gwen ghocn Kaapstad: Tafdbcrg. 1960

Donkerwater. Kaapstad: Tafdhcrg. 1964

Xuut imder die stnt sketse utt die leue van 'n gesm. Kaapstad: Tafclbcrg. 1967.

/n voetpad se kkutf Kaapstad: Taíclberg, 1970.
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Aan die sonkant 12 skttse. KaapMad Taldbefg, 1971.
Op die snnpad 10 skciw  Kaapstad Taídhcní. 1973,
Miitïu is sc mcnsc gaan boer Kaapstad TafelbcrU. 1973 
lihj o f gly Kaapstad Tafelberg. 1975.

Operasit' sonskyn en ander leesavonture JohannesbunJ Perekor. 1975 
[hiisendblaar Kaapstad Tafelberg. 1977.

Casper. Johannesburg Perskor, 1979.

Die wihledmif val Kaapstad Taíelberg, 1982 

Kíem Hollyivood Kaapstad TafelberR. 1982.

The wild grape tree. Cape Town: Tafelberg, 1984 

Korsies van growue brood Kaapstad Tafelberg. 1989

P.H. Nortjc het saam met Hester Heese ’n Afrikaanse leesreeks, Jeugland. vir die pnmêre skool ge- 
skryf. Hy beskou hierdie ondememing as die omvattendste projek ten opsigte van sy skryfwerk wat 
hy nog aangepak h e t

Jeugland .. Johannesburg: Perskor, 1975.

St. 1 Die gebeim en ander lekkerlees-stones
St. 2 Wiclie-Walic en ander verhale
S t 3 Die kampioen en ander verhale
St. 4 Die monstcr van Wag-'n-bietjie en ander verhale
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□  Permie se m ur

'n Kind sa l die boek nie m aklik neersit nie

Die verskynmg van ’n werklik goeie jeughoek « 
'n venrassende cn verblydende gebeurtenis. Pen 
nie st’ ruur is een van die mooiste jeugboeke wat 
in die afgelope jare tn Afnkaans geskryf is. As ek 
’n voorspelling mag waag. wil ek sê dat dit na my 
mcning net so gcwild gaan word soos Vatrys hulle 
van E.B. Grosskopt

Dit is eintJik ’n opwindende ondervinding om

met 'n nuwe skrywer soos P-H. N’ortjé kennis te 
maak. Sommer op die eerste bladsy kom 'n mens 
al agter dat dié man darem Afnkaans kan skryf. 
maklik en natuurlik en lewendig, soos die meeste 
van ons Afnkaans praat. maar soos hitter min van 
ons Afnkaans skryf, veral nie in ’n boek nie. Die 
taal in dié hoek leef weer. en 'n mens is dankhaar 
vir die bewys van gesonde verset teen die dwinge- 
landy van die geykte woord en wending waaron- 
der ons arme skryftaal, van Langenhown dood is. 
so erbarmlik verskrompel.

'n Ycrhaal met 'n sterk ontwikkelingsgang is
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daar nic in «lie bock nic; tog is dit deurgaans hoci- 
cnd Ek gjo nic 'n hocrskoolkind wat dic hock be- 
gin lccs. itaan dit maklik nccrsit nie. Maar dic trcf- 
krag van dic bock bcrus nie op uitcriike gebeure 
nie. en dáánn lé jujs dic gruot waardc daarvan 
Dit hnng 'n mens cintlik warmtc om die hart om 
'n jcugbock tc lees waann andcr lcwensmhoude 
as spannendc avonturc en noue ontkomings uit- 
gebceld word.

Dic bekonng van dic bock lé eintlik in die lief- 
dcv’ollc herskepping van dic plaaswércld in dic val- 
lei tusscn dic Wintcrbock- en dic Kougahcrgc. van 
dic mensc wat daar in dic Kloof woon cn dic le- 
wenspatroon wat dcur dié mcnse gevolg word.

Die sentrale figuur in die bock is dic s t  IX- 
skoolseun. Henk, wat die kronieke van 'n onver- 
gcctíikc somcrvakansic op s>' ouers se plaas, Se- 
wcfontein. vertel. Sy beste m aat Itasic. gaan saam 
mct hom plaas toe vir die vakansic cn dáár bclccf 
die twee grtK»t dinge. ()pwindendc gcbcurtcnusse 
vind daar wcl plaas. soos byvoorbceld ’n asembe- 
ncmcndc bobhejancjag. n uilbundige palingvan- 
gery, sd f ’n ongeluk wat ampcr noodlottig ls, maar 
dis nic hicrdic dingc wat dic boek so lekker maak 
om te lees nie. Nee. dis veel eerder dic atmosícer 
van dic bock, dic hclc wcrklikhcid van die streek 
wat beskryf word en dic mense wat daar woon. cn. 
5oos ek dit sien, die idcalisticsc lcwcasbeskouing 
wat tot uiting kom.

In oom Rooie se plaaswinkdtjie wat so raak be- 
skryf word. kom die bruinmense van dic streck 
hul benodigdhede koop:

Ek verstom my vir (fic dndelose geduld waarmee 
hy dic hrutale opdragte van dic lekkerivwe. die 
knacnde geteem van 'n tanddose ou gryskop en 
dk- skugtere fluistenngs van die Meintiws aan- 
hoor. en dan vlug en sekuur met sy kort. vet arm- 
pies dic tiekie se Iraigtwak. penme se vuur. en 
daler se semp' raakvat en links cn regs (K ir die 
toonbank stooL

Daardic Peim k se vuur ts dic inhoudc wat aan dic 
lewe lig en warmtc gcc cn die mcns 'n beskuttin- 
kic bied as dit bcgin donker word. Dic Permie se 
ruur is 'n vertroudc omgcwing waar n mcns voel 
dat jy tuis hoo rt dit is 'n goeie mcnshkc verhou- 
ding. tusscn oucr en kind. tusscn die jong mcns 
en dic ou mcns. tussen man en jong meisic, tus-

P H N O R T J E

scn blank cn níe-blank. Dic Permie se ruur is die 
nKKik' wat daar in dic lcwv is cn dic vreugdcs waar- 
van 'n mens jou hart nic hoef terug tc hou nic. 
Dit is dit* Pcrtnie se vuur wat hierdie boek die 
Afrikaanslesendc jeug bied.

Mag ons dic hoop uitsprcck dat dic skrywvr nog 
méer sulkc mixii bocke vir die jeug sal skryf. Mis- 
kien sal hy in 'n volgende wvrk hom daarop kan 
todé om 'n hegter eenheid in «lic opsct van sy boek 
te vcrkry, moontlik dcur díe persoonlikhcidsgroei 
van een of meer van sy hooífigure sterker uit te 
bou. moontlïk deur groter konsentrasie op één 
sentrale gebeurtenLs. Ons wag met gecsdní op sy 
volgcnde boek.

iAudrev Blignault, Die H uisgem ot, 
4 Maart 1960)

C  Permie se vuur

Seuns sa l dié bock m et oorgaue geniet

Dis gewoonlik 'n kenmerk van die bcste gehalte 
jeuglektuur dat die skrywvr alles wat hy te vvrtel 
hct. ten volle gcniet. Sovee) genot spreek uit P.H. 
Nortjé se vertclling van hoe twee seuns hul somer- 
vakansic op 'n plaas dcurbnng. dat dit elkc scun 
wat hierdie bock lees, moet laat watcrtand.
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Onder die beskíkbare jeugboeke is Pcrmic se 
vuur iets bcsonders. — nie net 'n variasie op die 
ou tema van spanning en avontuur volgens die re- 
sep van helde en boewe nie. maar 'n kromek van 
die bedrywighede van 'n klein boeregemeenskap 
uit die klooí tussen die Kouga- en Winterhoek- 
berge.

Dis 'n aígesonderde gemeenskap dié. mct 'n eie- 
soortige lewe en wêreld "Avontuur" is daar wel. 
soos elke seun gedurende 'n somervakansie sou 
kan geniet; en die mense en hul milieu, met so- 
veel lieíde weergegee. tKirtuig soos selde in ons 
jeuglektuur.

’n Verhaal in die gewone sin van die woord is 
dit nie; eerder 'n beskrywing. met vermaaklike en 
spannende voorvalle deurspek. waardeur die le- 
ser die mense van die klooí en hul gewoontes leer 
ken. grotendeels deur middel van hul eie geunge 
boeretaal.

Van die staanspoor is die belangstelling gewek 
m hul verhouding tot die leweaslustige dogters, 
Miems en Marie.

I lccrlik vermaaklik is hul rit in die "kontrepsie" 
— 'n eienaardige tremkaravaan. deur Henk se 
broer gebou. Die boeiendste cpisode is beslis die 
strategie.se jag op die trop bobbejane. Dan is daar 
nog die spannende palingvangery , en die vrolike 
volkspelctjies op (Xijaarsaand ... Dit alles hruis van 
lewenslus en vrolikheid, in 'n vlotte, opgewekte 
verteltrant.

Of die boek in elkc opsig bevredig? Vir my is 
daar af en toe w d besonderhede wat onverwerk 
en onnoodwendig bly. Miskien ook moct die skry- 
wer waak teen die neiging om die ' boeretaal" of 
seunstaal té díkweLs te gebruik. En hoewei ek oral 
die gesonde humor en goeie sin vir waardes hoog 
skat, kan ek tog nie die staaltjie in die eerste 
hoofstuk as suiwer grap beskou nie.

Tog is die slotsom dat hierdie boek 'n belangn- 
ke bydrae tot ons jeuglektuur is. "Soos die ou 
Kleurling 'Pcrmtc sc vuur' gaan vra by die winkel- 
tjic, so leef hieniie mense, genng en beskeie. maar 
in 'n weelde en rykdom wat geld me kan koop nie." 
sé die stofomslag.

Dis 'n boek wat seuns — en sekerlik ook som- 
mige dogters — met oorgawe sal geniet!

(A.U., Die Hurycr, 
29 Januarie 1960)

□  í ) k  groen ghocn

P.H. Nortjé se eerste boek, P e m k  se vuur. het 
ek me gelees nie, maar die gunstige bespreking 
daarvan het my daartoe gebnng om nou sy twee- 
dc. D k grocn ghoen, te lees. Hy is sonder twyíel 
'n baie welkome toevoeging tot die klein aantal 
skrywers van goeie. knap geskrewe icugboeke in 
Afrikaans!

'n Betoog oor die vereistes van goeie jeugboe- 
ke wil ek nie hier probeer afsteek nie. maar twee 
lyk my essensieel: tcn eerste moet die stof — hoe 
dan ook — interessant wees, so interessant dat 
'n jong mens nie maklik die hoek opsy sal sit en 
liewer iets anders gaan doen nic; ten tweede moet 
dit goed geskryf wees. in suiwer. en as dit moont- 
Uk is, sprankelende taal.

ÍMe grocn ghocn, hoewel die stof daarvan hoe- 
genaamd me sensasioneel is me. is wél interessant. 
al kon die skrywer miskien die verskillende episo- 
des van dié verhaal nog hegter gebind het; en dit 
is beslts goed geskryf. met ‘n verrassende hante- 
nng van die Afnkaanse boeretaal.

Interessant? Ja. ek hoop ons kinders. ook in die 
stede. sal dit nng interessant vind om te lecs hoe 
Sewefontein se bende, die sg. "Spartaanse Rui- 
ters" hulle mspan om 'n maat na die hoërskool 
te kry, hoe hulle douvoordag op 'n hoontjieland 
swoeg. jag. berg klim. konsert hou e.s.m.

Ja. maar dit was nie soseer die “storie" wat vir 
my. gesofistikeerde leser. aan die lees gehou het 
nie. O nee! Veel eerder Nortjé se vonkelende boe- 
retaal. Ek gee net één staaltjie:

Daar's ongeduld m die donker hruin oé soos hul- 
le die wollenge maanhaar van Bosrug volg en ck 
weel nét hoe ou Vroutjie nou met Pa se bloed 
werk Die teken vir dke werksman op Seweíon- 
tein is geen horiosie of klok nie, maar ou Vrou- 
tjie, dié groot noem-noemhos wat soos 'n vet na- 
turellevrmitjie op die kruin van Bosrug staan As 
sy haar eers uit die vuilswarl skemer van die wil- 
dcpruim- cn kruisbcssiebosse rondom haar los- 
gemaak het. dan kom 'n weriuman nie meer op 
Sewefontein se werf aangesit nie.

(W.E.C.L.. ík c  Volksblad, 
23 Februane 1961)
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□  Oie gnxm  ghoen

Dié tweede boek deur P.H. Nortjé is werklik nog 
mooier as die eerstc een, Permk se vuur. wat ver- 
lede jaar verskyn het en met groot geesdnf ont- 
vang is. Dií’ groen ghoi'n het dieselfde vonkden- 
de lewensdrif. dieselfde warm werklikheid van 'n 
mens en plek wat f'ennie se ivu r  tot iets beson- 
ders itemaak het. Maar daarby het dié boek nou 
ook iets wat nog in die eerste boek ontbreek het: 
die bindstof van 'n werklik boeiende verhaal wat 
die plek en die mense en al die lekker, interes- 
sante dinge wat hulle doen. in 'n mooi. afgenmde 
geheel saamvat.

Dié verhaal loop eintlik met drie drade deur die 
boek. Die Spartaanse Ruiters, avontuurlastige ben- 
de in die Pnmêre Skool Kendracht, neem hulle 
voor om hul behoeftige skoolmaat, Thysie, son- 
der sy medewete te help om genoeg geld byme- 
kaar te kry om dorpskool toe te kan gaan. Dié 
geheime ondememing staan bekend onder die ko- 
denaam Die groen ghoen. Dit is die eerste en 
sterkste draad in die verhaal.

Die tweede draad is Die Ruiters se besluit om 
die tergende geheim van o<»m Kortetjie se Geel 
Deur op te los Kn dan is daar nog 'n derde draad, 
dié van die Bngelse kinders se koms na dre plaas- 
skool en die beroerrng wat daarmee in twee van 
Die Ruiters se gemoedere kom.

Die spanning wat deur dié dnevoudige verhaal 
opgehou word. word goed volgehou tot aan die 
einde. wanneer die geheim van oom Kortetjie se 
Geel Deur op verrassende wyse opgelos word, die 
ondememing gmen ghoen sy doel hereik en die 
twee EngeLse lunders hulle plek as volbkied Klo- 
wers mneem.

Wat dié boek met aJle goeie jeugboeke gemeen 
het, is die cxwtuigende werklikheid van die lewens- 
beeld wat die skrywer skep. As n mens die boek 
klaar gelees het, ken jy Die Klooí en sy mense asof 
jy werkltk tussen hulle gewoon het. Jy het sous- 
boontjtes gcéet in die gloed van die pendonng- 
houtkole voor die ou Dover-stoof in die kombuis 
op Sewefontein. Jy het die korsie van jou bruin- 
bnxid in 'n blikkie turksvystroop geweek op die 
gruisplaatjie agter die kcwniebosse by meester V'an 
Rooy se skool. Jy ken die lekker winterruik van 
kareehos en losgeploegde kluite en fluitjiesnet en

die gesellige geluid van bleshoenders wat opvlieg 
uit die vleisloot se sluis. Jy wect hoe dit voel om 
bo-op 'n wiegende wavrag boontjiestoele mied toe 
te ry en hoe ’n mens bitter word agter jou kiewe 
as jy aalwvnsap tap. Die skrywer herskep 'n wê- 
reld wat hy ken en liefhet fhe louterc lewensvreug- 
de in die boek doen weldadig aan.

Dat die skrywer aan die gode in die mens glo, 
word bewys devir die menslike verhoudinge wat hy 
uitbeeld. Dit doen 'n mens se siel giwd om te lees 
van ouers en kinders wat pleks van smeulende 
gnewe en hooglopende botstngs tog 'n bietjie ple- 
sier het aan mekaar. Dit ontroer 'n mens om te 
lees hoe n ou mens soos oom Poon Musikant as 
'n boeiende persoonlikheid deur die kinders aan- 
vaar word. En die skrywer se siening van rasse- 
verhoudinge — tussen Engelsman en Afrikaner, 
tussen blank en nie-blank — wat ongedwonge op 
’n menswaardige vlak verloop is ook iets waarvoor 
’n mens in hicrdie dae dankbaar kan wees.

Aan die grond van die skrywer se lewensbeskou- 
ing is die vaste geloof dat dit vir mense lekker is 
as hulle vir mekaar iets kan doen. soos Die Spar- 
taanse Ruiters — ja. eintlik almal daar in Die Klcx»f 
vir Thysie gedoen h e t

Elkc kind wat Afnkaans ken, móét hierdie heer- 
like bock lees.

(Audrey Blignault, Ihe Huisgenoot, 
3 Februarie 1961)
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3.11 Joubert, Gert Jacobus 
(4 Januarie 1907- 
6 Maart 1966)

Gert Jacohus Jouhert ls op 4 Januarie 1907 in die 
Oos-Vrystaatse dorpie, Kestell, gebore. Hier het 
s> vader, J J. Joubert, in die distnk geboer. Hy was 
die enijiste kind uit 'n tweede huwelik Op vierja- 
nge ouderdom, in 1911, verhuis die gesin na 
Transvaal en vesbg hulle op die plaas ( inverwacht 
in die distrik Ermelo

Hier op Ermelo het die ><>ng Gert later skoolge- 
gaan Ongelukkig moes hy weens omstandighede 
die skool na die afleggmg van die standerd 
9-eksamen verlaat Na sy skoolloophaan word hy 
voltyxls bocr op Onverwacht. In die koue winters 
het hy met sy skape na die Laeveld in Swaziland 
getrek waar hy grond vir die doel gehuur het. Dit was dan dat hy saans om die kampvuur Nederland- 
se. Engelse en Skandinawiese jeugverhale en sprolues gelees het

In 1934 is sy eerste vrou, Anna Pienaar, met wie hy slegs elf maande getroud was, oorlede. In 1938 
is hy weer getroud en wel met Isabclla Comelia Pienaar, ‘n niggie van sy eerste vrou. Hierdie huwehk 
vind plaas tydens die Ossewatrek in 1938 en wel by 'n ossewa by die Rooiwal-skool. distnk Ermelo. 
Uit hierdie huwelik is twee seuns gebore. Isabella is op 1 Desember 1983 oorlede. Hiema is G.J. 
Joubert weer getroud en wel met Mimmie Gouws.

G J. Joubert se eersle kortverhaal. "Oom Jannie moct verskyn ", het in die uitgawe van 27 Maart 
1936 van Dte Huisgenoot verskyn. Op aanmoediging van die redakteur het hv gereeld verhale vir 
Die Huisgenoot geskryf. Twee bundels kortverhale, Steiltes in 1938. en Penu<arteb in 1945, het ook 
verskyn. Hicma hct daar ’n lang tyd verloop voordat prof. F.V. Lategan en mnr. Ben Olivier. destyds 
hoof van die uitgewersafdeling van Nasionale Boekhandel in Bloemfontein, hom weer sover kon kry 
om te skryf. Na ’n persoonlike besoek deur laasgenoemde twee here aan Joubert op sy plaas, hegin 
hy skryf aan Oupa Landman se viool. Hierdie boek voltooi hy binne dne weke nadat hy elke dag 
’n hoofstuk geskryf hcL Nadat hy die manusknp aan prof. Lategan voorgelê het. skryf prof. Lategan 
op 21 November 1950 aan hom: “Joubertjie — jy het ’n mooí boek gemaak. Sê vanaand dankie dat 
dit jou gegun is."

Oupa Landman se viool is in 1951 gepubltseer. Hierdie boek is tot ’n groot hoogte outobiografies. 
Dit ts die verhaal van Gert Joubert se lewe. Die hootkarakter, Johan. ts hyself. Die plaas l-ankverwag 
is in werklikheid die Hoëveldse plaas Onverwacht. Hierdie boek is reeds herhaaldelik heniruk en is 
dikwels vir eksamens in al vier provinsies se skole voorgeskryf.

fFoto Tunis Kmget Studms. Ermeh)
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Dertien >aar laler. in 1%4. bekroon die Suid-Afnkaan.se Akademie vir Wetenskap en Kuns hierdie 
boek met die Schccpers-prys vir Jeujjlektuur Hierdic tockcnninfl hct G J. Joubert op 27 Junie 19W 
in Pretona ontvang. Maar sy eie jjemeenskap het hom me vergeet nie. Op 3 Septmber 1964 het die 
Afnkaanse Skakelkomitee van Ermelo hom tvdens 'n geselliíiheid iJehuldiji vir sy prestasie.

Nog voor Oupa ÍMndman se viool versk>-n het. skryf Markus Viljoen, destyds redakteur van Die 
Huisgenoot in sy boek n Joem alis vertel <p. 127-128) soos volg oor C J . Joubert

Hy is by uitstek die skrywer wat dic wcl cn wee van cbc boerdcwe in Oos-Transvaal uitbccld — dic gcsuk- 
kcl met die skapc gcdurcndc die bittcr koue wintcrs op die Hoeveld. dic wind wat sncrpcnd oor dic brutn 
bulte waai; dic skielikc mis m dic nggcndc. wat dic vogtighcid aan Ntomblarc cn draadhcmimts skiclik 
tot yskccltnes omtowcr. wat soms 'n nnkclcndc gcluid in dic bomc laat hoor as dic windjie cffens stoot: 
hicrdie hardc. onvrugbarc cn vedetsendc wcrcld, met sy taai hotnotsgras en suur vleic. is die ' MalótiV 
land" waar GJ. Joubcrt sc kunstcnaarsgees op sy gclukkigstc is. Want hy ken dit dcur cn dcur. met al 
sy luime en gnllc, sy lidlikc vmsondcrgangc cn in dic woestc ongctcmdhcid van sy dondcrstorms in die 
somcr Dit ts dic wêreld wat in die somer vricndlik kan glimlag soos die daglumicr, maar in dic wintcr 
koud en kil kan wces soos die Noordclig.

Weens die. menslik gesproke. ontydige en tragiese dood van G J. Joubert op 6 Maart 1966 hct daar 
slegs dne boeke van hom verskyn. maar sy nagedagtenis leeí voort in Oupa Landman se viool. Hierdie 
drie boeke ts:

Stetítes. Kaapstad: Nasionale Pen, 1938.

Pemvorlcls Pretoria: Van Schaik. 1945

Oupa Landman se vioul. Kaapstad: Nasionalc Pers. 1951.
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□  Lanklaas is ‘n vcrhaal ín Afnkaans mct soveel 
gecsdní vcrtel soos wat ons aantref in Oupa Ixm d 
man se viool. Soos 'n hcwige haelstnrm laat op 
’n somersmiddag. so is hierdic roman. Die skry- 
wer sleep jou mee en hy los jou me voordat jy die 
vcrhaal enduit gclccs het nie. Die ascmberowcn- 
de vaart waarmcc dic kunstcnaar vertel. word ge- 
skep deur ’n besonderc taaltegmek: 'n "geesdnf-

tige" sinsbou en woordgebruik waar hcrhaling. 
hervatting. parallehsme cn vcrkorting 'n hclang- 
nke rol speel en veral die gevoels- en modale 
woord veelvuldig gebruik word, en dan veral sy 
aanwending van kennis van die plaaslewe en sy 
wcienng om die aandag aan iets te skcnk wat nic 
met die boerdery te doen het nie.

Dit is die vemaamste verdienstelikhede van 'n
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roman wat baie gelees sal word, wat baie venieeld- 
heid van mening sal uitlok en wat onteensedik >vr- 
dienstelike bestanddele bevat.

Teenoor die verdienstelikes staan heelwat 
bestanddele wat minder verdienstelik is. Meas lees 
die roman met groot geesdríf. en as dit af is, nog 
op dieselfde middag, dan merk jy dat die boek 
gcen nawerking in jou gees het nie. en jy begin 
jou rekeaskap gee van hierdic verskynsel Waar- 
aan is dit toe te skrywe? Wat in die roman self 
lei tot vervlugting van die indruk op die gces?

Die ergste is seker die konsepsie van die karak- 
ter van Johan Hy is 'n egte romantiese held. uit 
die ou skool: meesterlike vioolspeler, uithaler- 
lcerling. beoefenaar van die bokskuns soos wei- 
nige, en nog meer — met die bypassende liggaams- 
bou. Hy kan alles en ken alles in die oortreffende 
trap. Dan die uiters romantiese trek van 'n oupa 
wat saam vioolspeel — wat die boek sy naam be- 
sorg, 'n volmaakte liefde wat sterf voor die natuur- 
likc voltooiing daarvan, en die misúeke voorwete 
van díe dood. Johan word beskryf as 'n geniale 
violis, maar daarby oefen hy nooit nie. doen aller- 
lei inspannende wvrk wat die hande moet vergrof 
en die vingcrs hulle soepelheid moet ontneem. Dat 
Johan ondcr die omstandighede wat in die roman 
staan, tog nog daann slaag om goddelike musiek 
aan «lie vioolsnare te ontlok in pleks van aakligc 
kattegejammer, is blote romantiese versinsel, die 
saamspeel van ( hipa Landman ten spyt

Dit is jammer van Johan, want in ander gevalle, 
seifs oomblikke in die lewe van Johan. kry ons tog 
besonder geslaagde bestanddele. Dink maar aan 
die simpatieke Apnl, en verder aan Johan waar 
hy besig is om mure te stapel of om groente uit 
te haal vir die pot — voorvalle waarvan die uit- 
heelding besonder belowend begin, en dan skie- 
lik verslap. maar wat nietemin daar is om ons oê 
oop te maak vir die venlienstelikhede van die 
skrywer.

Op die verdienstelikhede in die taal het ek reeds 
gewys. Kyk 'n mens egter dieper, dan merk jy dat 
alle fonkeling nie goud is nie. So is daar tallose 
ou beelde, wat niks meer sé nie: "Mnr Smith se 
senuwves is die afgelope week rou geskaaf deur 
die matnek-eksamen wat vlak voor die deur staan 
en elke dag soos 'n sknkwekkende gestalte voor 
hom oprys": •'somber gedagtes trap swaar en seer

deur sy gemoed"; “en soos suiwcr saad op goeie 
grond geval het”; “soos 'n boom wat stil en alleen 
op 'n hoê kop waghou oor die velde” ...

Die heel eerste sin van die boek lees só: "Skoon 
en donker en vol nuwe belofte lê die grond met 
stuwende lewe wat weer verjongde groeikrag ge- 
put het uit die goeie aarde” — praghge volsin met 
ntme en getower met wiMirde. veral met die duiste- 
re toespeling op gm nd  en aarde. maar probeer 
'n mens jou dit veraanskoulik. ontdek jy die holle 
opgeblasenheid daarvan. Dit is veriitcratuurde taal 
wat alle illusie van wvrklikheid mis en oplaas ver- 
velig word: "stuwende lewe, roeriose middag, die 
goue dag. ryk dag. suiwer saad. wagtende grond. 
kosbare hennnenng, suiwer hart, hoë vlugte, ver- 
afgood" ...

Daamaas klein taaljuweeltjies soos in die 
gesprekke tussen Johan en Apnl, Johan as dry- 
wer, Johan met sy gedagtes waar hy mure stapel...

Wat is die grondliggende gebrek wat hierdie ro- 
man in sy voeë laat los trek heL5 Oorhaastigheid! 
Ons beseí dit waar ons die beskrywing van 'n don- 
derstorm beleef op p. 149-150. Hiervoor het die 
kunstenaar slegs 'n bladsy en 'n kwart nodig. As 
ons dit eers só insien. word die ander gcbreke vir 
ons duidelik. Dan besef ons waarom die boek ons 
aan so baie andcr laat dink: die appelblou skim- 
mel van Visser, bekende werk van ander gewilde 
romanskrywers. Die skrywer het hom self me die 
tyd gegun om sy mgewing in hom te laat bestnk 
nie. Oupa Landman se n oo l was bestem om tc 
word die verheeriiking van die grond. en dit be- 
vat wvrklik al die bestanddeie wat nodig is vir so 
'n verheeriiking. Maar dis bederf deur oorhaastig- 
heid. Joubert het nie geduldig. soos 'n man wat 
mure stapel. sy woorde uitgesoek. gepas en ge- 
meet om te kyk of dit in 'n bepaalde verband pas 
me Hy het nie sy karakters voldoende deurskou 
en hulle in ewewig tangs mekaar opgestel mc. Sy 
liefde vir die grond en vir die bedryf van die boer 
het nie ongedwonge gcvioei in woorde wat ook 
tot ons harte spreek nic, wat ons dwing. soos 'n 
pyn. om dae lank daarmee rond le loop omdat dit 
ons op ’n verborge manier verryk en veredel het 
nie.

Die oordeel klink mtsben hard. Maar vir 'n man 
met die onbetwisbare talent van Joubert kan ons 
dit sc. en hy moet dit kan verdra: van ons belofte-
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rykste kunstenaare ven»ag ons toegewyde. gedul- 
áigc arbeid. want slegs langs dié weg is die hoogste 
te hereik Veral ons prosaiste is in die aígelope 
jare verwen deur 'n oorgrehge mark van tydsknf 
en skemahoek. met alte weinig gunstige uitson- 
dennge en het gewoon geraak daaraan om 'n ro- 
man binne veertien dae of ses weke af te rammcl 
op die bkmasncn Daarom het ons romankuns ge- 
wnrd wat dit is Joubert ly nie aan onmag nie. maar 
aan oorhaastigheid. Die grootse hoereroman wat 
hy aan ons letterkunde wou gee. bly hy nog 
skuldig

(Abel Coetzee. Tydskrif rir 
U ’tterkunde, Maart 1952)

□  Die twee bundeLs kortverhale en sketse van 
hierdie kunstenaar het sy groot kennis van en lief- 
de vir die plaas betuig. In Oupa Landman se w- 
ool het hy na hierdie tema teruggekeer en een van 
die interessantste romans van die jaar gelewer Dit 
blyk egter gou dat die tema met allerhandc onge- 
wone romantiese trekke verweef is.

Sommer van die begin af is ons m  die verhaal 
en ons leef saam met die held waar hy met die 
kortgebakerdc onderwyser bots en dit goed uit- 
kom dat sy gcdagtes. selfs in hierdie spannende 
eksamentyd. by die wunvende mielielande van Oos- 
Transvaal is. Sy ouers het hom egter vir die pre- 
dikantsamp hestem en soos hy die plaas ideakseer. 
idealiseer hulle die taak van 'n dominee. Hulle 
besluit egter om die seun 'n jaar lank op die proef 
te stel en hom dan finaal te laat kies.

In hierdie kort tyd het die seun getoon waartoe 
hy m staat is: die baie mure is weer opgestapel. 
die drade is reggemaak. in die Laeveld met die 
skape het hy in die druê winter harde bene ge- 
kou, maar by dit alles het hy moed gehou en dic 
plaaslewe al liewer gekry. Uit enkele. besonder 
geslaagde bnewe blyk dat hy in hierdie tyd veral 
deur sy nooientjie. 'n skoolvriendin, besiel is. Haar 
dood het hom byna gebreek. maar danksy 'n jong 
spogperd wat hy getem h e t het hy na 'n paar jaar 
sy ewewig teruggekry.

Hierdie deel van die verhaal is nie danig roman- 
ties nie Met die oupa-tema kry ons die werklike 
romantiek. Oupa Landman na wie die kleinkind
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lyk en aard, was in hart en niere boer. Die volk 
het van hierdie ooreenkoms gcpraat. \Teemde 
mense het hom daarop geëien en dit het sy ouers 
elke dag meer getreí. Nes sy oupa was hy lieí vir 
die ou vtool en kon dit goed bespeel Telkens wan- 
neer hy speel. verbeel hy hom dat dit eintlik Ou- 
pa is wat speel By verskillende ander gelecnthe- 
de is dit of hy van die teenwoordigheid en steun 
van hierdie geidealiseerde man bewus is. En dit 
besiel.

Die oupa-tema is 'n goeie vinding. Dis roman- 
ties, teer en suggestief. Die kontinuïteit van die 
plaaslewv deur die verskillende geslagte word daar- 
deur goed gesuggereer. Idealisering pas daarby; 
dit word ’n bron van besieling en versterk die 
plaasliefde Dit bríng iets geheimsinnigs in die 
boek en laat aan reïnkamasie dink.

Oor hierdie tema kan daar verskil van mening 
bestaan, maar nie oor die kundige en geesdríftige 
plaasuitbeelding en aansteeklike arbeidslus nie. 
Malherbe, Sam Hobson, Steyn van Kiwiyen. Pot- 
gieter. Pasch en Joubert het in die afgelope jare 
’n ander toon in ons plaasverhale gebríng. Hulle 
gee die plaaslewe met sy moeilikhede en sy 
vraagstukke. maar ook die vreugde wat die arbeid 
met sy oorvloedige vrugte bring. Hulle is in die 
aarde gewortel en moet daarvan getuig Hulle Ls 
vol nuwe planne, maar uit alles straal die piëteit
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vir die (Hie. Dit word 'n voorUetting van ’n tradi- 
sie, maar daarbs word dic nuwc nie veronagsaam 
nie.

Ons het hier ’n boek vol geesdnf. vol daadlus 
My word gedra deur ’n lewenslustige styl en 'n 
heeldryke laal wat gelaai is met tekenendc beelde 
uit die plaaslewe. (Die k-wensmmgde laat soms aan 
Palliïter van Timmermans dink.) Hoe laat hy ons 
nic sien wat hy gesien het nie. Daar is talle prag- 
brokke in die werk. Van ’n skynbare nietigheid 
soos die drywe van 'n span osse of donkies maak 
Joubert iets besonders en, wat veral van belang 
is. hy koppel dit aan die leser se eie ervanngs Hy

gee dus oneindig meer as wat op die oog lyk. Naas 
die realisme. die romantiek en die poësie kry ons 
af en toe geestige afwisseling.

Die boek is vol besielende, posibewe btKxlskap- 
pe. Dit moet ons verwag in ’n roman waar ons met 
vooruitstrewende boere wat deur ’n mede-boer 
geskep is, le doen kry. Hindcrlik is dit n<xnL Ons 
is net dankbaar vir hierdie fris boek van Joubert 
wat na my oordeel deur verskillende soorte lesers 
geniet sal word. maar veral deur dié wat in hul har- 
te boer is.

(M.S.B. Kntzinger. <Ms E k  Roek, 
XVIIKl); 1952)

3.12 Rouwer, Albertha Maydalena (16 Maart 1920- )

In 1962 ontvang Alba Bouwer vir die tweede keer die Scheepcrs-prys vir Jeuglektuur. Dne van haar 
boeke, naamlik Katrientjie ran Kecnveder, Stories ran Bergplaas en Stories ran Ruyswyck, het vir 
hierdie prestasie gesorg. VoOedÍge biografiese bcsonderhedc oor Alba Bouwer word in paragraaf 2.4 
verstrek

□  As 'n kind  m ooi soet yaan slaap

Vir al wat kmd is — en vir baie grootmense ook 
— sal dit die lekkerste nuus van die jaar wees dat 
daar pas 'n nuwe kinderboek deur Alba Bouwer 
verskyn het: Katricntjie ran Keerueder,

Dis ’n pragtige hoek oor 'n dogtertjie. nie dié 
slag oor Alie van Rivierplaas me, maar oor Ka- 
tnentjie van Keerweder. Só begm dit; "Katnen- 
tjie is 'n dikketjie. Nou nie potjie-dotjie-ronde-rol 
nie. Sommer net 'n dikketjie.''

Is dit nie om van vreeslik lekker te loy nie! Nie- 
mand anders as Alba Bouwer begin 'n storie só 
soos ’n oonddeur wat oopgem.uk word as (laar 
klapperkcwkies binne-in bak nie. En die beste is 
dat 'n mens wéét dis nie net daardie eerste ruikie

wat so lekker is nie. Nee. dit sal aJles één groot 
lekkerte wees. net soos Stories ran Kirierplaas 
en Nuuw Stories i>an Rivierplaas en Abdoltjie.

Katrientjie woon op Keerweder. 'n plaas binne- 
in ’n dorp. Net soos vir Alie en vir Abdoltjie is dit 
vir Katrientjie elke dag wxmderlik om te lewe. By 
haar op Keerweder woon Ma en Pa, Ouboet wat 
al skwilgaan en Tina Tierat wat in die kombuis 
werk en die wasgoed was en die mooiste stories 
kan vertel Maar mooier nog as die stories wat sy 
vertel, is die liedjie wat Tina Tierat altyd sing:

O. die boldae met dic wipstcrtjic 
Het 'n snoetjie wit soos room,
En as 'n kmd mooi soet gaan slaap,
Sal hy baie dinge droom.
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In d»e eetkamer op Keerweder staan die oupahor- 
losie wat lank. lank Kelede uit Transvaal Vrystaat 
toe gegaan het en toe weer uit die Vrvstaat Kolo- 
nie toe jjeknm het. Katnentjie wect dat daar haie. 
haie blink ure agter die oupahoriosie se gesitf lê. 
Van so 'n hlink uur van lank gelede vertel die ou- 
pahorlosie haar soms.

Hy wrtel vir haar van die Paul Kruger-pond wat 
weggcraak het en weer gcvind is op die lanj} reis 
toe die oupahorlosie van die Vrystaat aí Kolonie 
toe gekom het. en van die stormnag toe die eck- 
honnkie uit die eikeboom voor die agterdeur ge- 
waai is en die molle die grond sag gemaak het so- 
dat hy me moet seerkry nie.

Katnentiie vra vir almal om stories te vertel Ou- 
ma Vrystaat vertel vir haar die pragtige storíe van 
die dag toe Oupa huis toe gekom het terwyl hy 
op kommando was in die Anglo-Boere-oorlog, en 
Ouma die plan gekry het om hom in die tapyt toe 
te rol om hom só weg te steek vir die Engelse sol- 
date wat kom soek het na hom. Tina Tierat vertel 
die storie van Kaatjie Kaaiman wat vir 'n mens op 
die loer sit as jy >ou met onwcttige dinge hy diep 
water ophou.

En Katnentjie helcwe self wonderlike stones 
waarvan net sy en die oupahodosie weet: hoe dit 
gebeur het dat die knop van die nuwejaarsblom 
in die nag oopgaan, en hoe dit eintlik die oupa- 
horiosie was wat vir Katnentpe wakker gemaak het 
toe die kool vuur uit die kaggel op die tapyt geval 
het en die huis amper afgehrand het.

Vir enige kmd tussen die ouderdom van vyf en 
tien sal dié boek — lieflik geillustreer deur Katn- 
ne Harries — die allermooiste Kersgeskenk wees. 
Soos al Alba Bouwer se kinderboeke is ook dié 
boek pragtig geskryf. met fyn mlcwing in die ver- 
beeldingswêreld van die kmd. met 'n meesteriike 
hantenng van fantasie en skcppmg van atmosfeer 
— en natuurlik met 'n beheer van keurige Afri- 
kaaas wat werklik aan Alba Bouwer se prosa die 
stempel van suiwer kuns gee.

Katricntjie ran  Keerweder is uitgegee deur 
Taíelberg-Uitgewers.

(Audrey Blignault, Sarie Marais, 
6 Desember 1961)

D  Katrientjk• 
van Keerweder

Onsmoeniedie 
indruk kry. as 
ons uitstekende 
vertalings van 
die beste kin- 
derboeke uit 
ander lande 
lees. dat dit net 
buitelanders is 
wat kinder klav 
sieke kan lewer 
nie. Van ons eie 
Alba Bouwer 
het so pas weer 
'n boekie ver-
skyn wat seker een van die juwelc van ons km- 
derlektuur gaan word. í)is Katrientjie ran Keer- 
uvtler (Tafelberg-Uitgewers) wat weer eens bewys

...... . . .  rron.)(5
MV

dat mej Bouwer vir ons kunswerke met haar pen 
skep. Dit is werklik 'n genot om die boek te lees. 
Katnentjie (sy's eíntlik die kleine Katerina want
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haar oucrs het nog die gocit* ou boerctradisie gc- 
volg om dic grootoucrs te vcmocm) is 'n molligc 
dogtertjie wat in die Boland groot word maar wat 
'n ouma Vr>staat het wat weer grootouers in 
Transvaal gehad h e t In Katrientjie sc huis op die 
plaas binne in 'n dorp staan die oupahorlosic wat 
saam mct dic Oom Paulpond uit Transvaal gekom 
het. toc haar ouma in die Vrystaat nog die kleine 
Katenna was.

Dic ou horlosie wys vir die dogtcrtjie 'n paar van 
die blink ure wat hy deur die lang jare heen agter 
sy gcsig weggebcrc h e t Dit is ook hy wat met sy 
gcslaan aan dic end van dic boek die dogtertjie 
wakkermaak sodat sy haar ouers kan roep om die 
brand te blus wat in die huis uitgebreek h e t Die 
van ons wat tydgenotc van Alba Bouwer is, her- 
leeí saam met Katnentjie daardie salige dac. Ons 
kinders, wat in stede en woonstelle groot word, 
moet haar verhaal lees om te beseí net boe spro- 
kicsagtig hullc oucrs en grootouers se kindcrdac 
was.

Dis ’n mooi boek wat veral om die skryfster se 
verbasende taalgcbruik uitstyg. Die sangengheid 
van die hcrhalings van frases en sinne sal vir jong 
kinders bekoorlik wees. In Alba Bouwer se han- 
dc word die cenvoudígste Afrikaans ryk en beel- 
dend. Die oupahorlosie staan so en ascmhaal en 
luistcr '' Dic eckhoring wat uit dic boom val. "was 
'n klein ou klcintjie." Die grond onder die boom 
is hard van al die aíspoelwater wat daar uitgegooi 
word en “eekhonng se kind is wegwêreld as hy 
daar val. dis klaar." Ek wil me van provinsialisme 
aangckla word nie maar my hart het darem lek- 
ker temgverlang toe ek op p. 96 lees:

'Onder dic Bniandsc grasdakkc kan 'n mens geen 
stuk reen hoor me' sê Ma 'Ek wil my eendag 
nog 'n sink aidakkic hier up Kcerwedcr laat maak 
net om te slaan en luistcr hoe die rvcn val. Toe 
ek 'n kind was in die Vrystaat. kon ek so lekkcr 
aan die slaap raak as die reen so op die sinkdak 
gons’

Kk bejammer die Atrikaansc kind wat mct 'n comic 
of ’n vcrtaling van Emd Blyton opgcskccp sit tcr- 
wyl Alba Bouwer in ons eie taal sulke pragbge km- 
derboeke skryí Katrientjie ixm Keerwcder word

dcur haar “ou spanmaat Katnne" (Hamesl met 
liefde geillustrecr.

(Louise Behrcns. Die Staatsamptenaar, 
Februarie 19621

□  Stories van flergplaas

Vir m ense w at nog van m ooi dinge hou

Alha Bouwer se jongste boek. Stories van Rerg- 
plaas, is me soseer net vir kmders bedoel nie. 
meen ek. as wél vir grootmense wat nog iets van 
hul kinderlíke verbeelding oorgebou h e t of wat 
oud genoeg gewurd het om wecr aan hul kinder- 
dae terug te dink. Miskien ook — en ek formu- 
leer dit opsetlik baic wrsigtig — vir mcnse wat nog 
van mooi dinge hou, want daar lê 'n waas van 
skoonheid oor dié boekie, ...

Crietjie. wat deur die klank van woorde getoor 
word. en haar mecr aardse broertjie Bramie. die 
bruin-kmders. Klein WiUem Houtmens. Jaffie en 
Diksiel. en Tnii met Dingetjie op haar heup — dis 
'n paar van die grootmense. Daarby kom Lappies. 
die hondjie. en die ou hoenderhaan. Steier. wat 
deur sy koppigheid 'n ontydige dood vind.

Maar óf dit nou ai Nonkie se verduideliking van 
die wtHird "tocflanker" ("Kom tot uw Heiland. toe 
flankcr nie óf Braampic se wakkcrword op ou 
Kcrsdag ts cn dic klcurc en dic geure in dic kom- 
buts op daardie dag — dis alles ewe heerlik en 
verruklik

Só 'n bruinvrou se wysheid. waar sy van kmders 
sé: "Ai. ai, lank van doen en kort van dmk. dis 
nou eenmaal kmd se gereg tigheid!w aar outa 
Warie vir Bramie. wat skielik dink hy is lam om- 
dat hulle gespeel het hy is lam. op hol jaag dat 
hulle soos waenhuiskatte onder die stukvate deur- 
seil; ouma se resepboek wat skuins teen die tee- 
gocdballctjic staan en die geur van daardic kom- 
buis. met prentjies op uit die kinderjare van nacl- 
tjies en gemmer cn suurlemocn en vars brood. dit 
roep onmiddcllik dic meeste van ons.

Hienn is trouens 'n poesie aanwesig. so waar 
en so waaragtig as dié in enige gedig waaraan 'n 
mcns kan dink. Hct Rilke in sy bncwe aan 'n jong 
digtcr me vir hom mct nadruk aangcraai »m die
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weg na *y kinderland terug te vind nle. dié ware 
en onuítputlike bron van álle poésie?

Maar daar is, intiem en byna onopsigtelik met 
dié verruklike poesie van die aarde vervleg. ook 
morek* standpunte aanwesifi. waarmee 'n mens nie 
anders as rekenmg móét hou nie: die wedersydse 
vnendskap en trou tussen blank en bruin plaas- 
kinders; die strenfie en tog werklik begrypende ge- 
regtigheid in die optrede teenoor nie-blankes in 
die algemeen. Dit is ligpunte dié in ons menslike 
verhoudinge. waarvan buitestaanders gewrKinlik 
niks begryp me.

Terloops, 'n mens voel dié boek behoort eint- 
lik vertaal te word. Maar wie sal dit klaarspeel?

Terwyl ’n mens Stories van B ayplaas lecs, kry 
jy in toenemende mate 'n gevocl van opwinding: 
dis mos bcter as alles wat Alba Bouwer al ooit ge- 
skryf het — nie heeltemal so naïeí as die mtMii Sto- 
rics en Xuw e Storícs van Rivicrplaas nie, ryper 
en nader aan die werklikheid as die byna fantastie- 
se Abdoltjic. nie so bcperk aan tyd en pk*k as Sto- 
ries van Ruysu yck

Kortom. ek voel in hierdie stadium absoluut oor- 
tuig daarvan. dis Alha Bouwer se mootste, mooiste 
boek!

Ek was jare lank jaloers op boeke soos dié van 
Eleanor Farjeon in Engels maar Storícs van Bcrg- 
plaas is m(K>ier: daar is duursamcr kwaliteite daar- 
in en dis wesenlik beter geskryf

(R.N., Die Volksblad, 
30 Januane 19641

□  Stories van Bergplaas

'n Jeugboek uit die wingerdland, die hartland van 
die Boland. is Stories van Bergpiaas. Katnne Har- 
nes se vonkelende tipenng op die stofomslag dui 
dan ook reeds die sonskynkwaliteit van dié sui- 
wer kinderverhaal aan.

Die tienjange tweeling: Bramie, Braam of m 'n 
gewigtige oomWik Abraham vir sy vader. en Criet- 
jie, oftewel Margareet vir tant Letta se dawerende 
roepstem; is die klein dog kragtige dinamo's wat 
Sadewee (eintlike naam van die piaas; die titel is 
letwat misleidendl se kleurryke inhoude in lag en 
droefenis openbaar.

I>ojale bondgenote van dié twee energieke boe- 
retelge is die bruinkinders van die plaas: skugter, 
intelligente WUIem Houtmens, die pretJustige Dik- 
siel en die-al-in-die-een-kant-swaardra Truitjie met 
Dinget/ie ewig wydsbeen op haar hcup.

Hierdie sorgvrye, kommerlose kinderland vind 
met 'n prettige dosts humor natuurlike aansluiting 
by die ongedwongenheid van dw gnMitmenswêrekl 
van wit en bruin uit 'n tyd wat verby is. Dis asof 
sy ons stugge gekultiveerdheid en beskaafdheid 
wfl konfronteer met die vrolike onbeheerstheid van 
die kind, met sy drang om elke dag leeg te skep 
en selfs as hy in sluimer tuimel weer by die ge- 
dekte tafel van 'n nuwe dag aansit.

Die volwassenes wat hierdie wêreld van die kind 
gestalte gee. leef nog sonder psigiathese spanmnge 
en gekompliseerde rescpte vir goeie menslike ver- 
houdinge. Weliswaar skerp geidealiseer soos die 
kind se sprokie veriang, dog geen eteriese wesens 
vry van die ban van aardse sorge nie.

Oom Koos en tant Letta is sonder baasskap- 
etikette begrypende voogde vir die minderes; met 
strenge, regvenligc. Chnstelike maaLstawwe as 
rigsnoere. Bramie moet vir sagsinnige klein Wil- 
lem Houtmens om verskoning gaan vra toe die hul 
lebak Ciel hom uitgedaag het om die weeriose 
Kleuriingkind te lyf te gaan.

Die Kleurlmgkarakters met hulle warm aardse 
dnfte. valse vrese. en dutster bygdowighekl cn hal- 
dadige humor is in afkoms 'n integrerende deel 
van die histonese plaaspatroon. In hierdie toon- 
setting van ou. halfvergete melodiee bly hulle dan 
ook die dwingende ondertone; 'n essensiële aan- 
wesighetd waarsonder die Bolandse plaaslewe van 
’n paar dekades gelede net nie denkbaar is nie. 
Almal minlike menslike skildeiytjies; elkeen dui- 
delik volgens aard en aanleg kinders van hierdie 
wêreld

In hierdie bruin-wit verhouding is daar geen be- 
wuste aksente op die verskille in sosiale status me; 
die geheel wys op 'n onbestudeerde saamwees m 
die dag se doenighede waann die mens self, nie 
sy kleur nie, funksioneer. Die onverwikkelde mi- 
lieu van die goeie ou tyd dus. Daarom dan ook 
dat outa Wane se prakbese. dikwels koddige kom- 
mentaar oor al wat lewc met die nodige eerfoied 
ontvang word deur 'n leder wat deel vorm van die 
plaas.
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Taktvol bcduie hy vir Bramie ip. 71) die manier 
waarop n mens ' gk ie f: ' Kyk ’, sê hy, "as 'n mens 
ding wil gloef, na glocf jy d it  of dit nou regtig ts 
oí nie so reg nie." En sy hoogste troeí as Hramie 
wil weet of dit "regtig" is dat liewe Jesas op die 
Kersíees gebore is: "Kyk, Brampies". sc outa 
Wanc, "nou praat ons nie meer van stories nic, 
gehoor Dts dinge wat in die Croot Boek staan en 
dis regtig soos die donng aan die hraambos en 
die korrel aan die tnis. en dis vir almal om te gloef, 
my ou duusbaas. of ons nou gesien het of nie ge- 
sien het nie."

En as outa W'ane so aí en toe kierang mel "be- 
skaafde" woord of uitdrukking soos "meester teen 
meester", word die hoe woord hom blymoediglik 
vergcwe.

Byna nog gewighger as outa Warie is sy 
gemoedelik-pruttelnge wederhelfte, ai Nonkie, die 
siel van díe kombuis Met kleurryke openhartig- 
heid kommentaneer sy op die dag se wel en wee 
en vorm terselfdertyd Bramie en Grietjie se bui- 
teskoolse opvoeding met 'n paslike woord waar 
dit hoort. Soos: “ai, ai, lank van doen en kort van 
dink. dis nou eenmaal kind se gcregtighcid."

So is daar ander kleurryke bruinmense in die 
boek wat bly vassteek in die hennnenng: Die rym- 
dronke Jaffie ("lig in die kop, eerste by die dop ", 
"my ding ek is warm. maar my hart is arm"), die 
"toomaar” Hans Bocsman, kluisenaar. menssku. 
"sondcr vnend of m.iagd en die bekkige Klaas 
Fens.

Dis dan ook omdat haar karakters vaste mensli- 
ke vorme aannccm; die onreële wêreld telkeas te- 
ruggevoer word tot realiteit en onnuddellikheid dat 
'n boek soos hierdie kantel oor alle versperrings 
tussen >eug en ouderdom en met sy humanitêre 
inslag 'n  tydlose karakter kry.

Daar is tematies beskou geen bepaalde motief 
wat die gebeure dramaties vind nie; veeleerder is 
dit eptsndies in samestelling. gesentreer rondom 
bepaalde feestdike hoogtepunte in die plaas- en 
kinderiewe. En al is dit nie heeltemal vxilgens voor- 
geskrewe verhaaltegniek me, word dit met soveel 
rype. simpatieke insig en behaaglike humor waar 
gemaak dat opwinding nooít ontbreek nie; behal-

we miskien vir die slotepisode wat uit die toon val 
en 'n gevoel van onvolkomenheid laat.

Stilisties het hierdic )ongste van Alba Bouwer 
'n vonkelende veoongingskuur geword. Die ro- 
mantiek van 'n verbygegane tydpcrk word in by- 
na vrolike versmaat gerekonstrueer in die bree 
boere- en Kleurlingidioom. Waar daar in haar vo- 
nge werke soms tekens was van opsetlike stylkun- 
sies het haar taal en idioom nou in spontane on- 
gcdwongenheid een geword met die karaktcrs wat 
sy oproep.

Ofskoon daar nêrens bewustelik met historiese 
bMMsels gesmous word nie. beskik die skryfstcr oor 
'n bykans fotograficsc taaigehcue — as daar so iets 
bcstaan — ten opsigte van ou gebruike en bena- 
mingc uit die síeer van die boereplaas. ’n Ware 
fees vir die taalliefhebber: klcinode uit die taalar- 
gief wat daarin slaag om die muwwe reuk van 
kleuriose. konrekte Afrikaanse swaarwigtighede te 
verdryf.

Dikwds is dit sommer net name wat ruk aan die 
hart; trompette wat aankondig. rocp en vertel; die 
Jare wat agter lc. ryg aan vandag.

Dts die dae van bokkoms. rantsoenemmers, van 
kierang by die resoene. growwe brood. vet en kor- 
relkonfyt. van brixxlknie in die balie. vleis in die 
sifkas, nadtjies, anys. droê nartjieskil. gemmer en 
kaneel; die becshoringdopmaat vir die volkies wat 
al ewig dubbeldop wil steek. die swaeltjies. vIikji- 
tjie (klein vaatjie), die stukvat En in die kombuis 
die oondskop. skuimspaan en klimmeidc. Sommer 
so 'n lckker oordaad aan dinge wat was.

Dis die taal van ons mense' So het dit eenmaal 
gegis. geskuim. gcbonrel; ncutvars gchaal uit die 
mond van boer en kneg.

Alba Bouwer bring hiermec vir ons lettcrkunde 
'n prcshgeproduk; die uitvoermark volkocne waar- 
dig; danksy ook díe voortrcflíke versorging van 
Tafelberg-Uitgcwers en die "'pratende" illustrasies 
van Katrine Harries; gcvoelig vir atmosfeer en 
situasie

|H J . Truter. Tydskrif vir Geestesuvtenskappe,
Junie 1964)
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□  Stories ran ftuysw yck

Nuw e boekie in bekende reeks Jeur Alba 
B ouuvr

Dic botkk- is n vervolg op Storics ran  Rinerplaas 
en N uuv stnries ran Rhierplaas. Dit is in dieseUife 
trant geskryf en die feser staan wcer onder die be- 
konng van die ou hekende karakters.

Die hooffiguur is Alie met haar dun beentjies 
en wit kappie en haar wonderlike drome — dié 
keer oor die ou plaas wat sy noodgedwonge moes 
verlaat. ou Melitie ts weer daar met haar klinge- 
lende armbande en buitengewune insig in dic kin- 
derhart; cxim Jan. tant Lenie en Hennie — almal 
van hulle net so suiwer en eg gebeeld as in die 
eerste bundels.

Maar nou kom daar 'n aantal nuwe karakters 
by. want Alie van Rivierplaas. die vaal. skugter 
Vrystatertjic word nou kosskool toc gestuur. na 
die deftige Bolandsc meisieskool Ruyswyck. waar 
sy op versoek van haar ouers haar onderrig deur 
medium van Engels sou ontvang.

Ons ontmoet haar in die kantoor van die kos- 
huismoeder juffrou Naudé waar tant Lenie die no- 
dige besonderhede oor haar dogter verstrek. Alie 
sit op die puntjie van die stod "soos 'n meerkatjie 
op 'n miershcKip. 'n bewcnge meerkatjie op ’n 
vreemde miershoop."

Daama maak ons kennis met haar nuwe maats: 
Hanna Louw, Minnie Bosman, Corrie Jansen en 
nog baie ander.

Die een hoofstuk na die ander vertel van die kos- 
huisfewe, skoolervarings. vakansies op Rivierplaas. 
Alie word later hoofmeisie van die skool en ont- 
wikkel in 'n jong nooi wic se dae vorentoe "lig en 
helder en blink" lê.

Soos in haar vonge boeke openbaar die skryfster 
wcer 'n fyn waamemingsvermoë en ’n diep ken- 
nis van die kindergemoed. wat haar in staat stel 
tot ’n oortuigcnde voorstelling van haar karakters.

Alie staan voor ons as 'n suiwer kind van die 
veld wat skielik vTeemde invioede moet ondergaan. 
Maar tussen al die mense weeg die jong gemoed 
onbcwustelik die warboel van vertroude en nuwe 
ervaringe en vorm sy “met oníeilbare aanvoeling 
vir wat eg en suiwcr is in menslike verhoudinge 
haar norme vir die lewe."

Stories van Ruyswyck is dié soort verhaal wat 
deur oud en jonk met genot en lieídevolle oorga- 
we gelees word.

(F.H.. Dic Transraler, 
22 Julie 1963)

C  Stories ran Ruyswyck

Stones van Ruyswyck volg op Stories ran Ririer- 
plaas en Nuwe stories ran Ririerplaas waarvoor 
Alba Bouwer van allerweë waardenng. en ook let- 
terkundige erkenmng — vgj maar die Scheepers- 
piys vir Jeuglektuur — gekry h e t

Stories ran Ruyswyck dek Alie se hoërskool- 
en kosskooljare. Die populêre kosskoolverhaal is 
vlot en. onvermydelik, oppervlakkige ontspan- 
ntngsleesstof. Nou wil dit egter nie sé dat dic kos- 
skooljare taboe is as letterkundige tema ine; trou- 
ens om die ryk geleentheid wat dit bied vir die uit- 
beelding van menslike verhoudings, kan dit ‘n 
boeiende tema word. Maar daar is baie strikke óm 
tc vermy; die geykte verhoudings tussen ondcrwy- 
ser en leerling en tussen leerlinge onderling: die 
gevkte situasies soos ‘n heldedaad, ’n middcmag- 
fees, ’n sportprestasie. en so meer.

Dat Alba Bouwer meer wou gee as net ’n kos- 
skoolverhaal. blyk vir my hieruit dat sy gecn uiter- 
like spannmgsituasies nastreef nie, en dat sy dic 
indruk van 'n aaneenstrengeling van kosskool- 
anekdotes wil vcrmy deur afie los voorvalle na ecn 
sentraie tema te herlei. nl. Alie se kenmsmaking 
met die raaisel van die liefde. Die bou van haar 
verhaal word ook deur hierdie oorweging bcïn- 
vloed; Waar die vonge twee Rivicrplaas-bocke 
bestaan uit hoofstukke wat elke keer duidelik as 
'n kortvcrhaal gekonsipieer is, is Storics ran Ruys- 
w yck 'n deurlopende vertelling om één sentrale 
tem a Deur dte byhaal van minder hclangnke voor- 
valletjies (vgl. o.a. p. 69 en die grootste gedeelte 
van hoofstuk 10), sluit die verhaal nie altyd so heg 
om sy tema nie — daarom praat ek opsetlik van 
'n vertelltng Hierdeur het die boek alreeds 'n ag- 
terstand by sy twec voorgangers: dit mis hulle 
gekonsentreerdheid.
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Wat karaktertekemng betreí; Hoewcl mooi en 
suiwer, bly die onderwyser-leerling-verhoudings vir 
my gevoel konvensioncel; en ook Alie se verhou- 
dings met haar vnendinne breek nie deur na 'n 
derde dimensie me. Die emdste venrassing wat die 
ArossArooAvrtKiudings oplewer. is Santa se geneent- 
heid vir Alie. Fyn sielkundige waameming sit ag- 
ter die suíKestie van Santa se ongeoorloofde lief- 
de vir Alie. (VgJ. p. 78, 107, 113). Dic oortui- 
gendste verhoudinjjs m die hoek blv maar nog die 
tussen Alie en haar ouma. en Alie en Ou-Melitie.

Verder ly Storics van R uysuyck  m.i. aan oor- 
geidealiseerdheid Dis 'n beswaar wat ook in hoë 
mate teen Jong dac van M.E.R. en al Marie Mal- 
herbe se kosskoolverhale ingebnng kan word. Van 
hierdie boeke sê sommijíe volwassenes dat dit 
"goeie” boeke vir die jeug is, maar hulle waarde 
bepaling is in die eerste plek moreel van aard en 
nie lctterkundig nie. By die >eug self is waarde- 
ring vir dié soort verhaal — dié, naamlik, waar die 
skrywer hom te veel besig hou met wat die mens 
behoort te wees en nie met wat hy is nie — bra 
beperk: hulle is kopsku vir stigting. sy dit ook in 
vermomming. Nou wil ek geensins beweer dat Al- 
ba Bouwer haar ooit aan growwe moralisasie skul- 
dig maak nie, maar saam met twee van die min- 
der deugsamc meisies in die verhaal wil jy later 
kla; “Alie is nie bang nie, en Alie is netjies, en 
Alie leer so fluks, en wat moet ons nog alles van 
Alte hoor! ... Een van die dae sal Alie se vlerkies 
begin groei" (p. 60).

Met die storie-element aan die yl kant. die ka- 
raktertekening in die algemeen nogal konvensio- 
neel, die toon té idealisties — mtskien om die 
pastoraalrustige tyd waarin die verhaal a/speel? — 
het die kosskoolgedeeltes in Stories van Ruys■ 
w yck 'n gedistansieerdheid wat byna aan abstrakt- 
heid grens. Dis nct wanneer Alie op Rivierplaas 
is (vgl. in die besonder p. 82-101), dat die vertd- 
ling daardie onmiddellikheid kry wat die ander Ri- 
vierplaasstones se groot krag is. Daar is bv. Alie

se stryd om Melitie se baba te aanvaar — 'n ont- 
waking van die seksbewussyn wat mooi inskakel 
by die liefdestema; Alie by Ouma op Brakfontein 
- en Alie se vrae aan Ouma dwing-dwing na die 
liefde se kant toe; Alie se eerste uitnodiging tot 
opsit. Laasgenoemde cptsode is vir my die hoog- 
tepunt in die verhaal; dit vcrtecnw>oordig ’n niweel 
in Alba Bouwer se vertelkuns. Humor, kennis van 
en simpatie met die psige van die adolessent fyn 
milieubeelding word hier perfek mct mekaar 
geïntegreer.

Taalkundig is die boek deeglik versorg. Alba 
Bouwer se styl treí deur haar raak aanwending van 
die spreektaal, alhoewel ek myself soms afvra of 
haar gebruik van streektaal en eg volkse uitdruk- 
kings nie soms gevaarlik ná aan effekbejag ls nie. 
Wat die kosskoolgedeeltes betref. doen haar styl 
nie altyd volkome 'natuuriik'' aan nie. Die verge- 
lyking word m.i. as stylfiguur ooreis. Dis 'n fyn sid- 
kundige grepie om Alie se rcaksies op dic vreem- 
de by wyse van vergelykings ontleen aan haar 
Vrystaatse plaaservanng te gee. maar al die net- 
jiesc "soos " vergelykings — pragtig soos sommi- 
ge van hulle is; vgl. maar;

"... die (trein)wielc dreun oor brug en soos ’n 
uit-asem perd begin die trein swik-swik. swik-swnk 
loop" (p. 34) — lóy later 'n sweempie van opset- 
likheid Ook is daar talle voorbeelde wat 'n mens 
laat vrees dat inversie en klanknabootsing tot ma- 
nierismes by Alba Bouwer mag ontwikkel.

Uit die vuorafgaande bespreking sou afgelei kon 
word dat Stories van R uysuyck  nie op diesclíde 
peil as sy voorgangers is nie. Tog wil ek dit me 
'n insinking noem nie, eerder ’n 'tussensang". 
want daar is gedeeltes in die boek wat van so ‘n 
indnngingsvermoé in die gemoed van dic adoles- 
sent getuig. dat 'n mens wonder of Alba Bouwer 
me op die drumpel van ’n nuwe fase in haar skryf- 
loophaan staan nie.

(Hennie Aucamp, Kritcrium.
Oktober 1963)
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3.13 Vermaas, Hans Juríe 
(7 Februarie 1922- )

H J. Vermaas is op 7 Februane 1922 op Paulpie- 
tersburg gebore. Hoessel hy 'n Transvaler van ge- 
boorte is, brinj{ hy sy skooljare in die Oranje- 
Vrystaat deur. Op \>fjange ouderdom verhuis sy 
ouers na die erfplaas Hartebeesvlakte in die dis- 
tnk Vrede. Die aangrensende plaas, Treumiet, is 
sedert 1863 ook in besit van die familie Vermaas 
Die plaasskool was juis op hierdie plaas en daar- 
heen het die jonge Vermaas met 'n treppie en perd 
ger> vir sy laerskoolonderwys. Daama gaan hy op 
die dorp skool waar bekendes soos wyje ds. Norval 
Geldenhuys en dr. Carel de Wet, later mimster en 
ambassadeur in Ixmden, sy skoolmaats was. Aan 
die eindc van 1941 bchaal hy sy Senior Sertifikaat 
aan die Hoërskool Voortrekker te Bethlehem.

Na die voltooiing van sy skoolloophaan vertrek hy na Pretoria waar hy by die Departement van 
Landbou begin werk. Hierdie betrekking het hy later vemnl vir een in die afdeling vir veevoeding, 
van 'n groot sake-ondememing in Johannesburg. Hierdie betrekking het aan hom die gcleenthcid 
gebied om Suid-Afnka te deurreis en onskatbare kennis van boerderyc en die boeremense in te win

Aan die einde van 1953 tree Vermaas uit die sakewêreld en begin Januarie 1954 by die Afnkaanse 
Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) in Johannesburg te werk. Hier was hy werksaam tot in die eerste 
helfte van 1958 toe die roepstem van die plaas te sterk geword het. Hy het besluit om te gaan boer 
en 'n plaas naby Middelburg. Transvaal. gekoop. Benewens sy melkhoerdery het hy nog kans gcsien 
om 'n voltydse betrekking in die administrasie-afdelmg van die Witbank-hospitaal te aanvaar. Hier 
is hy werksaam tot aan die einde van 1975 toe hy deur die Departement van Hospitaaldicnste na 
Klerksdorp verplaas is. As gewlg van sy verhutsing na Klerksdorp is hy genoodsaak om sy plaas te 
verkoop. Aan die einde van 1981 tree hy met pensioen uit die diens Vir die volgende drie jaar woon 
die egpaar steeds op Klerksdorp waarna die verlange na die Oos-Transvaal te sterk word. Aan die 
bcgin van 1985 verhuis hy weer na Middelburg waar hy en sy eggenote vandag rustig in Sipreslaan 
48, Kanonkop. woon.

H J. Vermaas is in 1948 met mcj. Cathanna Prinsloo van Carolina getroud. Uit die huwe' k is geen 
kinders gebore nie. Hy is ’n geesdnftige hengelaar en speel ook graag skaak.

Volgens die skrywer het hy begin skryf as 'n uitlaatklep vir die heimwee en verlange na die plaasle- 
we en die berge van sy jeug. Dit was gedurende die jare toe hy in Johannesburg gebly het. Nadat 
hy eendag 'n artikel in 'n koerant gelees het oor 'n beoogde wildtuin ín die omgewtng van Clarens
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in die Oranje-V’rystaat, het hy be&luit om 'n boek te skryí. Met die nndige aanmoedifjing van sy vrou 
en vriende. onder andere dr. Charles Hudson, voltooi hy die manusknp. (k’krcnklc trots sien in 1952 
die Itg Sedertdien het hy hom onderskei as kolos onder die Afrikaanse jcugboekskrywers. Verskeie 
van sy werke is of was een of ander tyd voorgeskryf vir hoerskoolleerlinfte en sommijje selfs vir univer- 
siteitstudente Twee van sy hoeke. Uic suH irtuitpcns en f'rcscnt. is in Duits vertaal cn wel onder die 
titels Schuwrzc A ntíhpe  en Verschworcnc Gcfáhrtcn onderskeidelik.

ln 1966 het ’n fjroot eer hom te beurt fjeval toe hy 'n uitnodiging ontvang het na die Ecrste Wêreld- 
kongres vir Natuurskrywers wat van 30 Septemher tot 4 Oktober 1966 in Montreal. Kanada. plaasge- 
vind het. Hy was dcur die organiseerders gekies uit vier name — W.A. de Klerk, P J . Schoeman en 
F.A. Venter was die ander drie — wat deur Utc Burgcr voorgelê is om Suid-Afnka op die kongres 
te verteenwoordig. Vanweë die eise van sy melkboerdery kon hy die uitnodiging ongelukkig nie aan- 
vaar nie

Op 2 Julie 1966 het díe Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom die Scheepers- 
prys vir Jeuglektuur tocgeken op grond van sy volgehoue. waardevolle bydrae tot die Afnkaan.se jeug- 
verhaal. Die boeke wat aan hom hierdie toekenning besorg het, was Gekrenkte trvts, Sy pcrd staan 
gcreed, Uic rcus van Uoringbcrg. Uic sw artuitpcns, Uic ystcrklip, Uic nors iccu, Prcscnt. Drietoon 
van dic Vrystaat en U k vallci van dic skcdcls.

Die volgende boeke is onder andere deur H.J. Vermaas gesko’f:

Gcbvnktc tmts Kaapstad Nasionale Boekhandel, 1952.

Sy pcrd staan gened. Kaapstad: Nasionak Boekhandel. 1954.
Utc rtus van Uormgbcrg. Kaapstad: Nasionaie Boekhandel. 1956 

Ikc swartwitpcns Kaapstad: Nasionalc Boekhandel. 1957 

Uie ystcrkhp Johannesburg: Dagbreek. 1956 

Die perdtdkf. Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1960.

Uic nors lccu Johannesburg: Dagbreek. 1961.

Present. Kaapstad: Nasionale Boekliandel. 1963.

Unctoon van dic Vrystaat Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1964 

Vatlei van dte skcdcls. Kaapstad: Naskmale Boekhandel. 1965.

Oê oor die rindcrs Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1967.

Dic gruot stciltes Kaapstad. Nasionale Boekhandel, 1969 

Sonskyn en intrvkrccn Kaapstad Taídberg, 1971 

Grvnsway. Koodepoort: CUM, 1981.

Utc pcrdcnuoi. RoodepiHirt: CUM. 1982

Bronne yeraadpleeg

1. Dubbde eer vir Afnkaanse skrywer Sondagstcm. 18 Mei 1966
2. Hulle het vaniaar ons lesers met boeke “gevoer" Uic Huisgenoot se Boekehvtaag. 14 Novemher 1969. p 22.
3. Lategan. F V Die Scheepers-prys vir Jeuglektuur. 1966 toegeken aan HJ. Vermaas Suid-Afnkaanse Aka- 

demie vir Wetenskap en Kuns Jaarboek, 1966, p. 54-55.
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C  Dk' Ftcus van Darmgbery

Hkrr is nou 'n baic mooi boek vir dic grotcr kin- 
dcrs Kk dmk cgtcr dat volwasscnes ook dic bock 
gocic leesstnf sal vind

Dit ís die vcrhaal van ’n vcrccnsaamde krcupc- 
le scuntjie cn sy bulkalfie Wannccr hicrdie bul- 
kaltic latcr 'n vrccsaanjacndc. gcvaarlike kolos 
word. is dit slcgs Woutcrtjic wat naby hom mag 
kom, en by hierdie ou vricnd kla Woutertjie al sy 
ecnsaamheid en verdnet u it

Maar as hicrdie bul latcr tc gcvaarhk word en 
verskeie mensc amper doodmaak. moet hy geskict 
word. en Woutertjic moct lcer om die ontsetten- 
de lccd te dra — die gemis van sy enigstc truue 
vncnd.

Dit is 'n verhaal wcmelcnde van die besige lewe 
op 'n bcesplaas in die Vrystaat Ons sien mooi ka- 
raktcr flitsies van verskeic mense — Langjan Vol- 
schcnk en selfs dic swartes op dic plaas. Dic mooi 
bcskrywings van dic plaaslcwe sal vir baie scuns 
dic boek interessant maak.

Mooi is ook dic verhouding tussen vader en 
scun Mct innige mecgevoel besef die vader sy een- 
same seuntjic sc leed maar mooi leer hy hom dat 
dic dood van dic bul 'n verantwoordelikheid op 
sy skoucrs plaas — om te leer om met mense om 
te gaan cn vnendc te maak. om hom te vcrsoen 
met sy gebreke en die lewc vol moed aan te pak.

Kn as hul deur die skemenng stap is dit mc meer 
'n patebese Woutertjie nie. maar Wouter. die seun 
wat met nuwc moed sy kop omhoog hou. Kn die 
vadcr weet vol vreugde. dat die pyn van sy seun- 
tjie se siel sal genees.

"Mooi is die lewe en Cod is goed ’

Nic 'n baie diep boek nie. maar mooi. Kk het dit 
self met genot gelees

(C. McArdell. LHe Staatsamptcnaar, 
Apnl 1957)

□  IHe Swartwttpens

VoortrefUkc natuunvrhaa l

Klkeen wat G ekrcnktt trots van diesdfde skrywer

gelees het. saJ weet dat ons hier te doen het met 
’n gevoeltge mens, 'n dicplewende natuur.

Vermaas is 'n skrywer wat met eerbied tecnoor 
die woord vervul ís. wat sy stof op voorbceldigc 
wyse beheers, wat dankhaar put utt dic volheid van 
sy trvaring en die ckstase van sy verbeelding.

So is dit ook in hicrdie voortreflike vcrtelling, 
geskryf in 'n geesdnftige. meeslepende trant. Die 
styl is keurig en flink. mct netjiese en sorgsame 
onderskcidingc. Dit ls dic vertiaal van ’n meedoën- 
losc agtervolging. van dic verbete stryd tusscn 'n 
skerpsinnige swartwitpcnsram en 'n jagtcr wat in 
koppigc volhardmg sy besluit dcurvoer ten spyte 
van die vcrsknkkmg van dic bos en die ontsetting 
van die gevreesde koors. dic slopcndc "bewesiek- 
te”.

Vir Tjaart is dit ’n obscssie om die pragdier neer 
te trek. maar soos 'n kleaaJ wat jou immerlokkend 
ontwyk. hct dic edele bok met tergende uitdaging 
daann gcslaag om nct buite dic beretk van dic jag- 
ter te bly. totdat die uitputting vir albei tc magtig 
geword het en die einde 'n gevoel van wrange on- 
vcrgenocgdheid laat.

Die magtige aandrang om oor die bok tc sce- 
vier. word 'n felle drif wat dic jagter onwcerstaan- 
haar meesleur. Tog vervlak die beskrywing van die 
agtcrvolging nooit in lustelosc herhalmge nie. Die 
verbeelding. die droom en die gcvocl van dic skry- 
wer het vry spel. Hy hcrskep die hele boswêreld. 
Sy inticmc kcnnis van dic natuur en die gewoon- 
tes van die diere is so merkwaardig dat hy pak- 
kcnde. oortuigende beskrywinge lewer.

Op 'n hed  ander wyse as in die geval van bv. 
Sangiro en Schoeman slaag Vermaas daarin om 
'n besondere atmosfeer te skep. Sy kennis van die 
omgewing. van die dicre. bomc. struike en plante 
is venrasscnd. Dcur gcbruik te maak van interes- 
sante ou woorde. deur op doodnatuurlike wyse te 
verwys na die vemuf en vmdingrykheid, dic veld- 
lore van vonge geslagtc, vcrplaas hy ons meteens 
in 'n interessantc síeer wat vTeemdbekixiriik is. Ak- 
koorde van innigheid omring dic musiek van die 
boswêreld waann daar telkens 'n nuwe tema op- 
klink. die liriese ruising van die weclde in die na- 
tuur. die mineurtomge passasics wanneer die span- 
ning en die stryd om te bestaan weergegee word, 
die blye jubcling oor die sieriikheid van die 
bosbewoners.
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Dte Suw tw itpens is 'n wcrkie wat hctower en 
ontrocr. vcral wannecr dic skrywer die bosvekl en 
sy bewtjncrs uitbeeld. Die tussenfiedeeltcs wat be- 
trekkmg hct op Tjaart se verhoudíng met Lettie, 
haar verianjte, onsekerheid en kwdlinfie, val soms 
buite die toon, maar n mens is baie dankbaar vir 
hierdie suiwere, verfirissende verhaal.

(B. Kok, Die Huisgenoot, 
11 Apnl 1958)

□  ÍW sent

IIJ . Vermaas is geen onbekende en beslis ook 
geen onbegaa/de skrywer van jeugverhale van be- 
paalde soort nie. Dink maar bv. aan Die sw art■ 
witpens en Die reus ran Doringberg Present is 
geen uitsondering nie.

Die btel van dié jongste jeugverhaal van Vermaas 
wat ek gelees het, slaan op 'n merkwaardige hond 
wat die jong Salie Jacobs by 'n transportryer pre- 
scnt gekry het. Salie se pa is 'n Hoéveldse boer 
wat onk transport ry. Dolf Jacobs het die Groot 
Trek meegemaak: Vegkop, Bloukrans, Bloednvier, 
en die jong Salie groei op in die vroeë jarc van 
die Boererepublieke.

Hy en sy hond maak die harde leerskool van 
die transportpad in Transvaal en die Transganep 
(Oranje-Vrystaat) deur, maar die grooLste gedeel- 
te van hierdie boek handel oor Salie se tog saam 
met sy vader en broer na Natal. In Natal is dit daar- 
die woelige jare van onrus veroorsaak deur onte- 
vrede en ambisieuse Zoeloepnnse soos Cetswayo 
wat nie genoeë neem met Panda se onderhorig- 
heid nie.

Op pad na Pietermantzburg slaan Salie-hulle 'n 
Zoeloe-aanval af. maar in die Natalse hoofstad wag 
baie moeilikhede hulle in. Daar is militêre bewmd 
in die Bntse kolonie, en Salie-hulle moet trans- 
port ry en as jaggidse optree vir die offisiere. Ge- 
volglik beleef Salie en sy vemuftige sterk hond die 
een avontuur na die ander. Die verhaal het egter 
'n gelukkigc afloop, en die geselskap keer met 
groot wins terug na hul plaas.

Daar het in die afgelope tyd haie jeugverhale in 
Afnkaans verskyn: oorspronklike en vertaalde

werk Onder hierdic beklee fYesent myns insiens 
'n voorrangposisie. Dit is 'n verhaal propvol span- 
nende gebeurtenisse, maar aJtyd oortuigend, en 
behoort dic leser van begin tot end te boei. Ver- 
gelyk byvoorbeeld die eerste geveg met die Zoe- 
loes en later ook die byna noodlottige afloop van 
die jagtog in Zoeloeland. Merkwaardig maar ook 
goed gemotiveerd is die redding deur die hond, 
want van die begin van die boek af het ons gesien 
hoe die ingebore eienskappe van Present ontwik- 
k d  is

Wat veral 'n mens se waardenng uitlok, is die 
onopsetlíke wyse waarop die skrywer sy kenms van 
daardie tyd. die diere en die natuur gebmik as ba- 
sis vir sy verhaal. l>et byvoorheeld daarop hoe on- 
opvallend word die leser in die húrtoriese sfeer van 
die verhaal gebnng op die eerste paar bladsye 
Dwarsdeur die verhaal word hierdie sfeer van die 
veriede op oortuigende wyse volgehou, hoewel die 
skrywer se pnmêre dodsteOing sekerlik nie was 
om 'n histonese roman soos byvoorbeeld Gcknel- 
de land te skryf nie. Verbeel ek my dit. o í hoor 
'n mens hier en daar eggo's van Geknelde land 
in hierdie boek? Wat 'n mens bietjie hinder, is die 
toekomsideaal van één nasieskap in hierdie land 
by van die Engelse. Nie dat dit onmoontlik of on- 
lofwaardig is nie — dis net so effens geíorseerd 
en didakties (met die oog op die huxlige situasie?)

Hoewel die titel van die boek die verwaghng wvk 
dat die hond die hcxiffiguur van die verhaal Ls, is 
dit eintlik 'n verhaal van mense met Salie in die 
sentrum van die aandag. Tog speel Present 'n baie 
helangrike rol. Hierdie wrhaal van 'n tydperk uit 
die lewe van ’n piomerseun is nie alleen boeiend 
nic, maar ook uiters leersaam. Daar is ook volop 
afwisseling, byvoorbeeld inteas dramatiese mo- 
mente teenoor werklik kostelike humor. Vir laas- 
genoemde is veral die mak bobbejaan Adooas 
verantwoordelik.

Om sy verhaalinhoud wat gegrond is in wat eie 
is aan ons land en volk. wat altyd interessant is 
en ook om sy stilistiese gaafheid behoort H J. Ver- 
maas se jongste boek 'n groot lcserknng te vero- 
wer. Dit Ls trouens dié soort boek wat met vrug 
voorgeskryf kan word in die eerste standerds van 
die middelbare skool. veral in die strome waar die 
kkm val op goed geskrewe gebeureverhaJe wat bo- 
wendien 'n gesonde waardeskaal behels.
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DIE
SWART

W IT
PENS

HIVERMAAS

Die boek ts uitgegee deur Nasionale Boekhan- 
del.

(P.D. van der W alt Oie Taalgenool, 
Maart 1964)

□  Cekrenkte trots

Ons het hier met 'n eerstelingroman te doen wat 
van 'n skrywer met meer as middelmatige talent 
getuig. Sy krag skuil veral in karakter-tipenng: 
Duidelik-belynde karakters word voorgestel soos 
Willem. die bonkige. dic bittereinder-Boer. ook 
Balt. die skelm wat tog nie sonder ‘n tikkie 
menslikheid is nie, maar veral Koos met sy rooi 
hare, met sy lewensdrií waann tegelykertyd le- 
wenstragiek skuil, en Nelie. wie se lewensloop ook 
die tragiese inhou. Selfs die byfigure besredig. om- 
dat hulle helder geteken en as aparte identiteite 
voorgestel is. Die Boeretipes. die Boereleiers. die

moeder en die mcnse op dic Nuwcjaarsfees is dui- 
delik vergestalt

Treffend is die situasietekening, bv. waar Koos 
en die Swazi gcsels, ook die stonnnag wat hy. op 
jag na Balt, in die bcrge beleeí. Mooi is die at- 
mosfeer van die idilliese. patnargale boerdewe her- 
skep. en met groot lieíde en kennis is veral dic 
Nuwejaarsfccs en die landdike lewenswyse, die se- 
des en gewoontes, die volksgebruike van die tyd 
aan die vergetelheid ontruk, sonder dat dit in hin- 
derlike relase ontaard het.

Die tema van die boek is suiwer. omdat dit eties 
van inset is; die bock verdien om in die skole on- 
der die jeug se aandag gebríng te word; die atmos- 
feer is opbouend en leersaam, en deur en deur 
Afnkaans.

Mooi stylelemente kom in Gekrenkte trots voor, 
Hoofstukke een en elf bevat suiwer en aantrekli- 
ke prosa; die skryftrant is oorspronklik en eie. Te- 
kenende bywoorde is 'n uitstaande kenmerk van 
H.J. Vermaas se styl. bv. “hy sit huilende op loop.
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ook eLsende smsnede* word aanjíetreí soos ‘ ge- 
harde kapaters” se "lang gesigte mct die skerp- 
puntjgc kinbaard". om maar enkeles te noem.

f>ie skrywer het ‘n gawe om handeling uit te 
beeld. sodat dit vol beweging. oortuigend en span- 
nend voordocn; 'n mens dink in dié verband aan 
die beskrywtng van die perdetnip wat van die berg- 
krans aftuimel. aan die geveg tussen Koos en die 
Swazi, die talle oorlogsinsidente en die gewone 
handelswyses op die plaas. Die handeling is 
geanimeerd.

Mnr. Vermaas sc boek is nog geen suiwer kuns- 
roman nie. maar dit staan hmig bo die hedendaag- 
se flou-lektuur uit, en omdat dit hierdie skrywer 
se eerste werk is, kan ons in die toekoms romans 
van mecr letterkundig-intellektuele aard van hom 
verwag. Intussen is Gekrenkte truts 'n stuttende 
helofte.

(C.W. Hudson. Ons Eie fíoek, 
XVIIK4I; 1952)

□  Vallei van die skcdels

Jagters teen m ensireters

H J. Vermaas het die laaste paar jaar vir hom 'n 
goeie naam opgebou met sy boeke wat. hoewvl 
hulle gccn literére pretensie het nie, geskryf is in 
’n rasegte, soepel Afnkaans. Daarby is wat hy het 
om te vertel, byna sonder uitsondering die moei- 
te werd om te lees.

Sy jongste boek, Vallei van die skedels. is emt- 
lik 'n jeugverhaal. maar dan nie beperk tot 'n be-

paalde ouderdomsgroep me. Volgens die skutblad 
berus die verhaal op histonese gegewens. Dit speel 
af omstreeks 1825. ver oorkant die Cariep en ver- 
tel van 'n stam mensvreters en van Rokotsoane. 
hy wat alleen oorgebly h e t

Twee seuns. Flippie en Kosie. gaan saam met 
hul pa's Grootgiel en P iet oorkant die Ganep oli- 
fante jag Reeds die eerste dag nadat hulle kamp 
opgeslaan het in 'n verlate vallei. merk hulle ’n 
groot lomp gestalte wat vinnig soos ’n dier be- 
weeg maar tog die sluheid van ’n mcns hct — 
Rokotsoanc.

Vermaas is 'n skrywer wat ecrs 'n deeglike stu- 
die maak van die tydsomstandighede waarteen sy 
verhale afspeel en van die leefwyse van die mense 
in daardie tyd. Dan, deur volgehoue aandag aan 
histonese detail, wat hy onopvallend in die ver- 
haal inwerk. laat hy die wéreld van die karakters 
voor die leser leef.

In Vallei van die skedels hct Vermaas daann 
geslaag om die spannmg ná die eerste bladsye dcu- 
rentyd nie net vot te hou nie. maar ook te laat styg 
cn om aan die onvermydelike slot dic drade weer 
netjies saam te vat

Dit is 'n baie mteressante gegewe, maar het nus- 
kien mc heeltemal gcnoeg om die lyf vir 'n 
vollengte-boek nie; die moontíike getal situasies 
is vanwee die plasmg van die verhaal beperk. Soms 
hct ’n mens dan ook die tndruk gekry dat die skry- 
wcr bcstg ts om die situasies bietjie te rek en aan 
te dik om die verhaal ‘‘lyf' te gee

Tog ts dit 'n eersteklas boek en in ons dae van 
stygende pryse heeltemal 'n kopic.

(B. de K.. Die fíurger, 
8 Oktober 1965)

3.14 Schoeman, Pieter Johannes (20 September 1 9 0 4 -5  Julie 1988)

ln 1967 ontvang P J. Schoeman vir d*r tweede keer die Scheepers-prys vtr Jeuglektuur vir al sy jeug- 
verhale wat sedert 1957 tot die einde van 1966 verskyn het. Hoewel al sy jeugverhale in meerdere 
of mindere mate tot die prestasie bygedra het, is daar nogtans spesiale melding gemaak van Kampvu- 
re wat nie uitbrand nie. Volledige biografiese besonderhede oor R J. Schoeman word in paragraaf 
3.3 verstrck.



fVter Joharmes Schocnun 169

□  W'aar i<er winde u aai

Dte gebeure van W ’aar eer wmde waai speel af 
in dte noorde van Suidwes-Afríka. Die handeling 
is maar skraal en ts eintlik opgebou uit los gebeur- 
tenisse — ervaríngs op die jagveld en ander epi- 
sodes. Dit is die wedervarings, gesprekke en ver- 
al íilasofiese bespiegeltngs. waamemings. ens.. van 
Jack. Jeannie, Penny. Bastl, Bill en Johan wat dte 
tema van hierdie verhaal vorm. Weens gebrek aan 
ruimte bespreek ons slegs enkde aspekte van sy 
kuns in hierdie roman.

Schoeman maak gebrutk van die eerstepenoun■ 
i'erhaaltegniek. waardeur hy net soos Sangiro ín 
Simba setf ook 'n karakter in sy verhaal word. Dit 
gee die skrywer natuurlik gulde gcleentheid om 
oor diere, karakters, ens. opmerkings te maak. 
Híerdeur openbaar Schocman hom ook as didak- 
tikus — hy wil aan die leser wetenswaardighede 
vertel. Voorbeelde hiervan ts talryk in die boek. 
maar ons moet in gedagte hou dat hierdie kennis 
van die skrywer gegrond is op sy eie ervaríngs en 
dus aan sy werk ’n besondere waarde gee. Ons 
dink in hierdie verband aan interessanthede soos 
dié op bladsy 47, waar ons iets oor die lewe van 
die ohfant te wete kom, watter dier die gevaarlikste 
is (p. 1811. en ander besonderhede oor die veld

Die skrywer se m m anhe.v instelhng teenoor die 
natuur blyk al uit sy vroegste werk. Hy is die swer- 
werjagter wat hunker na die bosse. "Die paaie van 
hulle wat ver kom. gaan altyd maar verder — ver 
oor die verste b b u  rante en weer terug oor die 
rustelose groot see. Dit blyk ook uit sy vereensel- 
wtging met die dier en die natuur, vgl. p 173 waar 
hy die olifant wat hy moes skiet. toeroep: “Dan 
neem ons nou maar afskeid, ou grote. Mag daar 
vir jou soort ook ’n land wees van ver winde waar 
nooit koeëls Idap nie ... en mag dit ’n mooi land 
wces waar al die alleenlopers bymekaar kom". 
Selfs die titel van die boek getuig van die roman- 
tiese ingesteldheid van dic skrywer!

Die inbeme verhouding tussen die hooíkarak- 
ter, Johan, en sy “ou wagter" Kalimbo getuig van 
die skrywer se idealisering van dic Bantoe in sy 
natuurlike omgewing. In die persoon van Kalim- 
bo vind ons die nou-verweefdheid van die natuur- 
mens met die veld. Hy ken die jagkuns haarfyn. 
vgl. die aandeel wat hy gehad het in die episode 
met Seeiiyfie en sy hulp is onmisbaar op die jag- 
veld. Let op na die digterlike heeld-taal wat Ka- 
limbo gebruik. asook sy lewenswysheid as hy op 
p. 99 verduidelik: "Mamo! En waar moet man- 
mens hart kry om man se taal by vrou te praat 
soos hy is bang vir ding soos leeu of ber? Om mooi
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vrou se hart in jou kraal te hnng. ls groter ooriog 
as leeu en tier ... Wond wat vrou my jjee, ek kan 
nie bykom met warm assegaaj nie. k  by die hart.” 
Die dier- en veldterme speel 'n groot rol in sy 
beeldspraak Baie kenmerke van hierdie Bantoe 
spreekwyse vxnd ons ook in die ander karakters 
sc taal — vgl. dié van Penny en Johan. Dit is ook 
opvallend dat Kalimbo altyd in die nabyheid is en 
dat hy gedung kommentaar of raad lewer oí sy le- 
wenswysheid laat hoor. Hieruit spreek die sterk 
geestesverwantskap tusscn die skrywer en hierdie 
swart swerwerýagter.

Dit Ls nie slegs ’n jagverhaal nie. Hoewel daar 
jag gemaak word op die diere geskied dit, soos 
by Sangiro, met die oog en nie met die geweer 
nie. Eerbied en bewondenng spreek uit die skry- 
wer se uitbeelding van die wildedier. Die lewe van 
die dier is vir hom net "net so groot stryd as vir 
die mens ... vol lewensblyheid, vol tragiek. vol hu- 
mor en selfs ironie.” Daarom vaar hy die ruigste 
en eensaamste streke in: "En dit is dan dat hy so 
haie van die dierelewe sien wat hy nie anders sou 
gesien het nie, omdat hy in sulke gevaJJe meer sy 
oë gebruik as sy geweer". (Die sucrwerjagter. p. 
100- 101).

Kyk na die simpatieke en waarheidsgetroue 
weergawe van die stryd tussen die diere — die bok- 
kies wat tot die einde veg, die kameelperd se moe- 
deriiefde (p. 159). die humoristiese verhaal van 
Seeriyfie, ens. Ook die byname wat die diere kry, 
is nie slegs raak nie, maar spreek van liefde vir 
die diere: Seeriyfie, ou Skewevoet. “man met die 
horing op die neus". ens. Hy sien die dier in die 
natuur dus tragies-romanties.

Die liefdeservanngs van Johan en Penny word 
ook in noue verband met dié van die dier uitge- 
beeld. Die romantiek van die liefde vind ons ook 
in die ander werk van Schoeman, vgl die Fanie- 
reeks, Op verpaate, ens. Hy gehruik die dier om 
die verlange ín die hart van Penny te openhaar 
waar sy met die dooie ou Skewevoet praat op p. 
78: "Ek praat met toe oë ou Skewevoet, sodat ek 
jou kan sien soos ek jou graag wil sien ... soos 
toc sy laas vir jou gesê het: my ou flenteroor ... 
my ou skewelip ... my ou rondloper ... En as jy 
miskien nie weet nie. ou Skewevoei 'n vrou sê 
partymaal vir lemand wat sy vreeslik liefhet: ...” 
Hulle gesprekke oor die diere. die veld en hulle

ervanngs saam op die jagveld dien slegs om hulle 
harte, hulle heimweé en veriange en hulle liefde 
bloot te lê Kyk hoe gebruik Schoeman ook die 
sprokie om hulle liefde uit te bceld 

Op p. 30 en 31 word Schoeman se siemng van 
die hart van die vrou mooi uitgebeeld, verai waar 
Kalimho aan die woord is: "Omdat elke mansmens 
’n moeder het wie se gedagtents nooit in sy hart 
sterf nie, sock en soek hy na die vrou wie se ge- 
dagtenLs ook nie sal sterf nie. Maar hy sal soek 
en soek, en net weer uitkom waar hy begin het 
as 'n kind. met mks wat dic plck van sy moedcr 
in sy hart kan volmaak nie." Vgl ook sy verhaal 
oor Xamah se skepping van die vrou op p. 65-68 

Waar ver winde w aai is ’n dier- en jagverhaal 
wat spreek van gevoelvolle siening en meelewing 
van die skrywer. Deur sy liefde en kennis van die 
veld het P J . Schoeman hier ’n verhaal geskep wat 
inderdaad 'n venyking vir die Afnkaanse letter- 
kunde is,

(H.F. Mellet, Patrys.
April 1961)

□  "tnsprmg kêrels!"

Die verskyning van ’n nuwe boek deur dr. P.J. 
Schoeman is altyd ’n hele gebeurtenis vir veral die 
seuns wat graag jagverhale lees. hxsprmg. kêrels! 
is die vervolg op L 'itsprmg kêrels! wat 'n paar jaar 
gelede al verskyn bet en keer op keer herdruk 
moes word. Hier sal die herdrukke ook vinmg volg. 
Martiens en Piet. broers en nog sommer bloed- 
jonk, is besig om vir hulle ’n plaas in die onge- 
temde boswêreld skoon te maak.

Hulle is nog skaars daar, hul heeskraal is nog 
nie eens kJaar nie, dan gaan Piet al 'n allemintige 
groot mannetjiesleeu skiet — en dadelik daama 
bogin hy sleg voel omdat Martjens, wat tog die ou- 
er broer is, nog nie een geskiet het nie. Hy weet 
nie dat Marbens, 'n paar uur tc perd van hom af. 
ook net toe sy eerste ber geskiet het nie.

Die oorheersende figuur ts egter me Marbens 
of Piet nie. maar oom Lafras, die afgetrede poli- 
siesersant wat by hulle kom bly en hulle gedung 
met raad en daad bystaan. Hy het sy lewe op die 
voorpnste en onder die Zoeloes deurgebnng en
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ken die gebruike van die mense en diere van die 
veld.

Dit is ’n vvêreld wat vir altyd verdwyn het wat 
hier beskryf w«rd. maar waarvan daar nog (íenoejj 
spore rondom ons is vir ons kindcrs. veral ons 
seuns. om hulk* daann tuis te voel. Die leser word 
wel soms moeji vir die twee seuns se oordrewe ja- 
locsie. vtr Martiens se kinderaj{tige swaarmoedig- 
hekl en Piet se kinderagtige opvlieendheid wat hul- 
le plek-plek na kankature laat lyk. en dít is ook 
waar dat die seuns soms soos digters met pasver- 
werfde umversiteitsgrade praat. maar die hoek ver- 
goed op ander maniere daarvoor.

Die skrywer se kennis van wat hy beskryf en sy 
liefde vir die veld en sy bewoners moet 'n hlywen- 
de indruk op die Jong leser maak.

(Tol de Villiers, Sarie Marais, 
1 Februane 1961)

□  V'ulindaba

In die literatuur is daar plek vir groat verskeiden- 
heid. Daarom maak nie alle boeke daarop aan- 
spraak dat hulle gniots en diep, baanbrekend en 
vemuwend, eksperímenteel, of vir die hoogs- 
ingewyde geskryf is nie. Hierdie breêr stroom goeie 
literatuur vir die gewone leser maak ’n bclangn- 
ke deel van 'n volk se kultuur uit, en elke nuwe 
boek wat in hierdie hehoefte voorsien, moet ver- 
welkom word.

Mcnigc leser sal Yulmdaba 'n genotvolle boek 
vind. Vulíndaba die ou Zoeloe. tree op as vertel- 
ler wat die ou tyd oopmaak en die verhale uit sy 
jeugjare. die gjonetydperk van die Zoeloes. aan 
die skrywer vertel. Saam met Vulindaha, een van 
die pakdraertjies van die uitsoek-vegtersregiment 
van die Zoeloes. maak die leser die avontuur deur 
van gevegte met wildediere; maak hy kennis met 
die veld; met Tsjaka se onderweip ing van die ver- 
skillende stamme aan sy gesag; en. les bes. met 
Tsjaka se eie avontuurlike jeugjare Saam met die 
verteller sien die leser die twee udibi (draertjies), 
Vulindaba en Mvubu. grootword van kind tot jong- 
man. VeraJ vir die jeug sal dit 'n genotvolle boek 
wees.

Vir die leser wat diepcr soek, duik die ou pro- 
bleme in Schoeman se werk weer op.

Die werk toon ’n gebrek aan hegte struktuur en 
epiese noodwendigheid. Dit bestaan uit 'n aantal 
avontuurlike verhale wat lossies aan mekaar ver- 
hind 15 deur die verteller. Vulindaba. Uit sy jeug- 
herínneringe word daar geput en gemoraliseer 
teen die agtcrgrnnd van die gewone romantiese 
deuntjic Die verhaal kry sy epiese gang deur die 
gemaakte; "Hier eindig die stories vir vanaand." 
"Sal jy móre-aand weer vir ons vertel?" Hoeveel 
kragtiger en noodwendiger sou dit nie wees as die 
leser direk en onmiddellik met die draertjie, Vu- 
lindaba, sy kinder- en jcugjarc meemaak nie; wan- 
neer Tsjaka se jeugjare nie net 'n storie bly nie, 
maar 'n noodwendige en integrerende deel van die 
werk; wanneer die gebeure nie deur middel van 
langafstandheheer deur die ou Zoeloe vertel word 
nie. maar die leser en skrywer direk die lewende 
wêreld van die Zoeloes in hulle gjonetydperk mee- 
maak; wanneer die romantiek van herinnennge 
oor ou en ver paaie plek maak vir onmiddellike 
belewing en beelding

Op sigself is die mdrviduele verhale en die ryk- 
dom aan volkekundige en natuurgegewe interes- 
sant en boeiend. Dit is egter me genoegsaam ver- 
werk en deurskou tot 'n samehangende konsepsie 
wat meer is as losstaande episodes nie.

Met veel meer ínsig is die lewe van die udibi ge- 
teken. Ons maak hienn kennis mct die rykgeska- 
keerde lewe van die veewagtertjie wat mettertyd 
die verhoogde status kry van draers vir dic umbo- 
nambi tydcns hulle gevegte. Nog later sien ons 
hulle uitgaan om self te jag — eers met die oë en 
ore. maar dan kry hulle uiteindelik die kans om 
soos manne aan hulle eerste werklike geveg decl 
te neem. Die groepslewe is interessant en met fyn 
kennis geteken. maar die twee hooffigure. Vuli- 
ndaba en Mvubu. word weinig meer as tipes in die 
verhaal.

Die didaktiese element is in hierdie werk beter 
geïntegreer as in sommige van Schoeman se vori- 
ge werke. In l 'ulmdaba word die leríng deel van 
die udibi se opvocding. Uit die stones om die vuur, 
uit die natuurlewe en uit die umbonambi se ge- 
vegte is daar voortdurend lesse te haal vir die jong
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knapc in hulle skoling vir die dag van móre. Daar- 
om doen die didaktiese mirvder steurend aan. Tog 
is dit dikvvvls nog te opsetlik, byna onbeholpe- 
opsetlik aangebied. V'oordat die verhaal van Tsjaka 
bv. vcrtel word. versk>-n daar eers die leringsteks: 
"Net die seun wat deur swaarkr> man word in sy 
hart. kan die groot cn ver paaie loop wat vir ons 
verder bring as waar ons ouers opgehou het. 
Tsjaka se lewe wys dit mooi vir ons” (p. 123).

Met hicrdie nuwe werk van P.J. Schoeman het 
die Afrikaanse literatuur weliswaar nie 'n groot 
kunswerk ryker geword nie. maar bepaald 'n ge- 
notvolle werk waarvoor daar ’n groot behoefte 
bestaan.
(C. van Heerden, T yJsb if i-ir Ckvstcsu'iicnskappc,

Junie 1965)

CJ Je tu v  dn’ buffdbul

Dit is 'n jeugverhaa! dié wat in die bosveld. die 
jagveld afgespeel word. Carel, 'n adolessent. wat 
'n groot buffelbul se honngs wil bekom as trofoe 
vir sy ryk peetpa. omdat laasgenoemde hom daar- 
voor K1 000 sal gee wat hom in staat sal stel om 
universiteit toe te gaan. bevind hom naby 'n wild- 
reservaat. Carel gaan meld hom aan by kaptein 
Caldwell. die hoofwildbewaarder van die omge- 
wing Die kaptein se mooi dogter. Jeannie. is tuis 
tydens die skoolvakansie. Hulle voel aangetrokke 
tot mekaar.

'n Paar Zoeloes vergesel Carel. o.a. Dalindaba. 
vertroueling van sy vader. en sy oppasser op die 
jagtog.

Een van die Zoeloes wat in diens by die kap- 
tein is, nl. Siba, word deur hom aan Carel geleen 
om Jetwa, die legcndancse en uitgestote gn*ot buf- 
íelbul op te spoor. Siba ken die bul, die bos en 
die gewoontes van buffels; ook het Siba deur die 
tare in sy hoedamgheid as veldwagter vir Jetwa leer 
liefkry. Kaplem Caldwell versoek Carel sentiment- 
halwe om eers 'n íoto van die bul te neem voor- 
dat hy hom skiet.

Op 'n goeie dag bekruip Carel, Siba en Dalin- 
daba dan die gevaarlike bul, dog Carel het intus- 
sen ook so lief geword vir die ou bul dat hy me

daartoe tn staat is om hom te skiet as hy hom na- 
by en mooi onder skoot kry me. Hy neem egter 
die foto.

Nou is Carel hekommerd oor die reaksies van 
sy peetpa. sy vader, kaptein Caldwefl en veral Jean- 
nie. As sy gedrag egter deur almal goedgekeur 
word. en hy boonop tog nog van sy peetpa die tjek 
kry, omdat laasgenoemde homsdf ook sien as 'uit- 
gestote ou buffdbul" in sy oujongkêrelbestaan, 
loop Carel se beker van hlydskap o o r  "Oom, ek 
sou daardie ou bul nie vir R2 000 kon geskiet het 
nie (p. 211).

Indien 'n mcns 'n paar weekhede in die ver- 
haalstruktuur kan vergewe, lees 'n mens Schoe- 
man as 'n onderhoudende didaktikus wanneer hy 
oor die natuur, mense in die veldsituasie en diere 
filosofeer. Soms is sy drang om tc ondemg hin- 
derlik opsetlík, soos bv waar Jeannie somtyds en 
Carel dikwels hulle pertinente vrae oor da* natuur- 
of dierelore stel (vg). p. 20, 28, 192 o.a.1.

Een van die aantreklíkste fasette van die werk 
is m.i. daarenteen die noukeurige beskrywing van 
die verTassende dierelewe in die bosveldstreek 
waar die verhaal hom afspeel. soos o.a. op p. 116 
waar die buffelkalfie en p 32 waar die aandgelia- 
de beskrywe word. Hiermee vermeng. is die altyd- 
teenwoonlige verlange van die mens na gcluk. die 
"ver paaie" van die hart.

Die leser kan ook die talle verwysinge na die 
Zoeloefolklore. soos o.a op p. 192. waardeer waar 
’n beskrywing voorkom van die Zoeloe-volksge- 
neeskunde in verband met die krokodil.

Prvsenswaardig is die mooi verhouding wat tel- 
kens gestel word tussen die Hlankes en die Zoe- 
loes. Veral kaptein Caldwell. Carel, Siha en Da- 
Imdaba tree in dié verband voorbeeldig en met 
gestrenge houding vtr die jeugdige leser op.

Talle gelukkige verwoordinge kom in die wvrk 
voor. "Hy is 'n man sonder lasplekke (p. 18); "Die 
dne klem varkies. met vlagpaalstertjies omhoog 

(p. 23); "... my veldwagters se ore is teen die 
wind" (p. 28); “Om te wag met hoop, hoop op ver- 
vulling. is om n murgbeentjie elke uur uit te 
stamp" (p. 40); “Soos alle ou Zoeloes wat al baie 
winters op die kop dra ..." (p. 45); ”... die honde 
blaf al in my leë maag" <p. 119); "My. basie, jy 
moet nou ophou om kaal donngtakkies oor ons 
kaal rúe te trek” (p. 179). Waar sy Afnkaans ge-
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drae word op dte oorspronklike sienind vervat ín 
die Zoeloc-idioom. skep Schoeman telkens lets 
moois.

Die mooi illustrasies van E. Halliday sorg vtr die 
gocie indruk van die tipografiese versorging. Een 
van die aantreklikste sketse Ls sekerlik dié van die 
koedoehul op p. 98.

Jetwtí Jk’ buffelbul is. as jeuglektuur genome. 
’n mooi by-drae tot oas literatuur in dié opsig. Die 
opset van die werk is nie te verwikkeld vir jong 
lesers nie. Die beskrewe mensehandeling is mo- 
dem. Veel van die adolessente leweasbeskouing 
soos bv. die liefdesgewaarwordinge van die >eug- 
diges. is met gemoedelike insig beskryí Daarbe- 
newvas is die natuumulieu waann dic handeling 
geplaas word met kennis en op verheffende wyse 
verwoord.
(C.W Hudvm. Tydskhf v& Geesteswetenskappe.

Desember 1965)

□  Kampvure wat níe uitbrand nie

Dit is die verhaal van 'n jagtog per ossewa sowat 
veertig jaar gelede. en die tema word saamgevat 
op bladsy 221: "Daar is dinge in die lewe wat net 
een keer vir die eerste maal kan gebeur Jou eerste 
ja-woord van nooientjie ... jou eerste leeu ... jou 
eerste buffel ... Dis soos kampvure op die swer- 
wermens se ver paaie — kampvure wat nooit heel- 
temal uitbrand nie. want hoe verder die swerfpaate 
gaan, hoe meer kuier jy terug op die mooi plek- 
kies wat agter lê." Met Piet. die vyfbenjange hoof- 
perVKin van die verhaal. gebeur dié dinge wat net 
cen keer kan voorval. Martie is die meisie; Piet 
se vader en moeder, Martie se ouers en susters 
en 'n aantai Zoeloes, onder wie Piet se guaste- 
hng. ou Sobantu. is die jaggeselskap.

A1 die bekende ingrediënte van 'n Schoeman- 
jeugverhaal is weer eens in dié boek bymckaar.

Daar ts die talle mooi voorbeelde van beeldende 
taal. gestu op rype lewenswysheid soos op bladsv 
159 waar daar oor die boom as natuurverskynsel 
geskryf word: "Die rustigheid en geduld van ’n 
boom is vir my iets pragtigs Die wind waai van 
enige kant af deur hulle en hulle hlare en takke 
speel altyd saam Die voëls sit in hulle en maak 
neste en hulle klaag nie. Ons kap hulle af en dan 
stoot hulle net ’n paar gomtranc uit. Die wat ons 
nie aíkap nie en ook nie deur veldvure verhrand 
nie, staan jaar na jaar tevrede op dieselfde plek 
en verwelkom elke nuwe lente met blydskap.''

Daar is die Bosveldatmosfeer wat Schoeman as 
kenner én as liefhebber beskrvf. sonder hinderli- 
ke foute wat so dikwels dié soort leesstof kan be- 
derf. Vir die jong leser kan die beskrywing van han- 
delinge in die jagveld tegelyk genot en kennis by- 
bnng Schoeman skryf met iasig in die sielkundige 
wêreld van die vyftienjange paartjie. en behandel 
die adolessente liefde asoí 'n sprokie ontvou word. 
Die skrywer se kennis van die Zoeloe se taal. se- 
dcs en gebnuke. en die dtssipline van heer en min- 
dere is op opvoedende wyse verwoord. Leersaam 
is verder die talle vertellinkies (Nir die dierelewe 
— al is dit soms opsetlik ingevleg in die verhaal 
en ook die wyer natuurlore. Elke hoofstuk het een 
of mccr illustrasies van Flip wat die boek se waar- 
de in die soort mark waarvoor dit bedoel is. 
verhoog.

Soms hinder — aan die teenkant — taalfoute 
en spelvorme wat inkonsekwent voordoen en die 
gebruik van die komma. Dikwels negeer Schoe- 
man die by-persone, neig hy om situasies te vlot- 
weg af te maak. te verswyg of te verbloem soos 
bv. Piet se leeujag. Die skrywer is soms te genetg 
om opsetlik kennis op te dnng aan die leser, om 
lewenswaarhede te stel i.p.v. dit te laat vorm kry 
uit gesprekke, suggestie of verwysings.

In sy geheel genome, is dié werk van Schoeman 
nogtans 'n boek wat waardeer kan word deur leer- 
linge in st. 7. 8, 9 in die hoërskool.
(C.W. Hudson. Tydskrif vir Geesteswetenskappe,

September 1966)
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3.15 Louw, Anna Margaretha 
(31 Desember 1913- )

Die bekende skryfster, Anna M. Louw, is <>p 31 
Desemher 1913 op die plaas SíK’twaler in die dis- 
tnk Calvinia gebore Haar laerskooljare hnnd sy 
deur in die plaasskool waar haar moeder haar on- 
derwyseres ts Hier in die Kamo het sy in haar km- 
derjare íeitlík j{een kinderboeke fieken nie. Kers 
later in haar lewe het sy hierdie ajjterstand injje- 
haal Na voltooiing van standerd 6 op die plaas- 
skool gaan sy na die hoerskool op Cahnnia. Aan 
die einde van 1929. op die jeugdige ouderdom van 
15 jaar, matnkuleer sy.

Na haar skoolloopbaan gaan Anna M Louw na 
die Universjteit van Stellenhosch Sy volg n jsraad- 
kursus in die tale met Aínkaans-Nederlands cn 
EnjieLs as haar twee hooívakke. Hiema kom sy in 
Kaapstad in die sakewêreld te lande.

Anna M. Louw is 'n mens wat haar eie gang gaan. Sy heskou haarselt as icmand wat van nature 
'n alleenloper is; sy het alleen op die plaas grnotgeword. Na haar huwelik vertrek sy en haar eggenoot 
in 1938 na die Veremgde State van Amerika. Tydens hulle verblvf van twee jaar aldaar studeer sy 
aan die Universiteit van Columbia in New York in die skone kunste en joemalistiek. In hierdie tyd. 
soos ook later, reis hulle baie in die vreemde. Terug in Suid-Afnka vestig die gesin hulle in Kaapstad 
langs die Liesheeknvier. Sy sit haar studies in die sosiale wetenskappe aan die Unrversiteit van Kaapstad 
voort en in 1944 hehaal sy die graad BSocSc. Intussen het sy drie kinders ryker geword.

Na haar eerste huwelik ts sy weer getroud en wel met 'n ekonoom, dr. Gerhard Bassel. Uit hierdie 
huwelik is twec dogters. 'n tweeling. gebore. Haar belangstelling in díe wysbegeerte het haar in die 
begin van die sewentigerjare na die Universiteit van Kaapstad temg gcneem toe sy vir die buitemuurse 
kursus ingeskryf heL

Na die voltooung van haar graad in die sosiale wetenskappe in die veertigerjare was sy vir ben jaar 
lank vryskut-joemaliste en het sy artikels, kortverhale, hoorspele en toncelstukke en novelles vir Die 
Huisgenoot. Sarie Marais, Naweekpos en die SAUK geskryf. Haar ecnte gepubliseerde hoek, Dte 
onverdeelde uur. het juis eers as vervolgverhaal in Sarie Marais verskyn. Haar boek Die koms van 
die komeet ls weltswaar na Die oni'crdeelde uur gepubliseer. maar dit was voltooi voordat sy laasge- 
noemde begin skryf heL

Erkenmng vir haar skryfwerk ontvang sy in 1964 vir die eerste keer cn wcl vir 20 days that autumn. 
haar eerste en enigste boek in Engels. Hiervoor is sy deur die Suid-Afnkaanse Akademie vir Weten- 
skap en Kuns met die Olive Schreiner Literary Award vereer.

tFotograaf Tom fíurym, Haapstad)
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In 1962 vcrskyn Die voortrefhke fam ilu' Smit. ()p drond van hierdic boek word Anna M. Ix»uw 
in 1968 die eerste outeur aan wie die Scheepervprys vir Jeuglektuur toegeken word op grond van 
'n enkelc hoek. Carfo het hierdie boek verfilm — met groot sukscs 

In 1968 verskyn haar gnwt historiese roman. Die groot gryse, wat allerweë as een van die beste 
htstoriese romans in Afnkaans bestempel is. Elf jaar lank het sy haar hier en oorsee verdiep in studie 
van die groot Afrikaner-persoonlikheid. Paul Kruger. Vir hicrdic boek is sy deur Nastonale Boekhan- 
del met die W.A. Hofmeyr-prys bekr<K>n. In 1976 ontvang sy die CNA-prys vir Kroniek van Perde- 
poort. Met hierdie boek het sy ook die Hertzog-prys en die W.A. Hofmeyr-prys verower. Die skryfster 
het ook Dée roortreflike familie Sm it in 'n draaiboek verwerk en dit is deur die SAUK-T\' gebeeldsend 

Die volgende boeke het onder andere uit die pen van Anna M. Louw verskyn:

/V  omvrdeelde uur Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1956 

Dh' koms ran die komeet Kaapstad: Ta/elbeni. 1957.

Agter my n atbatros Kaapstad: Tafelberg. 1959.

Dk’ eonrtrefíike familie Smit Kaapstad: Tafelberg, 1%2.

20 days that autumn 2 lst March~9th Ajml 1960 Cape Town: Taíelberg, 1963 

Die hannelmg die lyfuag Kaapstad: TaíelherU. 1964.

Oom Kohie gee raad. Kaapstad: Tafelberg. 1965 

Dte u at met die fíuite loop Kaapstad TafelbenL 1967 

Dte gmot gry.se Kaapstad Taíelherg. 1968.

’n Geseënde dag, nege eerhale Kaapstad: Ta/elberg, 1969 

Knrniek ran f'erdepoort Kaapstad Tafelberg. 1975

Dte derde tempeL essay oor 'n hesoek aan IsraeL Kaapstad Tafelberg. 1978.

Op die rug ran die tier Kaapstad Tafelberg. 1981.

Dte bop ran die ritier Kaapstad Tafelberg. 1986

Bronne geraadpleeg

1. Anna M Louw Die Huisgenoot se Boekehylaag. 14 November 1969. p. 17.
2 Blignault, Audrey Anna M Louw; Calvmia se vér-kyk-skryfstcr Sarte. 9 Desember 1981
3. BouweT. Alba Sy groei saam met haar boeke Dte Volkshlad. 1 Meí 1976.

□  Dte voortreflike fam ilte Sm it

Hierdie boek gee ons ’n greep uit die bestaan van 
ri plattelandse Boeregesm wat vir hom in 
Kaapstad ‘n staanplek proheer vind. Die gesin het

dit me breed me. maar dis ri gesin wat deur sy 
solidanteiL trots en selfrespek staande gehou 
word. Die aksent val dus nie op die armoede nie. 
eerder op die ingebore adel en ordentlikheid wat 
hierdie famihe. onder leiding van Oupa Smit. in
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staat stel om. ondanks terugslae, sy man te staan 
en bo uit tc kom.

Dis 'n optimistiese werk, n boek vol gesonde 
idealtsme, waarin die skryfster, sonder om uit- 
gesproke didakties te word. 'n alledaagse gesin 
sicn as die sout van die aarde. Daarhy het die 
skryfster haar gebied noukeurig afgebaken, sodat 
sy sonder pretensie of dikdoenery kan vertel. Dit 
alles dra by tot die lesenswaardigheid van die boek.

Hierdie familiegeskiedents — as 'n mcns dit 'n 
familiegeskiedenis kan noem — het geen groot 
boek geword nie. wil dit ook nie wees nie. Maar 
jy vra jou af waarom hierdie wvrk, ondanks sy vcr- 
dienstes. nie werlik belangnk of boeiend geword 
het nie. Soos dit my voorkom, begin die beper- 
kinge van die boek juis by wat hierbo as ver- 
dienstes genoem is. Dit is goed dat die skryfster 
haar gebied afbaken en haar hou by die bekende, 
maar die wêreld van die boek is darem te klein. 
En dit nie omdat die stoí beperk sou wees nie, 
want dié is nie beperk nie. Ons het immers met 
'n hele familie te make in 'n groot stad, 'n familie 
met 'n verlede. Maar die omgewing. die verlede 
en die mense word íeitlik onontgonne gelaat. Emt- 
lik is dit net Oupa wat ons as mens boei.

Die geheel is on-dig. en die gevolg 'n kleinheid 
in omvang sowei as m diepte. 'n kleinheid wat mak- 
lik in onbenulligheid kan verioop. En dan die kyk 
op daardie wêrekijie. Teen die idealisme is seker 
wvimg in te bnng, maar die skryfster neem haar 
figurc te vvel onder beskerming Sy is te eensydig 
idealisties, die Smitte te ordentiik. die lewe te 
vnenddik. Alles val te mooi in patroon Daar kom 
enkele situasies voor (bv. die geval van die onwil- 
lige konstabel-vryer) wat weridik 'n skrynende ver- 
loop kon neem. maar dié geleenthede gaan on- 
benut verby. Die slim dogter wat die familic se 
naam moet hoog hou. kry maseLs viakvoor die ek- 
samen Daarmee ts die verwagbngs verruebg. Maar 
net tydelik, want rampe tref in hierdie verhaal nie 
diep nie. Weer kom die Smitte bo uit. en alle din- 
ge werk ten goede mee.

So 'n instelling laat min ruimte vir ironie of hu- 
mor, om van tragiek nie eens te praat nie. 'n Aan- 
gename onderhoudende boek, meer nie.

(A.P. Crové, Die Huisgenoot, 
9 November 1962)

C Hierin sa l bate m ense hul fam ilie herken

Die voortreflike familie Sm it van Anna M. Louw 
is weer eens een van dié soort boeke wat talle Afri- 
kaan.se nupas en oumas. ouers cn kmders grctig 
sal lecs. en dan waarskynlik daann hul bloedeie 
kleinkinders. kinders. broers en susters, pa's en 
ma's sal herken'

Die wrhaal word in die eerste persoon vertel 
deur die intelligente, maar nog onbevange en daar- 
om ook onbedorwe henderjange metsie — in haar 
Matnekjaar — van die familie Smit Sy vertel die 
geskiedems van die lieí en leed van 'n mm of meer 
gemiddelde Afrikaanse gesin. soos daar duisende 
moet wees. wat die plaas vaarwel gesé het om hul 
lewe in die stad te probeer verbeter. Dit blyk uit 
alles dat die eerste jare van aanpassing in hul nu- 
we omgewing ook weer hul eie bcsonderse pro- 
bleme meegebnng het.

So tussendeur kry ons kykies in die agtergrond 
van 'n tipiese Afrikaanse gesin: sy politieke oor- 
dele en vooroordele. sy geestelike belangstellin- 
ge, ja. sy verhoudinge tot vriende en selfs En- 
geLssprekende kenmsse.

Soos hul stocre vtKirgeslag op die plaas dit ook 
geken het. is daar 'n sterk individualistiese streep
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in dic gcsin. By die oupa veral kan dit noHal oor- 
drewe vorme aanneem en dan tot komiese Mtua- 
sies lei.

Anna M. Louw ken haar mense en idealiseer 
hulle nooit nie. alhoewel sy met liefde en a0inyt 
hulle duidelik. met al hul koddighcdv en koppijj- 
hede, sien.

Ná die eerste sowat dertig bladsye, wat ek nog 
al stram gesnnd het. lees dic hoek enduit vloL Maar 
'n mens voel tog, in nahetragting. iets van 'n te- 
leurstelling; hoewel dit goed geskryí is. herken hy

daartn nouliks die skryfster wat met haar aller- 
eerste werk — die novelle Die onverdetld t  uur — 
so bevTedigend was. Of kom dié "belofte" tog nog 
eendag tot ontplooiing?

As ek sê dat lHe voortrefhke fam ilie Sm it m.i. 
'n Afnkaanse tecnvoeter van die gewilde Amen- 
kaanse Little women van Louise M. Alcott is, be- 
doel ek dit hoegenaamd nie geringskattend nie. 
Dit is in ieder gcval literêr vecl stewiger.

(W.E.G. Louw, Die Burger, 
2 November 1962)

3.16 Venter, Jacubus 
Philippus Benjamin 
(3 November 1923- )

J.P.B. V'enter is aiombekend as Ben Vcnter Hy 
is op 3 November 1923 te Lichtenburg in Wes- 
Transvaal gebore. In hierdie tyd was sy vader pre- 
dikant van die Hervormde gemeente aldaar Hy 
is dic oudste van dne seuns en een dogter.

Tussen 1925 en 1930 bevind die predikantsge- 
sin hulle agtereenvolgens vir kort tydperke in Jo- 
hannesburg, dan in Zeerust en daama weer ín Jo- 
hannesburg. Vanaf die begm van 1930 woon die 
gesin in Klerksdorp. Dis dieselfde yaar waarin tíen 
begin skoolgaan. Vanaf graad een tot standerd vier 
gaan hy skool by Unie-skool en standerd vyf en
scs bnng hy deur by die I-aerskool President. Rustig vloei die Schoonspmit tussen hierdie twee skole 
deur, dié spruit waar Pels. die hoofkarakter van sy latere jcugverhaal met dieselfde titel, rustig rond- 
swem. Van díe Laerskool President gaan hy na KHS. die Hoërskuol Klerksdorp. waar hy aan die einde 
van 1941 matnkuleer.

Na sy skoolloopbaan gaan Ben Venter na die Universiteit van Pretona. Hier berei hy hom voor 
om in die voetspore van sy vader te volg. Aan die einde van 1948 voltooi hy sy teologiese studies.

Louis Tnchardt ls die eerstc standplaas van da* jong ds. Ben Venter. In hierdie komhinasie-gemeente 
wat tot teen die Limpopo gestrek het, het hy tot aan die einde van 1957 gearbei. Hier het hy die 
Soutpansberge goed leer ken wat later dic milieu sou bied vir fiuho Dan aanvaar hy 'n beroep na 
ELsburg waar hy twee jaar wcrksaam is. Vanaf die begin van 1960 is hy die predikant van die gemeen- 
te te Koster in Wes-Transvaal. Aan die einde van 1965 ementeer hy aJdaar

(Fotograaf: Alton Hems. Prttana)
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Na sy uittraie uit die hedieninR werk Bcn Vcnter vir 'n jaar as skakelbeampte vir die Datsun Motor- 
maatskappy. Dan tree hy tot die Staatsdiens toc. Vanaf 1967 tot die ctndc van 1978 is hy staatsampte- 
naar. eers by die Departement van Werke van die Transvaalse Proviasiale Admimstrasie van 1967 
tot 1969 en daama bv dte Transvaalse Provinsiale Biblioteek- en Museumdiens. Na sy aftrede in 1978 
het Ben Venter die geleentheid gekry om hom voltyds op sy skryfwerk toe te lê.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog was Ben Venter 'n aktiewe lid van dic Ossewa-Brandwag Teen 
die einde van 1941, voor die matnekeksamen. is hy gevange geneem en alleen die persoonlike tussen- 
koms van genl. Smuts het voorkom dat hy geïntemeer word. Hy is na slegs twee dae vrygclaat. Voor 
die ontbinding van die OB het hy gevorder tot die rang van sersant.

Sy belangstelling in militêre aangeleenthede het hom in 1951 by die Burgermag laat aansluit. Deur 
die bywoning van gereelde kursusse het hy ín 1962 gevurder tot die rang van majoor.

Ben Venter is in 1950 getroud. Uit die huwelik is dne seuns, vandag lede van die Weermag. en 
een dogter gebore.

Wanneer het Ben Venter begin skryf? Behalwe vir bydraes tot sy hoerskool se taarblad in sy skool>a- 
re en daama tot die studenteblad van UP, het hy voor sy eerste boek, Waterbobbejaan, niks geskrvf 
nie. Hierdie eerste boek speel af in die Zcerust-distnk. Hierdie wêrekl ken hy goed. Sy oupa Venter 
en sy ooms het op die plaas Malmaniesoog in die distnk gehocr. Hier het hulle dikwvls in vakansietye 
kom kuier. Met die verowenng van die Scheepers-prys vir Jeugjektuur vir 1969 op grond van hierdie 
eerste boek. sluit Venter hom aan by 'n klein groepie begaafde skrywers wat «mr die jare heen be- 
kroon is. Nog meer uitstaande is die feit dat hy die eerste skrywer is wat die eer te beurt geval het 
om op grond van sy heel eerste boek bekroon te word Dit is n uitsonderlike prestasie. Dertien publi- 
kasies het tot dusver uit sy pen gevloei. Die manusknp van ’n verhaal rondom die swart mensvreters 
van Lesotho is voltooi en wag om gcpublism  tc word.

Ben Venter het naas sy bekronmg deur die Suid-Afnkaanse Akademie vir W'etenskap en Kuns in 
1%9. verdere erkenning vir sy bydrae tot die Afnkaaase letterkunde ontvang. Op 9 Junie 1972 het 
die Afnkaanse Taal- en Kultuurveremging hom met 'n oorkonde vereer vir sy belangstelling in die 
volksverhaal en die aanwending daarvan in sy letterkundige werk. Die Hoerskool Langenhoven ín 
Pretoria het hom eweneens op 19 Oktober 1979 gehuldig en vereer met ’n silwerpenning.

Die volgende boeke is onder andere deur Ben Venter geskryf:

Walcrbobbc/aún 'n legendi' uit dk basveid nm Maricv. Johannesburg: Voortrekkerpers, 1968.

M .  Johannesburg: Voortrekkerpers. 1969

Stibnaklak: 'n Uyende van Vaabrwkr Johannesburg: Perskor, 1971.

h'rik Johannesburg: Perskor. 1973,
Stoker. Pretona Dc Jager-HAUM. 1976.

Kommk' Johanneshurg Perskor. 1977.

Lushendfe. Windhock: Die Inboorlingtaalburo. 1977.

Rondom-L'lik Prcloria: HAUM, 1978.

htana en sy ratel Johanncsburg: Perskor, 1979.

Malgas oorlogsperd Pretona HAUM. 1979 

Meradb rebeOkperd. Pretona HAUM. 1980 

Dte haelstorm Prctona: HAUM. 1981,
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Bronne geraadpleeg

LattfliVi, F.V. Scheepervprys vir Jcuglektuur 1969 toefjeken aan Ben Vcnter Suid-Afnkaanse Akademic 
vtr Wetenskap en Kuns. Jcunbttek, 1969, p 66 -  67.

□  Soos die titel van Ben Venter se bekroonde 
boek M'atcrbobbcfdan aandui, gaan dit tn dté ro- 
man om dte geheimsinnifie waterbobbejaan, wat 
in Marico se omstreke 'n legendanese figuur j}e- 
word het.

Die skrywer wat 'n legende wil verwerk, kom 
voor 'n moeilike keuse te staan, Hy kan die le- 
gende enersyds aanbied as 'n stuk fleskiedenLs wat 
ftehaseer is op die hertnnennge van 'getuies" An- 
dersyds kan hy met behoud van die essensiële 
"oerstof ', 'n verhaal skep met sy eie tyd- en ruim- 

tesisteem. Deurdat die skrywer dramatiserend te 
werk gegaan het. kon die legende nuwe geloof- 
waardigheid verwerf.

Die bctrokkenes word lewende karakters, met 
die waterbobbejaan self as die hoofakteur. Die 
vraag ontstaan nooit of daar in der waarheid 'n 
dier soos die WalerNibhejaan bestaan het nie. Hy 
word eenvoudig deur die leser aanvaar, en net sy 
doen en late binne die wêreld-van-die-boek bly tcr 
sake Dit maak díe boek soveel meer boeiend as 
wat dit as blotc feitegeskrif sou gewees h e t

Waterbobbe/aan verplaas die leser na die voor- 
laaste jaar van die vorige eeu. 'n Boer — hy dra 
die Bantoebynaam Sakematlakobata ( "Hy wat jou 
met krag tccn die grond gooi 'l — se groot ideaal 
word verwesenlik. Hy en sy gesin betrek die plaas 
van sy drome.

Tog begin sy problemc recds die ecrste nag. Die 
tent waann sy kinders slaap, word omgeruk, en 
die takkraal van die vec oopgebreek. Dit was eg- 
ter net die begin van ’n reeks skrtkwekkende we- 
dervannge wat die hoer en sy gestn wiu deurmaak. 
want hulle droomplaas is dte woonplek van dié ge- 
hcimstnnige Waterbobbejaan.

En mtskien ts dit juis die geheimsinnigheid wat 
die lcser en boer se nuuskiengheid pnkkel, want 
soos die indoena aan die boer gesé het. "as jy hom 
soek. sal jy hom nooit kry nie. Maar as jy hom

nie soek nie. sal jy op hom aíkom. En jy moct hom 
tog nie skict nic: dit sal dan jare lank nie recn nie" 
(p. 12).

By die dag neem die boer se probleme met die 
Waterbobbejaan toe en dryf dít hom tot op die 
rand van wanhoop. Van 'n vriend moet hy selfs 
hoor dat hy net ontsteld is omdat hy ’n bywoner 
op die plaas van die oorspronklike eienaar, die 
W'aterbobhejaan, is!

Maar is dit werklik die Waterbobbejaan wat vir 
al die molestc op die plaas verantwoordelik is? Is 
hy nie dalk 'n soort beskermengel nie?

Onderwyl die Waterbobbejaan 'n ruk weg was, 
nadat Sakematlakobata hom in die lemocnboord 
met 'n sweep bygekom het, tree algemene verval 
op die plaas in. Bantoes begin steel en plunder, 
terwyl roofdiere. hobbejane, meerkatte, mutshon- 
de. eas.. die wêreld feitlik oomeem. So erg word
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dit dat Waterbohhe)aan se afwesigheid as 'n leonte 
aangcvoel word.

Was die hoer nie dalk rejl toe hy, ylende na n 
maiana-aanval, voortdurend 'n vnendskaplike 
"gesprek met die Waterbohhejaan fcw er het nie? 
Of is dít die Waterhobhejaan wat feitlík elke nag 
’n skaap uit die kraal steel, wat die gruwelike dood 
van Trappies veroorsaak, vir wie die boer en sy 
gesin een aand moes vlug in n kar waarvan een 
wiel aan die ingee was? Of is daar dalk 'n ander 
dier op die plaas wat al sy misdade op Waterboh- 
K->aan se rekening geplaas kry? W'ant waarop 
maak Waterbobbejaan anders so moetsaam jag? 
Van een spannende gcbeurtenis na die ander word 
die leser nader aan die antwoord gehríng.

In die werk speel die Waterbobbejaan 'n aktie- 
we rol — nie net deur wat 'n mens van hom hoor 
nie. maar oor deur wat hy self beleef, aangesien 
die vertelhoek van die roman dikwels na hom ver- 
skuif en 'n mens dan die geheure deur sy oë sien 
en sy gedagtelewe leer ken.

Aanvanklik het hierdie vertelhoek my gehinder. 
aangesien dit afhreuk kan doen aan die misteríe 
van die W'aterbobbejaan. Dit kan ook die geloof- 
waardigheid van die vertelling verydel. omdat me- 
mand in werklikheid tog die gedagtelewe van die 
W’aterbohbejaan kan ken nic Maar 'n mens moet 
onthou dat dit nie ’n feitegeskríf is nie. maar ’n 
roman wat sy eie werklikheid en waarheid moet 
verower. Kr> hierdie vertelhoek dus geloofwaar- 
digheid binne die boekwerklikhcid. is dit geslaag 
En dit is wat hier gebeur. Boonop dien dit as 
perspektieberbreding cn laat dit die Waterbob- 
hejaan ’n lewende werklikheid word.

Tog word hierdie vertellersn)l soms te ver ge- 
voer. En dink aan die toneel waar die W'aterbob- 
bejaan sy grot netjies maak. Hy dink dan terug: 
"Hy was eenkeer in ’n leë naturellehut. Die inwo- 

ners het die vonge dag weggetrek. W'aterbobbe- 
jaan wil me hê sy grot moet so van die as lyk nie ’ 
(p. 113).

In hierdie roman vind ons basies twee kragte 
wat bolsend teencKir mekaar staan. Aan die een 
kant is daar die vuríge boer. die baanhreker en 
landskoonmaker. dus die heskawing. met die 
vrecs. wat telkens ter sprake kom, dat die "bos" 
(natuur) weer kan oomeem. Aan die ander kant

het ons die natuur met sy roofdiere en sy onkruid, 
wat wmietigend op die beskawing inwerk wanneer 
dit die kans gegun word.

Tavsen hierdie twee kragte staan die Waterbob- 
bejaan. half-mens. half-dier — mens in sy rudimerv 
têrste vorm en dier in sy hoogste vorm. Hy is tus- 
sen die beskawing en die natuur. "tussen die bos 
en die mens, in die skemenng tussen die lamp en 
die donker hoeke’’ (p. 42). Nic by een van die twee 
hoort hy tuis me. maar tog is hy inherent deel van 
alhei. W'ord hy weggeneem, word die balans tus- 
sen die twee kragte versteur. wat lei tot die on- 
dergang van een van hulle. Keer hy terug. word 
die halaas herstel.

Die boer en die W'aterbobbejaan se wee kruis 
op een kardinale punt: die beskerming en die be- 
veiliging van hulle woonplek — en by albei is dit 
dieselfde plaas. ()p hienlie punt vind hulle botsinge 
plaas. maar dis ook hier waar hulle nader aanme- 
kaar heweeg en mekaar (eintlik onbewus) te hulp 
kom. Hieruit ontspruit en ontkncMip die verhaal.

Die belangnke rol wat die boer se jong seuns 
speel en die spannende situasies waann hulle be- 
trokke raak, verseker die boek se geslaagdheid as 
jeugverhaal.

Tog is daar ook fynere uitbeeldings. wat heel 
waarskynhk die jeugdige leser verby sal gaan. maar 
die boek vir die volwassene ook genotvol sal maak 
Ek dink aan die toneel waar die seuns met klei- 
osse en waens van skape se onderkake. V'oortrek- 
ker speel. Elkeen lug sy besware teen die Engel- 
se bewind aan die Kaap en motiveer so die "trek 
na vTyheid". Nadat hulle 'n ruk saam getrek het, 
kry hulle stry oor die uiteindeiikc bestemming. Fiet 
wys hulle daarop dat hulle hom as leier gekies het 
en dus moet maak soos hy sê.

“W'ie is jy miskien? Ons ts nou vry en ons kan 
maak ,vk>s oas wil," sê W'illem. "Ek trek waarheen 
ek wil."

Die gevolg ts: "Die dne trekke verdeel en elkeen 
het voor sononder sy eie republiek gestig; so ver 
van mekaar a/ dat hulle mekaar se skoorstene nie 
kon sien rook me” (p. 34).

W'aUrhobf\ýaan ts 'n boek waaraan 'n mens lek- 
ker lees, hoewel uitdrukkings soos: "hy het sy bcs 
probeer' (p. 33. ens.), "gewigverloor” (p. 95). 'kyk 
vir vreemde spore" (in die sin van soek. p. 57). 
"tien ure" (o.a. p. 51). ens . hinder.
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[)ie hoek kan beskou word as 'n hclangnke by- 
drae tot die Afnkaanse jeuglektuur (waarvoor dit 
reeds besondere erkenning i?ekr> hctl en íolklo- 
re. Dit is 'n boeiende werk, maar tog geen groot- 
se werk nie.

Die karakters bly staties. Die grootste ontwik- 
keling in die boek is ten opstgte van die vermeer- 
deríng van die leser se kennis oor die Waterbob- 
bejaan Hy kan op die ou end gesien word as die 
mag wat die balans handhaaf tussen natuur en kul- 
tuur. maar dit is geen grootse vergestaltmg soos 
bv. ’n Raka nie.

'n Mens moet egter duidelik in gedagte hou dat 
dit ook nie die opset van die boek is om so iets 
tot stand te bnng nie. Dít gaan hicr om die ont- 
maskenng van die aard van ’n vreemde en legen- 
daríese wese, wat 'n boeiende roman oplewer en 
een wat verhcwe lê bo die gcmiddelde leesstof.

(Herman Engelbrecht, Ktasgids, 
Augustus l% 9 l

O  Soos ons land en ons lewe al hoe meer 'n ver- 
stedelikte aanskyn kry, openbaar ons Afnkaners, 
nes ouer volke, ook 'n groter waardering en lief- 
de vir die verdwynende landelíke dinge, onder 
meer ons eie folklore, en dan ook wel as boustof 
vir literatuur. Om sulke verhale, liedjies, ens., wat 
dikwvls aan die legendariese en fantastiese raak. 
literêr te ontgin, is natuurlik reeds sporadies aan 
te wys in ons vroeë letterkunde, maar dit ís veral 
woordkunstenaars soos Boemeef, Van Wryk Louw 
en C.G.S. de VíHiers wat hierdie ryk goudaar van 
vfjlksoorlewenng raakgeboor het. Hierdie soort 
kuns sal dan ook myns insiens in die toekoms 'n 
steeds groter plek in ons kultuurlewe inneem.

'n Mooi resente voorbeeld van die literêre be- 
nutting van 'n stuk íolklore uit eie bodem is Ben 
Venterse Waterbobbejaan, 'n hesonder kunstige 
en keunge publikasie, wat blyk dat die uitgewer

deur die uiterlike voorkoms van die boek reg wou 
laat geskied aan die aard en gehalte van die in- 
houd. As ondertitel hel die roman "n Legende 
uit die bosveld van Manco", en in die Voonvoord 
vertel die skrywer een en ander oor die agtergn md 
van die verhaaJ — "’n stonc wat van ver af kom. 
'n storíe wat ek winteraande voor die es in Lich- 
tenburg gehoor het as die uitgespitte turf van die 
vlei rooi gegloei het".

Liefdevolle hennneríng van 'n verbygegane 
geslag van landskoonmakers met hulle swaarkry, 
vreugde, avontuur en humor — dit hct die skep- 
pende verbeelding van hierdie begaafde skrywer 
gestalte laat aanneem in heslis een van die heel 
gaafste verhale van hienlie aard wat ons h e t Ven- 
ter skryf n skoon prosa. eenvoudig en suggestie- 
ryk; hy skep ’n verhaalwerklikheid waann oortui- 
gende mensbeelding, dramatiese gebeure maar 
ook die kostelikste ontspannende humor in 'n 
netjies gestruktureerde geheel voorkom. Miskien 
die heei helangnkste verdienste van hierdie woord- 
kunstige vormgewing van die legende is die feit 
dat die skrywer dic geheim van W’aterbobbeiaan 
nooit pmbeeT verklaar me; hoe 'n werkJikheid hier- 
die goedige maar ook kwajongagtige en selfs ge- 
vreesde wese. met sy buitengewone krag en gesle- 
penheid, ook al word in sy besondere verhouding 
tot sy "bywoners" Idie eienaar van dic plaas en 
sy gesin). word die waas van geheimsinmgheid wat 
hom omríng, steeds behou.

Konkrete beelding. werklikheidsuggestie. maar 
basies en wesenlik legende — hierín lê die beko- 
nng en boeiendheid van Ben Venter se rekon- 
struksie van die Wfaterbobbejaanoorleweríng. Dis 
pretensielose woordkuns hierdie van 'n fy-n teks- 
tuur en met 'n wye trefkrag. Verhalende leesstof 
van dié soort is 'n welkome verrykmg van ons ka- 
raktenstieke letterkunde; daarby ideale studiema- 
tenaal in oas skole.

(P.D. van der Wralt, Tydskrif vir 
G etsteswetenskappe, Junie 1969)
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3.17 Kielblock, Karl
(23 Oktober 1907- )

Karl Kiclblock is 'n Karoo-seun. Hy is op 23 Ok- 
tober 1907 op Beautort-Wes gebore. Daar het hy 
ook grootgeword. As seun het hv dikwels in die 
droe rívieHope op sy maag gelê en water uit 'n jjora 
gednnk In veral sandenjje streke Ivk dit dikwels 
of 'n nvier droog is omdat die nvier nie vloei soos 
ons dit verwag nie. In baie gevalle vloei die water 
onder die sandoppervlakte. Deur net 'n jtat in die 
sand te krap vloei die water daann. 'n Riet kan 
ook in die sand gedruk word en water kan deur 
die net gesuijJ word Hier het Karl Kielblock skool- 
gegaan Sy skoolloopbaan het hy aan die "Boys 
High'' voltooi. Daama is hy na die Boland waar 
hy aan die Opleidingskollege Paarl hom as onder- 
wyser jtaan bekwaam het.

Aan die einde van 1927 voltooi hy sy studies. Vanaf die begin van 1928 begin hy skoolhou aan 
die Laerskool Hendnk Louw in die Strand. Met slegs 'n onderbreking van ses maande toe hy gemoeid 
was met die stigting van die I-aerskool Lochnerhof. hou hy tydens sy hele onderwysloopbaan skool 
by dieselfde skool. Aan die eínde van 1967 tree hy met pensiocn uit die onderwys. Na sy aftrede het 
hy in die Strand bly woon en hom voltyds aan sy skryfwerk gewy.

Karl Kiclhlock is met mej. Vcra Abel van Hopcfield getroud. Uit hierdie huwelik Ls twee kinders. 
‘n seun en 'n dogter. gebore.

Vanaf sy kinderjare was Karl Kiclblock lief om te lees In sy ouerhuis was dan nok baie hoeke wat 
sy belangstelling voortdurend geprikkel het. As seun het hy tot dne boeke per dag gelees. Dit is dan 
(wk nie vcrbasend dat hy gou dic begcerte bcgin koestcr het om selí te skryf nie. Latere jare nadat 
verskeie gedigte en kortverhale van hom gepubliseer is. het hy met Mikro kennis gemaak wat ook 
'n onderwyscr. cn wel in Kuilsrívier. was. Dit was dan ook deur dic aanmoediging van hierdie kollega 
van hom dat sy eerste boek. Die skal van Java, in 1936 verskyn, Die belangstelling, aanmoediging. 
kntiek en vriendskap van Mikro is altyd deur hom hoog op prys gestel.

Kari Kielblock was die eerste skrywer wat hom doelbewus toegespits het op die skryf van ligte. maar 
gesonde nasionaal-gerigte lektuur in Afrikaans. Hy is 'n besonder vrujjbare skrywer en daar het 'n 
groot aantaJ avontuurverhale. romantiese en geskiedkundige werke van hom vcrskyn. Hy het sy stof 
uit ons nasionale romantiek van die Hollandse període aan die Kaap geput. Sy boeke is by sowel 
jonk as oud gewild Van sy boeke soos onder andere Ike vreemdeling en Jasper le Feuvre, word nog 
gereeld herdruk.

Op 18 September 1970 is hy in Kaapstad deur die Suid-Afnkaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns met die Scheepers-prys vir Jeugjektuur vereer op grond van sy avontuurverhaal, Rebel, wat die 
voríge iaar by Nasionale Boekhandel verskyn h e t

(Fotograaf Edrkh. SteUenbosch)



Karl Kielblock 183

Trots op hul Karoo-scun wat met sy skrvwmtalent sovecl bekendheid verwerf het. wou die Kultuur- 
raad van Beauíort-Wes hom so graag op sy sewentigste verýaardag gehuldig het. Karl Kielblock het 
egter nie sy weg oopgesien om die geleentheid by te woon nie. Wat 'n mooi geleentheid wat onbenut 
vcrby gegaan h e t

Die volgende boeke het onder andere uit sy pen verskyn:

fíie skat ea» Java Bloemíontein: Nasionale Pers, 1936 

fíte en'cmdclmg Bloemfontein: Nasmnale Pers. 1938.

Jaspcr le Feutre Bloemfontein Nasmnale Pers, 1942

Hoord op E tndtvlei Bloemfontein NasionaW Pers, 1943
fíte avontuur iwi dte goeuemeur se dogter Johannesburg: Publicite. 1944.

fíte avonture van kapt Eltas Somwnschem Johannesburg Publicite, 1944

Stoord in Arkadia Bloemfontein Nasmnale Pers, 1944

Soos water op die grond Bloemfontein: Nasmnale Pers, 1944.

Guillam Woudberg. Blocmíontein: Nasionalc Pers, 1945 

Sioord op Kroonbaai Johanncsburg: APB, 1945 

Adnaan fíenegs Kaapstad: Nasionale Pers, 1947 

Síoord op Alles Vtrkxrtn. Kaapstad: Nasionale Pers, 1948 

Moard op Gettjieskop Kaapstad Nasmnaie Boekhandel, 1950. 

fíie su aard rerteer Kaapstad Nasmnale Boekhandel, 1950.

Ek. dte moordenaar Kaapstad Nasmnale Bockhandel. 1951.

\oo t uit die vrtemdt. Kaapstad: Nasionakr Bockhandel, 1955 

fíte uraak ran Jasper le Ftuvrv. Kaapstad: Via Afrika, 1958 

fíte skaam man Kaapstad Nasionalc Boekhandel, 1959 

fiivter van drome Kaapstad Nasionale Boekhandel. 1960,

Soma Clercg Kaapstad Nasmnale Boekhandel, 1960

Sfooier as die bbnune Kaapstad Nasmnale Boekhandel. 1961

fíte vete. Kaapstad Nasmnale Boekhandel. 1962
Onrus op Rusdal Kaapstad Nasmnale Bockhandel. 1963

Lafras Cugper — kanormier Kaapstad: Nasionale Bockhandel. 1964

SftMtrd op Eendevlei Kaapstad: Nasionale Boekhandcl. 1964

Onder dte stil waters Kaapstad Nasmnale Boekhandel. 1964

fíte terkrre skat Kaapstad Nasmnale Boekhandel. 1964

Guillam Woudberg keer terug Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1965
Luitcnant ÍMÍras Cuyper Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 1965

Skutl m die skaduwees. Johannesburg Voortrekkerpcrs. 1965.

\ aandhg Fregn. Johannesburg: Voortrekkerpers. 1966
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Die lafaurd Johannesburg: Voortrekkerpers, 1968.

l^ifras Cuyjxr ert die HrmndeHe KaapsUd Nasionale Roekhandel. 1968

Rebel. Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1969
Dte skúiirn man Kaapstad: Nasou, 1969,

Dre raaisel in die spteel Kaapstad Taíelberg. 1970.

Lodewyk Alleman se snektog Kaapstad: Tafelberg, 1971.

Weertig slaan tume maal Kaapstad Taídberg, 1972 

Lafras Cuyper in die Rntse lnkval Kaapstad Tafclberg. 1973.

Die helder stad. Kaapstad: Tafelberg. 1974.

Lafras Cuyper m Frankryk Kaapstad Tafelberg. 1975 

Lafras Cuyper m l Watwi' Kaapstad Tafclberg. 1977 

Verhale uit Hemdotus Kaapstad: Tafelberg. 1977 

Lafras Cuyper en die gravm Kaapstad Tafdberg, 1979.

Daar het n ster verskyn Kaapstad: Human & Rousseau. 1984

Bronne geraadpleey

]. Karl Kidblock weier Bcaufort se huldiging Dre Couher. 28 Oktober 1977.
2. lategan. F.V. Scheepers-prys vir Jeuglektuur 1970 Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap cn Kuns. 

Jaarboek. 1970, p. 76.
3. Nienabcr, PJ. Hier is ons skryuers Johannesburg: APB, 1950.
4 Ons skryuvrs Johannesburg: Nasionale Boekhandel. 1955

□  H ier's interessante geskiedenis

Kari Kiclblock vcrbreek n lang stilswye om ons 
in Hehel n ooriogvcrhaal so uit die hoonste rak- 
ke te flee. Vaardig en onderhoudend soos altyd. 
beskryf hy ín die boek die stryd van jong Kaapse 
rebelle teen die Bntse magte in 1901. Omdat min 
romans oor die ooriog die inval van genl. Hertzog 
en later van genl. Smuts in Noordwestelike Kaap- 
land as agtergrond gebruik. breek die skrywer hier 
vir ons betreklik onbekende grond.

Die gegeweas in díe verhaal is tot groot mate 
op werklike gebeurtenisse. veral in die loopbaan 
van flenl. Manie ManUt, gegrond ofskoon die hoof-

figuur die jong Custav Lubeck. wat van sy ouer- 
huis aí wegloop om by die rebelle aan te sluit. 
denkbeeldig is.

Hierdie vermenging van fantasie en die geskie- 
denis is floed geslaagd en ons kry veral 'n oortui- 
gende beeld van die destydse kommandant Ma- 
ritz en van die bewondenng wat hy van sy jong 
burgers geniet het.

Die beskrywing van die gevoel op die Kaapland- 
se dorpe tussen die mense wat getrou aan die ko- 
ningin en haar verteenwoonligers bly. en dié wat 
weer die Republieke in hul strewe om vryheid en 
reg gesteun het. is veral goed. Die tweespaik en 
verdriet wat hierdie verdeeldc lojaliteit hissen
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vnende en familie wroorsaak, verieen ’n tragK'se 
ondertoon aan 'n verhaal van avontuur en moed 

Die Itefdesverhaal van Custav en sy verhoudmg 
met die twee susters wie se jong bnier eers saam 
met hom rebelleer en later by die vyand aansluit 
cn swaar gewond word. is goed gehanteer en is 
verantwoorddik vir die tikseltne romaase waarvan 
leseresse hou.

Vir die man is daar meer as genoeg avontuur 
en waaghalstge ondememmgs wat met al KielMock 
se gewone durí beskryf word. Die boek gaan beslis 
bydra om die belangstelling by ons jeug vir die ge- 
skiedenis van die Driejange Ooriog en veral die 
veldtogte in Kaapland te verskerp.

(Louise Behrens. /Jie l 'adcrland, 
6 Februane 1970)

□  Cegewens uit die Kaapse Rebellestryd in die 
Noordweste in 1902 vorm die raamwerk vir ’n ro- 
man deur die ou bekende Kari Kielblock. In Re- 
bel vertel hy die verhaal van Custaf Lubeck, seun 
van ’n gesete boer in die Noordweste wat by ’n 
kommando aansluit. Onder aanvoenng van kmdt. 
en later genl. Mame Maritz veg hulle die ooriog 
deur.

’n Vlot trant word gehandhaaf en allerlei cpiso- 
des ingevleg om die verioop van 'n tipiese 
kommando-operasie te illustreer.

Die kommandolewe word ewenwcl nie in diep- 
te verken nie, maar outentisiteit word verieen aan 
die omgewing. Op knap wyse — d.w.s. onopval- 
lend — het Kielhlock die spanning in die Kolonie 
ten opsigte van die ooriog in die algemeen en die 
posisie van die rebelle in die besonder ingewerk 
deur Custaf Lubeck in aanraking te bnng met al- 
le tipes.

Hy is oorspronklik veriieí op 'n mooi nooi, Le- 
nore Duust. wie se ouers kijale Kolomaners is. Haar

suster. Delia, hoewel gehoorsaam aan haar ouers. 
is hom en dic rebcQe baie goedgesind. Die broer, 
Jantjie, gaan oorspninklik saam met hom op kom- 
mando. maar word gewond en keer terug. Dan 
sluit hy by die EngeLse aan. 'n Ander kêrel. Lo- 
thar, is 'n boelte met 'n klein hartjie en saam met 
sy vader 'n soort ooriogsuitbuiter. Delia lei hom 
in 'n lokval en hy moet ook by die Engelse 
aansluit

In die loop van die stryd ontmoet Custaf beide 
Jantjíe en Lothar in verskeie situasies. Die vvrhaal, 
soos te verwagte. eindig met Delia in Custaf se 
arms.

(Anoniem. Die Natallcr, 
19 Desember 1969)
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3.18 Van Reenen. Rykie 
van der Byl 
(31 Desember 1923- )

Rykie van der Byl van Recnen is op 31 De- 
sember 1923 in Darlinjí gebore waar haar 
ouers m die distrik geboer het. Ilaar laer- 
skoolonderwys ontvang sy in Darling Haar 
hoerskooljare bring sy in Malmesbury deur 
waar sy matnkuleer

Hiema gaan sy na die Univcrsiteit van 
Stellenbosch vir haar universiteitsopleiding.
Aan die emde van 1946 voltooi sy haar stu- 
dies, Reeds gedurende haar univcrsiteitsja- 
re tree sy op as sosiale korrespondent vir 
Dk’ fíurgcr Dit volg dus hykans as van- 
sdísprekend dat sy aan die begin van 1947 
voltyds lid word van die personeel van Lhe 
fíurgcr.

Na 'n tyd onderbreek sy haarjoemalistie- 
ke loopbaan bv Nasionale Pers toe sy hesluit 
het om op die familieptaas by Darling te 
gaan boer. In hierdie tyd kry sy die geleent- 
heid om skool te hou. ’n Oud-onderwyser van haar op Malmesbury wou oorsee gaan en sy was die 
enigste plaasvervanger wat hulle kon kry. In die tyd gee sy ondem g in Afnkaans en Latyn Na meer 
as vyf jaar op die plaas. besluit sy om self oorsee te gaan Sy bnng ongeveer twee jaar in die buiteland

.sfcy Hgkh’ i wn Retrtm ontiung haar SchÊtptnpn/s ran nyt,r 
V.C fíhirutra. 1971

(Fotograaf: Geoff hixton)

dcur.
Met haar terugkeer na Suid-Afnka tree sy weer in diens van NasionaJe Pers en wel by Ihe fíurger 

Sy kry die geleentheid om ’n verskeidenheid joemalisbeke werk te doen. Tydens die Van Riebeeck- 
fees in 1952 behartig sy ’n daaglikse rubnek oor al die akbwiteite in verband daarmee. Later is sy 
verantwoordelik vir die ontstaan van D k K lán fíurger. Dit word opgevolg met die rubnek "Van alle 
kante" in Die fíurger In 1965 word sy uorgeplaas na fhe fíeeld, ’n Sondagblad wat Nasionale Pers 
in daardie jaar in Johannesburg gestig het. Benewens haar werk as verslaggewer behartig sy vir der- 
tien jaar lank <K>k die weeklikse rubiek "Op die Randakker" vir Ihe fíeeld  en later Kapport. n Keur 
uit hierdie rubnek, uitgesoek deur Tobie Boshoíf. hct in 1980 in boekvorm verskyn en het reeds 
in 1981 ’n tweede druk belewe.

Op 2 Desember 1971 ontvang sy tydens ’n Stadsraadsonthaal in Johannesburg die Scheepers-prys 
vir Jeuglektuur vir haar eerste omvangryke puhlikasie Heldm uit die ireem de. Hierdie boek is die
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resultaat van deeglike navorsing in Suid-Afnka en die buiteland. In sy huldigingswoord het pn»f Nie- 
naber onder andere die volgende gesé:

Dink 'n mens aan Rykie van Reenen. dan dink jy direk aan 'n sprankelende skryfstyl ... Wat dood was, 
wek sy tot lewe Aan wat verby was, verleen sy duursaamheid Dic eintJike kragtoets in hierdie liefdevolle 
Irwensbeskrywing is juis die volgehoue uitwan van derduisende Uerwe geskiedenis Daar is vragtevo! aan- 
gery, uit verskillende oorde binnelands én buitelands

Sonder om emgsins afbreuk te doen aan Heldin uit die vreemde, is die terrein waarop Rykie van Ree- 
nen prcsteer het by uitstek die jnemalistiek Haar joemalistieke prestasies is dan ook deur dic Suid- 
Afnkaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns erken toe die Markas Viljoen-medalje vir joemalistieke 
prestasie op 23 Desember 1982 aan haar toegeken is.

Naas vertaalwerk cn 'n mleiding tot 'n publikasie oor Jantjie VVissema. is die volgende boeke onder 
andere die vrug van Rykie van Reenen se arbeid:

Heldin uit die vreemde. die rerhaal ran Ermly HoMouse Kaapstad Tafelberg. 1970.

Op die Handakker. saamgestel uit die Randakkcr-rubnekc ín Die Heeld en Rapport deur Tobie Boshoff
Kaapstad Tafclberg, 1980

Emily Hohhouse: Hoer War letters, cdited by Rykic van Recnen. Cape Town: Human & Rousseau. 1984

Bronne geraadpleeg

1. Cillie. PJ. Markus Viljoenmedaljc aan mej. Rykic van Reencn Suid-Afhkaanse Akademie vtr Wetenskap 
en Kuns, Jaarboek, 1982, p.35, 48

2. Hoë prys vir Van Reenen Die Hurger, 26 April 1982. p.3.
3. Nienaber, CJ.M Scheepervprys vir Jeuglektuur 1971 toegeken aan Rykie van Reenen. huldigingswoord. 

Suid-Afrikaanse Akademie vtr Wetenskap cn Kuns. Jaarboek, 1971. p 67.
4 Rykie van Reenen Fair Lady, 3 September 1969. p. 74-75.

□  By die Vrouemonument in Bloemfontein, reg 
onder die sentrale groep van die Boervruu met 
haar kind wat pas oorlede is op haar skoot, is 'n 
blink granietsteen. Hierop is die volgende woor- 
de gebeitel: “Hier rus Emily Hobhouse ".

Wie was dié Emily Hobhouse van wie generaal 
Smirts skryf: “We huríed her like a prmcess?” W'ie 
was dié ‘ Meisie van Engeland" aan wie die Afrí- 
kanenolk die groot eer betoon het deur haar by 
die volksheiligdom in Bloemfontein ter ruste te lê 
Op haar kenmerkende en bekoorlike wyse en in 
die sprankelend-vloeiende geselstrant wat haar

enig maak onder ons vroue-joemaliste, vertel Ry- 
kie van Reenen hierdie verhaal van die pa-dikantv 
dogter uit ComwallLs wat onsterflikheid onder die 
Afrikanervolk verwerf hct. í)ie werk is boeiend en 
interessant geskryf en die onderwerp word met die- 
pe piëteit gehanteer. ’n Mens staan dus nie ver- 
baas daaroor dat hierdie werk ’n deurslaggewen- 
de rol gespeel het by die Akademie se toekennmg 
van die Scheepervprys aan Rykie van Reenen nie.

Veel is reeds geskryf oor die lewe en werk van 
Emily Hobhouse. n Mens dink hier aan die wer- 
ke van Annette Terblanché. Emily Hobhouse (Jo-
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hanncshurR. 19481: aan R.A. Fry se boek Emily 
Hobhouse, a memosr (Londen. 1929); dr. J.D. 
Knel se proefsknf oor Emily Hobhouse en die na■ 
weë iHm die Anglo-Boere-oorlog (Bloemfontein. 
1956), asnok korter sketse oor haar wat in ver- 
skeie werke oor Suid-Afnkaan.se vrouefigure ver- 
sk>-n h e t Emily Hobhouse het natuurlik self 'n 
werk nagelaat wat in Afríkaans vertaal is as Dic 
smarte van die oorlog en wie dit gely het 
(Kaapstad. 1941). Dts duidelik dat Rvkie van Ree- 
nen uit al hierdie werke moes geput het, maar dan 
het sy ook waardcvolle argivale navorsing gedoen, 
onder andere die raadplcging van die Hobhouse 
memoirs in die President Steyn-versameling van 
die Vrystaatse Argiefbewaarplek waarsonder Emily 
se rol onder die Afríkaners onmiddellik ná die 
Anglo-BoerecKirlog nie beskryí sou kon word nie. 
Anders as alle vonge skrywers bied Rykie van Ree- 
nen ons 'n aaneenlopende verhaal aan in boeien- 
de verteltrant. Dis asof Emily, die Boervroue. pre- 
sident M.T. Steyn, generaals Hertzog en De Wet 
hier by ons is terwyl hulle praat.

Vir die Afríkanervolk was Emily Hobhouse “’n 
engel van vertroosting ... ons voorspraak voor dié 
wêreld, die versorger van ons hongeríges. die he- 
ler van ons wonde ..." (Dr. D.F. Malan). Dit was 
haar hand, "'n klein hand, die hand van 'n vrou" 
wat in die woorde van generaa! Smuts na ons uit- 
gesteek is.

Na die dood van haar vader vtr wie sy lank moes 
versorg en verpleeg, het Emily Hobhouse onder 
die Comwalliese mynwerkers in die Wilde Weste 
van Ameríka gaan werk. Hierdie ruwe elemente 
het haar spoedig gcwaardeer “as n engel uit die 
hemel”.

Later keer sy terug na Engeland. waar sy wel- 
dra onder diegene tel wat die Boere steun in hul 
tragiese worstelstryd teen 'n wêreldmag. Berígte 
oor die ellendige toestand in die konsentrasiekam- 
pe laat haar besluit om. ten spyte van sterk teen- 
kanting. persoonlik te kom ondersoek mstel. We- 
liswaar word sy net toegelaat om die kampe be- 
suide Bloemfontein te besoek. Haar verslae oor 
haar wedervannge. haar bnewe en haar toespra- 
ke het 'n groot bohaai veroorsaak.

Toe sy in Oktober 1901 weer in Tafelbaai aan- 
kom. word sy toegang geweier en hardhandig na 
Engeland teruggestuur. Maar weer keer sy terug.

HELDIN
UITDIE

VREEMDE
I h r  verhnal r  an I’.m tly f/o b h o u se  

drur R yk ievo n  Reenen

want daar is nog soveel wat sy moet doen om ’n 
verslane volk te help opríg.

Ons vergesel Emily op haar reise deur die ver- 
woeste eertydse Boercrepubbeke, ons is saam met 
haar waar sy haar padkos deel met die verarmde 
anstokrate van die Afnkaanse veid. ons staan by 
waar sy die moeders en dogters met spin- en weeí- 
skole aanhelp.

Ceen wonder dat sy as een van ons aanvaar is 
nie. Sy moes die Vrouemomonumcnt kom onthul. 
maar siekte het haar halfpad laat omdraai. Toe 
sy sterf, het die Afnkanerdom aangednng dat sy 
sou kom rus tussen hulle vtr wie sy soveel opgeof- 
fer het. Daarom dat haar asse in die Vrouemonu- 
ment ingemessel is.

Hierdie boek behoef geen aanbeveling. Dit hotirt 
in die huis van elkeen wat homselí Afnkaner noem. 
Dan betaal ons ’n creskuld.

(A.P.J. van Rensburg. Lhe Taalgenoot, 
SeptembeT 1971)
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□  Dit fiebeur me dikwels dat daar 'n bock vcr- 
skyn waarvan ek sonder voorbehoud kan sê: Hier 
is nou 'n hoek wat elke vrou in die land behoort 
te lees nie. maar nou hct daar so ’n bock verskyn 
Dit is Rykie van Reenen se boek oor Emily Hob- 
house: Hddin uit die vreemde — Die rerhual ran 
Emily Hobhouse wat as nommer twee in die recks 
S.A Galery teen die end van verlede jaar deur 
TafelbeTg-Uitfíewers uitgegee is.

VVaarom sê ek dat elke vrou in die land hierdie 
boek behoort te lees? Ek sê dit om dne redes: 
Eerstens omdat die boek 'n merkwaardige vvrhaal 
en — let wel — 'n ware verhaal uít ons land se 
geskicdents bied wat op 'n hesondere manier tot 
elke vrou móét spreek. tweedens omdat die boek 
'n histones-juiste beeld gee van 'n brok geskiede- 
nis wat veral die vrou geraak het; derdens omdat 
die boek 'n onbetwisbare trefkrag het juis vir die 
vrou van dié tyd wat gekenmerk word deur ’n wê- 
reidwye verskuiwing van waardes en 'n genngskat- 
ting van individuele optrede in die lotgevalle van 
mense.

In elf hoofstukke word daar in hierdie boek die 
verhaal van Emily Hobhouse vertel. die verhaal 
van die Engelse vrou wat tydens die Anglo- 
Boereoorlog deur haar onverskrokke optrede die 
Britse vnlk se gewete oor die lyding van die vroue 
en kinders in die Bntse konsentrasiekampe wak- 
kcr geskud h e t

Oppenlakkig heskou, is dit 'n beskeie aanbie- 
ding wat geen volledige biografie, diep-delwende 
vertolking van persoonlikheid of ontleding van mo- 
tiewe wil wees nie, maar in werklikheid is dit ’n 
uitmuntende monografie. hLstones verantwoord en 
so boeiend geskryf dat 'n mens die boek net nie 
kan neersit as jy eers begin lees het mc.

Rykie van Reenen begin die verhaal met 'n aan- 
grypende beskrywing van Emily Hobhouse se her- 
begrafnis uit die Tweetoringkerk van Bloemfon- 
tein gevolg deur die tndrukwekkende optog na die 
Vrouemonument waar die vierkantige kissie in ’n 
opening in die gedenksuil weggelê ts. Uit die woor- 
de wat ds. J.D. Kestell dié oggend in sy begrafms- 
rede oor Emily Hobhouse gesê het en uit die 
toesprake wat daar by die Vrouemonument gehou 
is deur dr. D.F. Malan. generaal Kemp. dr. N J. 
van der Merwe en generaal Smuts. kry 'n mens 
heel aan die begin van die boek ’n tndruk van die

groot betekenis wat die Engelse vrou vir die Boe- 
revolk van Suid-Aírika gehad het.

"Emily Hobhouse was een van ons in die diepste 
en volste sín van die woord", sé dr. D.F. Malan, 
op daardie tydstip minister van buitelandse sake. 
"Daan>m kan sy wees soos niemand anders nie. 

’n mag tot versoening. 'n skakel van verbinding. 
'n hoeksteen in die gebou van 'n groot en verc- 
nigde Sukl-Afrikaanse nasie." Generaal Kemp, die 
Unic se minister van landbou. roep die tonele van 
verwoesting op wat hy self beleeí het. met vroue 
en kinders herbergloos uitgedryf op die vlakte. 
Maar aan die ander kant onthou hy Emily Hob- 
house en “as Suid-Afrika nie dankbaar is vir ’n 
vrou 5005 Emily Hobhouse nie, dan is Sukl-Afrika 
werklik nie werd om 'n groot volk te word nie," 
sc hy.

Dr. N J. van der Merwe. prcsident Steyn se 
skoonseun. praat as ’n seun wat self in die kon- 
sentrasiekampe was. “As herinnenng aan daardie 
dae 'n wrok teen Engeland in my hart laat opkom. 
dan is daar een naam wat dit weer laat sak. Emily 
Hobhouse." sê hy.

GencraaJ Smuts. jarelange vnend van Emily 
Hohhouse. beklemtoon m sy toespraak die mag 
en verreikende invloed van die vrou op die ver- 
loop van wêreldgebeure. "Die lewe van Emily Hob- 
house is 'n treffende getuienis van hierdie mag. 
sê hy. "Ons het alleen gestaan in die wêrcld. ver- 
stote tussen die volkere, die kkinste nasie teenoor 
die magbgste ryk op aarde. En toe is 'n klcin hand. 
die hand van 'n vrou. na ons uitgesteek. In daar- 
die donkerste uur, toe dit gelyk het of ons nasie 
gedoem was tot uitwissing. het sy soos 'n engel 
verskyn, soos 'n gesant uit die hemel — en die 
vreemdste was dat sy 'n Engelse vtou was." Aan 
die slot van hierdie treffende beskrywing stel die 
skryfster die vraag: "Dié Emily Hobhousc. wie was 
sy?" En dan begin sy vertel wie Emily Hobhouse 
was. hoe sy grootgeword het as predikantdogter 
in Comwallis, hoe dit gebeur het dat sy as jong 
vrou ín Londen bewus geword het van die Anglo- 
Boerc<M>rlog, skerp in opstand gekom het teen 
Bnttanje se optrede en later besluit het om selí 
na Suid-Afnka te kom om die toestande hier te 
ondersoek. Dramabes ontvou die verhaal van Emi- 
ly Hobhouse se besoeke aan die konsentrasiekam- 
pe. haar reaksies op wat sy daar heleef het en haar
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praktie-V planne om onmiiklellik hulp aan te btcd. 
Met toenemcnde verwondennjí lees ’n mens hoe 
sy na Engeland temggegaan het om geld en goe- 
dere in te samel. hoe sy m 1901 weer na Suid- 
Afnka kom. maar nie tocgclaat word om aan land 
te gaan nie. hoe sy tog volhou met haar verbete 
voomemc om die Boeremense te help en na die 
oorlog temgkeer om die verarmde Boerevroue te 
leer spin en weeí. Die verhaal bereik sy hoogte- 
punt wanneer sy deur presidcnt Steyn gevra word 
om op 16 Desember 1913 die Vrouemonument 
in Blocmfontein te onthul. Sy neem die uitnodi- 
ging aan, maar haar gesondheid is teen hierdie 
tyd so swak dat sy by Beaufort-Wes moct omdraai. 
Haar ontroerende rede word deur haar vnend 
Charlie Fichardt aan die skare by die Vrouemo- 
nument voorgelees:

Jul afgestorwenes se dapper eenvoud spreek tot 
die vroue van die wêreld en is van nou af inge- 
wecf in die weg van elkc vrou sc lcwe

Tot die vroue veral. sal hierdie monument spreek: 
jul land vra jul lcwe en jul kragte nou in 'n an- 
der ngting Ingewikkelde vraagstukke verrys ... 
wat emstige gevolge inhou vtr die welvaart van 
jul seuns en dogters Dit is julle laak om hierdie 
prohleme in jul hutse deur te dink. julle taak om 
'n rcirugt-nde invloed uit te oefen op die poiitiek. 
julle taak om lciding te gee in dic staat ...

My vnende. dwarsdeur die wêrekl kom die dag 
van die vrou nader. haar eeu breek aan

Só goed vertel Rykie van Recnen dié wonderbaar- 
like verhaal dat die mens Emily Hobhouse vir die 
leser wcrklik letrf teen die agtergrond van die dra- 
matiesc en dikwels vreeslike vcrioop van die ge- 
skiedkundige gebeure.

Onvergeetlik is die beeld wat sy van die na- 
ooriogse vcrwoestmg soos deur Emily Hohhouse 
gesien, ín haar verhaal gee.

Dit is naby Landley dat hulle op 'n uggend 'n met- 
sietfie in 'n blou sisrokkie op 'n brandmaer ou 
perd teenkom. op pad dorp toe agter haar va- 
dcr aan. wal vooruit stap om werk te gaan voek 
Hulle hou by haar stil om pad te vra. en gesels 
‘n paar woorde:

'Hoc gaan dit met julle?'

'Dit gaan goed. antie '

'Het julle dan kos?'

"Nee. antie. ons het nie kos nie.'

'Jy bedoel seker: Julle het nic vletskos me?' 

'Nee. anbe, ons het nie vteis nie.’

Maar darem aartappeb of groente?'

'Nec. antie, ons het nie groente nie.'

Tog darem seker brood.'

‘Nec, antie. ons het nie brood nie.'

'Wat! mks brood of meel roe! Wat eet julle dan?' 

‘Midies, antie.’

'Het julle darvm genoeg dáirvan?'

Dic kmd sc oe word kJam. 'Dts amper op. anbe, 
fluister sy. Emilv gee haar die hahve brood)»e wat 
sy by haar het Vir die eerste keer kom so 'n 
amper-glimlaggie oor dlc maer gcsiggie 'Ma sal 
baie My wees, sê sy, ruk die ou perd se letsels 
op en ry op 'n haastige skommeklraffie terug huis 
toe.

Meer as een keer verlustig die skryfster haar ook 
in die humor wat daar onuitwisbaar selfs in die 
teenspoedigste omstandighede kan skuil.

Sy beskryf die modelkamp by Norvalspont-

Mense mag bedags kom en gaan. hulle gaan selfs 
piekmek maak langs die rivter. ’n Croentetuin 
u aangelé. en. deds om die mans bestg te hou. 
het die kamp-kommandant hulle laat tennisba- 
nc maak vir die ontspanmng van die kamp- 
mense

Daar was drie tenniscourte, sê mev Jacoha 
Chnsbna von Moftke, gebore Boshoff. meer as 
'n halfeeu later Isy was saam met haar suster en 
broertjie, die latere professor S.P.E. Boshoff m 
die kamp ) Daar was die Manko-court nou vir die
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eflern hoens. daar wa» dic hospitaalcourt en dan 
nog 'n derde court so vir die mtxture das* — 
want u moet ventaan. sê sy, daar was in so 'n 
kamp allerhande klaste mense.

Baie mooi is ook Rykie van Reenen se heskrywing 
van Emily Hobhouse se noodoproep om meer kle- 
re wat sy aan haar komitee in Engeland ríg.

“En terioops." laat wect Emily Hobhouse aan dk 
Distress-Fund-komitec tuis, "die blocses wat jullc 
aanstuur as bedoel vir volwassencs, pas net mei- 
sies so van twaalí. dertien — dis gans te kletn 
vir the wdkicvclopcd Bocr maiden, who is really 
a fine creature Could an out. out. out woman's 
sixe be procured'

Ek het gemeen dat ek rcdelik gned vertroud is met 
dic Suid-Afríkaanse geskiedents, maar na die lees 
van die boek moet ek beken dat ek baie dinge 
nooit gewect het nie. Ek het byvoorbeeld nie ge- 
weet nic dat daar in die tyd van die Anrfo- 
Boereoorlog ook vir nte-BUnkes konsentrasiekam- 
pe was.

Rykie van Reenen vertel dat Emfly Hobhouse 
herhaaldelik ander vmu-vercnigings. ander Itgga- 
me, soos Bloemfontein se Loyal Ladies smeek om 
terwyl sy dit hoegenaamd nie ook nog kan byhnng 
nie. ondersoek in te stel na die versknkltke nood 
diár.

Ek het nte geweet dat hekcnde Suid-Afnkaanse 
politici vir hulle pakke klere laat maak het van 
Emtly Hobhouse-hulle se geweefde stowwe nie. 
Baie mooi was dit vir my om te lees:

'Cenade. mev. Poultncy, maar ek ly vir my land' 
swets die Johannesburgse prokureur Harry Hof- 
meyr in sy pak. Ceneraal Smuts vc hy voel 'sck»  
'n volstruiswyfie' in syne Maar selfs die redak- 
teur van die Cape Ttmes in Kaapstad loop trots 
in 'n pak van tuisgeweef

Ek het ook nie gewvet dat Emily Hobhouse die 
beeldhouer Anton van Wouw raad gegee het met 
die ontwerp van die beeldegroep vir dic Vroue- 
monument nie, dat sy die jong kunstenaar Hugo 
Naudé persoonlik geken en aangcmnedig het nie 
en dat sy president Paul Kruger in sy ballingskap 
ná die oorlog in die buiteland opgesoek het en 
voor sy dood nog 'n spesiale bríef van grnot waar- 
deríng van hom ontvang het nie.

Terwyl ek dic boek oor Emily Hobbouse gelees 
het, het die gedagte by my opgekom: wat sou die 
oordeel van historici buite Suid-Afrika vandag oor 
dié Engelse vrou wecs? Ek het Winston Churchill 
se History o f thc English-spcakmy pcoples geraad- 
pleeg. In sy hoofstuk The South African War er- 
ken hy sonder v«K>rbehoud dat Emily Hobhouse 
die verskríklike feite oor die konsentrasiekampe 
blootgelé heL dat Chamberlain daam a die kam- 
pe onder hurgelike heheer geplaas het en dat die 
toestande gevnlglik verbeter het. In die History o f 
thc Tuvnticth Century onder rcdaksie van A.J.P. 
Taylor wat verlede jaar verskyn het. sê die histo- 
ríkus C.H. le May prontuit dat die fcite oor die 
skandaligc toestande in die konsentrasiekampe 
deur Emily Hobhouse se toedoen aan die lig ge- 
kom het en dat die onthulling ongetwyfeld byge- 
dra het tot die nngunstige wêrcldmening oor Brit- 
tanje se rt»l in die Anglo-Boereoorlog. Die verlcKip 
van die geskiedenis word altvd weer opnuut ver- 
tolk en herwaardeer.

Hoe die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog 
ook al in die tnekoms benader gaan word. gl<> ek 
nie dat die lewe en strewc van dié Engelse vrou 
wat die Boerevolk in hul donkerste uur hygestaan 
het, ooit anders gesien kan word as wat Rykie van 
Recnen dit in haar boek Hcldm uit die vrccmdc 
sien nie.

(Audrey Blignault, SAUK, Afrikaansc Diens.
Vrouerubriek, 29 Januarie 1971)
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3.19 Rnthmann, Anna 
Wilhelmina 
(11 Julie 1904- )

Mtj. Anna Rothmann us op 11 Julie 1904 in Cra- 
hamstad gebore. Sy is die jrmgste van twee kjn- 
ders van die baie bekende skryfster Miemie Roth- 
mann en mnr H.C.C. OakshotL Nadat haar ouers 
ín 1911 geskei is. het haar moeder weer haar nooi- 
ensvan vir haar en haar twee kmders, Jacobus en 
Anna. teruggeneem. In dié tyd keer hulle na Swel- 
lendam waar haar moeder grootgeword het, terug 
Hier hou haar moeder skool tot 1917 terwyl sy 
en haar broer ook daar skoolgaan. VVanneer 
M.E.R. aan die begín van 1918 na TransvaaJ verhuis om tydelik by haar broer tn te woon. bly Anna 
op Worcester agter. Sy bnng 'n deel van haar hoérskooljare daar deur terwyl sy in die koshuis woon. 
Later volg sy haar moeder na die noorde waar sy aan die etnde van 1921 aan die Pretona High School 
for Cirls matrikuleer.

Aan die begin van 1922 is Anna na die Universiteit van SteDenbosch waar sy 'n BSc-graad met 
dierkunde en plantkunde as haar hoobakke voltooi. Daama bekwaam sy haar as onderwyseres met 
die voltooiing van die Senior Onderwysdiploma.

Anna Rothmann begin haar onderwysloopbaan in 1926 aan die Paarise Opleidingskollege waar sy 
as 22-jange dosent voor 'n klas aspirant-onderwysers staan Saam met haar op die personeel is die 
bekende natuurkundtge, dr. S.H. Skaife. wat ook haar departementshoof was. In 1931 keer Anna 
terxig na dic Umversiteit van Stellenbosch vir 'n MSc-graad in insektekunde wat sy met onderskeiding 
verwerf het. In hierdie tyd doen sy ook die treffende swart illustrasies in haar moeder se boekie Kar- 
lien en Kandas

In 1935 breek ’n nuwe tydvak in die lewe van Anna Rothmann aan. Sy word aangestel as hoof 
van die museum-skooldienste van die Albanie-museum in Crahamstad Hierdie diens het glaskaste 
met voorbeelde van voeb. diere. insekte en so meer. onder die skole van Oos-Kaapland gesirkuleer. 
Sy het die kaste opgestel en by eikeen 'n stel notas vir die gebruik van die onderwyser gemaak Toe 
sy na twintig jaar. aan die einde van 1954. uit die dicns tree. het sy alsknfte van die meeste van die 
notas saamgeneem. Hulle sou later 'n belangnke bron vir die skryf van haar boeke wees.

In 1938 het haar moeder. M.E.R.. 'n reisbeurs van die Camegie-korporasie van New York ontvang. 
Aangesien ma en dogter soos twee vriendinne was. is hulle met die gedeelde beurs oorsee. Terwyl 
M.E.R. maatskaplike werk in Kentucky tn die VSA bestudeer heL het Anna die Amenkaanse mu- 
seums en veral die wonderlike skooldiens van die Field-museum in Chicago. gaan besigtig. Op die 
terugrets deur Europa het hulle twee weke in Venisië vertoef. In dié tyd het Anna 'n reeks artikels 
vir Die M ngspan geskryf. Hierdie artikels is later in 'n bundel. I 'emstê, die stad in die see. uitgegee. 
Daarbenewens het sy ook ’n hoekie. M useum schooi se irk e s  in South Africa and in the CSA. geskryf.

(Fotograaf John Wamer. Robertson)
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In 1948 het mej. Rothmann ’n belangnkc hesluit gencem. Sy het in daardie stadium aanvaar dat 
sy nie sou trou en geen cie kind sou hê mc. En tog wou sy graag 'n kind hê. So het dit gekom dat 
sy besluit het om 'n kind aan te neem. 'n baba van 'n paar weke oud. VV’at kon haar naam anders 
wees as Miemie Kothmann. Later verklaar Anna dat sy weet dit was die beste ding wat sy in haar 
hele lewe gedoen h e t

Anna Rothmann se uittrede uit die dicns van die Albame-museum is verhaas deur die sorg wat haar 
bejaarde moeder te Swellendam nodig gehad h e t Vir die volgende bykans een-en-twintig jaar het sy 
haar moeder tot die emde van haar lewe in 1975 versorg.

Terug op Swellendam kon Anna me tuis by “Kom nader” stilsit nie. Dadelik het sy by die histonese 
museum. die Drostdy van Swellendam. begin werk. Aan die bcgin van 1976 het sy die tuig neergelê 
In hierdie jare het sy saam met haar moeder 'n mooi brosjune oor die Drostdy opgestel. getiteld: Die 
D w stJy op Su'dlendam . Daarbenewens was sy die sekretaresse van die Musiekklub. Iki van die skool- 
raad en van die bihlioteekkomitee

Dit was eers aan die begin van die sestigerjare dat Anna Rothmann begm het om haar interessante 
ervannge in die Albanie-museum met dooie en lewendige diere, voels en insekte neer te skryí. So 
verskyn Klaasneus-hulk in 1964 en 'n jaar later Kraai huUe. Betde boeke het sy selí in Engels vertaal 
en hullc is gely-ktydig met die Afnkaanse uitgawe uitgegee. Eergenoemde is uitgegee onder die titel 
The elephant shreu' and company terwyl laasgenoemde verskyn het met die titd  Crou’ and company. 
Beide publikasies is geíllustreer deur C.T. Astley Maberly. 'n persoon wat Anna self aan die uitgewers 
voorgestel heL Dic feit dat Maberly later wreed vermoor is. het Anna Rothmann baie diep geraak. 
Die lang stilte na die verskvning van Kraai-hulle in 1965 tot met die verskyning van Kriek hulle in 
1979 moet dan ook aan die skokkende gebeure toegeskryf word. Sy het selí by geleentheid verklaar 
dat na Maberly se dood sy gtad nie verder kans gesien het vir boeke maak nie. Die sukses van die 
twee boeke het sy toegeskryf aan sy illustrasies. Tussendeur het Anna aandag gegee aan die vertaling 
van boeke.

Anna Rothmann se boeke is nie net jeuglektuur nie, dis daarby ook vakiiteratuur wat letterkunde 
geword het. Dit is asof hierdie waarheid eers duidelik na vore gckom het met die latere herdruk van 
Klaasneus-hulle, want m 1972 ontvang sy die Scheepers-prys vir Jeuglektuur van die Suid-Afnkaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns vir hierdte werk.

Op 12 September 1980 ís Anna Rothmann deur die Albanie-museum vereer vir haar dienste as 
die eerste organiseerder van die Museum-skooldiens. Die fisiese fasiliteitc vir die museum-skooldiens 
het sedert haar aftrede ontoereikend geword. 'n Nuwe vleuel is gevolglik by die Albanie-museum aan- 
gebou om die skooldiens te huisves Hierdie vleud is tydens dié geleentheid heel gepas na haar vemoem.

Behalwe verskeie ander boeke wat Anna Rothmann vertaal h e t is sy die skryfster van onder andere 
die volgende boeke:

l'cTune, die stad m die see. Johannesburg: APB. ís.j.)

Musewn school services in South Africa and in the USA. Pretona: Van Schaik, (s.j.)

Klaasneus hulle Kaapstad: Tafeiberg. 1964

The elephant shrew and company Cape Town: Tafelberg. 1964

Kraai hullc Kaapstad Tafelberg. 1965

Crou' and company. Cape Town: Tafelberg. 1965.

Knek-huOe Kaapstad: Tafelberg. 1979.
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□  Klaasrwus-hulle

Anna Rothmann (do0er van die bekende skryfster 
M.E.R.) het negentien jaar gewerk by die Albanie- 
museum op Grahamstad, een van die oudste en 
bekendste museums in ons land. So het sy oor die 
jare kennts ({emaak met allerhande interessante 
dierc en dit is van hulle wat sy vertel. Haar 
hartstogtelike liefde en belanftstelling vir die die- 
re van die veld spreek duidelik uit elke skets.

Die boekie bevat 'n groot verskeulenheid inte- 
ressante fcite oor die voorkoms en gewoontes van 
ystervarke. skilpaaie. rooikatte, knmpvarkies. 
klaasncuse. meerkatte, vlermuise, geitjies, broek- 
mannetjies en nog ander diere. Alles is gehaseer 
op werklike ondervindinge en waameminge wat 
boeiend aan die leser oorgedra word. Die gege- 
wens word so subtiel m die vertellings ingewerk 
dat die leser eintlik eers nadat hy die skets klaar 
gelees het agterkom dat hy sommer 'n hele aan- 
tal interessanthede van diere geleer het.

Die aangename verteltrant en effektiewe beskry- 
wings van die diere maak die boekie ’n genot om 
te lees — en dit is geskryf vnr aDe lcde van die huis- 
gesin; "Dit is baie snaaks om 'n lewendige krimp- 
varkie die eerste keer te sien — amper net so 
snaaks asof 'n mens 'n hareborsel sou sien asem- 
haal W'ant minder na 'n dier kan geen dier seker 
lyk nie" (p. 59). En oor die veklmuise se nes wat 
sy dopgehou het skryf sy: "Ek het lank gesit. Al- 
les was doodsbl. Ver onder lê die kalm blou see, 
en die ve’d lê so rustig in die móreson dat dit lyk 
of ailes aan die slaap is. Maar alles was hoege-

naamd nie aan die slaap nie, want skielik spríng 
daar vier muise gelyk by verskillende gate van die 
nes uit. Terwyl ek nog wonder of dit nou 'n soort 
speletjie is. verskyn daar op die agterste muis se 
hakke 'n gedaante in die opening en ek kyk in 
'n gesig vas; van 'n geelslang! Versteen kyk ons 
mekaar tien tellings lank aan — ek roerloos op 
die klipbank. hy halflyf uit die gat. so naby dat ek 
hom met 'n stok sou kon aanraak. Toe verdwyn 
hy weer soos 'n skaduwee ín die gang" (p. 86). 
Van die broekmannetjies (ruspes van sekere mot- 
te) vertel die skryfeter bv.; "Partykeer sien 'n mens 
'n bondeltjie gras of stokkies van so 'n duim lank. 
wat lyk asof dit loop, met rukkenge bewegings. 
Dit loop regtig. en dit is 'n broekmannetpe' (p. 
119). "In ons museum was daar die wonderiikste 
klipbroekmannetjie Sy huisie was n duim lank. 
maar onder die vergrootglas kon ’n mens sien dat 
daar niks minder as sewehonderd klippies in was 
nie. En alles was net met die fynste sydraadjie vas- 
geheg" (p. 121). Die helc boek is deurspek met 
hierdie tipe van eie waameminge wat op 'n mee- 
voerende wyse oorvertel word.

Hierdie boek is 'n baie welkome bydrae tot die 
Afnkaan.se literatuur oor die doen en late van Suid- 
Afríkaanse diere. Daar bestaan ’n groot skat van 
hierdie soort werkies m die Europese lande. Die 
meeste is geskryf deur amateur waamemers en 
hier by ons lê die veld nog braak vir sulke perso- 
ne om die groot verskeidenheid in ons natuur aan 
die leserspubliek bekervd te stel. Klaasneus hulle 
is ’n boek wat ten sterkste aanbeveel kan word 
en waarmee die skrvfeter gelukgewens moet wond.



Anru Wilht'imina Kothmann 195

[ht is ook in tnjjeLs heskikhaar onder die titel The 
ilcphant shrvu’ and company.

(P.AJ. Rykc. Koers. 
Mei 1965»

□  Mens sien hulle, die klein diertjies van die veld, 
maar jy neem hulle nic waar nie en hulle ontglip 
jou aandafi net so vinmg as wat ’n muis by jou voe- 
te verby glip, of ’n vlermuis oor jou kop woerts 
of ’n geitjie in sy gaatjic wrdwyn. en dan besef 
’n mens nie watter interessante goedjies almal is 
nie.

Eers as jy saam met ’n kenner soos Anna Roth- 
mann n verkennmgstog ondemeem. word jy beïn- 
druk deur die wonder van die skepping, ook in 
die kletne: ’n broekmannetjíe in sy stokkieshui- 
sie, ’n klaasneus met sy "pikswart slurpie" wat lyk 
soos "’n stukkie gnmlastiek wat op ’n slap vecr 
gestel is". Die inshnkte en gewoontes van dierc 
soos die skilpaaie. knmpvarkies. ag. elke dier wat 
’n wonderwerk op sy eie is. word in die boek ’n 
aangrypende en boeiende begrip.

Wat hier vertel word, is gebaseer op werklike 
ondervindinge en waameming deur die skryfster 
wat vir negentien jaar aan ’n museum verbonde 
was waar sy noue kontak met die diere gehad het 
en uit liefde en belangstelling self speurwerk ge- 
doen het.

Haar los, gemaklike, beeklende verteltrant bnng 
mee dat die kind die boek as leesstof sal gemet 
en dít nie sal beskou as ’n droë feiteboek nie. Die 
beskrywing van die diere lees soos verhaaltjies. 
Hoe suksesvol Klaasneus-hullc is, het ek gesien 
toe ek die boek aan n negejarigc nefie gegee het 
om te lees en hy vir n dag dooí en stom was, ver- 
lore in Anna Rothmann se dierewêreld.

Dte boek bevat baie feite wat vir my nuut is en 
wat vir baie lesers sekere bygelowe omtrent dié 
diere sal opklaar, soos dat koggelmanders en gei- 
tjies en die broekmannetjie giftig is. ’n Broekman- 
netjie is dan maar net ’n gewone rusper! Ek het 
meteen5 onthou hoe ek as kind met ’n hart wat 
in my keel klop oor dié onskadelike goedjies ge- 
spnng het omdat ek gehoor het hulle is giftig. En 
die bloukopkoggelmander. Die boekie het my laat 
dink aan die konstemasie die dag toe ek so ’n ou

koggelmander opgetel het menende dat dit ‘n klip 
was. En al die tyd is hy so onskadelik soos ’n kui- 
kentjie en is sy kop maar nct met panngstyd so 
blou.

Die boek sal vir sowel kinders as grootnvense 
’n openbanng wees. soos bv. die verhaal van 
Bamie die skilpad wat so mak geword het dat hy 
sy nooi se stem onthou het: hoe speleng olifante 
is, bv. dat hulle vir hulle ’n glyhaan by die water- 
gat maak om op hulle sitplekke teen af te seil, of 
die mak rooikatte se kapperjolle of die vlermuis 
met sy radar-apparaat wat hom selfs deur ’n gon- 
sende elektnese waaier stuur sonder dat hy hom 
beseer.

Die boek het terselfdertyd in Engels en A/ri- 
kaans verskyn. Dit knm my voor asof die Alrikaan- 
se boek uit die Engels vertaal is. want hier en daar 
tref ’n mens taallompighede aan. bv. "hulle sal 
nooit op hul togte by enige ding in die pad verby- 
loop sonder om dit met «lie slurp te ondersock me’’ 
(p. 37) of "dit was 'n aardigheid om hulle met me- 
kaar te sien speel. of met ’n papierballetjie" (p. 
44). Die sinne in Afrikaans is soms te stomp en 
kortaf vir my smaak.

Maar die boek is hedtemal leesbaar. uiters boei- 
end en interessant en ’n mens wil dit veral onder 
kinders se aandag bnng. omdat daar so weinig km- 
ders op plasc grootword waar hulle eerstehandse
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kennts van die dkre kan opdoen en ontdat so baie 
van die diere aan die verdwyn is en dus later nie 
meer geken sal kan word nie, bchalwc dcur mid- 
del van boeke. Selfs volwassencs sal met minder 
afkeer en meer bejinp van die nut van sommige 
van die diere, soos die vlermuis. met hulle kan 
saamleef nadat hulle die boek gelees h e t 

Foto's en die lewendige en veelseggende teke- 
ninge deur die kunstenaar C.T. Ashley, vul die teks 
pragtig aan. Deur die tckeninge word die skryfster 
se beskrywings van die diere nog heiderder en kan

'n meas die diere só beter van mekaar onderskei 
soos die verskillende soorte muise. of die koggel- 
manders. akkedisse en hul verwante.

Dit is 'n lofvvaardige werk hienlie wat ’n mens 
op ’n interessantc verkennmgstog neem en wat jou 
ook 'n insae gee in die bedrywighede by 'n mu- 
seum. Hoewel die bock volgens die styl vir kin- 
ders geskryf is. sal volwassenes dít eweneens leer- 
saam vind.

(Anna van Zyl, Kriterium, 
Oktober 1965)

3.20 Linde, Christovira Frederika (12 Desember 1915- )

Die Suid-Afnkaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het Freda Linde in 1974 vereer met die toc- 
kenning van die Scheepers-prys vir Jeuglektuur aan haar vir haar boek D k singende gras. Hierdie 
boek Ls as die beste Afrikaanse jeugboek aangewys wat in die drie jaar, 1971-1973, verskyn h e t Met 
hierdie prestasie word sy die eerste, en tot dusver die enigste. persoon wat sowel die Tienie Holloway- 
medalje vir Kleuterlektuur. die C.P. Hoogenhout-toekennmg vir die beste Afrikaaase kinderboek en 
die Scheepers-prys vir Jeuglektuur kon ontvang. Volledige biografiese besonderhede oor Freda Linde 
word in paragraaf 1.5 verstrek.

C  Hier is een ean heel hestes.’

Freda Linde se nuwe jeughnck. een van die bcstes 
in Afrikaans. speel af ín Suidwes — 'n landstreek 
wat so beskryf word dat 'n mens voel asof jy self 
daar is. 1-ans, ‘n seun van sowat 12 oí 13 jaar. werk 
by ’n hotel langs die nasionale pad, naby die 
Hardap-reservaaL Deur die bemiddeling van eer- 
waarde Morgenrood het hy van die sendingskool 
af hiematoe gekom. Dus Lans se werk om Jesha. 
die kameel. op te pas. Eers was die dier vir almal 
'n aardighcid. maar nou staan sy verwaarioos, >aar 
in en jaar uit. in die hloedige son — ingehok in 
'n kampie Niemand gee vir haar om nie. net Lans

Die grootste deel van die gebeure het te doen 
met l-aas en die kameel. Lliteindelik word sy ver- 
koop. Lans verkry vergunning om haar sdf na haar 
nuwe baas. Kurt Adelbert. se plaas te neem. Dié 
tog bnng vir die seun avontuur. en ook 'n groot 
hartseer Die hoteleienaar. Weissíeld. het eendag 
aan Lans gcsê: "Onnosel ... dit help nie om lieí 
te wees vir ’n kameel nie!” Maar hy was tog ver- 
keerd. want Lans se hartseer bnng vir hom ’n nu- 
we werkgewer wat sy besondere natuuriike gawes 
na waarde skat cn nuwe vergcsigte vir hom open.

Huiten die hoof-intnge is daar venkeie newe- 
intngcs wat almal mct mekaar verweef is en deur- 
entyd karakters. handeling en onderiiggende be- 
tekemsse belig.
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In dit alles bly die kameel die middelpunt. Ook 
die karakters staan tcen wil en dank in vcrhand 
met die kameel: die hoteleienaar en sv >tou. Frau 
Gisa: die besoeker, mev. Bergen; een van die klaiv 
te, Alsoon Potgieter; sy vriend. Kurt Adelbert; die 
w'erknemers, Skeppman en Ma-Sêra; en selís eerw 
Morgenrood

Alles het om dte een of ander rede om díe ka- 
mccl bcftn draai — dit was nie mecr net hy cn 
Jesha roe — hocwd nicmand regtig lets vir haar 
oorgehad het nie. behahwe hy en, or haar eie ma- 
nier, Ma-Scra Frau Gisa wou haar nie mecr sien 
roe, omdat sy haar aan haar eie ingehokte 
bestaan laat dink het. Vir Wetssíeld was Jesha 
nct sondc cn eTgerms. en hy was bly oor due kans 
om haar saam met die saal te verkoop teen 'n 
gocie prys. Vir mev Betgen was dic kameel icls 
vir 'n foto — wat sy nou het. Skeppman — hy 
kon Jesha nic vecl nie. Alsoon Potgieter het ge- 
sê die vcmaamste vtr 'n ou kamccl is dat haar 
vcl skiMingchou moct word ... Ecrw Morgenrood 
het gesê: 'Glo cn docn. Jy is dic wagter, roe die 
slajtter nic.'

Ook dic cíntlikc hooftcma van dic wcrk word uit- 
gcbsiu mct dic kamccl as middclpunt. nl. swaar- 
dra. "Swaardra" staan natuurlik in vcrband met 
die kamcel as lasdicr. maar dit word ook nog 
regstrccks in verband gcbnng mct "glo" en "hoop" 
— "hoop" word tn dtc verhand vertolk as “doen". 
Wannccr eerw. Morgenrood praat van 'geloof, 
hoop en liefde, dic dne". kom dte woorde vir Lans 
soos 'n "bekendc wccrklank”. want die geoloog 
ALsoon Potgieter het vir hom tevore gctcrg mct 
“rykiop, goetehoop en swaardra. dié dne" en Lans 
hct toe maar saam gelag. al kon hy glad nic dic 
grappic verslaan nie.

Dts ecrs na dic ondervinding in die Visnncrhcd- 
ding toc hy in dic vroeë ure moet toekyk hoe Jes- 
ha sterf, dat Lans hesef waaraan n mens die 
swaarstc dra — aan licfde vir iets of lemand. As 
hy latcr wegstap mct dic ongemaklike kameclsaal, 
en dit van die een na dic andcr skouer versít. kom 
hy tot dic slotsom: “Hongeriy, gocichoop cn swaar- 
dra ... dis die beste swaardra wat daar is.”

Die karaktcrs se persoonlikhede word in groot 
mate geopenhaar dcur hulle gesindheid en optre- 
de teenoor die kameel. net soos in hul optrede

lUEEA LINDE
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teenoor mekaar Dit wnrd ook deurgevoer Lo.v. 
ander aspekte van hul daaglikse hestaan — soos 
die gras. wat kenmerkend vir daardie landstreek 
is. Vir Wetssfeld beteken dit 'n goeie karakoeljaar, 
by Frau Cisa roep dit die hennnenng aan witblon- 
de hare op, en dis wit grasstingels wat Skeppman 
venraai.

En vir Lans? Vir hom is die graspluime ' sag soos 
pluis; sy bene skuif tussen die polle deur sonder 
dat sy vdskoene hulle plattrap. want hoewel die 
halms wyd uitsprci hoontoe, staan díe polle nie 
so naby mekaar as wat 'n mens sou dink nie. Net 
bo sluit die lang plutme inmekaar soos vere, nie 
groen nie maar groenwit, en rooicrig, en effens 
pers. Hier aan die voet van die tafelkop waar die 
gras al droog is, skuur dit ’n dowwe snarespel teen 
die leer van sy skoene terwyl hy stadig aanstrvk

Vir Lans "síng" dic gras. Hy is ’n natuurkind 
met mensevrees en ook nog 'n kommunikasie- 
problecm. want hy hakkel. Die enigste met wie hy 
ooit onbelemmerd gesels het. was Jesha.

Die volwassencs met wie hy in aanrakmg kom. 
hul verhoudinge en die gebeure. word deur l-ans 
en aar en aanvaar. Die ongekunstelde jong lcser, 
wie se belewenisvcld grootliks met dié van Lans 
sal ooreenstem, sal dit moontlik ook so ondervind 
Maar op ’n besonder bedrewe manier laat die 
skryfster die lescr egter baie méér begryp as wat
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l-ans self hegr>P Wc 8»ng lescr wat ryper as 1-ans 
is, sal meer begryp. maar die volle implikasies lê 
eers in die belewenisveld van die volwassene.

Bj'voorbeeld, vir l-ans is Skeppman nct sy "vy- 
and '. maar vir die leser word hy méns: onder- 
duims, ja, maar ook 'n mens met 'n sin vir humor, 
met 'n vermoë om ander te vermaak, met 'n sterk 
bcgeerte om aanvaar tc word in 'n kring wat hy 
hoër ag as sy eie; 'n mens met goeie maniere wat 
sy woord goed doen, maar wat ook niks sal ont- 
sien om sy doel te bereik nie. Dan weer, is daar 
'n subtiele uitbeelding van 'n bepaalde psigicse 
gesteldheid tussen Frau Cisa en mev. Bergen. Dit 
is eers dic volwassc lcscr wat dic situasie tcn volle 
sal begryp. Laas kry hierin sclf nooit iasig nic. Hy 
aanvaar die twee se optrede eenvoudig — soos die 
>ong leser dit hoogs waarskynlik ook sal doen. Vir 
l-ans — en dic jong leser — is die wêreld van die 
volwasscnes om hom nie altyd verstaanbaar of ver- 
klaarbaar nic.

Dic karaktcrs is in dic eerstc plaas mcase. maar 
ook besonder individuele mensc — verskeie van 
hulle is selfs daar "verplant"; van elders. soos die 
bome. Frau Gisa kom bv. van 'n stad naby die see, 
soos 'n men$ aflei van die plaat wat sy dikwels 
speel. Sy is romantikus en is rusteloos, maar ge- 
bonde aan 'n agtergrond waaruit sy tog me kan 
of wil loskom nie.

Weissfeld is ’n sclfgemaaktc mens met suiwer 
matenalistiese waardes. Vir eerw. MorgennxHl, 
daarentcen. het die matcnele geen waarde nie. 
Mev. Bergen is wêreldwys en selfsugtig in haar mc- 
todes om haar eie begeertes te bevredig. Ma-Sêra 
is ’n moederiike, lojalc karakter wat 'n pnmitiewe 
wyshcid besit — sy is die enigste wat al die karak- 
ters werklik as mense verstaan. Alsoon Potgietcr 
is wetcnskaplikc. Hy het waardenng vir die natuur 
— as weteaskaplike. Adelbert is 'n idealis en her- 
vormer; 'n man wat nie sy voete op die aarde het 
nie. maar tog presies weet wat hy doen.

Die karakters se verhoudinge teenoor mekaar 
is nooit staties mc, maar vloeihaar. soos dit in die 
gewone lewe ook is. Byvoorbeeid, Lans en Weiss- 
feld hct niks gemeen nic, maar tog maak hulle met 
mekaar kontak wanneer hulle saam lag toe die ka- 
meel 'n "sbnkende groenbruxn braaksel'' oor 
Skeppman uitspoeg In dié vcrhaal lê humor en 
ems dikwels baie na aan mekaar.

Die karakters is egter bencwens mense en indi- 
vidue ook die draers van uiteenlopende waardes 
Hulle is verteenwoordigend van die groot measli- 
ke gemeenskap; veral van die botscnde waardes 
in die beskaafde wêreld. Lans alkcn is natuurkind. 
en m dié opsig staan hy téénoor almal. Vir hom 
is die beskawing 'n verwanrende wéreld. en hy voel 
hom verbondc aan Jesha, die kameel, wat die ver- 
sinnebeelding van die ocroue natuur word.

Die stngende gras is ’n geskakeerde litcrêre werk 
— cn terselídertyd 'n boeiende, genotvollc jeug- 
verhaal.

(Lydia Pienaar, Die Burger, 
29 November 1973)

□  Vir die jeu g  nog 'n treffer

Dit is wel so dat wat leesstof vir volwassenes be- 
treí, die Afnkaanse letterkunde nic juis besonde- 
re hoogtepunte in 1973 opgelewer het nie. Wat 
die kirvder en jeuglektuur aangaan. is sake geluk- 
kig anders gesteld.

En dan is daar Freda Lmde se jeugroman, Die 
smgende gras. Die agtergrnnd van dic verhaal is 
die boeiende landskap van Suidwes-Afrika. die 
hooffiguur is dic Rehoboth-Basterseun Laas, en 
die gebeure draai om die hed  ongewone avontuur 
met 'n kameel.

Lans werk as kamed-oppasscr en algemenc hulp 
by die Steinhaus, ’n hotcl langs dic grootpad Dic 
kameel was eers die rydier van Frau Gisa en ook 
'n toenste-attraksie. maar deesdac staan dit ver- 
late in 'n kampic. Tussen dic seun en die kameel 
ontwikkel 'n besondere verhouding, en die kem 
van die verhaai is die tog wat l-ans en die kameel 
aflê na die diereplaas. Dit word n hele avontuur 
en keerpunt in Laas sc lewe. en dan eindig die 
verhaal met ’n mooi verrassende hoogtepunt

Wat 'n mens veral waardeer. is die oortuigings- 
krag waarmee die seun gebeeld word in sy liefde 
vir die dier en die landskap, sy verhouding tot die 
ander mense van die Steinhaus. Die skryfster laat 
alles 'n boeiende werklikheid word deur die sin- 
tuie en gees van die seun. en so kom die titel van 
die singende gras tot sy vollc reg.
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Met ekonomie van mkldele word 'n landstreek 
en 'n klein gemeenskap opfleroep — die natuurli- 
ke en gesonde verhoudinge tussen wit. ({ekleurd 
en swart. Want daar is die Duitse hotel-eienaar 
en sy vrou, die sendcling, die Afnkanergeoloog. 
die dierebewaarder van Zuflucht, die Hererovrou 
en die Kleurlinghediendes van die hotel. En m die 
sentrum. as binding en bdewenisperspektief: Lans.

Dis 'n wrhaal met 'n ryke duiding, met beelden- 
de krag en feítelike interessantheid wat die suk- 
ses daarvan by die >eug waarborg. Jonger lesers

sal gepdt word deur die irppervlak-elemente. maar 
dis ’n stuk woordkuns so vol subtiliteite van stof 
en struktuur dat dit eintJik ryper lesers sal wees 
wat die roman na regte kan waardeer. Indien die 
werk vertaal word, sal dít bepaald 'n treffer in wy- 
er knng wees. want ek het min jeugverhale in die 
hedendaagse wêreldliteratuur gelees wat met Dic 
smgendc gras vergelyk kan word.

(P.D. van der Walt. Die Transt'oler.
18 Februarie 1974)

3.21 Rabie, Jan Sebastiaan 
(14 November 1920- )

Jan Sebastiaan Rabie is op 14 November 1920 m 
die distnk George gebore. Hy is uit 'n gesin van 
vyf seuns en twee dogters die oudste seun van sy 
ouers. Johannes Wilhelm Rabie en Susanna Ma- 
na Rabie ln die eerste vyf jaar van sy lewe ver- 
huis sy ouers eers na Stellenbosch, daama na dic 
Paarl en vandaar na Riethuiskraal in die distrik 
Riversdal. Sy vader was 'n onderwyser.

Op vyfjange ouderdom begin hy skoolgaan en (Foto: tiappori)
van sy twaalfde tot sestiende jaar bcvind hy hom
aan die Hoërskool Riversdal waar hy aan die einde van 1936 matrikuleer. Hiema studeer hy aan die 
Universiteit van Stellenbosch waar hy aan die einde van 1939 sy BA-graad behaal. In 1940 volg hy 
’n onderwyskursas en behaal sy SOD aan die einde van daardie jaar. Vir die volgende paar jaar hou 
hy skool. In 1945 skryf hy weer by die Universiteit van Stellenbosch in en behaal aan dic einde van 
daardie jaar sy MA in Nederlands.

Na die verkryging van sy MA-graad in Desember 1945 gaan woon hy in Simonstad om hom voltyds 
aan sy skryfwerk te wy. Hierdie verblyf was egter van korte duur want aan die einde van Julie 1946 
verhuis hy na Johannesburg.

Na 'n kort verblyf vanaf Augustus 1946 in Johannesburg. vertrek hy in 1948 na Europa.
Hy bcvind hom hoofsaaklik in Frankryk waar hy ook aan die Sorbonne Universiteit studeer. Hier 

kom hy ook in noue aanraking met die angsle. verwarring en geeslelíke nood van die na-oorlogse 
men* wat sy skryfwerk me onveranderd sou laat nie. In 1955 keer hy terug na Suid-Afrika. Vanaf 
1955 tot 1960 is hy omroeper by die SAUK in Kaapstad waama hy hom voltyds wy aan sy skryfwerk 
en hom veral toelê op 'n studie van die kortverhaal.
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Hy cn sy vrou. die skdderes Marjonc Wallace, is op 4 Januarie 1955 gctroud. Hullc het nie kinders 
nie en woon tans op Onrusnvicr waar hy voltyds skrywer is. Saam het hulle ba»e in die huiteland 
gereis. deur Amerika. Europa en Criekeland. Hulle het egter nie net as toeriste gereis nie. Hulle het 
ondcr andere 'n tydlank op Kreta gewoon as werkers. Dit het hom in staat gestel om ’n indnngende 
kennis van die eiland te verwerf. 'n Haan vir Elnúnda is die vrug van hierdie verblyf.

In 1975 verskyn Die seeboek van die Sonderkossers. In 1977 word hy op grond van hienlie boek 
bekroon met die Scheepers-prys vir Jeuglektuur

Jan Rabie is die skrywvr van onder andere die volgende boeke:

Ikum Donsies en Hendrik Horreipoot Pretona Jeugland. 1947.

Sog skyn die sierre. Kaapstad Nasionale Pers. 1943 

Ceen somer Kaapstad Nasmnale Pers. 1944 

\'ertmu op m&re. Johannesburg: APB. 1946 

Die pad na mekaar. Johannesburg APB, 1947 

Croen rvise. Johannesburg: APB, 1950 

Een-en-twmtu/. Kaapstad: Balkema, 1956

Su'art ster oor die Karoo, 'n toekoms fantasie Kaapstad Balkema. 1957.

Dakkamer en agterp/aas. verhale 19471957. Kaapstad: Balkrma. 1957.
Ons. die afgod. Kaapstad: Balkema. 1958

Twee strandlopers Kaapstad: Human & Rousseau. 1960

Die evolusie van nasionalisme. Kaapstad Mishonngpers. 1960

Die gmen planeet Kaapstad: Balkema. 1961

Mens-alleen Johannesburg APfl, 1963

Eiland voor Afrika. Kaapstad Human & Rousseau, 1964

Dw groot anders maak. Kaapstad: Human & Rousseau. 1964

Dh’ roos aan die pels. Kaapstad: John Malherbe. 1966

Dolemika 19571965 Kaapstad John Malherbe. 1966

/n memortam Ingrtd Jonker Kaapstad: Human & Rousseau, 1966.

W aarjy sterwe. Kaapstad: Human & Rousseau. 1966.

Klipuieg. Kaapstad: Human & Rousseau. 1970.
n Haan vir Ehúnda: hulde aan 'n Kretense dorpie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.

Dte hemelblom Kaapstad: Tafelberg. 1971.

Die seeboek van die Sonderkossers. Kaapstad: Taíelberg. 1975.

Ark. Kaapstad: Human & Rousseau. 1977.

Jan Kabie: versamehvrhale Kaapstad: Human & Rousseau. 1980 

Joharma se storie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1981.

'n Boek vtr Onms. Kaapstad: Human & Rousseau. 1982.
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1. Ooetc, T.T. D*e Afnkaanse hteratuur sedert sesttg. Kaapstad: Nasou. 1980.
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□  Die Akadetme se Scheepersprys vir Jeujílek- 
tuur. dit wil sê vir die beste jcugboek wat die aí- 
gelope dríe >aar verskyn het. is vanjaar toegeken 
aan Jan Rabie vir sy Ihe seeboek ran die Stmder■ 
kossers. Ek wil hom graag daarmee gelukwens.

Ihe seeboek ran die Sonderkossers ls 'n titel wat 
lekker op die tong lê. Die verhaal gaan oor 'n unie- 
ke tog langs die see deur 'n kundige en ondeme- 
mende vader. sy veertienjange dogter cn twee vyf- 
tienjange seuns: ’n buurkind en 'n nefie uit Jo- 
hannesburg. Hulle val in die pad met net 'n paar 
noodsaaklikhede in 'n rugsak en met hoegenaamd 
geen winkelkos nie, nie eens sout nie. Die doel 
van die hele ondememing is om soos die Strand- 
lopers vanouds net van die see en van die duine- 
veld se veldkosse te lewe — beskermde plante en 
vleisdiere is ook taboe. en vuurhoutjies ook.

Op so ’n tog, met sy "gesonde” ontbenngs, as 
'n mens dit so kan noem. en die "op-mekaar-aan- 
gewesenheid van die deelnemers, is dit onvermy- 
delík dat hulle mekaar heter sal leer ken, en 'n 
mate van karaktemntwikkeling is ook nie onvan- 
pas nie.

Die twee seuns is uiteenlopende karakters, elk- 
een met sy eie probleme. Die nefie Bennie se ouers 
is aan die skei en dit het hom senuweeagtig en 
onseker van homselí gemaak en hy hct op 'n keer 
selfs van die huis weggeloop. Jan Theron. oftewel 
Kraai, is vet en hy gaan saam "omdat ek mkswerd 
in rugby is. Met stap en swem is ek beter, en in 
díe see sal ek my man kan staan.”

Bennie en Kraai word op die ou end maats. 
grootliks as gevolg van Leentjie sc ietwat oordre- 
we bemoeienis. Telkens is daar by haar 'n onna-

tuurlike insig en verwoording van gedagtes en 
emosies. Ook die ander karakters en die mense- 
vvrhoudings oortuig nie altyd nie. 'n Mens mis 
soms 'n mate van soberheid en ingetoënheid en 
'n kinderíike of benderjarige perspektief wat dit 
waardevol sou gemaak het.

Die boek se groot verdienste lê in die be- 
kendstelling van die natuur — deur beskrywing, 
verduideliking deur pa Daniël en veral deur ont- 
dekking en belewing deur die dne kinders. Uit die 
aard van die saak is dit in ’n werk soos Die see• 
boek ran die Sonderkossers noodsaakJik dat veel 
inhgting oorgedra moet word: hoe die see en die 
strandveld lyk, hoe 'n mens seekos kan bekom en 
kan voorberei. watter plante geëet kan word, hoe 
’n mens weet waar jy vir water moet grawe, enso- 
meer. Nêrens word die aanbieding egter ’n koue 
katalogus van feite of ‘n skoollcs nie. So leer
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Leentjie by’voorbeeld 'n seehaas ken: “Sy sien on- 
der aan 'n skuinsklíp 'n groot koek scelewer wat 
lyk soos 'n rooi speldekussing versier met wtt ro- 
sics. cn onverwags ook ’n dík bruin dierasie met 
twee ore nes 'n hasie. Toe sy vvrheug daamaas 
buk. sien sy dit is 'n snaakse soort slak so groot 
5005 'n mens se voet wat daar in die vlak water 
dryf. Sy druk aan die pap lyf. en onmiddellik skiet 
die seehaas n wolk rootpers vlocistof uit en be- 
gin sy flappe roer."

Gaandeweg bekom die ktnders meer kennis. n 
skerper waamemingsvermoe en bowe-al ‘n waar- 
denng vir die wonder van natuurdtnge — selfs van 
oënskynlik alledaagse vaal sand: "Almal kyk na 
die fyn korrels sand wat tesame sandvaal lyk. en 
tog elkeen met talle ander innerltke kleure glim, 
Kyk hoe rond is dit deur die see geslyp.' sê Damël 

weer so dromeng. So mnd en omnng soos dit nou 
is deur 'n onsigbare vallctjie water, kan selfs die 
woeste branders dit nie verder vrywe nie.”

Die tragiek van hesoedeling. die teenstelling tus- 
sen die ongcrepte natuur en die nabyheid van be- 
skawing met sy bierblíkkies. plastiekbotteb en 
skerp stukke glas. en die sterk en gemotiveerde 
pleidooi vir bewaring word op 'n natuuriike en oor- 
tuigende manier deel van die verhaal en van die 
karakters se belewenisse.

Aan die einde van die ekspedisie sien en ervaar 
die kinders die see en díe strandveld heel anders 
as aan die begin. As Leentjie na hul avontuur ge- 
vra word, kan sy dan met sekerheid antwoord: "... 
ons is hier omdat ons nog n wilde plekkie in ons 
hart wil hê.” Dk' seeboek van div Sonderkossers 
laat ’n nuwe wêreld oopgaan — 'n wilde plekkie 
wat die jong leser lank sal onthou.

(Lydia Pienaar. SAUK. Afrikaanse Diens, 
Oor skrywers vn boeke, 28 April 1977)

□  Dit is altyd vir my 'n groot vrcugde as daar 'n 
jeugboek verskyn wat ek met geesdnf by luiste- 
raars kan aanbeveel. Ek weet dat die meeste ou- 
ers baie graag vir hul kinders goeie leesstof wil gee 
en ook wvrklik belangstel in die boeke wat hul kin- 
ders lees. Dit is ook 'n diep bevredigende erva- 
nng om saam met 'n mens se kinders ’n boek te 
lees en te bespreek. Van die gelukkigste herinne-

nngs wat ek het. is die boeke wat ek en my ma 
saam gelees en bespreek het. Een van die groot- 
ste plesiere van ma-wees was vir my om weer op 
my beurt saam met my dogter die heeriikste uit- 
soekboeke te lees en te bespreek.

S<í ’n heeriike. regtig héériike uitsoekboek wil 
ek vanoggend by luisteraars aanbeveel: dit is Dte 
sceboek van die Sonderkossers deur Jan Rabie. 
Ja. dit is n jeugboek. maar soos aJ die heel beste 
jeugboeke. is dit ook ’n boek vir die volwasse le- 
ser wat in ’n goeie boek behae het. Ek moet da- 
delik beken: ek het twee tydlose dae van suiwer 
geluk met hierdie boek: Dic seeboek van die Son- 
derkossers deurgebnng. En nou wil ek vir elkeen 
by wie ek kom. sê: Kyk tog hienlie pragtige boek 
oor die see en die veld en die bome en die bosse. 
Du so lets moois. so lets ánders. so iets salwens 
vir n mens se gees in hierdie tyd dat n mens «lit 
móét lees. As daar kinders in die huts is van twaalf 
jaar en ouer. is dit nou hullc boek, maar eike 
grootmcns wat nog bewus is van die natuuriewe 
en nog n hunkenng het na die oerdingc van die 
bestaan. kan genis ook maar die boek aanskaf. 
Die boek is met die f>nste inlewing en verbeekiing 
geillustreer deur Marjone Wallace — een-en-twm- 
tig swart en wit íllustrasies en 'n kleurryke stof- 
omslag wat elke kunsJiefhebber se hart sal verbly.

In die boek word die verhaal vertel van 'n stap- 
tog langs die kus. maar dis geen gewone staptog 
nie — nee. dis 'n uitdagende ondememing wat 
deur vier mense aangedurf word: 'n tog om die 
kus sonder kos wat saamgeneem word, sonder 
vuurhoutjies of flitse of iets beskaafds soos sjoko- 
lade in die rugsak. Leentjie Olivier. 'n skooldog- 
ter van veertien, stel hul doel só aan haar pa. Da- 
niél: "Maar onthou Pappa nie verlede somer toe 
Pappa so geskimp het op vandag se kinders nie? 
Wat so sag en bederf gnootword en mks van swaar- 
kry soos die ouer geslag weet nie? Pappa't gesê: 
aag hulle sal nikswerd bly lê as 'n mens huJ ou 
motorfietse en dra-radio's afvat, en hulle ver van 
kafees en bioskope af neem en sê toe, loop kry 
swaar. loop oorleeí soos 'n Vixirtrekker a f 'n ter- 
rons in die wildemis. Toe't Bennie, hy was mos 
veriede somer hier, toc't hy vir Pappa gcdaag om 
saam met Pappa om ons kus te gaan oorieef. En 
toe't Pappa gesê tog. eendag kan ons dalk. en son- 
der om 'n druppel kos saam te neem."
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Dit ts die uitdafting wat die ekspedisie aanvaar: 
twee weke lank gaan hulle lanjis die kus probeer 
ooriewe. Wie Raan die beste uithou? Om eenuur 
in die móre laai Leentpe se ma die vier lede van 
die ekspeduue langs die see af, ver wejt van em£e 
bcskawtng. Die vier «: Leentjie en haar pa, Da- 
nicl, haar neef. Bennie wat van Johannesburg aí 
kom en 'n maat. Kraai Theron. wat nikswerd in 
rugby is. maar beter met stap en swem. Die twee 
seuns is albei vyfben.

Die Sondcrkossers loop langs die kus. maar hul- 
le venny die stranddorpies. Snags slaap huJle in 
die sterlig teen ’n duin. Soms und hulle 'n geneí- 
like grot en bly 'n paar dae daar. Kos kry hulle 
uit die see of van vcldplante. Wonderíik boeiend 
word die verhaal van hul daaglikse soektog na kos: 
ankreukels, periemoen. strandpampoen. Strand- 
veldse bessies en ander plantkosse, wilde groen- 
tes soos misbredie. wilderaap. molslaai, veldkool. 
klawersunng. vinkelwortel. tolbosheuning. Om 
vuur te maak met tontelbossies. vuurklip en stok- 
kiesdraai word 'n daaglikse uitdaging. Die verkry- 
gm g van leweasnoodsaaldike water vereis voortdu- 
rende opmerksaamheid en kundigheid.

As die hoer GnKit-Theuns de Bruyn eendag die 
Sonderkossers vra of hulle dan bang is dat die bom 
dalk op Kaapstad sal val en nou al vooraf loop 
en ocfen hoe om te oorieef, antwoord Leentpe 
hom met hekler sekerheid: "Nee. oom, ons is hicr 
omdat ons nog 'n wilde plekkie m ons hart wil hê.”

Dié antwotird herinner meas dadelik aan die be- 
ruemde uitspraak van die Amenlwianse natuurkun- 
dige en skrywer. Henry Thoreau, wat in sy onsterf- 
like werk tior die natuurlewe Waldcn dié uitspraak 
gee: In wildheid is die behoud van die wêreJd.

Die seeboek iw i die Sonderkossers is in die 
eerste plek 'n verJiaal van 'n opwindende avon- 
tuur en van die vier mense wat aan dié avontuur 
deelgeneem het. maar dit is ook baie méér as 'n 
boeiende verhaal: Dit is 'n hartstogtelike pleidooi 
vir die behoud van ons natuurlewe. In ’n gesprek 
met die drie jongmense sê Leentjie se pa, Daniël: 
'Die wetenskaplikes vertel dat die see die moe- 

der van alle lewe op hierdie planeet is. Ons bloed 
onthou dit.”

Die mens se diepe verbondenheid met die see 
is 'n deuriopende tema in die boek. Die see m al 
sy stemminge en in die wonderbaariike openba-

nng van sy veeLsydige lewe is die oorheersende 
teenwoordigheid in die boek. Die gevaar van die 
bcsoedeling van die see en die hcdrciging van die 
lewe in die see spreek onvergeetlik uit die verhaal 
van die pikkewyn. die emstige ouderiinkie van die 
see. wat Bcnnic aandra, bcsmeer met ni-olie en 
té uitgeput om self te eet. Die Sonderkossers 
skraap die olie met sand en fyngemaalde kalkklip 
af en voer die pikkewyn met klipvissies wat hulle 
vang. Later, as hy weer skoon is van die olie, swem 
hulle in die see in en los hom op ’n wrak. sodat 
hy daarvandaan weer sy lewe kan hervat.

Soos die vakansiedae verbygaan, word die uit- 
daging van ooriewtng vir elkeen van die Sonder- 
kossers 'n werklikheid. 'n onvergeetlike ervanng 
Stadigaan ryp hullc ook tot belangrike en besJis- 
sende insigte. Ooriewing is nie net 'n kwessie van 
kos nie; dis ook dissipline en stamina. Mense wat 
saam die uitdaging aanvaar, raak noodgedwonge 
op mekaar tngestel en leer om saam te leef ten 
spyte van verskille. 'n Sterk spanmngslyn in die 
verhaal is die ontwikkeling van die verhouding tus- 
sen die twve seuns wat aanvanklik nie met mekaar 
kan klaarkom nie.

Vir elkeen van die vier Sonderkossers bnng die 
verbintenis met die sec sy eie besonderc verTyking:

So kom dit dus dat Danicl in dic blooc roóre 
langs dic sec eerder loop cn bestn oor homsclf. 
Wat is sy hoogrte? Hoe loof hý dk Skepper? Deur 
skoonhcid te soek? Of waarhcid> En wat w waar- 
heid in 'n alikreukel of 'n maknel? Sy vorm, sy 
kleur? Of ewigheid? Hy kan tog nie die onveran- 
derhaarste dingc, 'n korreltjie sand oí ’n drup- 
pel water, saamdra as toonstukke van God nie?

Nec, dit moet iets wecs wat vir hom. Damcl. aan- 
gryp omdat dit namcns hom van al dié dinge kan 
praat lets eenvoudigs en tog seJdsaam. lets sim- 
bolies van wat hy oor die teenstrydige paradoks 
van lewe en dood voel. lets so broos 'n oorwin- 
mng van vorm en orde oor die laloenc chaos van 
matene soos ... soos

En dan, in 'n slocp van dic see, vind hy wat hy 
soek: een van die fynste. skaarsste skulpe aan 
ons suidkus: 'n wenteltrap 'n Brosc wit sptraal 
met iets van die ewigheid daann opgckrul

(Audrey Blignault, SAUK, Afnkaanse Diens.
Ymuerubnek, 13 Februarie 1976)
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3.22 Rupert, Carolina Wilhelmina (7 Februarie 1934- )

Dne jaar nadal Rona Rupcrt die C.P. Hoogenhout-toekenning ontvang het, slaafi sy daann om in 
1980 bekroon te word met die Scheepers-prys vtr Jeuglektuur Hierdie bekronmg is gedoen op grond 
van twee van haar publikasies, naamlik U 'cgloopu mter wat in 1978 verskyn h e t en Woorde is soos 
wors wat in 1979 gepubliseer is. VoDedige biografiese besonderhede oor Rona Rupert word in para- 
graaí 1.10 verstrek

□  Wegloopwinter

Met haar hegrip vir en kennis van die kind se ge- 
mued kruip Rona Rupert met Weghtopwmter weer 
diep in elke kinderhart.

Fat-Clown Manuel is bitter ongelukkig en een- 
saam tuis en op skool. Hy haat homself weens sy 
vetheid. Hy het geen vriende nie en draai stok- 
kics. Toevallíg maak hy vriende mct 'n vnendeli- 
ke stert-swaaiende hondjie, en dié vnend laat hom 
in die mocilikheid heland en só maak hy kennts 
met sers. Kroukamp. Dan kom hy in aanrakíng 
met die sirkus. wat sy helc lewe verander.

Dis ’n boeiende verhaal vol verTassings. Die 
skryfster se aanvoeling van die kind se gedagte- 
wêreld, haar raak beskrywings van die omgewing 
en gebeurtemsse en 'n snelle ontwikkeling in die 
verhaal treí en boei.

Sy het in 1977 die C.P. Hoogenhout-prys ge- 
wen met Wat m aak jy . Hektor? In hierdie boekie 
gaan sy in daardie trant voort. As gevestigde Afh- 
kaanse skryfster het sy geen hckendstelling nodig 
nie en is ook hierdie boekie een wat op elke boek- 
rak hoort.

(H.B., Ike Burger.
1 Februarie 1979)

□  In hierdie boek is dit 'n knsis wat 'n nuwe le- 
we laat begin. Rona Rupert se Manuel Femandez 
woon nog waar hy altyd gewtMin het. en tng kan 
hy aan die einde van die boek nie wag "vir vol- 
gende week, volgende jaar. vir die wêrekl om van 
vóór af oor nuut te begin nie."

Manuel woon in Observatory, 'n arm deel van 
Kaapstad. Sy huis lyk soos baie ander. "... die ou 
bruin verf skilfer af van die houtpilare wat moeg 
Ivk van die las van die ewe afgeskilferde holrug- 
sink-veranda. Dic balkies van die houthortjies het 
lank gelede al begm uitval, en die hortjies hang 
skeef. En die stoep lé vol stukkende blare. 'n Gat 
in een van die vensterruite is toegeplak met kar- 
ton, en die pienk gordyn aan die binnekant is ge- 
vlek van die klammigheid wat tóg ingekom het. 
Dit is meneer Morgenbesser se kamer ''

Meneer Morgenbesser (letterlik vertaal: "móre 
b e te r") is die loseerder. Van hom weet Manuel 
eintlik niks. Die ander mense wat saam met hom 
daar woon. is sy ma. wat by droogskoonmakcrs 
werk, en sy ouer broer Carlos. Lank gelede het 
sy pa en sy suster Jenny ook daar gebly. Maar hy 
weet nie regtig wat van sy pa geword het nie. en 
Jenny het weggegaan omdat sy met sy ma baklei 
heL

Manuel se verhaal word in die derde persoon 
wrtel. maar die verteller bly deurgaans na aan die
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seun. Dít word dus eindik 'n derde-persooiwk-ver- 
teller,

Op n baK* natuurlike maiuer word die eensaam- 
heid van die karakters en hulle gebrek aan kom- 
munikasie met mekaar beskryí en gesuRgea-er. Dit 
word ook duidelik dat hulle almal hulle eie hart- 
seer en kwellings het Manuel is vet en word daar- 
oor Respot. Hy verlanjj na Jenny, bewonder sy 
broer Carlos. wat hom ignoreer, soek sy ma se 
vnendelikheid. Sy ma het die hartseer oor haar 
man en dogter. die bekommemis oor geld en die 
twee seuns wat sy vermoed stoutigheid aanvang. 
Carlos wil weg uit Obscrvatory en meen hy het 'n 
misoes van ’n broer. Meneer Morgenbesser het 'n 
foto "van ‘n seun wat met skrefiesoë teen die son 
in na lets kyk en wat gjimlag onder die bars van 
díe raam. "

Die karakters sou ook graag hulle lewe met 
mekaar wou deel. maar kán me. soos Manuel by 
geleentheid dmk: "... hy sou trane in sy oë kon 
kry. en haar van alles vertel. as hy homself dit 
toegelaat het. Maar hy het nie. Sy verstand het 
sy tong uit gewoonte gekeer, en hy het net gesê 
— maar vriendelik: 'Oraait. dankie. Ma.’ ”

Vtr Manuel is eet iets wat help. maar as hy 
daarmee klaar is, "haal die eensaamheid hard 
asem in sy nek." Alexander help ook. Hy is 'n 
herdershond vir wie Manuel elke Woensdag by 'n 
deftige huis gaan kuier. wanneer die eienaars rol- 
bal speel. Een oggend draai hy stokkies en gaan 
na Alexander, maar niemand is tuis nie. Hy klim 
oor die hek. beseer sy enkel en word daar betrap 
deur twee polisiemanne en twee skollies wat hul- 
le skuld op hom probecr pak.

Maar een van die geregsdienaars het ook 'n 
seun gehad. en te midde van dit alles "ontmoet 
die man hom met sy oë, grys oê, agter 'n bril." 
Manuel moet saam polisiekantoor toe. en dit is 
hienlie krisis en die gevolge daarvan wat geletde- 
lik sy heJe lewe begin verander.

Sersant Kroukamp neem hom na 'n herders- 
hondvertonmg en die volgende dag na 'n repeti- 
sie van die Osler-sirkus in Plumstead. Hy staan 
en kyk en sknk so groot toe hy sy broer as een 
van die sweefstokartieste herken, dat hy op die 
verhoog hardloop en soos 'n egte hanswors val. 
Hy word toe 'n hanswors in die sirkus. Dit gee 
hom al klaar meer selfvertroue. sodat hy die

RONARUPERT
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gespot in die skool beter kan verdra. Hy en 
Caiios deel nou 'n belangstclling en Carlos sê: 
“ ‘Manuel Femandez. hy is my broer' " op so 'n 
manier asof hy wil hê hulle moet weet!

’n Paar dae later vind Manuel die dame wat die 
kostuums in orde hou waar sy bewusteloos ge- 
slaan is deur 'n inbreker. Eers kan hy die situasie 
nie hanteer nie en hardloop weg, maar dan bel 
hy vir sersant Kroukamp.

Anders as aan die begin. kom hy in hierdie kri- 
sis met die volle waarheid uit. sodat die sersant 
kan sê: “Luister. jy kan maar vergeet van die 
weghardloop. Wat jy moet onthou. is dat jy terug- 
gekom het.”

Na hierdic gebeure word sy ma in die dame se 
plek by die sirkus betrek. Hulle gaan haar haal 
om verstelwerk te doen. en dié aand kom hulle 
baie laat hns. Van meneer Morgenbesser en sy 
aandete het hulle heeltemal vergeet. Vir hom was 
dit 'n knsis: "Ek was bekommerd.” sé hy, "ek 
was bang iets ís verkeerd — as mens onrustig is 
moet jy iets dóén," en toe maak hy maar vir hulle 
sop warm

So het al die karakters dan in sekere sin vir 
mekaar "léwend” geword. Wcliswaar Ls dit maar 
nog net die "wakker word". die begin. en daarom
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sê scrsant Kroukamp ook: "Jy en ek het nog baie 
om te leer, maar ons het al ver gekom."

In hieniie jeugboek word Manuel se probleme 
en die hele kwessie van menslike verhoudinge in 
'n boeiende verhaal ingeklec: sy botsing met die 
gereg, en dan natuurlik die opwindende wêreld 
van die sirkus. waar hy ook vir die eerste keer 
vnende het.

Na my wete is dít die eerste Afnkaanse jeug- 
boek van gehalte wat in ‘n stadsmilieu afspeel 
Die stad en in die bcsonder die voorstad Obser- 
vatory word vir die leser werklikheid, en so ook 
dic sirkus met sy helder ligte, glinsterende 
kostuums en polsende musiek, maar ook die hele 
lewe en werk agter die skerms.

Dit Ls egtcr nie die sirkus wat mens onthou nie 
— hoe interessant hierdie ongewone wéreld ook 
al is — maar wel die karakters, en dit is die groot 
verdienste van hierdie werk. Manuel word met 
besondere insíg en diepte uitgebeeld, met 'n se- 
ker hand wat 'n fyn baians tussen die gebeure, 
gedagtcs. dialoog. gevoel. direkte mededeling en 
suggestie handhaaf. Die ander karakters word 
minder vollcdig uitgewerk. maar ook hulle ts 
méns.

Hulle gebrek aan kommunikasie en die ontwik- 
keling in hierdie verband word eweneens sonder 
aarseling op natuurlike en oortuigende wyse 
gehanteer.

Soos reeds blyk uit die aanhalings wat in hier- 
die bespreking gebruik is, skryf Rona Rupert 
hier met suiwer aanvoeling vir woord en atmos- 
feer in ’n vlot verteltrant. Daar is ’n natuurlikheid 
in die dialoog uit Observatory en die sirkus en 'n 
kinderlike vermoe om emosies tc konkretiseer. 
bv.: "Kn toe stap hy met sy groot skoene aan by 
Colm se kantoor uit, groot tree, lang treê. vcr 
treë, verby Ulakestraat 3a, bo-oor die berg. oor 
die reën, tot waar Carlos hoog in die lug vlieg van 
een gespanne koord na die ander. en waar hy en 
Kasper grappe maak. en daaroor lag'." Hierdie 
aanskoulikheid vmd mens ook in gewone beskry- 
wings soos "haar stem peul deur die windskrefies 
om die deur," of. ' W'at van al die asems. dink hy. 
in en uit, mifioene asems in miljoene huise, wat 
nooit ophou rue."

Van die ouer kind se probleme is mensever- 
houdinge. kommumkasie en 'n ontdekking van

homself — elemente wat hy in Weglonpwmter sal 
terugvind. Maar die belangnkste bly die mens 
Manuel. In hierdie verband sluit die illustrasies 
besonder goed by die teks aan. Manuel word in 
verskillende situasies uitgebeeld, en sy ge- 
moedstemming word besonder sensitief geinter- 
preteer — 'n vet seun wat potsieriik sou kon lyk, 
maar nooit lagwekkend word me omdat die il- 
lustreerder ook verbý die vet na die méns gekyk 
hct.

Kntiek wat moontíik geopper kan word. is dat 
die aanranding by die sirkus een knsis te véél is, 
dat dit baie genefiik gebeur om Manuel se ma in 
haar seuns se belangstelling te laat deel. Of mis- 
kicn dat letwat meer aandag aan die ander karak- 
ters gegee moet word om van 'n mate van enkel- 
lynigheid weg te kom en die boek 'n volwaardige 
jeugromán te maak.

Maar íeit bly dat Weghopwtnter een van die 
beste K'ugboeke Ls wat nog oorspronklik in Afh- 
kaans verskyn het. Afgesien daarvan is dit ook ’n 
belangrike wvrk omdat dit sekere ongewone 
aspekte bevat: agtergrond wat tot dusver nog nie 
ontgin is nie en 'n diepte van karakterbeelding 
wat op 'n baie besondere wyse m.b.t. verteller en 
aanbieding verkry word.

(Lydia Pienaar, T ydsknf vir 
Geestesweíenskappe, Maart 1980)

□  Woorde is soos wors

Fyn insiy en kennis in kinderboek

Veral in haar jongcr boeke konsentreer Rona 
Rupert op die uitbeelding van armnge kinders 
wat daarbv met besondere probleme te kampe 
het. In hierdie boek is daar verdere "gemene de- 
lers"; soos in Weglonpwinter, speel 'n jeugsirkus 
’n belangrike rol. Die skryíster se liefde vir mu- 
siek. wat byvoorfoeeld in Ihe m usiek w at die ko- 
nm y wou hoor die tema gevorm het kom m die 
verhaal tot uiting in die feit dat die hoofkarakter 
se beste maat 'n pa het wat in die stadsorkes 
speel, en 'n suster wat lewe vtr haar klavter. Soos 
byvoorbeeld in Hrandkloof se kmders is hier ook 
weer ’n ek-verteller aan die woord.
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Maar dan nocm ck dit gemenc delers" in die 
beste sin van die woord. Dié boek is ook iets ftc- 
heel op sy eie, mct ’n atmosíeer en wêrcld eie aan 
homself — 'n werk van gehalte.

Wat n mens opval. is dic dccglike kcnms wat 
die skryfster openbaar van die ruimte waahn sy 
haar karaktcrs plaas: Kaapstad met sy wind en 
bcrg en dreigendc winterreën in laat-Apnl, 'n 
woonstel in 'n gebou wat ironies Hnghton House 
hcet. 'n hospitaal: in die besonder ook die jeug- 
sirkus wat die spil vorm waarom dic hoofkaraktcr 
Josias se lewe wentel. Niks ts vaag of lukraak me; 
elke ding word bcskryf asof dit werklik en lewend 
is.

Tydaanwending is interessant en tog mc ver- 
warrend vir die kindcrleser nic. Dic geheel word 
meegedeel as iets wat klaar gebeur heb oorkoe- 
pelend word dus van die verlede tydsvorm ge- 
hruik gemaak. hoewel daar onopsigtelike oorska- 
keling is na die historiese praesens wat in Afri- 
kaans die normale manier van vertel is.

Die vcrhaal begin in April. skakel na 'n ruk te- 
rug na Februane om te verduidelik hoe Josias en 
sy boetie en sussies in die kinderhuis heland het. 
en neem die storie dan weer op waar dit in Apnl 
gelaat is. Net die heel laaste kort hoofstuk word 
in latere hede geplaas.

Hierdie mamer van terugskouing bnng wel be- 
paalde distansiénng mee tussen verhaal en leser. 
gee laasgenoemde minder kans om direk hetrok- 
ke te voel by die gebeurde, maar in 'n mate word 
hiervoor vergoed deur die gebruik van die eerste- 
persoonverteller, wat juis weer 'n nouer betrok- 
kenheid impliseer.

Hoewel die klem nie val op oppervlakkige ui- 
teriike gebeurde nie. is die gang van die verhaal 
van die eerste bladsy af spannend. F.lke hande- 
ling spruit gemobveerd uit die vorige of uit die 
karakter van die hoofpersoon: dit geld ook die 
krisis as Josias se boebe berg op verdwyn. Hy bet 
voorheen al weggel<x>p, en Josias se leuen dat hy 
self teen die berg gaan draf. maak so ’n optrede 
heeltemal oortuigend Net so aanvaarbaar is die 
klimaks, waann Ceorgie lewend gevind word en 
waann Josias se maat Meyer sy spraak tcrugkry

Elke skyn van sensasie of 'n te maklike oplov 
sing word vermy: Meyer het begin hakkel toc sy 
ma dood is. nou laat nog 'n skok. maar 'n seun-

bie wat lewe, hom die sielkundige belemmenng 
afskud. Daarby kom die mooi ontwikkeling dat 
die spraakverlies die gevolg was van eie skok en 
smart; die terugwen word moontlik omdat hy 
hom vcrheug oor 'n ’n ander mens se gesinslid 
wat lcwend uit ’n ongeluk gekom het.

Omdat allc probleme nie opgelos word nie — 
Josias se pa kom nie terug nie en hy en die ander 
moet in die gehate kinderhuis bly — kry die kin- 
derleser ook die waardevolle indruk dat alle 
moeilikhede nie oomag verdwyn nie. maar dat 
die personasics leer om dit te verwerk.

Daar word van baie personasies gebruik ge- 
maak in die boek — dis moontlik dat lcsers hier 
en daar verwar sal word. Die hoofkarakter staan 
egter baie sterk sentraal en word 'n volledige 
seun met goeie en swak punte. Sy verhouding 
met volwassenes is meestal positief en word nie 
beklemtoon nie. Sy sussies bly vae tïgure. maar 
die boetie speel 'n belangnker rol. Sy wegjopery 
uit die kinderhuis. die begeerte om ook na die 
jeugsirkus te gaan. vorm 'n newetema wat die 
werk verryk

Met fyn insig en bietjie humor word verwys na 
Josias se hewondenng vir June, die leidster van 
die dogtersakrobate by die sirkus. wat later ver- 
flou en dan vervang word deur sy groot verenng 
vir Meyer se mooi suster Lana. Die sterkste word 
Josias se verhouding met sy maat — eers vyand



208 Schccpervprys

— Meyer geteken; dis deur hierdie verhouding 
wat hy groei wat eie insig betref 

Die illustrasies in hierdie boek is met smaak 
gedoen en verhoog die waarde van ’n werk wat 
ons kinderliteratuur ten goede kom.

(Elsabt- Steenberg, Die tíurger, 
14 Februane 1980»

□  Woorde Ls aoos wors

In hierdie boek het 'n mens te doen met 'n karak- 
ter wat om die ecn of ander rede 'n besondere al- 
leenheid ken: dié van 'n kind wat van sy ouerhuis 
weggeneem word, van 'n seun wat erg hakkel.

Rona Rupert se Woorde is soos wors speel in 
dieselfde omgewing af as haar Wcgloopwinter. 'n 
arm woonhuurt in Kaapstad en die jeugsirkus. Die 
hooíkarakters in albei boeke is buitestaanders: 
Manuel in Wegloopwinter, omdat hy vet is en uit- 
gelag word en die twee seuns Josias en Meyer in 
Woorde is soos wors, om ánder as fisieke redes. 
En albei boeke handel oor kommunikasíe, maar 
nie vanuit dieselfde uitgangspunt me. In Wegloop- 
wm ter kan die gesiaslede nie met mekaar praat 
nie, nie wérklik nie; in Woorde is soos wors 
bestaan daar wel kommunikasie — maar sonder 
woorde, omdat Meyer so erg hakkel dat hy letter- 
lik nie kan praat nie.

Josias is ’n twaalfjange met n bepaalde volwas- 
senheid wat die omstandighede op hom afgedwing 
het. Hy is die oudste van vyf kinders. Sy pa het 
die gesin twee jaar gelede veríaaL Sy ma werk 
smiddags en saans in 'n viswtnkel en moet so suk- 
kel dat sy nie behoorlik na die kinders kan om- 
sien me En as sy siek word. is dit Josias wat moet 
besluit om te gaan hulp soek. want, "het Mita ge- 
soebat, 'jy's die oudste, jy moet wéét wat om te 
doen!'" Só kom ’die hele situasie onder die aan- 
dag van die Kinderwelsyn. en die vier oudste kin- 
ders word na St. Andrew’s gestuur. "Dit is 'n kos- 
huu vir kinders wie se ouers nie self vir hulle kan 
sorg nie", soos Josias dit later stel.

Die enigste ligpunt in Josias se bestaan is die 
jeugsirkus. waama “ek uit my hart u i t ... verlang, 
soos na 'n mens. soos ek eers na Fa verlang het 
toe hy weg is." Maar dan vervreem Josias hom van

hienlie anker toe hy vir Meyer by "sy" poppekas 
aantrcf en hom slaan. Later u  dit Bob. een van 
die twee volwassenes by die sirkus, wat hom aan- 
raai om met Meyer maats te maak. "Ons het elk- 
een 'n storie, elkeen sy eie hartseer." sê Bob. En 
Meyer het ook ’n "stone": sy ma u  oorlede en as 
gevolg van dic skok het hy sy spraak verloor.

Die vriendskap tussen Josias en Meyer is o.a. 
ook 'n uitbeelding van kommumkasie sonder 
woorde. "Woorde?... Wat u  woorde? Woorde u  
so o s... soos wors. Both highly overrated." Meyer 
"gesels" met sy kop, sy hande, sy oë. "'Dit wys jou, 
het ek later vir Mcyer gesê, die punt is nie of jy 
kan praat me. dit is of jy verstaan." Buitendien 
sal geen woorde in 'n woordeboek kan sê wat ’n 
mens soms in jou hart voel nie. het Josias onder- 
vind. Maar later, heebvat later, toe Meyer weer kon 
praat, word woorde tog ook belangnk: Wat sou 
die lewe wenJ gewees het as daar nie wors of woor- 
de was me?" En Josias moet dan erken dat "woor- 
de is soos wors" twee betekenuse kan hé.

Afgesien van sy volwassenheid. moet Josias ook 
‘n gevoelige mens wees om ander se praat-sonder- 
woorde te kan verstaan. Hy u  lemand wat bv. heel 
van die begin af gesigsuitdrukkings raaksien — «lie 
uitdrukkinglose gesigte van die skollies of van sy 
boebe Georgie. wat sy lippe op mekaar knyp Maar 
dit is veral oe waama hy kyk. Dit u  dan ook op- 
vallend hoe effektief hierdie deel van die mens se 
gesig telkens gebruik word om kommunikasie so- 
wel as emosie uit te beeld: "Ek het probeer ont- 
hou of Ma maer of vet was, maar al wat ek kon 
onthou. was haar oë. Hulle is donkerbruin. baie 
donker, en aan haar oë kan 'n mens altyd sien 
wat sy dink," "die angstighetd in sy oé het my son- 
der die oefening al kortasem laat voel," “ek het 
na die vuil punte van my skoene gekyk en Meyer 
se donker oë daar gesien." "sonder die bril het 
sy oë anders — groter en sagter — gelyk." “ek 
het gesien dat hy my soek; sy oë het verander toe 
hy my kry.”

"Van alleenwees laat ek my van niemand leer 
me," sê Josias. En dit, tesame met sy sensitiwiteit 
en volwassenheid. gee hom 'n besondere begnp 
en waamemingsvermoe t.o.v ander mense.

Josias is die ek-verteller, en sy karaktereien- 
skappe word gebruik om die gebeurtenisse en die 
karakters te ontplooi. Innerlike emosies speel 'n
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í!root rol — dié van Josias sdf, dié van Meyer, wat 
ftoed itesuftfteretT word. maar ook dié van die an- 
der karakters, soos die opstandifje Geor0e. Meyer 
se pa en Josias se ma, wat almal hulle "eie hart- 
seer" kcn. Maar o.a. juis omdat dit alles deur die 
oë van 'n seun fjesien word, ís daar 'n nujjterheid 
cn aanvaardíng wat die volwassene me ken nie.

Vír die volwassene bv. is die versukkelde vrou, 
die verhonfterde katte by die vuilisbiikke. die mod- 
derkleunge geboue en die motorwrak in die buurt 
'n treunge prentjie. maar vir Jostas is dit soos dit 
is: hy kan nie eens onthou of sy ma sukkel of me, 
dic katte is lets wat hy ken en wie se voorbeeld 
hy by die poppekas kan gebruik. die modderkleu- 
nge woonstelblok ts sy tuiste, en dic ou Chev son- 
der wiele "is die lekkerstc speelplek wat ons ooit 
gehad heL"

Dit is natuurlik hierdie volgehoue perspektieí 
uit die kind se helewenisveld wat van hierdie werk 
so 'n geslaagde jeugbovk maak.

Aígesien van die innerlike spanning. word uit- 
erlike opwinding veral verkry deur die dne skol- 
lies wat Josias aanrand en sy arm breek en die 
soektog na Ceorgie waardeur Meyer sy spraak te- 
rugkry. V’eral hierdic laaste toneel word knap ge-

hanteer. Dit is opvallend — en geslaag — dat 
Jusias nie onmiddellik daarvan hewus word dat 
Meyer kan praat nie, vanweë sy bekommemis 
oor sy boetie.

By twee geleenthede verskuif die tyd van die 
hede na die verledc. Dit word behendig gehan- 
teer met natuurlike en onopvallende oorgange

Die dialoog en woordgebruik pas by die stads- 
agtergrond en -mense sonder dat woorde om die 
nodigc kleur te verleen soos 'skons ’, "chips , 
“blyd" en enkele Engelse woonle oordadig ge- 
bruik word.

Die boek het 'n enkellynigheid, waardeur som- 
mige aspekte, bv. die ma cn Lmda, of die ander 
karakters in die koshuis vergete raak. En die vol- 
wassenes soos Dents, Bob. mnr. Lubbe en mnr. 
Lindner is moontlik té simpatiek en begrypend 
op ’n half eenderse maníer Maar dit is punte van 
kritiek wat geheel en al verdnng word deur die 
onbctwisbare letterkundige waarde van die boek. 
Dié werk ts ’n waardige wenncr van die Schee- 
persprys vir 1977-1979.

(Lydia Pienaar. T ydskn f vir 
Gecstesu't'tcnskappc. Maart 19811

3.23 Lindc, Christovira Frederika (12 Desember 1915- )

Nege jaar nadat Freda Linde die eerste keer die Scheepers-prys ontvang het, herhaal sy hierdie 
prestasie Hierdie kcer word die toekenning in 1983 gemaak vir 'n Tuistc vir Bitis wat die beste Afh- 
kaanse jeugboek was wat m die tydperk 1980-1982 gepubliseer is. Volledige biografiese besonder- 
hede oor Freda Linde word in paragraaf 1.5 verstrek.

□  U g op ongure dier bring n u u e  kennis

Wat 'n mens by elke boek van hicrdie skryíster 
hcindruk. is haar fyn kennis van die Suid-Afn- 
kaansc vcld. Dts of sy nie net elke bos by die

naam ken nie, maar ook elke klip. En soos in 
haar vorige boeke, bring sy in haar nuwe jeugver- 
haal ook een besondere diier in fokus: in hierdie 
geval ‘n pofadder.

In die loop van die verhaal word inligting oor
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dié slang ongcmerk ingevleg; waar hy graag 
slaap. wat en wanneer hy eet. hoeveel kleintjies 
díe wyfie kry.

Freda Linde se grootste prestasie is dat sy 'n 
tradisioneel ongure diersoort só kan belig dat die 
leser se kennis omtrent hom nie net aangevul 
word nie, maar dat hy ‘n begrip. 'n soort eerbied. 
vir dic slang ontwikkel.

Nie net is die slang hier eerder protagonis as 
antagonis nie. maar hy word self slagoffer van die 
bose. en deur hom val ook die menslike hoofka- 
rakter, die seun Martmas. die kwade ten prooi in 
die vorm van bespotting en afpersing.

Deur dic pofadder reik die skryfster ook aí na 
'n dieper dimensie, deur verwysing na die legen- 
danese waterslang waaraan die bruinmense glo 
en wat nie meer met ‘n blote. realisbese slang 
veel te make het nie.

Daar is ook sprake van die tokkelossie. vtr die 
bruinmense na aanpassing van die oorspronklike 
Tokkelos wat in die folklore van byvoorbeeld die 
Zoeloes lewe, 'n bose mag.

Gepas heet die misdadige bruin seun wie se op- 
trede vir die spannmg in die werk verantwoorde- 
lik is. dan ook Tokkels. want daar word geglo dat 
hy uit die saad van die tokkelossie voortkom.

Die byna sestienjaríge plaasseun Martinus laat 
’n mens dínk aan die jonger seuntjie in Die kok 
kewiet en sy irou  wat net met effens ander spel- 
ling Martlunus heeL ook ’n enigste kind is en te- 
kentalent openbaar.

Martinas is 'n fyn waamemer en ontwikkel 
deur die boek van 'n seun wat intens in sy lief- 
ling-pofadder Bitis belangstel en hom ten alle 
koste veral van Tokkels probeer beskerm. tot ‘n 
meer volwasse karakter wat bereid is om die 
slang in ‘n reservaat los te laat en wat besluit om 
later navorsing te doen oor pofadders en só te 
help om effektiewe serum teen die byt van pofad- 
ders te ontwikkel.

Spanmng wat rondom die aanhou van die pof- 
adder in 'n hok ontwikkel, bnng verhoudings op 
die voorgrond. veral dié tussen Martmus en sy 
ma.

Dis 'n geskakeerde verhouding wat wtssel van 
wrok teenoor die ma wat slange veralsku tot lief- 
de wat tot uibng kom as Martmus van sy teke- 
mnge vir sy ma present gee.

Daar is ook ontwikkeling tot begnp vir sy ma 
se mtuitiewe vrees. Ook in sy vnendskap met die 
bmin seun Dawid speel Bítis 'n beslissende rol; 
Marbnus kom tot insig in die feit dat hy byna 
Dawid se dood deur 'n sJangbyt veroorsaak het. 
en hy besef hoe lewensgevaarlik 'n pofadder 
werklik kan wees.

Hoewel daar nie veel ontwikkeling is in Marti- 
nus se vncndskap met die dokter se dogter Elsie 
is nie, kry hy deur haar 'n blik op die verwikkeld- 
heid van menseverhoudings. aangesien haar ou- 
ers geskei is en sy haar ma opnuut moet leer 
vind.

In hienlie verhaal. waann daar geen hoofstuk- 
inleiding is nie. bnng die pofadder 'n hegte en 
tog geskakeerde eenheid tot stand.

Anders as in Dte smgende gras, word geen ver- 
houdings bygesleep wat met die eintlike verhaal 
mks te make het nie Die perspekbef en numte 
bly deurgaans op verantwoorde wyse dieselfde. 
naamlik hoofsaaklik Marbnus se oogpunt of dié 
van 'n alwetende verteller wat baie na aan hom 
staan, en die agtergrond var. 'n plaas naby Swel- 
lendam.

Tydsverloop is ’n hele aantal maande en só.is 
dit ook noodsaaklik.

Deurgaans is die taalgebruik eenvoudig en so- 
ber. ontdaan van senbment of oordramabsenng. 
Juis daarom glo die leser die nuwe indruk wat hy 
hier van 'n eers onbekende en gevTeesde pofad- 
der kry en groei hy deur aanraking met die boek 
nie net tot eerbied vir slange nie, maar. soos in 
al Freda Linde se werke, tot eerbied vir die lewe 
selí.

(Elsabé Steenberg, Die Volksblad, 
12 November 1980»

□  'n Tuistc vir fíitis is die jongste jeugverhaal 
van Freda Linde, wat reeds in 1974 die S.A. Aka- 
demie se Scheepersprys vir Jeuglektuur ontvang 
het vir Dte singende gras.

Haar nuwe boek is merkwaardig in baie opsig- 
te Dit is so ’n spannende verhaal dat die leser dit 
moeiiik neersit; dit is n boek wat aan die moeili-
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ke veretstes van dte jeugwerk voldoen: en dit is 
'n roman met sovecl fasette dat selfs dte volwas- 
sene dit weer en weer kan lees en telkens nuwe 
betekenis daann vind.

Die verhaalgegewe is ongewoon en boeiend; 
Martinas Ls besijj om die pofadder Bitis ín die 
veld mak te maak Sy is aan sy voeLstappe jje- 
woond, sy ken sy stem, hy kan haar met 'n stok 
strecl. Maar die dad toe hy gedwing word om 
haar met blote hande in veiligheid te bnng omdat 
'n onverskillige seun met 'n rekker haar wil ver- 
nietig, besef hy: "Dis nie meer Bitis nie, maar ge- 
vaar. koud. onbekend, wat hy hardhandig vas- 
druk.” Nou het hy wel 'n sak en 'n hok nodig

Dit ts maar die begin van die verhaal van hoe 
Martinus die hradisionele vyand van die mens 
teen die mens moct beskerm.

As jeugboek slaag 'n Tuiste vir Bihs daarin om 
jeugboek te blý: daar word nooit deur 'n volwas- 
sene kommentaar gelewer nic. Die pcrspektief is 
deurgaans dié van Martinus. Hy verstaan byvoor- 
beeld me die rede vir die verwydenng tussen sy 
vriendin ELsie se ouers nie, of Elsie se ingewik- 
kelde verhouding met haar ma nie.

Al wat hy ervaar. is dat Elsie se kom en gaan 
ongewoon is. Waar Martinus wel meer verstaan 
as wat vir die leser waarskynlik lyk. word dit 
deeglik gemotiveer deur dic uitbeelding van sy 
karakter: hy is 'n bcgaafde kind wat by simpatie- 
ke volwassenes meer aanklank vind as by die 
meeste kinders van sy eic ouderdom, en hy het 
'n besondere goeie waamemingsvermoë.

Die ander figure in dic verhaal word ook in hul 
kompleksiteit uitgebeeld, soos Tokkels. die 
bruin tronkvoël, wat Martinus sc slang wil skiet, 
sy horlosic van hom afdwing. en 'n uitdagende 
maar onthullende stelling maak: "Ek kán sien op 
'n horlosie”.

'n Sterk tema in die verhaal is vooroordeel. Die 
mens was nog altyd (natuurlik) hevoortKirdeeld 
teenoor die slang, maar meestal is sy vresc onge- 
gyond: die slang verdedig eerder as om aan te 
val, hy is baie verwondbaar, en baie mooier as 
wat die mcns wil raaksien. Die gemeenskap is 
wantrouig teenoor icmand wat ongewoon optree, 
soos om hom met slangc (Satan!) op te hou. 
Maar Martinus wil beskerm eerdcr as om blinde- 
hngs dfKid te kap.

En hy het meer om te beskerm as waarvan die 
gemeenskap wil weet. Tokkcls is deur dic tokke- 
lossie "gevaar", en dit Ls volgens sy ouma Johen- 
na die rede vir sy misdadige neigings. Martinus se 
ma kan nooit ontslae wees van haar blote vréés 
vir die slang nie

Freda Unde is 'n warc kenner van die natuur. 
Haar beskrywing van dic boek se agtergrond en 
Martinus se ervanng daarvan is op sigself 'n lees- 
ervanng: “Nog altyd het hy slange bewonder oor 
hul sagte gang. (Kik vir Bitis. Net water kan be- 
weeg soos slang. Maar dic rye. rye nbspiertjies 
wat so sag en honderdvoudig nffcl, was onder sy 
hande één sterk snoer wat golf van weerstand. 
Nou, agtema voel hy nog hoe haar rugskubbe- 
tjies soos knoppies teen sy palms druk in haar 
worsteling om los te kom. Maar weerstand het hy 
verwag Daar was net die een ding wat hom van 
stryk gebnng het, die kille aanraak."

Freda Unde is 'n skryfster wat woorde kán ge- 
bruik. En 'n Tuiste tir  fíitis  is waarskynlik die 
beste boek vir jong lesers wat nog uit haar pen 
verskyn het.

(Emé Potgieter, Uie fíurger.
9 Oktober 1980)



212 Schrepervpry*

3.24 Van Niekerk,
Rudolf Johannes 
(22 Februarie 1929- )

Dotf van Niekerk het op 22 Februane 1929 sy 
eerste lewenslifi aanskou daar in die Suid- 
Vrystaatse wêreld. op Edenburg. Sy vader, met 
dieselfde name as Dolf, was die kleremaker op 
dte dorp. Op die ouderdom van slegs drie jaar 
verloor Dolí cn sy ouer suster hul moeder deur 
die dood. Later Ls sy vader wecr getroud.

Dolf het op sy geboortedorp grootgeword Nadat hy in 1946 aan die plaaslike sk<M>l gematnkuleer 
het. skryf hy hom in aan die destydse Umversiteitskollege van die Oranje-VrystaaL Hier behaal hy 
in 1949 die BA-graad met Wysbegeerte en Sosiologie as hoofvakke. met lof.

In 1950 word hy omroeper/regisseur by die SAL'K in Johannesburg. asook vir ‘n kort rukkie in 
die Kaap. Na vier jaar verlaat hy die SAUK om sy HonsBA-graad in Wysbegeerte aan die Universiteit 
van Suid-Afnka met lof te voltooi. Daama is hy vir twee jaar tenig by die SAUK om in Desember 
1956 die eerste omroeper te word van die Departement van Landbou se radiodiens Landbouradto 
wat gereeld vanaf Januane 1957 uitgesaai word. Inmiddels begin hy weer studeer, en behaal in Sep- 
tember 1967 die MA-graad ín Wysbegeerte met lof aan die Universiteit van Pretona.

In 1969 word hy bevorder tot Assistent-direkteur in die Afdeiing Landbou-inligting van die Departe- 
ment Landbou-tegniese Dienste. In 1972 en 1978 word hy weer bevorder tot Adjunk-direkteur en 
Direkteur van die Afdelíng onderskeidelik. Hy is reeds drie keer deur die Departement na die buite- 
land gestuur om verskillende fasette van inligtingsdienste binne landbouverhand te bestudeer. In 1982 
behaal hy. wecr aan die Universitcit van Pretona, die DPhil-graad in Wysbegeerte.

Dolf van Niekerk se verbintenis met die uitsaaiwese het 'n helangnke invloed op sy skryfwerk ge- 
had. Hy begm om prosa te skryí benewens ’n verskeidenheid radiowerk wat hoorspele. hoorbeelde 
en radiovervolgverhale insluit. l-atcr voeg hy dramas vir televisie en digbundels by. Reeds in die vroeë 
vyftigerjare verskyn van sy gedigte in Standpunte. In 1958 debuteer hy met die kort roman Gannavlei 
Sy eerste toneelstuk, Ku'urt voor dagbreek word in 1961 deur NTO opgevoer.

Die Eugêne MaraLvaanmoedigingsprys vir prosa wat in die dric jare 1%1-1963 verskyn het, is in 
1964 deur die Suid-Afríkaanse Akademic vir Wetenskap en Kuns aan Dolf van Niekerk toegeken vir 
sy hundel kortverhale, Skepsels. In die daaropwlgende jaar word hy weer deur die Akademie be- 
kmon. en wel met die SAUK-prys vir Afríkaanse hoorspele op grond van sy reeks hoorbeelde Land 
iw i ons vaders In 1971 ontvang hy hierdie prys vir die tweede keer. hierdie keer vir díe hoorspel 
Kamer 99. en in 1977 word die Artes-toekenning vir die beste radioteks aan hom oorhandig. Die 
Federasie van Rapportryerkorpse ken sy Ruiterbeeld-toekenning in 1984 aan hom toe vir die hoorspd 
N km and se dag nie en ander werke Met sy jeugverhaal. Oie haasvanger. behaal Dolí van Niekerk
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in 1986 'n dubbele prestasie. Eers onWanfi hy Nasionale Pers se M E.R.-prys daarvoor en daama 
ook die SA Akademie vir Weteaskap en Kuns se Scheepers*prys vtr Jeuglektuur 

Tuis tussen vele inheemse bome by sy huis in Murrayfield. Pretoria. vlakby Tieme Holloway se Skuil- 
krans. vind 'n mens Dolf dikwvls by sy wedvlugdutwe. Anders as oor sy eie talente. praat hy met gees- 
dri/ oor sy duiwe Vir ongevecr vyftien >aar het hy aktief aan wedvlugte deelgeneem en het hy verskeie 
kere die klubkampioenskap gewen. Vandag konsentreer hy egter slegs op die teel van duiwe. "My 
duiweboerdery is sommer malligheid, maar dit is terselfdertyd ook wetenskap.”

Die volgende publikasies het onder andere uit sy pen verskyn:

Garmavlet Johannesburg: Dagbreek-hoekhandel. 1958 

D k jon struikel. Johannesburg: Dagbreek-boekhandel. 1960.

Kwart voor dagbreek Johnnesburg: APB, 1961.

Skepsels Johannesburg APB. 1963

Die mteder Kaapslad: Nasionale Boekhandel. 1965.

Land van ons vaders. Johannesburg: APB. 1966
Skrík kom hurstoe Kaapslad: Nasionalc Boekhandel. 1968.

Die paddas: sattriese eenakter Johannesburg DALRO. 1968.

Kamer 99 Johannesburg Pcnkor. 1973 

Karoosange Kaapstad Tafelberg. 1975.

Die naghper Kaapstad: Human & Rousseau. 1976.

H'oord m die móre Johannesburg Perskor, 1978.

Kort tewe van 'n reissger Kaapstad Tafclberg. 1979.

N ietnand se dag rtie. Johannesburg: Perskor, 1982.

'n Hietfie lutsterkurer. Pretona Folio. 1983.

Karel Kousop Kaapstad Tafelberg. 1985.

Dte haasvanger. Kaapstad: Taíelberg, 1985
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□  Skeiding en die kind

Die suiwerheid van hierdie novelle vir die jeug 
imponeer.

Dit pas by die sober voorstelling van die hoof- 
karakter dat n mens nie onmiddellik vemeem 
wat sy naam is níe: eers mettertyd word hy Lou- 
rens, en nog later kom sy noemnaam Kiewiet ter 
sprake.

Hy het immers geen sterk bewustheid van eie 
identiteit nie. hy dwaal in die veld rond, praat 
min en voel onwennig tussen mense. Selfs op die 
atletiekhaan hou hy die meeste van die stuk waar 
hy alleen kan hardloop. Sy swak verhouding met 
sy ma maak hom selfgesentreerd.

Die werk met sy kort hooístukke wat die verha- 
le progressief vertel. gaan om verhoudings. Kie- 
wiet verlang dikwcls na sy pa wat selde huis toe 
kom; hy neem aan atletiek deel as sy pa toestem- 
ming gegee het en gaan soek hom later by die 
werk as dambouer op, waar hy hom dwing om die 
verwydering tussen hom en sy vrou te 
vcrduidelik.

Dit doen die man deels, sodat Kicwiet steeds 
me sy ma se bitterheid en uiteindelik finale ver- 
werping begryp nie. Met sy ma verswak sy ver- 
houding tot hy eis dat sy atles verduidelik. Dit 
doen sy in die klímaks: "Tussen hier en Uitkyk 
lê 'n p laas... Daar bly 'n vrou — gaan vra haar .."

As Kiewiet Boskop toe gaan en sy pa en die 
"ander vrou'' liefdevol bymekaar sien. word ge- 
suggereer dat hy díe verhouding aanvaar. Dit lei 
tot die versoenende slot as hy met sy tas kocrs 
krv “na sy ma toe” — sy geestelíke ma wat hom, 
soos sy pa. sal laat tuLs voel.

Die verhouding met die meisie Janet word so- 
ber en oortuigend gebeeld, en die ontdekking 
van Kiewiet as atleet word oortuigend gehanteer 
en ontwikkel.

Dis 'n uitstekende werk dié wat baie aandag 
verdien.

(Elsabé Steenberg. l)ie Burger, 
13 Maart 19H6)

□  Na 'n lang stilswye op die letterkundefront 
kom Dolf van Niekerk met ’n verhaal vir die jeug

wat só suiwer is dat dit die leser lank daarna by- 
bly. Dit pas by die sober voorstelling van die 
hooflurakter dat 'n mens me onmiddellik weet 
wat sy naam is nie: eers mettertyd word hy Lou- 
rens, cn nóg later kom sy noemnaam Kiewiet ter 
sprake. Hy weet immers self me mooi wie hy is 
nie; sy jeugiare het hom geen sterk bewustheid 
van eie identiteit gegee nie. Hy skram weg van 
mense; selfs as hy vir sy skool begin hardloop 
hou hy die meeste van dié dele van die baan waar 
hy alleen hardloop. Tog. juis omdat hy steeds 
meer verwerp word deur sy ma. is hy selfgesen- 
treerd — dit vind veruiterliking in die groot aan- 
tal sinne wat met Hy begin.

Die novelle gaan om verhoudings. Omdat sy pa 
selde huis toe kom en hy geen warmte by sy ma 
vind nie. leef Kiewiet in die veld naby die dorp. 
En juls sy weggekeerdheid verbitteT sy ma sodat 
sy hom nog méér en uiteindelik. in die knsis. fl- 
naal verwerp. Hy hct sy pa gedwing om die verwy- 
denng tussen hom en sy ma te verduidelik en 'n 
gedeeltelike antwoord daann gekry dat die man 
nie tuis was toe hullc dogtertjie oorlede is nic. In 
die klimaks dwing hy, wat gewoonlik min praat. 
sy ma om klaar uit te lê: "Tussen hier en Uitkyk



Kudolf Johannes van NieWerV 215

lc 'n plaas D»c plaas se naam is Boskop. Daar bly 
’n vrou — gaan vra háár” (p. 81).

Dic sutfestic is daar dat hierdic onwettige ver- 
houdinjj aanilcknoop is omdat man en vrou mc- 
kaar me kon vind nie en dat alles daardcur ver- 
dcr beflocrs is. Kiewiet gaan Boskop toe en sien 
die vrou en sy pa mstig bymekaar. wat hom laat 
begnp dat hier liefdc en aanvaarding vir hom 
ook sal wees. Pragtig is die sober sJot as die seun 
met sy tas koers kry “na sy ma toe" (p. 88) — me 
sy biologtese ma nie, maar dic een by wie hy 
geestelik sal tuiskom.

Soos die verhouding met sy ma versleg, word 
sy behoefte aan sy pa groter en vind hy by hom 
bclangstelling vir sy hardlopcry, trouens ook aan- 
moediging. Verder kry sy lewe sin in die skaam 
maar intense gevoel vir Janet wat sensitjef en 
oortuigend gebeeld word.

Die ontwikkeling van Kiewiet as atlect word 
met insig gehanteer. Dls oortuigend dat sy ma se 
onthulling oor die ander vrou in sy pa se lewe sy

vermoe om gocd te hardloop. aantas — op dié 
stadium is hy ook nie gereed vir enige ftsieke oor- 
winning nie.

Die novelle se titel wys na die veld. die dood- 
maak van hase deur ysters. 'n kuns wat Kiewiet 
uitstckend bemeester. Sy gevoel vir Janet lei 
daartoe dat hy ten slotte me meer sy ysters wil ge- 
bruik nie: daar ls 'n eendersheid tussen "Janet en 
die warmte van die haas se lêplek" (p. 77). Op 'n 
dieper vlak wys sy gooi van die ysters na die po- 
ging om sy ongelukkigheid en alleenheid as ge- 
volg van sy ma se verwerping te vemietig. Uitein- 
delik is dit ook nie meer nodig nie, want daar 
word versoening gesuggereer tussen hom, sy pa 
en 'ma’.

Persoonlik sou ek ’n stiller ontwerp en 'n har- 
dehandomslag aan hierdie pragtige werkic gegun 
h e t

(Elsabé Steenberg. Tydskrif vir Letterkunde,
Februane 1986)


