
28 TaalgenooT | lenTe 2018

NUWE DIGSTEMME

Iewers, kort agter vier nuwe vrouedigters wat groot treë 
in die landskap van Afrikaanse letterkunde gee, is daar 
’n vrou te vinde: ’n ma, ’n ouma, ’n suster, ’n vriendin, 

’n sielkundige, ’n lektor of ’n mentor. Dit loop soos ’n goue 
draad deur hul digkuns. 

Soos Ronelda Kamfer in “Na waters waar rus is lei Hy 
my heen” oor Allisen Kamfer – of Hammie, soos sy haar 
ma genoem het – skryf: “in my ma se huis was daar altyd 
lewe / daar was diere / daar was mense / daar was klanke / 
en in my ma se huis was daar plante.” 

“Ons sou nie ’n wêreld gehad het sonder moeders nie. 
Watse soort wêreld sou dit wees?” sê Ronelda.

Mentors
Ouma Frances Rhode het ’n soortgelyke rol gespeel in die 
lewe van haar kleindogter Shirmoney Rhode, wat in 2016 
met Nomme 20, Delphistraat gedebuteer het. Oor haar 
skryfwerk sê die digter Diana Ferrus: “Ons hoef nie in die 
gat van stereotipering te val nie. Dis wat Shirmoney 
onteenseglik in hierdie bundel bewys.”

Vir Gaireyah Fredericks was dit nie net haar ma, 
Jasmiena Fredericks, wat haar tot die digkuns geïnspireer 
het nie, maar ook haar oorlede tweelingsuster, Raigaanah, 
wat gemaak het dat Mientjies, Kaaps is Hollands en 40 stories, 
40 woorde op 40 verskyn het. Dis ook Diana wat dáár was 
toe Gaireyah haar digkuns bekendgestel het “toe ek lesings 
in kreatiewe skryfkuns in die Breytenbach-sentrum in 
Wellington bygewoon het”. “In daai stadium het ek nog 
net virrie laai geskryf. En daar sê Diana ek kán skryf … sy 
is my mentoor (sic).” 

Jolyn Phillips, wie se eerste digbundel, radbraak, verlede 

AFRIKAANS SPOG MET ’N PAAR NUWE 
DIGTERS WAT DIE POËSIELANDSKAP OP 
’N INGRYPENDE MANIER ‘OOPSKRYF’ ...

Die vrou 
maak die 
woorde

jaar gepubliseer is, bring hulde aan die “klomp sterk vroue” 
wat haar steeds in haar skryf-, sang- en akademiese 
loopbane steun. Soos dr. Meg van der Merwe, wat haar 
met haar Engelse kreatiewe skryfwerk aan die Universiteit 
van die Wes-Kaap gehelp het, en die digter Antjie Krog, 
wat dieselfde rol in haar Afrikaanse skryfwerk gespeel het. 

Lynthia Julius, wat onlangs in die Afrikaanskategorie van 
die Avbob-digkunsprojek, Suid-Afrika se grootste dig-
kunskompetisie, met “Vir Al Jarreau” geseëvier het, vertel 
haar ma het gedigte aan haar en haar suster, Cisca, gelees 
voordat hulle gaan slaap het. En daar was haar sielkundige, 
dr. Michelle Nel, wat haar aangemoedig het om vir die 
kompetisie in te skryf.  

Oor krag en swaarkry 
Dié groepie digters het die laaste paar jaar hul stempel op 
die Afrikaanse poësietoneel afgedruk met ’n eiesoortige 
siening, nie net van digterskap nie, maar van kleindogter- 
en dogterwees, van vrouwees en mawees.

Haar steunbasis het haar geleer om outonoom te wees, sê 
Jolyn, maar steeds te “belê in my menswees”. “Ek wens ek 
kan op hierdie nalatenskap voortbou. Toe ek dié vroue 
gevra het hoe ek hulle kan bedank, het hulle onderskeidelik 
en op húl manier vir my gesê: ‘Ons dankie is jou sukses.’ 
Ek hoop en probeer om dit vir my medemens te wees.”

In “my ma in C-majeur” skryf sy onder meer: “my ma 
laat my dink aan see-majeur / sonder sharps of flats / die 
maklikste .... die mooiste.” 

Net soos Ronelda het Gaireyah haar ma voortydig aan 
kanker verloor. “Ha’ liewenslus was evident in ha’ spirit,” sê 
sy. “Sy was ’n true warrior. Toerie liewe ha’ ’n pak gie, vie sy 
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net ha’ trane af en boggher vorentoe.”
In “Pouse” skryf sy: “Sy wasse baie resourceful vrou / 

Innie Djouburg toe sy nie wêkie het sy / jam-biskits, 
pop-corn, rieng- / dounats en ha eie sherbert met / tartaric-
acid gemaak. Os het survive / op dai sente. Innie winter 
wassit / sop. Dit alles was ytie boeet / vekoep.” 

“Mientjies, wat my secret noemnaampie vir my mammie 
was, was truly my bestie, my confidante en my inspiration,” 
vertel Gaireyah.

Nommer 20 in Delphistraat is waar Shirmoney by haar 
ouma grootgeword het. “Sy was altyd daar,” vertel sy. “Sy 
het my leer aantrek en hare kam. Sy het my aangemoedig 
om nuwe dinge te probeer. Ouma het haar eie dramatekste 
geskryf vir die seniorburgerklub waaraan sy behoort het. 
Sy het my toe al geïnspireer om te skryf. Ek was skaam oor 
my skryfwerk omdat ek op skool gespot is daaroor. Ek het 
baie onlangs eers my ouma saamgenooi as ek gedigte 
voordra.”

Lynthia skryf in haar wengedig: “my ma het selfmoord 
try pleeg / en ’n houer pille geword / nou maak die 
nikotien nie die duiwels stil nie / en wyn bring nie die 
waarheid nader nie / ek weet nie of sy orrait gaan wees nie 
/ ooit weer godin sal wees nie / ek is bang / ek is bang sy is 
dood / ek is bang sy lewe en sy’s dood.”

Daniel Hugo, Afrikaans-redakteur van die Avbob-pro-
jek, sê Lynthia “het skynbaar die onmoontlike reggekry”. 

“Sy het Breyten Breytenbach se oorbekende en dikwels 
geparodieerde gedig ‘Allerliefste, ek stuur vir jou ’n 
rooiborsduif ’ verrassend en byderwets herskryf. In die 
gedig is ’n meisie aan die woord wat haar geliefde vra om 
na haar te kom of haar te bel, want haar ma het probeer 
selfmoord pleeg. Die gedig begin met die woorde: ‘Aller-
liefste, ek stuur vir jou / ’n please call me / want niemand 
sal ’n student wat broke is / blameer nie.’ En dit sluit af 
met: ‘bel tog / kom tog / ek het nie airtime nie.’ ”

Tong en taal
Die skryf van poësie is nie maklik nie, sê die digter Johann 
de Lange, wat aan die stuur van die Avbob-projek was, “al 
meen mense dat dit maklik is omdat dit met taal werk, 
gemene besit is en iets wat ons almal elke dag gebruik”. 

“Dit gaan egter oor hóé jy dit gebruik; hoe jy dit myn vir 
nuwe betekenisse.” 

En dis juis uit hul tradisionele opvoeding, waarvan ’n 
ouer geslag se waardes die grondslag vorm, dat hul nuwe 
manier van sê in hul moedertaal gebore is. “Kaaps is my 
skryfwerk se tuiskoms,” sê Gaireyah.

Jolyn meen haar taalgebruik is “alles vir my”, soos sy ook 
in haar kortverhaalbundel Tjieng tjang tjerries and other stories 
wys waarin jy soms wonder of jy Engels of Afrikaans lees. 

“Ek beklemtoon dikwels die belangrikheid van taal as ’n 
fiktiewe karakter” sê sy. “Die taal van Tjieng tjang tjerries het 
my nuwe skryfmetodes gebied waar ek veral op die verskil 
tussen tong en taal wys; dat ’n taal ook, soos in musiek, van 
’n mineur na ’n majeur getransponeer kan word. Uiteinde-
lik behoort die taal nie meer aan die skrywer nie, maar 
eerder aan die landskap en die taal van die karakters. 

“Ek het geleer as twee tale saampraat, die karakters nuut 
praat. radbraak ondersoek verskillende dinge: die taal en 
oorblyfsels waarmee ek grootgeword het, die taal en 
oorblyfsels wat ek op Genadendal geleer het, asook die 
geskiedenis van sekere woorde waarmee ek as leser, digter 
en student gekonfronteer word. 

“Taal is mak of selfs onopvallend totdat dit geradbraak 
word en die volle potensiaal en menswees uitstort. Dit het 
my laat besef dat elke woord ’n geskiedenis het en radbraak 
se geskiedenis is ’n fisieke vermink, verknoeiing, skending 
van die ledemate soos wat jou 1982-woordeboek sê, maar 
ook ’n metaforiese en metafisiese een.”

Diana meen hierdie digters se verskyning op die toneel 
was onvermydelik. “Afrikaans is besig om uit haar kettings 
losgeskud te word,” sê sy. “Dié vroue het ons taal gehelp. 
Hulle het Afrikaans hulle s’n gemaak. Daarmee saam hang 
die oopstel van die samelewing. Hulle is almal digters wat 
die samelewing ‘oopskryf’, eerlik en relevant. Hul strewe 
na hul herkoms is ’n herwinning van waardigheid. 

“Hulle het die landskap van poësie totaal verander. En 
hulle het ’n hele klomp volgelinge, wat dit nóg verder gaan 
verander. Hulle breek grense af op meer as een manier. Dis 
vir my ’n lus om hulle te aanskou.” 
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