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Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) is verheug om kreatiewe kragte met Versindaba, ŉ webblog vir die
Afrikaanse digkuns, te snoer om hul 2021 Mont du Toit Kwatrynkompetisie se wenkwatryne en kortlysinskrywings in die
Groen Galery uit te stal. Hierdie tydelike uitstalling plaas die kollig op die drie wenners, Daniel Hugo, Herman Wasserman
en Alwyn Roux, asook die ander 17 deelnemers se werke wat die kortlys gehaal het.
Volgens Michael Jonas, ATM direkteur, is die instelling ŉ lewende monument waar daar gedurig ŉ interaksie tussen die
struktuur, natuur, besoekers en taalskeppers is. “Die meeste besoekers is nie net baie geïnteresseerd in die geskiedenis
van Afrikaans nie, maar ook nuuskierig oor die taal se ontwikkeling en haar jongste skeppende gedaantes aangesien dit
nuwe perspektiewe bied op die bestaanswêreld van Afrikaanssprekende Afrikane,” sê hy. “Noudat die instelling heropen
is en besoekers terugkeer, beskou ons dit as ŉ gulde geleentheid om ons e-besoekers én fisieke gaste met nuwe,
aweregse kwatryne te vermaak.”
Versindaba het vroeër vanjaar meer as 200 inskrywings vir die kompetisie ontvang en uiteindelik is die keuse van
wenners op grond van tegniese vaardigheid gemaak. Een van die vernaamste eienskappe van die Persiese kwatryn is
immers die streng dissipline wat dit van die digter vereis. Die Persiese kwatryn, ook Rubāʿī” genoem, is ‘n strofe met vier
reëls wat ‘n volledige gedig verteenwoordig. Die eerste drie reëls dien gewoonlik as inleiding tot die laaste reël wat die
kern van die kwatryn bevat. Die inhoud is bondig en geestig en druk dikwels universele wysheid uit, maar kan ook
hedonisties in sy wêreldbeskouing wees met ‘n tipiese onderliggende carpe diem-filosofie. “Dit is ook wat ons gesien het
met inskrywings wat alle verwagtinge oortref het en vanuit alle oorde gekom het,” het die beoordelingspaneel, wat uit
proff Joan Hambidge, Marlies Taljard, dr Stefan van Zyl en me Nini Bennett bestaan het, opgemerk. “Ofskoon almal nie
gewen het nie, kan elke digter verseker wees dat sy/haar bydrae deur baie lesers geniet is en daartoe bygedra het om die
Covid-19-pandemie vir baie van ons effens draagbaarder te maak.”
Die inskrywings wat die kortlys gehaal het, sluit die werke van Annora Eksteen, Anton Dockel, Anzé Bezuidenhout,
Cecilia Steinberg, Driekie Grobler, Elmarie van Kampen, Fanie Olivier, Hannes Visser, Helize Janse van Vuuren, Ilse van
Staden, Marieta McGrath, Pirow Bekker, Reinet Thiart, René Bohnen, Ronel de Goede, Thomas Deacon, Waldemar Gouws
in.
Die argitek van die monument, Jan van Wijk, het sterk gevoel oor die natuur en daarom word hy vereer deur dié
buiteluggalery waar sy as in ’n rots ingemessel is, knus omring deur inheemse olienhout en graniet. ŉ Uitstalling van
veral opkomende Afrikaanse skrywers word elke paar maande in dié galery se uitstalkaste van herwonne hout en glas
aangebied om hiermee op die monument se kulturele én natuurlike aspekte te fokus.

Sien www.taalmuseum.co.za/groen-galery/
vir die huidige en vorige uitstallings.
Sien www.versindaba.co.za
vir meer oor dié webblog.
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Daniel Hugo is ’n digter, vertaler, samesteller en redakteur met talle publikasies op sy kerfstok. Hy begin reeds op skool dig, geïnspireer deur die
ongerepte Namibiese landskap en die liefde. Sy gedigte word opgeneem in verskeie versamelbundels oor die Afrikaanse poësie, insluitende Groot
Verseboek, Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte, Digters en digkuns, Nuwe verset, Die dye trek die dye aan, Miskien sal ek die
wingerd prys, Goudaar, Kraaines en Groen. Hy is in 2002 die eerste digter wat al sy werke op CD-ROM (Versalbum) beskikbaar stel. ’n Keuse uit sy
gedigte vanaf 1982 tot 1998 word in Nederlands vertaal deur Jacqueline Caenberghs en saamgebundel in Planetarium. Hy was aanvanklik ’n lektor in
die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Daarna was hy byna 20 jaar lank in Kaapstad ’n omroeper by die
Afrikaanse radiodiens van die SAUK waar hy verantwoordelik was vir die literêre programme. Hy is meermale vir sy omroepwerk bekroon. Daniel
woon op Prins Albert en is werksaam as vryskutredakteur, vertaler, keurder en proefleser, asook ’n literêre resensent. – danielhugo.skryf@gmail.com
“Toe ek in 1976 as vierdejaarstudent op Stellenbosch begin het om Omar Khajjam se kwatryne te vertaal, het ek nooit kon dink dat ek my lewe lank
met die Persiese kwatrynvorm besig sou bly nie. Benewens my vertaling van Die roebaijat het ek ook oorspronklike Persiese kwatryne geskryf,
hoofsaaklik onder die invloed van DJ Opperman, maar met Khajjam as oer-klankbord. In sy opstelbundel Wiggelstok (1959) het Opperman ŉ opstel
oor die Persiese kwatryn opgeneem wat reeds in 1947 geskryf is, waar hy die versbeweging van dié vierreëlige vorm beeldend beskryf. Die
kwatrynmaker is ŉ timmerman met ŉ hamer in sy hand. In die eerste twee versreëls word die rymspyker twee keer liggies op sy kop getik, in die derde
rymlose reël word die hamer hoog opgelig, om dan met ŉ finale hou die kwatryn in die laaste reël (wat met die eerste twee rym) te beklink. Daar word
dus ŉ ritmiese spanning in die derde reël geskep, wat dikwels met ŉ enjambement oorloop na die vierde reël waar dit eindig in ŉ klimaks. Opperman
gebruik ook die volgende beeld: ‘Die beweging van die kwatryn is soos die klaphou van ŉ sweep waar die kinkels die punt van die voorslag laai.’”
Herman Wasserman is ’n akademikus asook kortverhaalskrywer en joernalis wat as navorser wêreldwye erkenning verwerf en verskeie vakkundige
boeke skryf en redigeer. In 2001 word hy aangestel as dosent by die Departement Joernalistiek aan die Universiteit van Stellenbosch. In 2005 ontvang
hy ’n Fullbright-beurs vir navorsing in media-etiek aan die Universiteit van Indiana in die VSA, en terselfdertyd ontvang hy ’n toekenning van die
Nasionale Navorsingstigting om gaslesings aan te bied aan die State University of New York. Hy is ’n genoot vir die Etiek-denkskool van die Skool vir
Joernalisme aan Missouri-Universiteit in Amerika, en word ook aangestel as ’n navorser deur die Council for the Development of Social Science
Research in Africa aan die Democratic Governance Institute on the Media in African Governance in Dakar, Senegal. Hy ontvang ook die
Visekanselierstoekenning vir uitnemende navorsing van die Universiteit van Stellenbosch. Herman is professor en hoof van die Sentrum vir Film- en
Mediastudies aan die Universiteit van Kaapstad. – herman.wasserman@uct.ac.za
“Ek het gehou van die uitdaging om in ŉ vaste/voorgeskrewe vorm, soos die Persiese kwatryn, te skryf. Ek is nog ŉ beginner, so die dissipline van
vorm was ŉ goeie oefening. Om die digkuns onder die publiek se aandag te kry moet mens dit vat na die mense toe, maak dit pret. Of eerder, gaan
luister na waar daar reeds gedigte in die strate is, by die kletsrymers, die kinders wat rympies maak, die smouse, en laat hulle die digbundels help
maak. En ook: laat die maatskappye wat sportwedstryde en vermaakmakieties borg, ook geld gee dat ons geboue met gedigte kan versier,
voorleesfeeste kan hou en jong digters kan ondersteun.”
Alwyn Roux ontvang sy doktorsgraad aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit in Afrikaans en Nederlands in 2015. Hy publiseer
ŉ oorsig oor die lewe en werk van die Nederlandse digterskilder Lucebert (1924-1994) in Verbintenis en venster (2019) en lewer ŉ besondere bydrae
tot die SA Akademie se huldigingsbundel aan Breyten Breytenbach, getiteld Woordenaar, woordnar (2019). Tans is hy besig met ŉ postdoktorale
navorsingsprojek, wat befonds word deur Unisa se VisionKeepers-program, onder die mentorskap van prof dr. Yves T’Sjoen van die Universiteit
Gent. Hiervoor fokus hulle spesifiek op Breytenbach se “om Afrika te verbeel”-aspirsaie. Alwyn is die stigter en voorsitter van die interuniversitêre
aanlyn platform Samespraak, studiegroep vir Afrikaans en Nederlands (www.samespraak.com). Hy is ook ŉ medewerker van die podsending
Sitkamer. Hy is ŉ lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK), PEN Afrikaans en die Letterkundeassosiasie van SuidAfrika (LASA). Alwyn woon in Pretoria en is werksaam by Unisa se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap. – erouxap@unisa.ac.za
“Ek geniet die Persiese kwatryn, want dit is soos Daniel Hugo noem ‘die epikuristiese lewenshouding van eet, drink en bedryf die liefde, want môre
sterf ons’. Die lewe is vervlietend en skoonheid kortstondig; daarom dat dit waardevol is en dat ons die goeie van die lewe moet geniet – carpe diem!
Dié lewensfilosofie is opgesluit in die Persiese kwatryn. Om die digkuns onder die publiek se aandag te kry moet ons meer gemeenskapsentrums vir
die kunste op die been bring soos die Breytenbachsentrum in Wellington. Ons moet botaniese tuine met digkunsprojekte besaai soos die
Byderhandprojek in Potchefstroom en die Groen Galery by die Taalmonument in die Paarl. Ons moet stadsdigters aanstel in al elf van die amptelike
landstale en mekaar se gedigte vertaal – van Afrikaans na isiZulu, van Setswana na Siswati, van Tshivenda na Xitsonga, van Engels na isiNdebele,
van isiXhosa na Sesotho, en vice versa. Ons moet die geboue in ons stede met gedigte beskilder soos in die Lae Lande. Ons moet ons publieke
vakansiedae vier met poësievoorlesings soos die 67 Poems for Freedom Day op Mandeladag by Vryheidspark in Pretoria.”
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Persië was bekend vir lekker wyn
en vir Khajjam se pittige kwatryn –
met ‘n kombinasie van dié twee
oorleef ons die knellendste kwarantyn.
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Lumier

Uit elke pestilensie se puin
sal weer ‘n bloednuwe dag verskyn –
ons klink saam ‘n glas en bly verwag
uit gekneusde druif die dieper samesyn.
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Skink woorde, lief, uit die bokaal,
dat ons mekaar besing in taal –
geïsoleer, verskans teen nood, sing
ons van laafnis, atonaal.

Annora

Kwatryn

Eksteen

156

om ‘n stilte te vind in ‘n kovidherfsverhaal
om ‘n herfslied te sing in ‘n inheemse taal
herfskwatryne met rosyne en droëwit wyne
herfswingerde word nou weereens winterkaal
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Anton
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My nooi is in ’n nartjie my ouma in sjirash
iemand, iewers skink nóg ’n glas grenache
roep cheers deur die maskers ek sit vêr van jou
Covid gee die sproeireën met sanitary handwash

Kwatryn

22

in die wyn uit die bottel geskink, is
die boeket uit korrel en sap gegis
’n kultivar sal die aroma bydra
maar in die vate hou Covid dit gekis

Anzé

Gekelderde

Bezuidenhout

sorge

in die Kaap by Mont du Toit se Kelder
maak pandemie se wag die smaak helder
want druiwe gis goed in boepensvate
dan word sorge vergeet en gekelder

Anzé

Bezuidenhout

Wingerdbloed

daar by die Hawequaberge se voet
iewers in Wellington distrik se gloed
gemasker, gehok tydens pandemie
verander die wyn mos in wingerdbloed

Cecilia

Kwatryn

64

Die laaste glas wyn in sy glorie
Die res mag mos nie uit die stoor nie
ons is hier gehok en die ergste van als
is die vliegtuig kom ook nie meer oor nie.
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Ons taal ontstaan met wingerdsweet en wyn –
daarom dat dié woorde so maklik rym:
flink en skink, klink en drink, rinkelend en rinkink
selfs in ’n nugter Persiese kwatryn.
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Die geparste druif ken ook kwarantyn
in elke koel kelder se skemerskyn
totdat dit geskink en gedrink word
in die helder son van ons samesyn.

Driekie

Kwatryn

130

Ek gun jou die vryheid van samesyn.
Ek gun jou vriende met goeie wyn.
Mag geen pes of pandemie ooit
jou vertroue in hoop laat kwyn.

Grobl er

Driekie

Kwatryn

Grobl er

143

Wees vrolik, wees bly
geen pandemie sal ons onder kry
want vriende en goeie wyn
sal altyd voorrang kry.
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Boeretroos sonder melk kan nog gaan
‘n pandemie vol reëls kan ek dalk verstaan
maar lewe sonder vriende en goeie wyn
het my stap van sy huppel ontdaan.

Kwatryn

142

Uit die sap van ‘n goeie bottel wyn
vloei woorde van ‘n persiese kwatryn
wat kommer oor dreigende pandemies
sommer gou-gou in die niet laat verdwyn.

Elmarie

Kwatryn

van

Kampen

138

’n glasie wyn en digbundel in die hand
is in sync en relevant
die COVID-verpesting ten spyt
kom kultivar én kultuur ritmies tot stand
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Kwatryn

Olivier
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Nou, oornag, het die skimmel uit die ooste toe ook op ons
kom sit, beetgekry, besmet. Maar net soos destyds met die dons
leer keer ons en vloei die lewe weer soos goeie wyn uit elke
bottel, elke glas as ŉ wals ŉ vastrap ŉ kotiljons

Hannes

Parskuipe

wen

wingerde met merlot en cabernet
het meer as sewe jaar droogte gely
maar selfs ‘n onbekende sluiperpes
kon die parskuipe nie leeg laat bly

Visser

Hannes

Vra

vir

Visser

Khajj am

vir ‘n kwatryn oor wyn gaan na o khajjam
die digter van ‘n edel persiese stam
vra hom oor die peste van sy tyd
hy sal dan verklaar wyn blus ‘n pes se vlam
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Janse

van

Vuuren

Helize
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Waterkrag

[/xam-ka !ke-ten /ne ta, !khwa: /i: ki ta§-i tƒwen-ta -ku]
Die kersvlam druip nou klein, ontlaer en ontheem,
net die Kouwit-steenuil wat nog prewelend ween:
“dis bloed wat hierdie oord se bossie-wortels voed”.
Drink mêr-lou(w). Tale sypel weg, elke kieselsteen.
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djy maak my Kôwithart so bly
met djou voel ek na vry
so sag so rooi so mooi
as djy so in my keel afgly, o Caab-er-nij
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Kwatryn

van

Sta den

89

Die nadors en die babelas se piep
is beter as die pes wat diep
soos bloedwyn deur die are kruip,
wingerd- beter as virusgriep.

Marieta

Kwatryn
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God wat pandemiebekers skink,
laat soms die mens vrank druiwe drink –
onthou dan, mens, die kruis, die hisoptak,
die léwenswyn wat daarop blink.

Pirow

Bruilof

Kalkoentjie trippel dwarslyf deur die wingerdbos,
trap alsó-alsó … trap die druiwetrosse mos –
dans die dans van wynlose Kana totdat Iemand
die klipkanwater van virusse verlos.

Bekker

Reinet

Luite

speel

Thiart

luid

Los die aardse, dit tel niks, wil Bacchus maan
dans, beplan en geniet, want tyd stap aan.
Leef vrolik voluit met ‘n glasie rose;
gesondheid in die blomtyd, voor ons gaan.
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120

ons weet mos nou al ons dae is soos gras
op die skaakbord staan ‘n bestemde uurglas
langs my selfoon, beursie, ‘n masker en my
doepa teen die virus, my rooiwyn paljas
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onder die berg en die oggendlug
lê ‘n wingerd blarerig en sug
agter glas roep my hart na ‘n dag
sonder pes en pandemie-berig

Ronel

Nota

op

de

Goede

yskasdeur

Indien die Covid-pes my sou kom haal,
moenie stres nie – als is reeds betaal!
In my óú trousseaukis blink rosé en cabernet
in oorvloed (tjeers!) vir die begrafnisonthaal.

Ronel

de

Goede

Ritueel

Skemeraande se geliefde ritueel
geskied weens die virus soms virtueel:
die skink, die klink en die fyn, fyn proe
van keurwyn – o, steeds so sensueel!

Thomas

Kwatryn

18

met die room van die oes in ‘n glas
en ‘n bottel of ses in die kas
vergeet ons van kommer en covid
en slaan hul hand met ‘n sluk in die as

Deacon

Thomas

Kwatryn

Deacon

129

ek skink vir jou ‘n woordkwatryn
uit Mont du Toit se bottel wyn
proe en rol dit oor jou tong
dit laat die vrees vir covid snel verdwyn

Waldemar

aan

die

voet

van

die

Gouws

Hawekwaberge

die gaste korrel nie na die Khoi-Khoi
maar aan ‘n tros van ‘n Franse druif so rooi
jy wonder wat van daardie ou herders te sê sal bly
die Hawekwa tog is deur ‘n soort plaag hier úitgegooi

Anton

Skippie

in

’n

bottel

Ryp druif, son, grond gevang in ’n kwatryn
korrels na pars, gis en vat gebottel as wyn.
Eindelik seil ’n klein skip agter glas
weg vir die pandemie, tydelik net skyn.

Dockel
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MEER OOR VERSINDABA.CO.ZA

AGTERGROND
In 2005 het die eerste Versindaba-fees, wat spesifiek op die Afrikaanse digkuns fokus, plaasgevind. Die oogmerk was nie net om blootstelling
te gee aan gevestigde en ontluikende digters van wie daar nuwe bundels in ‘n betrokke jaar verskyn het nie, maar ook om as waarmerk te dien
van die stand van die Afrikaanse digkuns soos dit tans daaruit sien. Na vyf jaar het Marlise Joubert en Louis Esterhuizen, as inisieerders en
organiseerders van dié fees, egter besluit om afstand daarvan te doen ten gunste van hierdie gelyknamige webblad en die fees aan die
Universiteit Stellenbosch se Woordfees-komitee as konsep oor te gee. Die Woordfees was vanaf 2010 vir die Versindaba-fees, wat hulle as ‘n
aparte Woordfees-projek bedryf, verantwoordelik. Die laaste fees was in 2011.
MISSIE
Einde April 2009 is hierdie webblad tot stand gebring ter ondersteuning van bogenoemde fees. Baie gou het dit egter in dié mate gegroei dat dit
tans heeltemal onafhanklik bedryf word as ‘n kollektiewe inisiatief deur bepaalde belanghebbendes ten gunste van die Afrikaanse digkuns. Na
tien jaar, einde van 2019 tree Marlise Joubert uit as webmeester en inhoudsbestuurder en word Marlies Taljard aangestel om Versindaba verder
uit te bou. In wese is die oogmerke van die blad soos volg:
Om nie net die stand van die Afrikaanse digkuns soos dit tans daaruit sien, te reflekteer nie, maar ook om deur middel van dié blootstelling
by te dra tot die breër ontwikkeling van die Afrikaanse digkuns. Dit bly derhalwe ons voorneme – soos met die fees – om alle digters van
wie daar ‘n nuwe bundel by ‘n gevestigde uitgewer verskyn, by die webblad te betrek. Uitsonderings word wel gemaak. Indien die bundel ‘n
selfpublikasie of by ‘n nis-uitgewer verskyn het, sal dit slegs in aanmerking kom vir blootstelling indien dit verdienstelik is, of indien die
digter reeds ‘n gevestigde digter is. Evaluering van losstaande gedigte wat ongepubliseerde digters instuur, vind nie plaas nie. Versindaba
gee nie raad, of enige hulp met die werk of ontwikkeling aan gedigte nie. Versindaba is geen skryfskool nie en doen dus geen
manuskripontwikkeling of keuring van beginnerdigters nie.
Enige nuwe gedigte wat gepubliseer word op hierdie tuiste, sal wel aan goedkeuring onderworpe wees voor plasings. Slegs gedigte van
gepubliseerde digters (in Afrikaans, Nederlands & Vlaams) by ‘n gevestigde uitgewer sal oorweeg word. Dit geld ook vir opname in ons
publikasielys by “Nuwe bundels”, die voer van onderhoude & resensies.
Digbundels wat egter by kleiner uitgewers of as selfpublikasies genoem word, kan ‘n kopie saam met ‘n inligtingstuk aan Versindaba voorlê
vir oorweging. Uitgewers moet vooraf ‘n inligtingstuk en omslagfoto (in .jpg formaat) aan ons stuur sodat dit opgeneem word by Nuwe
bundels. Nuwe digbundels wat verskyn word dan ook aangekondig op ons tuisblad. Let wel: nie alle digbundels word geresenseer nie.
Geen boekbekendstellings word hier geadverteer nie. Berigte oor poësiefeeste is egter welkom en sal oorweeg word vir plasings.
Om as interaktiewe ruimte te funksioneer tussen die Afrikaanse digkuns en die digkunste van ander wêrelddele en derhalwe die meer
prominente sigbaarheid van Afrikaanse digkuns in die internasionale wêreld van die poësie te beding. Uiteraard sal die kwessie van
vertaalde verse en onderlinge skakeling ten opsigte hiervan van kardinale belang wees.
Om ‘n virtuele databasis en dokumentasie-sentrum vir die Afrikaanse digkuns te vestig vir die gebruik van navorsers, studente,
onderwysers en ook skoliere. Hierdie aanbod sal wissel van toeganklike, informerende stukke tot indringende plasings van ‘n aanvaarbare
akademiese standaard.
Om daadwerklik mee te werk ten gunste van die bemarking en verspreiding van toepaslike inligting tydens die publikasie van alle boeke
wat met die Afrikaanse digkuns te make het, in soverre dit vir ons as redaksie moontlik is.
Om die interaktiewe moontlikhede van die internet te ontgin en leserslojaliteit te vestig deur middel van relevante nuusberigte,
aankondigings, en ander inisiatiewe. Hierdie beginsel noodsaak ook die samewerking en skakeling met ander ondernemings wat ‘n
soortgelyke siening voorhou.

