
Eerste worp – T. T. Cloete

• Woordeskat
• worp – gooi / werp / handeling / aksie
• katedrale – kerke
• kastele – paleise
• bevaarbaar – waarop groot bote kan vaar nie
• yl – dun
• metropole – stede
• koets –
• reste - oorblyfsels 



Verstegniese aspekte

• R 1 – alliterasie : katedrale en kastele

• R 2 – alliterasie : breë riviere bevaarbaar

• R 3 – alliterasie : wolke wat

• R 6 – inversie : dun is ons geskiedenis

• R 9 – alleenplasing : ons het min onwerklike sagte 
drome

• R 11 – metafoor : houtbeen & personifikasie : bome 
wat vasskop

• R 12 – personifikasie : (bome wat) koets teen die son

• R 18 – alliterasie : suisende stil 



Ontleding van Titel

• Eerste – aan die begin / aanvanklik / voor

• Worp – afgelei van die woord : werp, wat beteken 
om iets te gooi (amper soos n dobbelsteentjie). Jy 
weet nie wat om te verwag nie.

• Hier dui dit op die Skepping toe die Noordelike 
Halfrond (Europa) en Suidelike Halfrond 
(Suidelike Afrika) geskep het. 



Strofe 1 : Wat het Europa gekry?

EUROPA                               SUIDELIKE AFRIKA

• katedrale en kastele                 *  geen katedrale en kastele

• breë bevaarbare riviere           *  periodiese of episodiese  

riviere

• baie wolke en wyd versprei    *  min wolke en yl

• impliseer hoë reënval              *  lae reënval 

• het donkergroen woude         * geen woude – Savannas

• baie geskiedenis                       * min geskiedenis

• wêreldwye bekende mense    * min bekende mense



Wat het Europa?



Strofe 2 : Wie is die bekendes?

• Ludwig von Beethoven (1770 – 1827) – Duitse 
komponis en pianis. Hy is een van die 
komponiste wat die meeste bewonder word. 
Teen 1814 was hy feitlik heeltemal doof. Na hy 
doof geword het, komponeer hy Missa 
Solemnis en sy Neënde Simfonie. 



Die bekendes (vervolg)

• Dante Alighieri (1265 – 1321) – Italiaanse digter, 
morele filosoof en politieke denker.

• Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669) –
Hollandse skilder. Hy word beskou as een van die 
grootste visuele kunstenaars in die Geskiedenis van 
Kuns.

• Donato Bramante (1444 – 1514) – Gebore as Donato di 
Pascuccio d’Antonio was ‚n Italiaanse argitek. Sy planne 
vir die St. Peter’s Bassalika was die basis van die 
ontwerp wat deur Michelangelo voltooi is



Die Bekendes



Strofe 3 : Ons drome?

• Die versreël is alleen geplaas (alleenplasing).

• Dit trek onmiddellik die leser se aandag – belangrike 
inligting.

• Hier in die Suidelike Afrika het ons nie natuurrykdome 
en kulturele rykdom soos in Europa nie.

• Vir ons is dit onwerlik  - ons droom net daarvan. Sagte 
dui aan dat ons nie juis daaroor uitgestres is of ons 
daaroor bekommer nie



Strofe 4 & 5 : Wat het ons in Suidelike 
Afrika en waarmee kontrasteer dit in 

Europa?

• SUIDELIKE AFRIKA             * EUROPA

• uitgestrekte woestyne            * donkergroen woude

• son wat ongenadiglik is          * wolke wat beskerm teen die 

son

• droë lope / oerriviere              * breë bevaarbare riviere

• interessante plekname            * bekende mense  



Wat het ons in Suidelike Afrika?



Strofe 4 (vervolg) :Verduideliking van 
die Plekname

• Gouritz – oorsprong van naam is onbekend. Dalk kom 
dit van die Griekwa-woord : vuil

• Skrij – Kalahari Gemsbok Nasionale Park (Kgalagadi) se 
13de en 14de watergate. Aanvanklik was dit Grootskrij 
en Kleinskrij genoem. Die naam is verander, want skrij 
vertaal in Engels beteken diarree. ‚n Reisger se beeste 
het diarree ontwikkel nadat hulle die tsama 
(waatlemoene) geëet het en die water daar gedrink 
het. Die naam was as waarskuwing vir ander reisigers. 



Plekname (vervolg)

• Kameelsleep – Die laaste vrylopende kameel is 
glo hier doodgeskiet. Dit is daarna deur 
donkies na Betsjoeanaland (Botswana) 
gesleep. Die sleepsel wat agtergelaat is, het 
tot die naam gelei.

• Lijersdraai – Die draai wat die rivier maak, lyk 
soos die doek van ‚n baba wat vasgesteek is. 
Vandaar die naam.



Plekname



Strofe 6 : Alleenplasing

• Baie reste – dui op die Wieg van die Mensdom. Dit 
beteken dat die mens se ontstaan terug na Suidelike 
Afrika gevolg kan word.

• Eerste worp – sluit aan by die titel 
van die gedig. Hier dui dit dalk op 
die impakkrater wat die aarde 
getref het en in Suider Afrika (Vredefort) geland het. 
Die impak van die meteoriet het ‚n koepel gelaat 
waar lewe later ontstaan het. Op ‚n ander vlak dui 
dit op die Skepping.



Strofe 7 : Die einde van die wêreld
• Die wêreld se einde net soos die begin daarvan sal ook in 

Suidelike Afrika begin.

• Die Afrika nag is suisend en stil – terwyl die Europese nag 
besig is.

• Die Afrika-dier (jakkals), wat eintlik 

n oerdier is, se geskreeu sal jy kan hoor. 

Die woord fossiel herinner aan die reste.

• Die geskreeu klink soos ‚n getjank en soos ‚n primitiewe 
gelag. Dit herinner weer aan die begin van die Skepping –
primitief. Die gelag klink ook soos iemand wat die spot dryf.



So wat sê die gedig nou eintlik?

• Hoewel Suidelike Afrika eerste geskep is, het dit 
die Skepper goed geag om Suidelike Afrika van 
kulturele en natuurrykdom te ontneem.

• Daar is egter ander dinge wat in Suidelike Afrika is 
wat vir die mensdom tog belangrik is : die Wieg 
van Mensdom en die Vredefortkoepel.

• Verder sal die einde van die wêreld ook in 
Suidelike Afrika begin waar ons nog die oerdiere 
aantref en die oergeluide het.


