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Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of 

in enige vorm of langs enige elektroniese of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, plaat- of 

bandopname, mikroverfilming of enige ander stelsel van inligtingsbewaring. Respekteer asseblief die harde werk 

van die outeur en moenie hierdie e-boek onwettig versprei nie. Ondersteun liewer die outeur deur ’n 

addisionele e-boek aan te koop. 

Hierdie boek is ook in druk beskikbaar 
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people If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each 

recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchaed for your use only, then 

please return to your favourite ebook retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard 

work of this author. 
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Die verhaal bestaan uit drie reekse: 

 

*Eendag is daar ('n sprokie vir grootmense!) 

**Vandag is daar ('n stryd met Wolwe - 'n sprokie vir dié wat dínk hulle is groot!) 

***Gister was daar ('n sprokie vir dié wat wéét hulle is groot!). 

 

Opgedra aan almal wat insig het ... 
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Voorwoord 

Mense kan in verwondering weggevoer raak deur stories. Stories is ŉ manier van dink, van sin maak van 

ervarings. Elke storie aktiveer iets in ons verbeelding. Wanneer ŉ verhaal begin met “Eendag, lank, lank 

gelede was daar”, verwag ons prinse en towenaars en diere en hekse en word ons ingetrek in die wêreld van 

die sprokie. En as hierdie bekende openingsreël aangepas word sodat dit ook vandag met ons praat, begin ons 

verbeelding ons konfronteer met ons gedagtes, vooroordele, stereotipes, ons kollektiewe geheue en skuld. 

Sprokies weerspieël ons vrese en is argetipes van ons siel en ons kollektiewe onbewuste, van ons opvoeding, 

ons moraliteit, ons politiek en spiritualiteit. 

Een van die kernaspekte van ŉ sprokie is dat die mens ’n wêreld kan ervaar wat die wonder van dinge in 

woorde en prente uitbeeld, dinge soos klippe, bome, woude, diere, gras, huise. Sprokies laat die leser toe om 

vanuit sy eie perspektief na ’n ander wêreld te kyk. Dit bied ontvlugting maar bowenal konfrontasie. Morele 

en emosionele vertroosting, veral omdat dit gewoonlik gelukkig eindig. 

Legendes, mites, sprokies, fabels, volks-verhale – enigiets wat aan die magiese en magiese realisme raak, is 

volgens navorsers al ongeveer 6500 jaar deel van die mens se evolusie. Die vader van die moderne sprokie, 

Charles Perrault, en die optekenaars van die meeste sprokies, die Grimm-broers, het geglo dat die meeste 

Europese sprokies se herkoms uit die Indo-Europese tydperk stam. Sprokies is ook aanvanklik vir volwassenes 

bedoel en eers later vir kinders aangepas. 

Te midde van al die goed en kwaad wat ons in sprokies aantref, van die feit dat sprokies morele boodskappe 

oordra en dikwels positief eindig, leef ons vandag in ŉ wêreld waar ons nuut moet kyk na wie en wat ons is. 

Want die postmoderne tyd is ŉ tyd van nuwe vrae en antwoorde. Dis asof die ou stories nie meer verskyn nie. 

In sy 21 lessons for the 21st century waarsku Yuval Harari ons dat ons stories besig is om te verkrummel, 

sonder dat daar nuwe stories vertel word. Hoe berei ons ons kinders voor vir ŉ wêreld waarin die enigste 

konstante verandering is? 

Wat is die postmoderne wêreld se antwoorde op al ons vrae? Ons dink in stories, ons sien die verhale van 

helde en skurke, hoogtepunte, gelukkige eindes. Maar ons word ook toenemend gesigloos, uitsigloos, sigloos, 

koploos, ons voel irrelevant. Ons reis al hoe meer sonder om iewers tuis te voel, ons voel vervreemd, 

melancholies, en probeer net oorleef, so ons soek na stories wat ons nuwe realiteite en ons rol in die kosmiese 

drama beskryf. Ons soek na nuwe werklikhede en nuwe sekerhede, omdat daar nie meer ou sekerhede is nie. 

Hierdie boek bied ’n modernisering van die bekendste sprokies en bring ons nuwe sienings van onsself, nuwe 

werklikhede en nuwe plekke. Dit is ŉ kombinasie van karakters, verhale en ruimtes, dit is plesierig, 

humoristies, eie aan ons wêreld en tyd. Naby aan ons lyf en lewe, omdat ons die foute van die verlede opnuut 

besef, en opnuut weet dat mense mekaar nodig het, dat mense kan verander, dat die slegte weer goed kan 

word, dat ons mekaar kan en moet vergewe ter wille van die mens en die wêreld se voortbestaan.  

Dr. Amanda Swart 

“After all, I believe that legends and myths are largely made of 'truth', and indeed present aspects of it that 

can only be received in this mode; and long ago certain truths and modes of this kind were discovered and 

must always reappear.” 

J.R.R. Tolkien 

  



 



Eendag is daar ... 

 

In 'n klein, maar gerieflike huisie, diep in die hartjie van 'n vreedsame (of so lyk dit) bos, woon 'n dogtertjie 

of sal mens liewer sê, meisietjie.  

Eintlik sal sy erg neusoptrekkerig reageer as mens haar ‘meisietjie’ noem, want dit klink neerhalend en sy het 

mos darem grootgeword (altans, so dink sy). Haar doopnaam is Sneeuwitjie. O ja, die naam klink bekend 

omdat sy reeds aan die meeste mense bekend is en wat meer is, net haar goeie eienskappe word in die Grimm-

verhale genoem … 

 

Maar nou ja ... Terwyl sy eendag besig was om huis skoon te maak, oorval 'n onheilspellende donkerte die 

hele woning.  

Sy kyk angstig na buite en gewaar dat die wolke stadig saampak asof 'n onsigbare, reusagtige hand hulle 

bymekaar stoot.  

Eensklaps verlig 'n weerligstraal haar huisie binne en laat haar terugdeins.  

"Sjoe! Lyk my 'n hewige storm is aan die kom …" In die verte dreun die donderweer dreigend. 

 



Skielik is daar 'n klop aan haar voordeur. Sy wip soos sy skrik en plaas die besem in die naaste hoek, en 

vergeet heeltemal om haar voorskoot af te haal terwyl sy na die deur stap. 

 

Sy loer knipoog deur die loergaatjie. Voor die deur staan 'n jong vrou geklee in rooi met 'n netjiese 

piekniekmandjie. 

Sy maak die deur oop. 

"Goeiedag," groet die vreemde vrou. "Mag ek asseblief hier skuil totdat die storm uitgewoed het?"  

"Sekerlik. Kom, kom binne en maak uself tuis," nooi Sneeuwitjie haar vriendelik binne.  

 

"Noem my sommer Rooikappie. Almal ken my so," skerts sy terwyl sy fier binnestap en haar mandjie op 'n 

tafeltjie plaas.  

Sneeuwitjie maak die deur sag toe. Sy frons. "Jou naam ...? Dit klink regtig bekend. Rooikappie? Ja! Ek dink 

ek ken jou van Sprokiesland! Dan sal ek seker ook vir jou bekend wees, want ek is Sneeuwitjie. Ek wonder 

wat ons ouers besiel het om ons sulke name te gee? Die name pas nie meer in die moderne era waar alles met 

die harde werklikheid te make het nie."  

"O ja, ek het al oor jou gelees. In Russies. Sien, ek is oorspronklik van Rusland."  

"Rus … Rusland?" sê-vra Sneeuwitjie verbaas. 

ee vir ses te maak. 


