
Welkom by die Groen Galery 
met 11 digters en 'n Vrystaatse flair

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument is trots om kreatiewe 
kragte met die onafhanklike joernaal LitNet te snoer om minder 

bekende digters se werk in die Groen Galery uit te stal. Die argitek 
van die monument, Jan van Wijk, het sterk gevoel oor die natuur 

en daarom word hy vereer deur dié buitelug galery waar sy as in ’n 
rots ingemessel is, knus omring deur olienhout en graniet. Hierdie 

tydelike uitstalling plaas die kollig op 11 digters wie se werk in 2017 
op www.litnet.co.za/category/nuwe-skryfwerk-new-writing/gedigte/ 
verskyn het. Toevallig het meeste van hulle 'n verbintenis met die 
Vrystaat, dus ons eer graag die middel-provinsie (en geboorteplek 

van J.R.R. Tolkien) se bydrae tot skeppende skryfwerk. 
 

LitNet is ’n wyd-gerekende, interaktiewe joernaal op die internet waar 
skrywers hul verhale, gedagtes, rubrieke, artikels en opinies kan 

publiseer. Dit behels ook die LitNet-node vir geakkrediteerde 
akademiese skryfwerk in Afrikaans. LitNet se ouer materiaal is in 

twee argiewe beskikbaar: 1 (1999-2006) en 2 (2006-2011). 
 
 

LitNet, since 1999, is an online journal for opinion, debates, new writing, books, 
entertainment and culture. It has since grown to a multilingual (Afrikaans, Dutch, Xhosa 
and English) sponsorship-driven virtual community with approximately 141 489 unique 

monthly users, downloading approximately 382 079 pages per month (March 2018 
statistics), with new material added seven days per week on different platforms. All 

contributions are archived, with the result that LitNet has grown into a valuable archive 
for academic and cultural research, and is frequently cited. The LitNet node LitNet 

Akademies acts as home for accredited academic research in a variety of disciplines. 

www.litnet.co.za 



Welkom by die Groen Galery 
met 11 digters en 'n Vrystaatse flair

Andre F van der Berg is van Kaapstad, maar het in die middel 1990’s die Oos-Vrystaat 

deurkruis as 'n verteenwoordiger vir 'n farmaseutiese maatskappy. Hy het toe verlief geraak 

op die Maluti-bergreeks, sneeu en die gebied tussen Harrismith en Bethlehem. “Omdat ek 

nie kan skilder nie, beskou ek my gedigte as ŉ tipe woordverf waarmee ek probeer om die 

lewe vir myself uit te pluis. Die gedig ‘3 5 8 13’ beskryf my eerste gewaarwording van taal in 

my ouma se huis in Cradock. Die titel verwys na die Fibonacci-spiraal oftewel ‘die goue 

ratio’ wat orals in die natuur opgeteken word. Ek sien elke mens se ontwikkeling vandat hy 

ŉ kind is totdat hy sterf as deel van hierdie beginsel.” – andrefvandreberg@gmail.com 

Charles Marais is 'n afgetrede wetenskaplike, wêreldliefhebber en Godot-wagter. Hy weet 

omtrent alles (vra gerus) en vertoon op versoek verbasend netjies. Hy woon op Barrydale. 

“Ek het al gehoor van die Vrystaat en het eenmaal opgelet dat daar 'n vulstasie is. Ek wou 

daar stop, maar was bang dat die olyf uit my martini sou val en het toe maar verbygery.” – 

chuckra@gmail.com | FB chuckra 

Dirk Hattingh is buite Heilbron in die Vrystaat gebore waar hy nog as ’n kind vir agt jaar per 

donkiekar na ŉ plaasskool gery het. Hy het die 1933-droogtejaar intens beleef wat daarna in 

verskeie gedigte en kortverhale tot uiting gekom het. Dié afgetrede predikant en sakeman 

het op 82 jaar oud meer aktief begin skryf en sedertdien talle digbundels gepubliseer. 

“Wellington is nou my tuiste en die dorp en omgewing is ’n groot inspirasie vir my 

skryfwerk.” – dirkhattingh@telkomsa.net 

Hanta Henning is ’n taalkundige verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat vir wie dig 

soos terapie is. “Dit is ook vir my die perfekte vermenging van my werk as lektor en my 

passie vir digkuns. Digkuns is die ideale uitlaatklep vir kreatiwiteit as dit voel asof die lewe 

té hard knel.” – hantahenning@gmail.com | FB hanta henning poësie/poetry 

Heinrich Matthee woon in Nederland waar hy 'n politieke ontleder vir bedrywe in die Midde- 

Ooste en Afrika is. Hy is oorspronklik van die Wes-Kaap, maar was 'n gasnavorser aan die 

Universiteit van die Vrystaat en skreeu vir die Cheetahs. “Ek dig om vorm te gee aan my 

belewing of om deur te breek na domeine wat mens nie anders kan verken nie.” – 

heinrich.matthee@yahoo.com 

Hélène van Wyk is gebore in die Vrystaatse dorp Koffiefontein, bekend om sy 

interneringskamp, diamante, ’n bekende skrywer, ’n koffieketel by die dorpsingang "en 

helaas ’n liedjie. Die Bosveld het my geïnspireer tot my eerste skryfwerk, twintig jaar 

gelede. Ek het in ’n huis grootgeword waar woorde waarde gehad het en woordeboeke ’n 

plek. Skryf is vir my soos geloof – ek skryf en ek glo omdat ek nie anders kan nie.” – 

helene@fearikadesign.co.za | www.fearikadesign.co.za 
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Jemima Meyer het in Bloemfontein grootgeword en is 'n derdejaar student in Dieetkunde 

aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy het al verskeie toekennings vir haar poësie 

ontvang, waarvan talle ook in publikasies verskyn het. “Ek hoop dat my pennevrug mense 

tot nadenke stem en dalk selfs nuwe insigte sal bring.” – jemimameyer@yahoo.com | FB 

jemima.meyer.1 

Marthé McLoud is 'n maatskaplike werker woonagtig in die Strand en is baie lief vir toer. 

Haar gunsteling-dorp is die Vrystaatse Bethulie, spesifiek die unieke Royal Hotel waar die 

grootste versameling boeke en vinielplate in Suid-Afrika van die vloere tot aan die plafonne 

strek. “My gedigte sentreer dikwels om 'n vlietende oomblik of 'n greep in die lewe óf iets 

wat ek eerstehands ervaar of waarneem. Ek probeer dit dan in woorde vas te vat.” – 

marthe.mcloud@gmail.com | FB marthe mcloud 

Pieter Verster is op Heilbron in die Vrystaat gebore en is tans dosent in Sendingwetenskap 

aan die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy het self ŉ digbundel ‘Die 

breek van eerste lig’ uitgegee. “Ek dig, want die woord is ’n gawe en om te dig is genade. 

Afrikaans is ’n wonder en moet gekoester word deur daarmee te woeker soos ŉ boer wat sy 

landerye met oorgawe bewerk.” – versterp@ufs.ac.za | FB pieter.verster.775 

Rita Smit is 'n afgetrede onderwyser wat haar altyd met woorde besig hou. Sy is 

oorspronklik van Namibië, maar het ook 'n paar jaar in Harrismith in die Oos-Vrystaat 

gewoon, 'n draai in Pretoria gemaak en uiteindelik in Stellenbosch afgetree. Sy publiseer 'n 

aantal essays oor haar onderwysloopbaan in boekvorm, asook verskeie kortverhale en 

sketse. Tog bly die digkuns haar grootste passie. “Dis vir my soos beeldhouwerk; eers die 

rou, ruwe gedagtes in my kop wat ek lukraak neerpen, dan kom die skaaf en herskryf. Soms 

beland die woorde in 'n laai om eers die emosie te temper voordat ek dit later objektief kan 

beoordeel.” – ritsmi@mweb.co.za' | FB rita.smit.359 

Stanley Cierenberg is op Ficksburg in die Oos-Vrystaat gebore en is ŉ vryskutskrywer, 

akteur, storieverteller asook kunstenaar. “As gevolg van fyn waarnemings van die natuur en 

mensdom het ek ŉ maatskappy met die naam Breinsuiker (met die leuse 'Gee ons ons 

daaglikse suiker') gestig , want dit maak die bittergal van die lewe weer soet.” – 

stanley@breinsuiker.co.za | www.breinsuiker.co.za 



3 5 8 13 ... 
A n d r é  v a n  d e r  B e r g  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Groei gedigte in bonkige 
alfabet punterige wêrelde 
wat stil asemhaal 
buig en verander 
ekstrapoleer 

donker binnekamer 
goue middaguur 
koel karoohuis 

soet soos turksvye 
koel soos fonteine 
eg soos ’n kind 
op reis deur sy 
sonnestelsel. 



Tandeborsel 
C h a r l e s  M a r a i s  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

In die koel, stil kamers van my ballingskap 
hoor ek my voetval in die gang 
bekommer ek my oor die basiliekruid 
wat so klein en alleen staan 
in ’n wêreld van slakke 
en die fokken skimmel op die tamaties 
wat kernoorlogbestand is. 
My studeerkamer is ’n kerk 
met beeldskone insigte wat steeds skaam fluister 
uit die sintese van honderde onaangeraakte boeke. 
Dis amper goed genoeg om net hulle rue te vryf 
en te prewel: “Ja, ek verlang ook.” 

Ek kook en was en lees en slaap en tel nie dae of ure nie. 

Buite die venster is die heilige baai 
onveranderd, vir miljoene jare, 
maar op haar vuil rokpante hyg en blaas 
en leef en sterf mense, politieke idees, toekomsplanne, 
hoop, kinders en ouers, groentetuine 
en klein bakkerye 
terwyl die maan haar stil donderweer van lig basuin. 

Die 21ste eeu kom sonder epidurale verdowing 
dwars in die bekken van ’n anima wat swetend 
geboorte skenk in ’n teater 
vol soldate, bloed, stof, rommel, hebsug en vrees. 
Ons gooi emmers water na ’n muur van vlamme. 
Ek weet dat my hart moet stop 
eendag, binnekort, 
miskien terwyl ek tande borsel. 

Watter enorme siel sal dit moet wees 
wat dan hier sonder gebrek en heelhuids 
’n eerste hortende asem skep? 



Gebed, opgedra aan Karel Schoeman 

D i r k  H a t t i n g h  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Wanneer die tyd aangebreek het 
my voete moeg van skuifel 
die doring in die vlees nie meer krap 
die oë breek, die asem huiswaarts keer, 
vou my dan toe met U lappieskombers 
die groot een met die baie blokkies, 
een blokkie vir elke doen en versuim 
wat so gebrekkig was, 
maar ryg asseblief al die blokkies 
saam met U hand van genade, 
vou my behoorlik toe sodat 
niks aards verder saamreis. 



met apologie 
H a n t a  H e n n i n g  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

my pa is in ’n nartjie 
my ma is in kaneel 
ek is haar klein papie 
’n ertjie in ’n peul 

soms sê my ma ek’s wonderlik 
soms sê sy ek is sleg 
ek luister na haar woorde 
sluit dit op donker plekke weg 

my pa spreek glad geen woorde 
behalwe dié wat breek 
en dié wat brand en dié wat bly 
en in die donker plek vassteek 

my pa is in sy papie 
my ma ’n voël wat kweel 
ek haal die donker woorde uit 
en sien dit in die spieël 



Oop gesprek op Stellenbosch 
H e i n r i c h  M a t t h e e  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Ons soek na Rooikappie en wolwespel, 
die helfte word jou nooit vertel; 
druiswyn en varsgesnede brood, 
sing met die wolwe as die hekse dans. 

Hy sit Sokraties hande by mekaar: 
"Wat bedoel jy as jy dit só sê?" 
Daar mors ’n wynvlek op die rand 
van deug en skoonheid se verband. 

Ek praat oor Ashforth en die skadu’s van Soweto, 
vreemde hane wat onder die eike kraai: 
mens is ’n mens deur andere 
wat jou met toorkrag af kan maai. 

Hy glimlag effens, verwys na bande wat weer brand 
rondom twee Afrikaanse akademies: 
dit wat ons uit die onderstroom kan skep is lewe, 
dit wat jy ongeskape laat, word hel. 
Die fabels skep bewussyn oor die lewe; 
red jou lewe deur jou fabels te vertel. 

Maar as jy eendag wil gesels, 
swyg by kollegas, kom oordag: 
ek hou ’n ekstra bottel in die Laan, 
maar kan my deur nie meer so oop laat staan. 

v i r  J o h a n  D e g e n a a r  



Swart hond 
H é l è n e  v a n  W y k  

v i r  D a n a  S n y m a n  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

jy was eerste daar 
maar hy was op 
jou hakke 
en op 

my spoor 
my naelstring 

was om jou nek 
toe ek wakker word 
na narkose 
was my buik leeg 

jy weg 
en ek gek 
maar in jou plek 
op my skoot 
was ’n hond 
swart en 
groot 
hy het my spoor 
gevat en gevind 
toe die dokter die 
naelstring afbind 

weke later toe ek jou 
in my arms toevou 
het die hond gegrom 
opgeskuif 
en plek gemaak 

vir ’n duif 
uit die hoek 
van my oog 
kon ek die hond 
lewenslank sien 
… 
hy het bedaar 

die duif is steeds daar 



Vryfees 
J e m i m a  M e y e r  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

van vroeg 
swoeg hippies en hordes 
slyp uitstallers tande 
roep en klets 
oor koeitjies en kalfies 

’n ma se skatlam raak geheg 
aan ’n stalletjie, geboei 
deur kettings vir die pols en nek 
die trop word gevoer met roosterkoeke 
en sulke strooi 

later word pappies se bulletjies 
aan die neus gelei 
na die suipplek 
’n blêrkas vol skape gedruk 

terwyl die biltong-stalletjies demonstreer 
wat met ’n vetgemaakte kalf 
gebeur 



Dag in Zagreb 
M a r t h é  M c L o u d  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Skielik is sy kleurvol daar 
met klingelende armbande 
haar tjalie styf om haar getrek 
en voor haar oop en uitgestrek 

omring met vuil gevatte 
handjies, kyk Jesus deur ’n goue kring 
na die kinderlyfie 
wat soos ’n ranker om die man vleg 

sy hare vryf, sy waaksaamheid 
na Madonna en die kind 
verskuif – 

ja, kleurryk is sy skielik weg 
en as hy later langsaam 
na sy beursie reik 
sal dit onbetwisbaar blyk 

nog ’n verdwaasde man gefnuik. 

Kroasië



Intiemer tongval 
P i e t e r  V e r s t e r  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Uitwissingsoorloë en geslagte tonge 
aan tafels vasgespyker – 
die verwonderingswoorde 
verstil. 
Ek onthou: 
kinders suig nektar 
tot op die tong; 
en ril van lekkerte. 
Leeubekkies roer soos lippe 
en Namakwalandse madeliefies is in meisies se hare gevleg. 
Pronk-ertjies verstom met kleur; 
net jakobregops is trots 
as kappertjies vergeel in die sagte wind, 
soos intiemer woorde. 
Rietduikers, slanghalsvoëls en die kleindobbertjies 
skryf woorde in water, 
en iewers ver dryf 
die swart bleshoenders verby. 
Die breëkoparend swiep neer, 
en daar is rooiborsjakkalsvoëls en edelvalkies in die lug. 
Namakwaduifies 
is vergete woorde … 
Die hoephoep is ’n langbeksnawelding, 
maar vleitinktinkies skrik op 
as swaeltjies oor die poele skiet. 
Gryskopmossies, 
swartkeel geelvinke 
vroetel in die palmiet langs langsterflappe 
wat opfladder – sakabulas! – 
en geelkanaries laat kartets tot taal. 
Maar rooi is die bloed aan my rukkende tong. 



Portrette
R i t a  S m i t

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Vergeelde onthou in 
vliegbeskyte rame ingepas 
gehok in verkilde laggies en 
guitige tuit 

Om te onthou en nie te vergeet 
Eenmaal saam gelag, gevier, geëet 
Gedeel in skielike leed 

Rokkies uitgesprei of gekruisbande 
trippeltreetjies van ’n vroeë lente 
Sy aan sy staan jy en hy 
Skalkse aanbod terwyl die lens koekeloer 

Nou staar julle agter dowwe glas 
oud en muf en vasgeklewe 
aan skilferende mure 
Wakend oor die laaste ure 
Van hierdie lewe.  



Dood van ’n geliefde (2) 
S t a n l e y  C i e r e n b e r g  

w w w . l i t n e t . c o . z a  

Ek is jaloers 
want jy sit anderkant 
die Melkweg en die volmaan 
geheel ’n ander koers. 

Jy het vir my op die hoek 
hier by die draai na links 
gelos 
die dag toe jy jou stoomtrein 
laat hoes 

en sluk-sluk wegry 
klik-klak kletter-klapper 
die staalwiele 
om die hoek, om die draai 

jy het gekorrel en gemik 
vir die Melkweg, 
my Boogskutter my Waterdraer 
op pad na die maan. 

Ek is jaloers 
want jou lag dans 
by die Suiderkruis verby 
op die oggendster se stert 

die son glimlag 
die wind hoes sy lag 
oor my uit 

my geliefde Boogskutter 
ek weet jy lag 
in die wind 
jy lag 

in die vroegoggend Sondag- 
bries, jy lag in die 
ringnekduif 
jy wag 

want ek is jaloers 
op jou doer tussen 
Melkweg en die maan 

ek is jaloers 
ek is jaloers 


