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Vir 2020 het niemand 2020-visie gehad nie. Terwyl die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) op 'n
grootse 45ste vieringe voorberei het, het 'n piepklein virus binne maande die planeet tot stilstand laat knars
met inperkings wat wêreldwyd mense sover moontlik tuisgehou het. Hoewel die ATM vir die publiek gesluit is,
het 'n skeppende virtuele program begin vorm aanneem om die 'nuwe normaal' deel van die instelling se
geskiedkundige groei te maak. Naas aanlyn virtuele toere, webinare, ŉ verhoogde sosiale media-voetspoor, 'n
musiekkonsert en 'Dans van die Vlamme', is een en almal uitgenooi om hul penne te ontperk en iets snaaks,
absurds of ironies op te tower. Dit kon limerieke, gedigte, gedagtes, haikoes, slagspreuke, flitsfiksie of lirieke
oor dié geskiedkundige tye wees – iets wat by hul huise of enige ander plek tydens die inperking afspeel. Met
nuutskeppings soos ‘koeshoes’, ‘grendelgriep’ en 'kwarantynwyn’ asook die snaakse Afrikaanse meme en
grappies wat soos ŉ virus op sosiale media versprei, is dit duidelik dat daar geen tekort aan kreatiwiteit in
hierdie tyd is nie. Ons het 200 inskrywings ontvang, waarvan 12 eindelik gekies is om in die Groen Galery
geplaas te word. Die 3 wenners het in totaal R4 000 en jaarpermitte vir hul gesinne losgeslaan. Baie geluk!
Die erns van die Covid-19-pandemie word nie onderskat nie, en dus dra ons hierdie uitstalling op aan almal wat
hul lewe op die spel plaas om dit te beveg, en ook aan almal wat geliefdes aan hierdie siekte moes afstaan.

Adele Gill woon in Secunda, Mpumalanga. Ná 4 maande se inperking mis sy veral vriende en familie en kan sy nie
wag om terug te gaan werk toe nie, veral met 3 kinders wat tuis onderrig word wat nogal senutergend is. “Ek hoop
ons het geleer om meer tyd saam met ons geliefdes deur te bring, dat ons die lewe stadiger moet aanpak en vryheid
moet waardeer." – adele.gill@webmail.co.za
Desidereus Claassen woon op Vlakteplaas sowat 50km buite Oudtshoorn. Ná 4 maande se inperking en heelwat
nuwe vaardighede voel hy dat die ‘tydelike stilstand’ broodnodig was om homself en sy kinders beter te leer ken.
“Die wreedste feit wat die pandemie ontbloot het, was ons ongelyke samelewing. Ons moet ons denkwyse verander
en nóú al ons beskerm teen soortgelyke pandemies of gebeure. Ons moet dus aanpas by tegnologie en begin om
nalatenskappe te skep om môre vandag al beter te maak vir ons kinders.” – desiclaassen7.sc@gmail.com
Dewald Elrico Jacobs woon sy hele lewe lank in Wellington. Ná 4 maande se inperking is hierdie student intens
bewus van die mens se nietigheid en dankbaar vir die tyd wat hy gegun is om saam sy verpleër-ma en polisiemanpa te spandeer, veral aangesien hulle deurgaans gewerk het. “Die pandemie het tot ŉ mate die mensdom weer
bewus gemaak van die waarde van gemeenskap. In ŉ tyd van individualisme waar almal sukses najaag, dink ek dit
het op ironiese wyse (met inperking, isolasie en sosiale afstandskepping) ons geleer om die nood van ander raak te
sien en te probeer help." – 18327761@sun.ac.za
Elzane Brand woon in Brackenfell. Ná 4 maande se inperking is haar grootste begeerte om net te kan begin werk
aangesien dit haar emosioneel lelik onder gekry het. “Maar danksy Covid-19 het ek gedigte geskryf, 3 liedjies gesing
wat op Facebook geplaas was (wat ek nooit anders sou kon doen nie) en wat vreeslik baie views en shares gekry
het.” – elzaan.ungerer@yahoo.com
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Fawa Conradie woon in Somerset-Wes met 130 bonzaibome. Ná 4 maande se inperking voel hy soos Edvard Munch
se The Scream. “Die inperking leer ons dat die natuur ons nie nodig het nie. Inteendeel…” – fawa@netactive.co.za
Jean Jaco Julies woon in Fraserburg, ’n klein dorpie in die Groot Karoo. Ná 4 maande se inperking voel hy dit is ŉ
groot aanpassing met sy eie uitdagings, maar bied ook nuwe geleenthede. “Ek hoop dat ons sal besef dat al maak
ons ook hoeveel planne, dat niks gewaarborg is nie…” – jeanjacojulies@gmail.com
Kallie Pauw woon in Kuilsrivier. Ná 4 maande se inperking het hy geweldig om voor dankbaar te wees, maar sien hy
die meeste daarna uit om vir sy kinders te gaan kuier en te reis en berg te klim. “Die toekoms van ons pragtige
planeet en die wonderlike deeltjie van die skepping wat ons toevertrou is, is in ons geslag se hande. Dit is nou ‘kom
dadelik reg’ of ‘gaan vir ewig weg’ vir die mens op aarde; ons moet ons gedrag ten opsigte van besoedeling, ons
verbruikerspatrone en parasitiese leefwyse radikaal en drasties verander. Ons moet ook help omsien na diegene
wat minder bevoorreg is.” – tkbpauw@mweb.co.za
Karel Dampies woon in Wellington. Ná 4 maande se inperking voel hy nes voorheen en hou hy hom besig met
gemeenskapsprojekte en die skryf van gedigte asook ŉ Afrikaanse dramastuk oor gesinsgeweld wat in die Vallei
afspeel. “Ons moet ons gesondheid respekteer en ook die persone wat met die virus gediagnoseer is, ondersteun
en glad nie stigmatiseer nie. Ek hoop die gemeenskap het wel geleer om soort van ŉ eenheid te vorm, al was dit
maar baie moeilik.” – karel.dampies@pioneerfoods.co.za
Neville Carolus woon in die Strand. Ná 4 maande se inperking is hy verlig om weereens terug te keer na normaliteit
– al is dit nou ŉ ‘nuwe normaliteit’ – omdat dit 'n baie eensame reis was. “Ons moet besef dat niks in die lewe
gewaarborg is nie, en ophou om ons vertroue in materiële dinge te plaas. Wat vandag gedoen kan word, moenie
uitgestel word tot môre nie. Die belangrikste les van alles is om familie en vriende te waardeer en almal te behandel
met respek.” – carolusn@cc.adventist.org
Nikita Naudé woon tans in Pretoria. Ná 4 maande se inperking is haar gevoelens maar deurmekaar – sommige dae
voel sy vreugdevol en dankbaar, en ander dae angstig en rusteloos. “Een ding wat ek hoop die mensdom uit die
pandemie leer, is dat die belangrikste dinge in die lewe nie verloor of vernietig kan word deur enigiets nie.” –
nikita_naude@yahoo.co.za
Priscilla Booysen woon tans in Kuilsrivier, maar kom van Kylemore, Stellenbosch. Ná 4 maande se inperking is sy
hoopvol en dankbaar vir genade van Bo, en die mens se wil om vorentoe te beur, veral danksy haar ouers en senior
burgers wat goeie voorbeelde is van hoe die lewe geleef moet word. “Ek hoop dat geloof, hoop en liefde die
kwaliteite is wat ons gaan deurdra deur enige moeilike tyd. O ja, en ŉ gelag en humor wanneer ons nie meer
antwoorde het nie.” – priscillabooysen9@gmail.com
San Aucamp woon in Amandasig, Pretoria. Ná 4 maande se inperking is haar bioritmes nog hoog, want sy het die
inperkingstyd gebruik om haar lewe te verryk deur aan ŉ digbundel te werk. “Ek hoop van harte dat die mensdom
nie net die trauma van die inperking probeer bemeester het nie, maar dat hulle ook positiewe lesse vir die toekoms
daaruit moet leer en toepas. Dit is om onder meer uit te reik na mens en dier, en te besef dat die diere- en planteryk
vir onsself en ons nageslagte bewaar moet word.” – sanaucamp@fourie.info
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Grendeltyd word wéér uitgebrei net om dit in te vryf
vir 'n verdere kilogram (of drie of vier of vyf).
Ek is vreetsaam, maar 'n eenman mite.
Check gedurig op my yskas – elke 5 minute.
Ek is afsonder – áf sonder wyn.
Ek's vuisvoos geinternet, gebakkiesblad, gewatkanekdoenpappa?
Ge-RSG, gehuiswerkdoen, gebedopmaak, gehondewatwilstappa.
'n Rondte gholf, 'n potjie tennis?
Grootmensgeselskap, bietjie algemene kennis?
Ja, iets vir my siel, en iets vir my lyf
'n bietjie ontsnap, soos Noag se duif.
Toespraak is as iemand van agter 'n masker praat.
Verlate is wanneer Takealot my pakkie by die tuinhekkie laat.
Morona is dié vir wie maskerdra nie skeel,
self-isolasie is om alleen wegkruipertjie te speel.
Al die mans bly by die huis met geen sport om te kyk nie
en geen kroeg om van skottelgoed af weg te wyk nie.
Maar in my huis geld geen inperkingreël,
tensy dit daar is vir bordspeletjies speel.
Met masker loop is my familie nie beskore nie,
want, soos julle weet: kinders het mos nie ore nie.

:

Fawa

Conradi e

naaswenner

JS

dit was die beste van tye,
dit was die slegste van tye,
die mense het paniekbevange die rakke leeg gekoop,
die hele nasie het voor die televisie gesit
om te luister of Oom Cyril ŉ boodskap gaan bring van hoop,
aanraking was “iets van die verlede”
en die gesigte agter die maskers
is nou lankal reeds vergete,
maar die mense het ook geslaap,
hulle het geteken, gelees en gesels,
hulle het weer geleer om iemand
anders as hulleself in die lewe op te help,
die c-woord ontsnap nog nou en dan
van mond-tot-mond
en voor ons weer gekyk het
het die winter oor ons gekom,
die mense het geleer om weer mens te wees
en om te gee eerder as om te kry,
en selfs binne hierdie vier mure
voel ek vir die eerste keer
in twee maande
vry
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Koronavirus

Korona, jy is soos ’n skim
kielie hier en kielie daar
so kielie jy ons deurmekaar
soos ’n skim en mis in die lug
wonder ek wat is jou pligte
ek gaan nou nie vir my worry
solank ek my masker dra en lyk soos ’n bendelid
al ken ek nie die bendetaal
weet ek net vir jou te sê – skoert jou lelik
moenie dink jy gaan my nie kry
want ek het my knoffel en gemmer gedrink
hardloep ek soos ’n wille perd
kop ini lig kyk wa is jy
ek gaan jou wys dat ek is dai ou
lockdown mean ni net binne bly
hardloep ek op teen Paarlberg
sit da bo op taalmonument
ka jy maar try om op te kom
met hakskoenkies soos die queen
ma my toe en jou tuis maak
maar my boegoe en kruie maak jou vrek
dan sal ek lekker breg.
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Jy bespaar soveel geld op jou haarversorging.
As jy nie lus is om met mense wat jy ken, in die winkel te praat nie, sit jy ŉ hoed en jou masker op en,
siedaar! As jy deegliker wil wees, kan jy altyd ŉ bril ook opplak.
Ons dames bespaar soveel meer op grimering. Geen rooi lippies meer nie. Jy hoef net genoeg te
gebruik om die ogies so bietjie op te vlinder.
Almal het geleer om kreatief te dink, soos om watter tipe tee volgende te gebruik in jou zol.
Die mans het nou nie ŉ verskoning om nie die huiswerkies om die huis te doen nie.
As iemand voor jou inry in die verkeer, kan jy jou gevoelens uiter sonder om uitgevang te word.
Mammas en pappas het nie meer nodig om kosblikke te pak, en daagliks te hoor die of daardie het
weggeraak by die skool nie.
Ons almal oefen ons longe, deur op mekaar te skree. Niemand kan die ander een goed hoor deur die
maskers nie. Ons gaan sterk longe hê hierna.
Die belangrikste van alles: As jy nie ŉ vriendelike outjie is nie, het jy nou ŉ verskoning om nie vir almal te
glimlag nie, want niemand kan elk geval sien nie.
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Stof
Dit is jy
Nietig
Kwesbaar
Vatbaar
Oordraagbaar
Maar, jy keer nie terug na stof
Jy beweeg
In die lug,
Op die grond,
Van mens tot mens, en
Saai verwoesting net waar jy gaan
Maar, jy is soos stof
In die lug en op die grond
Ons gewaar jou nie
Ons kan jou nie sien of voel
Ons is onbewus van jou
Die stille gas
In ons midde
Maar ons is wel vir jou
Steeds gasvry
Soos ons bewus raak
Van jou in ons midde
Huig ons na asem
Word ons uitgedroog
Van binne
Ons is
Nietig en kwesbaar
Vatbaar en broos
Ons is
Nou bewus,
Ons is sterflik

In alle eerlikheid
Ons was nog altyd
Vanaf die dag
Wat ons moeders ons dra
Vanaf die dag
Wat ons moeders ons baar
Tog, is jy genadeloos
Jy perk ons in ons huise
Soos een vas gedruk in ŉ hoek
Is ons beet gekry en na God op soek
Uitgemergel
Geïsoleer en gedistansieer
Tot ŉ enkele begrafnisganger
Daar staan
Tussen die oop lug, en
Die oop gatjie in die grond
Alleen,
En moet luister na die Dominee
Wat sê:
"Want stof is jy
En tot stof
Sal jy
Terugkeer."
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Desidereus

Dis
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hier

As die parlementsmense praat
Word teeblaar-entjies my tannie se beste maat
As jy jou teesakkie weggooi
Word jy geknyp seerder as 'n vlooi
Die masker maak die loanshark dom
En die skuldanties kan later uit die huis kom
As die oom tot by die huis kom
Staan die kind in die hek en hoes - want dit keer hom
In die buurvrou se masker is 'n skrefie
Want geen vrou kan sonder paint-lippe lefie
Die dawn het my nefie laat slaan tot in die veld
Want sy gepainted masker het gesmelt
Mamme se koffie en suiker hou langer
Want vir handewas is die tannies nog banger
Nou kan ek baie movies kyk
Die krag hou langer want geen kerkklere word gestryk
Verhoudings staan sterk
Want met 'n masker sal jy nie jou ou by sy skelmpie opmerk
Almal soek nou data of wifi
Om te krap in ander se slaai
Grendeltyd
Wil corona in sy spore stuit
Maar die pynappelbier op straat
Maak corona almal se maat

byte!

Claassen

Elzane

Maskers

(Uit 4 maatjies se oogpunt gesien)
“My masker sit so styf,
kyk net hoe druk dit my kuif.”
“My masker sit perfek,
kyk net hoe cool lyk ek.”
“My masker skuif net rond,
ag genade, daar val dit op die grond.”
“My masker druk teen my ore,
maar dis OK, want sonder my ore is ek verlore.”

Brand

Jean

Suid-Afrikaners

Dit is moeilike tye waarin ons leef,
maar soos ŉ arend bo die storm sal ons sweef.
Al het ons ekonomie ŉ helse knou gekry,
sal ons nog steeds positief bly.
Ons het al baie erger dinge oorwin,
Corona ken nog bitter min.
Ebola en varkgriep het ook al probeer,
maar nie eens hulle kon ons uitmekaar skeur.
En moenie vergeet van polonie en blikkievis.
Ag, siestog, vir hulle het ons gou uitgewis.
Ons sukkel nog ŉ bietjie om vigs te keer,
maar ten minste het ons hom onder beheer
So, Corona, my beste raad vir jou
is om jou goedjies te pak en ook te go!
Laat ek nou vandag vir jou een ding sê:
Suid-Afrikaners gaan nie maklik lê!!
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tou gh!!

Jaco

Julies

Kallie

Grendelreëls:

Ons

Cyril vermaan: “Jy moet in jou elmboog kug.”
Bheki gelas: “Jy mag nie jou elmboog lig!”
Ma Zuma besluit: “Tabak is taboe!”
Patel se bevel: “Jou skoene moet tóé!”
“Jul mag nou gaan stap op die straat se rand;
Maar bly tog vér weg van die see se sand!”
“Net drie uur lank mag jy stap in die straat;
Maar na nege gaan jy tronk toe, ou maat!”
’n Man roei alleen op sy enkelkano;
Toe word hy beboet: “Kan jy dit nou glo!”
“My twak is op,” sê die grensende oom;
“Al raad is nou om te gaan soek vir boom.”
Ons mag nie gaan groet waar siek oues bly;
Hul sterf alleen ná hul maande moes ly.
Na agt in die aand geld ’n aandklokreël;
Maar inbrekers lag: “Dit kan ons min skeel.”
Jy word verbied om ’n kortbroek te koop;
“Moet ons dan heeldag in langbroeke loop?”
Winkels se grimering word weggepak;
Nou’s vrouens bang hul bly sit op die rak.
Haarkappers mag nog nie ons hare sny;
Vrouens se kapsels gaan daaronder ly.
Hul’s desperaat en pleeg harekiri;
En nou mag niemand anders hul sien nie.
“Skole is oop; nee, skole moet toe!”
Om sop uit te deel word skielik taboe.
Boere se vrugte moet gaan na die Staat;
“Net óns mag dit gee aan dié op die straat!”
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Neville

Koronahumor

Ja, dis Covid 19, Koronavirus
gevaarlik en onsigbaar vir die blote iris
Kom daar doer ver oor die waters
word dan versprei deur maters
met onskuldige hande en lippe
eindig vir som by draers van die slippe
Prooi op die siek en swak, dis sy klas
respekteer geen ouderdom, taal of ras
Saai verwarring en verdriet
rokers en drinkers pleit verniet
Rooibos zolle en pynappelskille
en moenie vergeet van die knoffelpille
Asseblief tog, geen Dettol oor die tande
want dis mos bedoel vir mens se hande
Fopnuus versprei soos veldbrand,
maggies, oor toiletpapier word mens aangerand
Hulle sê dis die eet van gebraaide vlermuis
nou is ons almal opgesluit in die huis
Ontsmettingmiddels, maskers en lang lyne
sosiale afstand, o, die ongeduld gee pyne
Here, help tog asseblief en red ons land
Mag U genade ons omvou met U hand
Bring 'n einde op U tyd
sluit almal in, wyd en syd.
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Hierie hele biesagheid slat my dronk
In my vollende 66 jaar van wandel op Moeder Aarde, kom hie ŉ siekte,
Da noem hulle dit nogal ŉ virus
En bring alles tot stilstand
Ka jy nou meer!
Vi jare se ek my vi my kinners om stadiger te lief,
Dinge rustiger te vat
Want dis hierie kant toe, en daai kant toe,
moeg en uitgeput van die liewe,
Maar dis nie asof hulle heeldag houtkap of water by die put ga haallie
Moeg van rondrits in winkels, ŉ gekoepery sonder doel
En hie kom ŉ virus, en ruk alles tot stilstand
En die kinners het sulke goeie werke, hulle base ga mos nie verstaan van ŉ virus wat die kinners uit die
skool hou, en nou moet die oue’s oek by die hys bly
My kleinkinners se geleerentyd is da juis soe belangrik
Gelukkig het ek my wille als en kruie doepa wat ek op my nugter maag elke oggend drink,
Gehoor koejawel blare is goed vi die suiker
En dalk ŉ dagga plantjie in die agterplaas kan seker nie skade doen vi die jig pyne nie
En veral as die wolke soe oor die son trek, kry ek glad nie my lê van die pynende gewrigte
En die kliniek het my hoë bloeddruk pille somma drie maande vooruit gegie
Want so wragtie ga ek nie tussen daai kiemes sittie
Wietie wie ko van waa affie
Ja, so word ons liewe tot stilstand geruk, deur ŉ onsienbare virus

San

Aucamp

Kowi

Kowi, jy kan beslis nie stry
Ons almal is by bang verby
Jy is nog nat agter die ore
Negentien en die anderdag gebore
Jy lyk soos ŉ brandnetel
Met vingers wat omkrul en bedel
Vat jou goed en trek, Ferreira
Jou kleintjies gaan ons nie bêre
Jy is bang vir al ons maskers
Al lyk ons oë soos albasters
Ons was ons gesigte en hande
Maar vergeet van ons voete en tande
Elke huis het ŉ gesogte kok
ŉ Gimnasium en tot ŉ bok
Resepte word gedeel en gemaak
Dit is hoekom ons erg vet raak
Die honde en kinders baljaar
Met speelgoed uit verlede jaar
Mense sing, dans en lag
Staan op balkonne en klap in die nag
Die atmosfeer is aansteeklik
Daar is vreugde in elke blik
In meeste huise is ŉ kunstenaar
Glo dit, elkeen het ŉ kitaar
Vreemde bure gesels land en sand
Verstommend die vinnige band
Maande vlieg vinnig verby
Eintlik is die diereryk weer vry
Pikkewyne kuier heerlik in elke straat
Dit is asof die natuur weer wil praat

Ons sien uit na ŉ stywe drukkie
Dit sal ons harte sus vir ŉ rukkie
Om braaivleis vure gaan ons kuier
Ons koop terug ons vryheid, al wyer
Jy beter gou jou angel verloor
Daar is nog baie wat ons harte bekoor

