
Welkom by die Groen Galery 
& 11 digters uit die groot stede

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument is trots om kreatiewe kragte
met die onafhanklike joernaal LitNet en die ATKV-Skryfskool 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 9 digters wie se werk in 2018 op

LitNet verskyn het en op 2 digters wat aan die ATKV-Skryfskool se
2018-werkswinkel by die Taalmonument deelgeneem het.  

Die ATKV-Skryfskool bestaan sedert 1985 en bied landwyd ’n
verskeidenheid kort skryfkursusse aan enigiemand wat graag
kreatief wil begin skryf of wat hul kreatiewe skryfwerk wil
verbeter.  Kursusse duur tussen een en vyf dae. 
www.humanities.nwu.ac.za/af/atkv-creative-writing/oor-ons 

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). 
www.litnet.co.za/category/nuwe-skryfwerk-new-writing/gedigte/ 

 
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. 
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Carma Shaw woon en werk die afgelope 28 jaar in Brackenfell, en bestuur haar eie
kwekery sedert 1999. “Ek het ses jaar gelede begin dig as stokperdjie en geniet dit
om my gedagtes met ander te deel. My skryfwerk word baie sterk beïnvloed deur
die natuurlewe-omgewing.” - countrycraftnursery@gmail.com 
 
Deon Swanepoel is die hoofbestuurder van ’n Christelike uitgewersmaatskappy en
woon in Pinelands, Kaapstad. “Ek skryf omdat ek so lief is vir Afrikaans, in al sy
vorme/dialekte. Ek dink Breyten Breytenbach het dit mooi saamgevat toe hy gesê
het: ‘Elke droom skryf so sy klein geheime briewe, soggens soek ons die rofies ink
in die spieël, om dit weg te kan bêre in argiewe...’ Daarom dig ek.” -
deon.padre.swanepoel@gmail.com 
 
Ilze Lammers woon in Durbanville. “Saam met die-liefde-van-my-lewe, Herman, en
ons poenankies Harmen, lewe ons hierdie Godgegewe lewe voluit. Ek skryf, want
woorde uit my siel, voed my siel!” - ilze.lammers@gmail.com 
 
Japhta Makwena woon in Eersterivier en is 'n Afrikaansonderwyser van beroep.
“Ek dig om my liefde vir die taal uit te beeld. Ek gebruik ook digkuns om op 'n
kreatiewe manier kommentaar te lewer oor huidige kwessies.” -
jaffie1993@gmail.com 
 
Kim Cloete is ‘n Suid-Afrikaanse aktrise wat in Bonteheuwel op die Kaapse Vlaktes
grootgeword het en tans in Johannesburg woon. "Hoekom dig ek? Dis nie eintlik
iets wat ek kan verduidelik nie. Dis iets wat deur my vloei tot op die blad." -
kim.a.cloete@gmail.com 
 
Marius Coetzee is verbonde aan Odeion Skool vir Musiek aan die Universiteit van
die Vrystaat waar hy werksaam is as Innoverings- en Ontwikkelingsbestuurder
asook as die artistieke direkteur van die OSM Camerata, die universiteit se
vlagskipkamerorkes. "Met my woordpleegsels gee ek my sieligheid vlerke en my
swartgalligheid vertedering." - CoetzeeML@ufs.ac.za 
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Monn-lee Geduld is oorspronklik van Genadendal, maar woon tydelik in Kaapstad
vir studiedoeleindes. “Antjie Krog het haar op 'n geleentheid uitgelaat dat sy dig
omdat sy kwaad is. Ek dig omdat ek kwaad is vir die wêreld en sy sosiale
konstruksies wat hy oprig om mense te polisieer oor wie en wat ‘ons’ moet wees.”
- gmonnlee@gmail.com 
 
Ricardo Arendse is 'n pa van twee wonderlike seuns en woon in Melville,
Johannesburg. “Ek skryf draaiboeke vir TV asook die silwerskerm, maar sien
myself éérstens as digter. Daarmee sê ek nie dat dit maklik kom nie; ek moet
baklei vir elke sin, elke paragraaf. Tog voel ek vry tussen daardie woorde.” -
ricardo.arendse@live.co.za 
 
Sunelle Geyer is ‘n mede-professor in intellektuele goederereg aan Unisa en stel
veral belang in outeursreg, tradisionele kennis en plagiaat. Sy, haar eggenoot,
Willie, en hul twee dogters woon in Pretoria. “Gewoonlik dig ek uit nuuskierigheid:
‘n beeld of ‘n gedagte kom meld sigself by my aan om ondersoek te word, en dan
volg ek om te kyk waarheen dit lei.” - Geyers@unisa.ac.za 
 
Susanne Pike is ‘n onderwyser en woon in Moreleta Park in die mooie
Jakarandastad. “Ek dig omdat woorde met my gebeur - ek drentel net opgewonde
agterna. My pen is die stem vir die stemlose.” - SPike@phsg.org.za 
 
Willem de Vries is ’n skrywer van die Kaap. Van sy kortverhale, gedigte en lirieke
is op die internet en in verskeie versamelbundels te lees. Vir hom is 'n gedig baie
dinge, waaronder 'n talige bewaarplek wat oopstaan vir enige besoeker. -
lessenaarwerk@gmail.com 



Soos een wat op verlossing wag 
C a r m a  S h a w  

êrens waar die sterre tuimel 
uit die newels van ’n melkweg 
êrens waar ’n towermaan 
oor ’n dor en barre aarde skyn 
breek ’n boom ’n klip 
en kremetart sy onder hemele 
oneindig wyd en ruim 
 
diklyf, kaal en sonder skaamte 
wring sy haar arms tot geraamte 
en laat haar vingers teen die silwer nag skelet 
sy skreeu ’n stil gebed 
sy dors na reën 
en hyg na wasem 
 
sy roep die winde met haar laaste asem 
en smeek hul om die wolke 
en die storm te gaan haal 
sy spits haar ore vir die donderweer 
haar oog verlang ’n weerligstraal 
 
* 
 
êrens waar die sterre val 
en tuimel deur die newels van die nag 
êrens waar ’n towermaan nog skyn 
breek ’n boom ’n klip 
en kremetart sy onder hemele 
soos een wat op verlossing wag 
van ’n drooggesuipte aarde ... 
wat na water smag 



Sophiatown 
D e o n  S w a n e p o e l

Wanneer konka kole flikker in die nag 
hoor jy die simfonie van Meadowlands uit elke huis en hut 
neurie jy saam en wag, 
pen fluitjie spelers kondig elke Vrydagaand in Kofifi aan  
Dorothy Masuka sing en almal dans Tsaba-Tsaba 
                                      en lag. 
Stootskrapers brul en vee plat 
polisie gewapen, paraat, staan en kyk toe 
almal begin sing, hier sal ons bly 
ons trek nie 
ons bly, ons dak nie ons pola hier. 
                                    Helaas sterf die laaste konkavuur 
bly net die rommel en as. 

(Gedwonge Verskuiwing: 19 Februarie 1955)



Die Simfonie van ‘n Bergwind 
I l z e  L a m m e r s  

afwagting word gevoel 
'n gerondskarrel van droë akkerblare  
tussen stowwerige klippe 
grashalms die usherette van die landskapsteater 
wilgers met langarms na onder die riet-kinders probeer stilmaak en tot ruste bring 
die denne-menere so rigied 
selfs hul toon metronomiese vryheid 
 
eenkant 
in ‘n hoek 
'n droë stok 
uitgedroogte siel 
geen beweging 
leweloos. 
 
die popeliere gaan mal!   
hul klap en juig 
die wind tegemoet 
 
drie warrelwind-ballerinas 
dans oor die stowwerige verhoog 
 
doer in die verte 
gooi ‘n bloekom sy tak na die landskapsverhoog 
 
Meteens! 
sewe akkers val na benede 
'n paar akkerblare warrel nog nader 
... 
die wilgers nou kalm 
die riete-bedaar 
die denne-meneer 
nou weer in beheer 
 
popeliere in die agtergrond 
met klanke wat inspirerend die verte in verdwyn 
grashalms nou met 'n staande ovasie; 
Die Simfonie van ‘n Bergwind 
vir eers verby. 



Opedag by UCT 
J a p t h a  M a k w e n a  

Rhodes se statue is nou toe, 
maar wie benefit en hoe? 
 
Die tyres het gebrand, 
die land was in opstand. 
Wie benefit en hoe? 
 
Hippies run nog die show, 
maar hulle sê dis net vi nou 
 
Rhodes se statue is toe. 
 
Met grys cardboard 
Wat is dai suppose om te mean? 
Die outlook? 
Die future? 
Ons future? 
Is dit ook gewrap in grys? 
 
Ek wil graag wiet: 
Wie benefit en hoe? 



Krotoa
K i m  C l o e t e

Ek het gehoor, maar min verstaan. 
Waar is jy, Krotoa? Waar steek jy weg? 
Vrae na vrae wat my vermaan en my oorgelaat het aan my skaam. 
 
Ek het baie gesien, maar min geglo. 
Wat maak jy, Krotoa? Waar steek jy weg? 
Dag na dag sit ek peinsend en wag vir ‘n nag wat nooit kom nie. 
 
Ek het baie gevoel, en nog meer onthou. 
Hoekom verskiet jou ster? Waar dryf jy so ver? 
Ek skree maar die klanke steek vas in my kop, dor van hopeloosheid. 
 
Ek het bly soek, maar vind min. Alles wentel om my rond, my asem slaan
weg, die geraas van laksman-gelaggery drom in my oor, terwyl my wêreld,
my stamme, ineen stort. 
 
Besmet, ontneem, ontvrou, onthou deur min, vergeet, ontleed, onteer,
gebruik, gebroke en by my dood se deur wag al jul spoke. Spoke van mense
wie dood lewe. 
 
Ek het my alles, my vrouwees, my moeder, my menslikheid opgeoffer, vir
niks minder as die titel, hoer. Prostituut. Alkoholis. Verbrand as ma, sleg.
En mens, nog slegter. Ek was as kind al ‘n vryheidsvegter. 
 
Onthou my, want julle ken my en leer my kinders van môre hoe om hul
spoke dood te lewe. 



Ongetiteld
M a r i u s  C o e t z e e

met die taal wat ek praat 
brei ek truitjies 
en bou blokke 
 
ek skets katedrale 
en dreunsang motetjies 
(die libretti verspottig en wrang ) 
ek kloof karkoere 
en vlieg sonder vlerke 
 
met woorde en sinne 
disekteer ek lywige en spulse gedagtes 
en moer hulle oor sorteertafels 
 
ek maak my vry 
maar ek bevind my ook skuldig 
(‘n verhoor of daar sonder) 
 
soms gee ek mee 
en laat die kaartehuis kantel 
maar ek praat my weer vry 
en laat kardoese vaar 
op die gragte van my harsings 



Sara Baartman, hulle spot my oek
M o n n - l e e  G e d u l d

Sara, hulle het djou gedoep “Saartjie” 
Moenie worry nie, ek is oek gedoep: 
“Moffie” 
Sara, hulle djou uitgestal 
want djou boude was te groot – 
djou velkleur te bruin. 
Ek wod oek uitgestal want: 
ek gebruik’ie my hande soes’e man nie 
ek loep’ie soes’e man nie 
ek trek’ie an soes’e man nie 
 
Djy was in ’n cage gesit 
Hulle lag, lag, lag 
Soe lag hulle vi my oek 
 
Djou nickname was “Hottentot Venus” 
myne “Bunny” 
“Sit Saartjie, staan Saartjie, smile Saartjie” 
Soe het djou anne baas djou behee 
“Hou op soe praat, moenie soe loep’ie, dais mysie-kliere” 
Soe wod ek control 
 
Diana Ferrus vat djou huistoe, 
sy het djou bed met boegoe en mint bedek 
Sara, vat my saam 
 
Ek kannie die gespottery handle nie. 



Winter in die Bo-Karoo
R i c a r d o  A r e n d s e

Dis winter in die Bo-Karoo. 
En die hemel se grys jas is toegeknoop. 
Haar trane bots teen die venster. 
 
Twee vir twee vat die druppels mekaar se lywe vas en tango ... 
Hulle dans die lengte van die venster, ’n magiese minnespel speel af. 
Twee vinnige treetjies, twee stadiges en dan swaai! 
Dan, as die voorspel verby is, ná hulle eenwording en ’n intense klimaks, skei hulle paaie  
         langs die houtraam af. 
 
In die verte staan ’n Acacia karroo regop, trots en halfkaal, 
sy immergroen blare en sekelvormige peule afgeruk deur ’n lywige wind 
wie se ysige asem wooh, en sy skerp hande kap, en sy vinnige voete sleep tot sy 
stofwolk ontplof soos die rok van ’n go-go girl! 
 
Die heuwels en oop pleine is stil, geen wagter of vee in sig, net die reën en die wind wie se
         ge-wooh teen die berge uitklim. 
Die dag en die nag is dieselfde hier. 
Die son het lankal sy tassie gepak en op ’n boot al langs Afrika se kus weste toe gevaar. 
Hier waar sy strale doodgebrand het, is nou tekens van lewe. 
Hier waar hy gaan slaap het, ’n leë bed. 



Pilatus deur Annesu de Vos (1980)
S u n e l l e  G e y e r

Ek het vandag jou bundel by die 
ouboekwinkel op die hoek gaan pluk 
die strofe oor ’n natbedreigde nag 
was ’n opsteltema, jare terug 
 
Dit geelperskereën oor my stad 
oral is dit nat 
en al draai ek op my sy 
bly die bibbermot my by 



die digter is nie doof nie
S u s a n n e  P i k e

hy hoor die straatkind se honger soog 
maar luister na die kneus in sy gebreekte oog 
 
hy hoor die bedelaar se inkkaros roep 
maar luister na die skuldstem op sy digterstoep 
 
hy hoor die blinde skrik in ’n pikstiknag 
maar luister na die mallemeulekleur 
in sy dagliglag 
 
hy hoor die doemprofeet se kyf 
maar luister hoe hy sy naam in die 
Boek van die Lewe inskryf 
 
hy hoor die hoer se pers mond pruil 
maar luister na haar noodroep wat 
in die na-spel skuil 
 
hy hoor die helhand op haar sagte wang klap 
maar luister na die skaamte wat 
uit haar lamlyf tap 
 
hy hoor die mense murmureer oor moord  
maar luister na elke bloedige woord 
wat (pynlik) uit gefolterde penne loop 
 
die digter is nie doof nie 
 
hy luister 



Bergplek: ’n Tweeluik
W i l l e m  d e  V r i e s

’n speldekussing woorde vir die berg 
 
fynbos staan sorgvuldig in gestik 
gietvorms vir wolke lê gestrooi tussen klip 
warrelend wit waai die berg se gordyne 
vog maak van roesblare groen medisyne 
die sand word weldra ’n koffierige grint 
lag smelt soos suiker, daar's melk op die wind 
die pas neem ons deur ’n landskap wat droom 
asem maak van ons soute en stoom 
heeltyd speel as klankbaan hier buite 
sang uit die klip, klink applous uit die kluite 
lang riete skilder stadig, die middag verkleur 
terwyl die berg wind tot musiek bekeer 
(21 Mei 2018) 
 
notasie 
 
die berg lê en dagdroom op die naat van sy rug 
klippies kyk uit kolkgate uit ’n verweerde rotsgesig 
bruin, groen en blou is die dag se palet 
wolke dans stadig ’n bergballet 
in ’n skaduryke dal kom ’n melodie los 
op die ingerygde planke van ’n xilofoonbos 
’n hele orkes vorder tot aan die einde van ’n plaat 
sand knars op teer, dis die ruising wat so maak 
(30 Mei 2018) 


