
Die Historium Trust in die Paarl was 'n trotse borg van die digitale skeppende skryftuiste INK Skryf in
Afrikaans se 2021 Skrywerskompetisie. Dit het einde verlede jaar 'n hoogtepunt bereik met 'n prestige
gala-aand in Centurion waartydens pryse aan die wenners toegeken is. Nou word die top-inskrywings
boonop in die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se Groen Galery uitgestal ter ere van
Internasionale Moedertaaldag op 21 Februarie 2022.

Ink.org.za is 'n onafhanklike webtuiste – gemik op die bevordering van gehalte poësie en kortverhaalkuns in
Afrikaans – waarop digters, skrywers en liriekskrywers hul werk kan publiseer. Volgens Anzé Bezuidenhout,
die stigter van INK, het die organisasie verlede jaar veel groter skoene aantrek, want die inskrywings het
behoorlik vanuit die land én buiteland ingestroom. "Ons beoordelaars moes bontstaan om die beste
gedigte en stories te kies wat in die Inkspraak-, Inspraak Skoliere- en Inkspraak Kortverhale-bundels
saamgevat moes word. Die prysoorhandiging was ook die bekendstelling van die bloemlesings Inkspraak 2
waartydens gaste hul eie eksemplaar kon aanskaf," sê sy. Toekennings is aan onder andere Andries Fourie,
Bertie Cloete, Karlie Lubbe, Johan van der Merwe, Pieter Mostert, Morne du Preez, Carmen Edwards, Etna
Wepener, Elmarie Nienaber van Kampen, Olivia Lubbe, Jenna Wilkinson en Twana Nel gedoen.

Volgens Michael Jonas, direkteur van die ATM, is die missie van hierdie lewende instelling om onder
meer die ryke diversiteit van Afrikaans se ontstaansgeskiedenis asook haar moderne gedaantes te
vier. "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."

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, 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. Die INK-uitstalling sal tot April fisiek besoek kan word, maar dit asook
vorige uitstallings kan aanlyn by taalmuseum.co.za/groen-galery/ gesien word.

Deur vir ŉ gratis profiel op ink.org.za te registreer, het gaste onbeperkte toegang tot hul biblioteek-
en opleidingsafdelings, wat as 'n tipe gratis slypskool fungeer. Ander lidmaatskapopsies is ook
beskikbaar om deel te vorm 'n uitstaande platform waar woorde vlerke kry; tans behels die kategorieë
algemeen/gorrel, artikels, gedigte, rubrieke, musiek & liriek, liegstories en verhale. Dit bied
blootstelling danksy maandelikse projekte en ŉ aktiewe moderator wat praktiese en aansporende
kommentaar op inskrywings lewer. Kompetisies word ook gehou waardeur toekennings vir die beste
bydraes in die kategorieë gedoen word.

Die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie (Unesco) het
Internasionale Moedertaaldag van stapel gestuur om erkenning te gee aan die feit dat tale en
veeltaligheid insluiting kan bevorder. Vanjaar is die beroep aan beleidmakers, opvoeders en
onderwysers, ouers en gesinne om hul verbintenis tot veeltalige onderwys en insluiting in onderwys te
verskerp, ook om sodoende die herstel van onderwys in die konteks van Covid-19 te bevorder. Hierdie
poging dra ook by tot die VN se Internasionale Dekade van Inheemse Tale (2022-2032), waarvoor
Unesco die hoofagentskap is, en wat veeltaligheid in die hart van inheemse volkere se ontwikkeling
plaas. Meer by un.org/en/observances/mother-language-day.
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Andries Fourie woon buite Krugersdorp op 'n kleinhoewe. “Ek het 'n inherente liefde vir skryf en dit is vir my natuurlik
om dit te koester met my skryfwerk.” Die ou digters soos Totius en AG Visser se werke lê hom na aan die hart.
“Oorlede Carma Shaw (RIV) se werke dien verder vir my as groot motivering. Sy was 'n mede-INK-digter en het
uitstaande werk gelewer.”

Bertie Cloete woon op die Joostenbergvlakte buite Kaapstad. “Ek het ŉ uitstekende Afrikaanse onderwyser op skool
gehad, meneer Nico Smit. Hy het altyd die mooiste woorde onderaan my opstelle geskryf en my sodoende gemotiveer
om aan te hou skryf. Ek hou van stories en stories vertel, en skryf gee vir my ŉ uitlaatklep vir al die gedagtes en drome
in my kop.” Dana Snyman en Deon Meyer is van die skrywers wat hy bewonder.

Carmen Edwards woon in Phalaborwa. “Skryf is musiek en God inspireer my.” Haar rolmodel is
DJ Opperman wat skrywers betref.

Elmarie Nienaber van Kampen woon in Newcastle. Poësie help haar om dít waaroor sy skryf, effektief te verwoord
en haar eie te maak. “Elke digter wie se werk ek lees, het ’n spesiale element in hul skryfwerk wat vir my
bewonderingswaardig is. Dít spoor my aan om ook my eie stempel te ontwikkel en af te druk.”

Johan van der Merwe woon in Randfontein. “Wat bring meer sin aan die lewe as om lewenservaringe met
koesterwoorde te kan beskryf? Wat bring meer heling as wanneer hartswoorde lewe op papier vind?” Pablo Neruda se
liefdesgedigte, Paulo Coelho se Warrior of Light asook Khalil Gibran se The Prophet bied hom voortdurende inspirasie.

Jenna Wilkinson woon in Westville. “Ek skryf die woorde wat ek nie altyd hardop kan sê nie. My Pa was die rede
waarom ek begin skryf het; hy het gedigte in sy jeug geskryf en het my aangemoedig om te probeer. Hy het my geleer
hoe om in Engels te skryf, en my ma het my ŉ liefde vir Afrikaans gegee.”

Karlie Lubbe woon in Piet Retief. “Skryf en die liefde vir letterkunde is iets wat as kind al begin groei het. Dis my
ontvlugting.” Sy is nog altyd lief vir Ingrid Jonker en Elizabeth Eybers, maar daar is min digters wat haar nie inspireer
nie. Wat prosa betref, versamel sy Elmar Steyn, Peet Venter en Elsa Winckler se boeke.

Marietha (Etna) Wepener is in Johannesburg gebore, maar woon sedert 1974 in Durban. “Ek het nie 'n gunsteling
digter nie. Daar is soveel uiteenlopende style en genres dat ek nie graag iemand kan of wil uitsonder nie. Wat my wel
opval, is hoeveel begaafde skrywers ek wel op Facebook teëkom – mense wat glad nie hoef terug te staan vir die
befaamdes wat ‘volksbesit’ is nie.”

Morné du Preez woon in Kaapstad. “Poësie leer my van mense van ander kulture, van ander volke en lande, dit laat
jou hoor van liefde, pyn, genade, hoop en selfs sarkastiesgeid en grapperigheid.” Sy gunsteling Afrikaanse digters sluit
NP van Wyk Louw, Ingrid Jonker, Breyten Breytenbach, Adam Small en FE Cilliers asook Bibi Slippers in, maar daar veel
meer wie se werke hom inspireer. 

Olivia Lubbe woon in Pretoria. Skryf help haar met kreatiewe uitdrukking, ontspanning en in die behoefte om haar sê
te sê. “Die skrywers wat ek bewonder en wat my aanspoor, is CJ Langenhoven en Nataniël.” 

Pieter Mostert woon in Centurion. Hy het reeds ses digbundels die lig laat sien, naamlik Spore, Kalahari-Spore, God
die Digter, Nektar, Straatligwoorde en Die Taal wat Kaalvoet praat. Pieter glo dat sy digterlike denke gevoed word
deur die Almagtige Skepper in wie se diens hy as nederige rentmeester staan.

Twana Nel woon op ’n plaas naby Thabazimbi. “Ek is 'n baie emosionele mens met 'n sagte hart. Ek is die laaste paar
jaar deur 'n baie moeilike tyd en dit het nie juis goed gegaan met my geestesgesondheid nie. My skryfwerk was half 'n
manier om my kop bo water te hou en om uiting te gee aan my emosies. Die feit dat mense aanklank gevind het by my
skryfwerk, het my laat besef dat daar ander mense is wat in dieselfde bootjie as ek sit.” Sy bewonder tans die werk
van die Kanadese digter Rupi Kaur.
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(Elegie aan Carma Shaw)

 op dié dag vroeg in September
 het 'n berg jou siel kom haal;
 jou lyf opgelaai op rotse
 en deur Ou Kaapse weg getiekiedraai
 totdat jy dronk was van verligting
 van jou pyn

jou koebaai het kamers vol gehuil 
 maar die kranse het jou
 dankbaar ingeneem;
 hier neffens jou vleuel-digklavier 
 op die hoogte van 'n arend
 het 'n nuwe helder lig
 weer wit geskyn

so is jy nou
 (slapend in jou swygingsuur)
 omhul in helder hemelblou, 
 in sagte somer wolkberghange
 toegevou

©Andries Fourie | safourie@ias.co.za

Eindeloos
wenner gedigte (volwassenes): Andries Fourie



Pa, jou mense het mooi gevra
 om vir oulaas
 ôk iets te sê

dit was niks van kla
 of teëpraat Pa
 dit was tyd vir dankie sing
 en hulde bring

heel voor
 het hul gestaan
 trots, Pa se span
 'n hopie bymekaar
 Soos by Vrydag se loon
 elk, met ’n pak en ’n das
 ’n stywe hoed
 wat by die blomrok pas

Pa, almal was daar
 Mannetjies, Mieta,
 Margie, die hele span

en toe die note val
 toe sing die span
 met ’n weemoed
 wat nog lank
 aan die balke hang

hul sing toe mooi, Pa
 van die Herder
 op die groen – groen land
 en die vele water
 wat die aarde vul
 van hoek tot kant

lank na hul sit
 het dominee ons eers laat bid
 want, die mooi note wat so in die gange hang
 los toe 'n blink traan
 op elkeen se wang

dit was net vir jou, Pa
 van jou mense: ’n laaste groet
 met die lig van die hoed.

©Bertie Cloete | bertiecloete2@gmail.com 

Plaas Psalm
2de plek gedigte (volwassenes): Bertie Cloete



Haar siel hunker
 na Rooigrasvlaktes en Ouhoutbos
 en Aandblom tussen Tamboekiegras
 waar Wilgers spore in jou hart kom los.

Na Populierbos en kosmos-rangskikkings
 en Bloekoms wat hemel toe rank
 en klitsgras wat kleef en klou
 en die reuk van gekneusde Kikoejoe aan dou.

Sy wil die Hoëveldwind voel dans op haar wang
 en deuntjies sing deur digte Bloekombome
 terwyl druppels trietsig aarde toe draal
 wil sy dit in haar handpalms vang

Sy wil draai en swaai en huppel – kaalvoet, moddervoet
 Sy wil ruik na perd en plaas – aards
 Sy wil Ouwerf toe galop en die wind deur hare voel
 Terwyl haar vingers deur digte maanhare woel

Sy wil sorgeloos en vry
 weer by haar hart gaan bly.

©Karlie Lubbe | vkarlie@gmail.com

Plaaskind
3de plek gedigte (volwassenes): Karlie Lubbe



as al die woorde in my hart
 kon verander in vlinders en vinke
 dan sou die blou lug erg oopbars
 in 'n kakofonie
 van uitspattige kleur
 waarmee ek lugsnelweë sou bou
 om te reis tot by jou

©Johan van der Merwe | johanvdmjnr@gmail.com 

vestingsnes
4de plek gedigte (volwassenes): Johan van der Merwe



poësie haar uit legio korreltjies sand
 metafoor reënwoude in haar oë
 oseaan haar boesem tot bruisende koor

liriek haar riviere strome watervalle
 mos haar berge en heuwels in dou
 sluier haar oor waar sy Sy eggo’s hoor

geur die bloeisels van haar wenkbroue
 spons die wange van haar vleilande
 toonset hul simfonieë met geveerde koor

vleg die goue grasvlaktes van haar hoof
 wasem Sy asem in wolkies soos spookasem
 waarin Sy gedig die reën stoor

©Pieter Mostert | ecofriendlygardens@gmail.com

God dig die natuur
5de plek gedigte (volwassenes): Pieter Mostert



onrus het ’n manier om binne die gees te wroeg
 ’n wêreld vol vrees te ontluik
 rustelose wind wat in
 storms van stilte verbreek

hulle lui hul klok
 vir die wat in hul tog vertrek
 drink ’n laaste sopie
 sing ’n ou herhaalde liedjie

kaptein fluit-fluit sy deuntjie
 groet sy eersgebore seuntjie
 hul skuite lê geanker
 storms van stilte verbreek

die tieng-tieng van die klok vervaag
 “Heer, hoor my gebede, hier staan geen man van onheil”
 donker duine dreun
 onder hulle skuit wat kreun

“kaptein, dis die dood wat ons kom haal”
 hamer vrees vanoor die oseaan
 ’n onheilspel, ’n ongelowige hel
 storms wat stiltes verbreek

“daar is ’n einde aan die reis
 ’n tuiste vir die gelowiges
 al is ons misverblind
 met geloof sal ons vind”

kaptein se laaste troos
 wyl ’n ligstraal deur die hemel beur
 sing ’n ieder en elkeen saam
 in stiltes wat storms breek

©Morné du Preez | morne.dupreez82@gmail.com 

Ballade van die man in die mis
wenner ballades: Morne du Preez



Jou skewe kuif hang nog steeds
 windmaker in my gedagtes
 en jou huppelstappie weerklink
 immer in die eggo’s van my hart
 wat steeds hunker na jou lag
 en blydskap oor elke nuwe dag.

As donderstrale blitsend flits
 en reën walsend neerplots
 sien ek weer jou oë kyk op na bo
 want daar woon die God waarin jy glo 
 dan kyk ek op vol dankbaarheid
 oor ons God se alomteenwoordigheid.

Saans as sterre vonkelend skyn
 onthou ek jou stout bruin oë
 wat vol bewondering staar
 na jou volmaak-gevormde haar
 nou sit ek net met die liefdeskim
 wat ongevraagd in my onthou kom klim.

©Carmen Edwards | peanutliefde@gmail.com 

Eerste liefde 
wenner elegieë: Carmen Edwards



vlieg saam met my deur gaasagtige lug
 vul my longe met jou liefdevolle asem
 werp die kettings af sodat ek kan ontvlug
 red my uit doodskake se smoorwasem

ondersteun my sagkens in my vlietende grasie
 terwyl ek gravitasie se beperkings uittart
 vrygelaat uit die ruïnes van my hellestasie
 my hekke oopgegooi na siekte se smart

laat ons in die koepel van die hemel sweef
 soos tandem-tweeling te tol en swaai
 twee akrobate met hande hangend verweef
 voordat ons lintband tuimelend losdraai

my solovertoning op soek na redes en sin
 het nou ’n duet geword met ’n nuwe begin

©Marietna (Etna) Wepener | etnawepener@gmail.com 

Gimnas van die lewe
Wenner sonnette: Marietna (Etna) Wepener



toe ek oplaas by jou arriveer
 was my vredesoffer lank reeds verwelk
 en die wit vlag
 sterwend in my hand…

©Elmarie Nienaber van Kampen | elmarievankampen@gmail.com

Spyt
wenner vryverse: Elmarie Nienaber van Kampen



Daar’s ’n hoender wat ’n eier nie kan lê nie 
 was dit maar die haan wat op die kerktoring staan
 2021: wees polities korrek of vrêk
 katvoet, hou op mompel, ons tonge is in vrees gedompel.

As niemand jou eier wil hê nie
 is dit ’n goeie idee om dit te belê?
 ligging is alles, so waar lê ek my eier voordat ek my vergek?
 sosiale saadjie, die blinde sambok 
 Murphy en karma sal jou eier oopvlek.

Dood en lewe is in die mag van die ontembare tong 
 praat ek van ’n wit of ’n swart klong
 voorkeure of afkeure
 my gelêde eiers kan my fundamenteel verskeur
 onsmaaklikheid lek aan my broek – 
 verwyder jouself soos ’n ongevraagde poep.

C J Langenhoven se Kekkelbekbabbelaar is die gelukkigste man op aarde 
 het stilbly werklik waarde
 of dalk die wens van ’n wysneus medemens?

Die wêreld is broos of jy dit in die duister fluister of nie
 DINK voordat jy jou eier lê
 daar is ’n hoender wat ’n eier mág lê
 dis ’n hoender wat dink voor hy sê.

[’n Eierdans uitvoer. Probeer jou uit ’n netelige posisie te kry deur allerhande
verskonings. In die gedig sal dit beteken dat as jy iets verkeerds gesê het (’n
verkeerde eier gelê het), dit te probeer verbloem. Ontembare tong verwys na
die Bybel, waar daar na die tong verwys word.]

©Olivia Lubbe | debbie@onestimulus.com

Eierdans
wenner gedigte (jeug): Olivia Lubbe



Haar hart lê in stukkies 
 op die badkamer se vloer 
 sy kruip weg van die angstige stemme 
 wat elke nou-en-dan inloer
 sy vee oor die gedroogte stukkies 
 van haar hart daar op die vloer

sy was haar verskeurde gedagtes 
 sy druk haar arms teen haar lyf
 sy huil haar trane klaar
 terwyl die stukke van haar hart 
 in die asblik lê

’n pleister hier en daar
 en ’n leë plek in haarself 
 waar haar gevoelens moet wees

©Jenna Wilkinson | bookwormjc13@gmail.com

Haar hart
naaswenner gedigte (jeug): Jenna Wilkinson



miskien moet ons
 voordat ons na die uiterstes toe streef
 die mooi sien in die klein dinge
 wat ons elke dag beleef
 die reuk van koffie soggens
 en die naggeluide saans
 die oggendsonnetjie wat liggies op jou bak
 en die reën op jou sinkdak
 die reuk van 'n nuwe boek
 wat jy al maande lank soek
 die glimlag van die vreemdeling wat verby jou stap
 en die hand wat soos ŉ legkaartstuk
 perfek in joune pas
 die skaarsheid en die prag
 van die eenvoudigste klein dingetjies
 miskien,
 net miskien,
 is die een geseënd wat dit kan sien

©Twana Nel | twaneynel@gmail.com 

Miskien
afdelingwenner gedigte (jeug): Twana Nel 


