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Abie Johnny
LOFTUS MARAIS 

geen afbeelding kan eerlik wees nie tog spring 
selfs die haai-hoe-outentiekste wit ver-
wondering ’n etnografies noue blik soms 
vry soos ek soos hy soos wat ek nie perfek kan lees nie:

’n du van neus en hare krul en plooie (vou 
die tyd die kuns die politiek ons uit onsself uit?) 
én ’n mond wat byna-byna (maar tog nie) 
homself onthul 

is die portret hier van belang die een wat in sy oog se kaatsing 
hang? en wat weeg in sy wang waaroor ek moontlik 
nie die reg het om te sê nie dat in dáár-
die sak-na-ken-toe die begin van glimlag lê?

vind jy die “ons” die e in “onse” dalk aanmatigend 
meneer die teoretikus? maar wat ek wil beslis is dit: 
’n eiening bestaan wat wel die teendeel is van iets besit
die ommekeer van neergepen

al wat ’n kort gedig oor ’n gesig kan sê is: jy 
vir jou wil ek leer ken
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Die pastoor
VALIANT SWART

Pastoor Vader-van-ons-almal staan op die sypaadjie en twyfel
oor iets uit ’n verslete traktaatjie en ’n teksvers in sy Bybel
hy vermaan voetgangers stroef teen allerhande euwels
strydwaens suis verby na die Tempel op die heuwel

dis ’n vreedsame middag waar algar hom barmhartig gesind sy
met sy predikasies gaan dit voor die wind en sy kudde gedy
die tortelduiwe koer en die karre steek arms uit in die wegry
en vroegskemer bereik hy die huis waar hy kos en kamer kry

na Sewende Laan gaan hy op sy knieë en lê sy kop neer
en so net voor twaalf droom hy vir die soveelste keer
hoe hy en die ander elf by die Langtafel aansit
en hulle Sy voete was en Hy hul hoofde salf en saligheid toebid

by die Tempel op die heuwel klingel registers al flink
toe sy oggendpsalm weerklink op die wind
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Sylvester se kleinkind 
RIANA SCHEEPERS 

Kyk maar, almal van julle wat wil kyk
ek is orraait
ek is Sylvester se meisiekind

Ek is die een met die stukkende knieë 
omlat ek nie effentjies is nie
ek skrik nie
ek klim boom en doen katsekwaad

Kyk maar, almal van julle wat wil kyk
ek is orraait
ek is Sylvester se slimkind

Ek is die een wat weet van dinge
ek luister na die wildewragtag wat sing
ek gaan haal hom uit sy nes
pluk sy vere en vreet hom op

Kyk maar, almal van julle wat wil kyk
ek is orraait
ek is Sylvester se meisiekind
sy slimkind
sy liefkind
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Kaalvoet
KOOS KOMBUIS

die stad is my vader
die nag is my ma
elke oggend is leeg
soos die vrae wat ek vra
ek is kaalvoet gebore
kaalvoet gaan ek sterf
geslagte se seerkry
is al wat ek erf
 
moet ek sing vir my slaapplek?
moet ek dans vir my kos?
moet ek toe-oë baklei
tot die honger my los
en ek eindelik, moeg
van probeer loop teen die wind
my kop neerlê in slaap
waar ek kan droom
 soos ‘n kind?
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Skipskop Krismis 1984
LOUIS J VAN VUUREN 

my oë word weer
helder soos water  
seewater viskraal 
kolstert, pens-en-derms en seventy four
is ek gegooi of is ek laat val? Ek dra die

skarlaken kroon 
gesny uit papier
dis ek – Pepsie 
eens koning van vywers, toe gesny uit my plek
my hoed is ’n flaproos teen die Overberg se dal

envoi
helder soos water
helder soos water
swaar dra, al aan die eenkant,
vat jou goed en trek!
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Usher
RONELDA S KAMFER

Jy staan nie ’n kans nie
Die wêreld lock ’n load
die dag wanneer jy gebore word
Jy kom by dieselfde roadblock
tot stilstand
waar jou ma en pa gestop was
En die mans wie besluit het
hulle moet hulle skoene
uittrek en hul koppe
direk in die rigting van
die son moet draai
Jou ma leer vir jou 
watter klippe jy moet optel
en hoe om te baklei
as hulle kom vir jou

Anders staan jy nie ’n kans nie
nie in die wêreld nie
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Altyd hoop
BIBI SLIPPERS 

dis altyd oggend êrens
daar is iets te make uit die as
daar’s nog heelwat hoepels
en knieknoppe en hanslammers,
verjaarsdagkoeke, wit rokke,
gerugte van reën en ruikers
daar is soms appels 
en partymaal brood
hier en daar selfs geel
tussen die grys
daar is altyd asem
totdat alles asem is
meestal maanlig
altyd hoop
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Marié Stander

Die afgelope 16 jaar bly ons in die prentjie-mooi dorpie, Jamestown, net buite 

Stellenbosch. As ’n portret- en figuratiewe kunstenaar vind ek inspirasie in die mense 

en hulle stories. My lewensgroot tekeninge is geskep met ’n kombinasie van houtskool, 

ink en droë pastel. Ek is obsessief oor die spel van lig en donker – daarom gebruik ek ’n 

beperkte kleurpalet en konsentreer meestal op tonale kontras. Saam met die taktiele en 

onmiddelikheid van die medium, gee houtskool ’n intens emotiewe kwaliteit aan my werk. 

Ek het 26 lewensgrootte portrette gekies wat gereduseer is, vir dié boek, Onse Mense 

Twee. Die werk word gepubliseer saam met digkuns wat spesiaal en onafhanklik deur 

26 Suid-Afrikaanse digters vir elke kunswerk geskep is.

Marié van Reenen-Stander

www.mariestander.co.za

Baie dankie

Hierdie boek sou nie moontlik gewees het sonder dié groep spesiale mense wat my 

passie van kreatiewe skepping deel nie:

•	 Die mense van Jamestown, julle stories en menswees sal my altyd inspireer.

•	 Die digters, wat elk met soveel empatie my kunswerke tot ’n ander vlak van

  interpretasie verbeeld het. Dankie vir julle onkondisionele deelname, dit is vir 

 my só ’n groot eer.

•		Monica Ross, wat weer met soveel passie en kreatiwitiet die digkuns saamgestel het.  

 Dankie vir jou deurlopende leiding en kreatiwiteit.

•		Marius Roux, vir sy kundigheid en unieke styl in die ontwerp van die boek.

•		My man en seuns vir julle geduld, ondersteuning en entoesiasme met die projek.

•		 Sanlam Privaat Welvaart vir julle geloof en volgehoue ondersteuning in die skep van  

 ook ’n tweede boek.


