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Wat maak jy met Digkuns 

en wat maak Digkuns aan 

jou? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die doel van die GHA se gedigtekompetisie is om mense 

aan te moedig om gedigte te skryf. Ons wil in die proses 

erkenning gee aan soveel moontlik digters.  Die 

erkenning vir die “meer ervares” en die “minder 

ervares” mag verskil. Ons het ook besluit om die wat nog 

nie so ervare is nie ook aan te moedig en toe te rus met 

“slypskole” om dit beter te kan doen. 

 

Ons almal leer om te praat. Om woorde te kan gebruik 

om jou gedagtes en ervarings mee uit te druk. Party 

doen dit “beter” as ander maar ons almal praat en 

kommunikeer met mekaar. 

 

Digkuns het dieselfde uitgangspunt. Die digter wil “iets” 

sȇ vir ander om te hoor. Die manier waarop en vorm 

waarin hy dit doen verskil van byvoorbeeld prosa.  By 

gedigte kry die vorm van die teks egter baie meer 

aandag as by prosa. Ons hoor bv. Klank, rymskemas, 

beeldspraak en ritme. Dit hoef nie te rym nie en het ook 

nie noodwendig ‘n deurlopende verhaallyn nie. 

 

Gedigte kan oor basies enige onderwerp of tema geskryf 

word. Die elemente van gedigte weerspieȅl admosfeer, 

gevoelens, emosies, geure, klankherhaling, 

klanknabootsing, beeldspraak, ens. 

 

Die titel van ‘n gedig moet baie selektief gekies word. Dit 

moet die leser se aandag onmiddelik vasvang. 

Goeie ritme in ‘n gedig is heelwaarskynlik die 

belangrikste want as jou gedig nie vlot en lekker 

vloeiend lees nie gaan dit nie veel aandag trek nie. 

Die digter wil met so min moontlik woorde soveel 

moontlik sȇ. Kies dus jou woorde sorgvuldig en 

doelgerig.  Gebruik sinonieme en skep nuwe woorde.  

Bou slim verwysings en figuurlike uitdrukkings in jou 

gedig in. 

 

Die styl, versorging en aanbieding van jou gedig is baie 

belangrik. Kies ‘n styl waarin jy jou woorde maklik kan 

inpas. Giet dit in ‘n vorm wat die oog onmiddelik 

vasvang. Dit maak van 

jou skryfwerk ‘n gedig. 

 

Digterlike vryheid is ‘n 

algemene kenmerk in ‘n 

gedig. Daar is egter ook 

beperkings hieraan. Die 

goeie en effektiewe 

gebruik van leestekens 

help die leser om jou 

gedig vlot en gemaklik te 

kan lees en te geniet. 

Leestekens help jou om 

klemme en ruspouses te 

plaas waar jy dit wil hȇ 

en help die leser om die 

ritme van jou gedig te 

kan volg. 

 

Hennie van der Merwe, 

ondervoorstitter van die 

GHA, aan die woord tydens 

die Glansgeleentheid by 

die NG Kerk Lynnwood, op 

28 Januarie 2023. 

Onthou, digkuns is kunswerk met woorde. Jy skilder met 

woorde. Dis ‘n vorm van skryf en wanneer jy die estetiese 

en ritmiese eienskappe van ons mooi taal kombineer met 

metafore en ander elemente, dan gee jy aan jou woorde 

‘n baie dieper betekenis as net die gewone definisie 

daarvan. Jou gedig moet die leser verryk. 

 

Vleg altyd ‘n ietsie van jouself in jou gedigte en jy maak 

dit vir die leser ‘n persoonlike ervaring. 

 

Hennie van der Merwe 

BRONNE:  Driekie Grobler: Tolbos April 2021 en 

Wikipedia. 

 

 

 

Beskik jy al oor jou eie 

kopie van Stemme uit 

die Suiderland XVII?  

Betower en verkwik 

weer jou gees met van 

die beste en mooiste 

teks, wat tans in 2023 

gepubliseer is! 

 

Kontak gerus die GHA 

by 081-2505-060 of 

stuur ‘n vonkpos na 

gha@afrikaans.org.za 

 

mailto:gha@afrikaans.org.za


Stemme digbundel opgedra 
aan Volksmoeder De La Rey 
Nonnie de la Rey is in die geskiedenis grootliks 

gesien as die vrou van die Boeregeneraal, Koos de 

la Rey. Onlangse publikasies gee egter ook ‘n 

ander beeld van haar as een van die 

merkwaardigste vroue in ons geskiedenis, Sy was 

‘n Volksmoeder, eggenoot, moeder en opponent 

van die Britse imperialisme. 

 

Koos de la Rey het haar ontmoet op ‘n handelstog 

op pad na Marico. Met hul derde ontmoeting het hy 

haar ouers om haar hand gevra. 

 

Sy het gestaan by dit waarin sy geglo het en haar 

lewe sou ook toon dat vrouerns se betrokkenheid 

by die bittere Anglo-Boereoorlog nie net tot die 

smart en lyding in die konserntrasiekampe beper 

was nie, maar baie wyer gestrek het. 

 

Haar lewe het radikaal verander toe Koos op 4 

Oktober 1899 na die Boere-kommando’s vertrek 

het. 

 

Nonnie het tyderns die oorlog met haar kinders in 

die veld geswerf, om sodoende uit die hande van 

die Britte en die konsentrasieampe te bly. 

 

Met 7 kinders, bediendes, melkkoeie, skape, 

hoenders en ‘n wa vol allerlei benodighede, het hul 

uit Lichtenburg vertrek. 

 

Vrou alleen, het Nonnie met haar gesin vir 18 

maande in die veld geswerf. Die uitkoms van die 

oorloghet haar verder verbitter, want sy het gevoel 

dat haar beproewinge verniet was. Tog het sy aan 

die einde van die oorlog, toe sy terugkom op die 

afgebrande plaas, besef dat dit besonder goed met 

haar en haar gesin gegaan het in vergeleke met 

ander Boeregesinne. 

 

Nonnie se karaktereienskappe van diep innerlike 

krag, deursettingsvermoë én sterk geloof, het haar 

deur al haar ontberings gedra. Sy het haarself nie 

as minderwaardig geag nie en kon instaan en sterk 

staaan in moelike tye. Daarom sal haar 

herinneringe aanklank vind by alle Afrikaners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DIE  

WENNER IS … 
 

Glansgeleentheid 2023\ 

     
GHA is op bakkiesblad 
facebook!  

GENOOTSKAP 
VIR DIE 

HANDHAING 
VAN 

AFRIKAANS  
 

 

 
Volksmoeder Nonnie de la Rey 

EN DIE  

WENNER IS … 
Glansgeleentheid 2023 het vir baie opwinding gesorg. 

Dertien afdelingswenners, asook die Naaswenner én 

Algehele Wenner is bekroon met prysgeld en sertifikate. 

 

Algehele Wenner – N.P. van Wyk Louw-prys: 

DRIENIE KELLY vir 

• Die dag toe jou son gekantel het 

• My hart se serenade  

• Die spore wat ons los 

BORG: Bastion Akademie 

 

Naaswenner – T.T. Cloete-prys: 

ANDRIES FOURIE vir 

• Wegkyker 

• Kruistog 

BORG: De Oude Keuken 

 

Afdelingswenner Skool, Onderwys en Opvoeding 

– C.M. van der Heerver-prys: 

KARLIE LUBBE vir 

• Ek sien jou 

BORG: Sprankelende Partytjies 

 

Afdelingswenner Plaaslewe – C.J. Langenhoven-prys: 

CARIN ERASMUS vir 

• Boer 

BORG: Baardman Produkte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingswenner Jan van Riebeeck 

– Eugène Terre’Blanche-prys: 

Sharon de Preez vir 

• Van Riebeeck’s gebed 

BORG: Kitstekens 2000 

 

Afdelingswenner Geestelik – Totius-prys: 

Coenie Horak vir 

• Iederelks Vader 

BORG: Van der Merwe- en Kruger-gesinne, vriende van 

die GHA 

 

Afdelingswenner Jan van Riebeeck 

– Eugène Terre’Blanche-prys: 

Sharon de Preez vir 

• Van Riebeeck’s gebed 

BORG: Kitstekens 2000 

 

Afdelingswenner Liefde – A.D. Keet-prys: 

vir 

• Liefde onbeskryflik groot 

BORG: GHA 

Amanda de Meillon 

Afdelingswenner Natuur – Eugéne Marais-prys: 

Coen Vollgraaff vir 

• Kersfeesversoek 

BORG: Diamantvallei Landgoed 

 

Afdelingswenner Mymeringe – Elisabeth Eybers-prys: 

Sue Aucamp vir 

• Die Ou Murasie 

BORG: Rayton Skrootmetale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingswenner Terapeuties 

– Louwrens E. du Toit-prys: 

Ina Labuschagne vir 

• My Jabbokdrif 

BORG: GHA 

 

Afdelingswenner Verset teen Onreg! 

– Wilhelm Pretorius-prys: 

Marie Senekal vir 

• Rooikrans, Rust de Winter 

BORG: Pieter F. Bruwer 

 

Afdelingswenner Algemeen - Boerneef-prys: 

Louise Lachenicht vir 

• Simfonie 

BORG: GHA 

 

Afdelingswenner Geld en Rykdom- Frik Steenberg-prys: 

Anita Bester vir 

• Straatboemelaar 

BORG: GHA 

 

Afdelingswenner Taal, Kultuur & Geskiedenis 

- Jan F.E. Celliers-prys: 

Amanda de Meillon vir 

• Net nog ‘n kind in ‘n graf by Balmoral 

BORG: Pieter F. Bruwer 

 

Afdelingswenner Ode aan ‘n Digter, Skrywer of 

Geliefde 

- Carma Shaw-prys: 

Linda du Plessis vir 

• Ode aan jóú 

BORG: Pieter F. Bruwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Algehele 

Wenner van die 

2022 Digbundel, 

Stemme uit die 

Suiderland XVII, 

Drienie Kelly (l) 

saam met dr. 

Dirk Hermann 

(r), Beskermheer 

van die 

Genootskap vir 

die Handhawing 

van Afrikaans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingswenner Jan van Riebeeck 

– Eugène Terre’Blanche-prys: 

Sharon du Preez vir 

• Van Riebeeck’s gebed 

BORG: Kitstekens 2000 

 

Afdelingswenner Geestelik – Totius-prys: 

Coenie Horak vir 

• Iederelks Vader 

BORG: Van der Merwe- en Kruger-gesinne, vriende van 

die GHA 

 

Afdelingswenner Liefde – A.D. Keet-prys: 

Amanda de Meillon vir 

• Liefde onbeskryflik groot 

BORG: GHA 

 

Afdelingswenner Natuur – Eugéne Marais-prys: 

Coen Vollgraaff vir 

• Kersfeesversoek 

BORG: Diamantvallei Landgoed 

 

Afdelingswenner Mymeringe – Elisabeth Eybers-prys: 

Sue Aucamp vir 

• Die Ou Murasie 

BORG: Rayton Skrootmetale 

 

 

 

 

 

 

 

Kontak ons gerus 

081-2505-060 
• algemene navrae 

• lidmaatskap van die GHA 

• adverteer 



 

Dr. Dirk Hermann deel sy  

eie gedig met gehoor 
Tydens die GHA Glansgeleentheid 

waartydens Stemme uit die Suiderland XVII 

bekendgestel is, het dr. Dirk Hermann, 

Beskermheer van die GHA, die gehoor 

toegespreek.  

 

Hy het met o.a. met geesdrif gesê dat werk 

sentraal is tot ons almal se lewens. Harde 

werk was nog altyd en sal ook in die 

toekoms, ‘n kern deel van ons hoop, hier aan 

die suidpunt van Afrika wees. Ons moet die 

adelheid van arbeid weer herstel en aan ons 

kinders oordra. 

  

Om die punt te ondersteun en verduidelik, 

het hy ‘n gedig voorgedra wat hyself geskryf 

het. Die tittel heet: Arbeid adel, werk maak 

sterk. (sien die gedig op die linkersy) 

 

Na gelang van dr. Hermann se toespraak, 

het die GHA besluit om ‘n spesiale kategorie 

vir ons digters te skep: Arbeid adel. 

 

Dié gedigte gaan in ‘n unieke bundel oor 

werk gepubliseer word, geborg deur 

Solidariteit. Deur die unieke bundel, gaan 

ons digters help om ons jongmense hoop, 

deur ‘n nuwer waardeering vir werk, te gee. 

 

 
 

Dis ses dae se sweet in aangesig, dis tyd om werk te verrig 

Dis rus op dag sewe, dis dank, want Hy’t gegewe 

Dis spierkrag en breinkrag, dis werk vir elke dag 

Dis arbeid, dis adel, dis werk, dit maak sterk 

 

Of jy strate vee of bou, somme maak of slote grou 

Of jy regspreek of regmaak, gesond maak of harte raak 

Of jy klasgee of oudit, buite werk of in die kantoor sit 

Of jy student of meester is, of terugploeg wat gegee is 

 

Dis nooit te klein, dis vir Hom groot en rein 

Dis elk se vermoë wat volmaak is in sy oë 

Dis anders gegewe, maar gelyk voor ons Here 

Dis gawes, nie klas; dis roeping, nie ras 

 

Met raswette word werk gekeer 

Met kwotas word jonges gekeer om te leer 

Met plundering word werk doodgemaak 

alMet raspolisie word ek vreemd gemaak 

 

Ek laat my nie onderkry; ek werk, want in Hom is ek vry 

Ek ken van opstaan; ŉ Boer maak ŉ plan 

Ek weet van hard werk, krag by die Here en kerk 

Ek kan terugbons, want self sal ons 

 

Met sweet het ek gebou aan ŉ ossewa 

Met my hande ŉ kanon wat Engelse verja 

Met ploeg en skaar die land bewerk 

Met ywer dorpe gebou en in die middel ŉ kerk 

 

Met dink is kennis oopgebreek 

Met geloof is die liefde gepreek 

Met kop, harte en hande is ŉ toekoms gebou 

Met liefde vir kinders, man en vrou 

 

Ons krag om te werk is in helpmekaar 

Ons dra mekaar al is dit swaar 

Ons beloof, hier’s my hand 

Ons is nie alleen, ons het ŉ band 

 

Ons help jonges leer, want kennis is mag 

Ons ware opdrag is die volgende geslag 

Ons is rentmeesters, ontvang van die verle’e 

Ons moet verbeter om vir die toekoms te gee 

 

Die toekomswapen se naam is werk 

Want arbeid adel, werk maak sterk 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Die Naaswenner van die 2022 Digbundel, Stemme uit 

die Suiderland XVII, Andries Fourie (r), ontvang sy 

sertifikaat en wengeld van dr. Dirk Hermann (l), 

Beskermheer van die Genootskap vir die Handhawing 

van Afrikaans. 

 

Riaan Alkema van die GHA, open Glansgeleentheid 

2022. 

Sang en voordrag het geensins tekort geskied by die Glansgeleentheid 2022 nie. Hier is die sangduo Cindy Nel en 

Shanel Steenkamp, besig om die gehoor te vergas met My Ouma Sera.  

Janpetrus Syen (inlas) het ‘n voordrag gedoen van Piet Swanepoel se Marico Mampoer-gedig. 

En die selfpublikasie BOEKPRYS 

WENNERS is  
Tien spesiale pryse is aan aspirantdigters toegeken by 

Glansgeleentheid 2022. Hierdie pryse wat die weg help 

baan vir die selfpublikasie van ‘n eie digbundel, vorm 

deel van die doelstellings wat die Genootskap vir die 

Handhawing van Afrikaans nastreef. Die wenners het 

almal gedigte wat reeds gepubliseer is in verskeie 

volumes van Stemme uit die Suiderland. Die pryse was 

geborg deur Groep 7 Drukkers. 

 

 
WENNERS 

  Alcantara Watson  Daan de Swardt 

  Anelda Badenhorst  Elizabeth Pretorius 

  Anita van der Walt  Gerda Saunders 

  Christel Jordaan  Leon Fourie 

  Connie Boshoff  Taai Bonthuys 

 

 

 

 

 

 

 


