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eerste worp
T.T. Cloete

1. DIE TITEL: (Pre-lees)
Bespreek die moontlike betekenis van die titel

Wat sê die woordeboek?
werpskyf [-skywe] Ronde skyf wat geslinger word in
atletiek, diskus.
werp (ww.) [ge-]
1. Gooi, slinger.
worp (s.nw) [worpe].
1. Afstand wat iets gegooi is.
2. Handeling om iets te gooi.

TITEL: Die eerste gooi / eerste handeling

2. Konteks
BEHOEFTE AAN ONGUNSTIGE WEERS- EN ANDER OMSTANDIGHEDE

Die land het teveel
aan ryk boere met Ford
en Fordson te veel halfgeleerde sportiewe studente
studeer aan te veel universiteite met te veel sosiale personeel
te veel is die somerdae en te kort
is die winters dun is die herfs vals die lente.
Die land het te veel binneland te veel olifant en leeu
en te min watervoëls te min mere en koue poel
met swane niks steur
die voetbalson nie as hulle vleis braai sneeu
dit nooit geen mis spoel
soos melk teen die ruite nie geen sprokies gebeur

in woude nie. Daar is te veel koerante
en koerantsterre soos hoere en moordenaars
te veel onmonargale koninginne en trompoppies
te veel annalante joollieste te vele sonnante
mercedese te veel minnaars
en ministers met hulle adjunkte en ander snoppies.
Daar is te min skilderye en boeke
en te min koue en kaggelvuur maande aanmekaar
skyn die son daar is geen verbeeldingryke ommekeer
van seisoene en menings nie geen donker hoeke
teen storms nie te min storms te ver uitmekaar
lê hemel en aarde met tussenin te veel mooi weer.
“Nuus uit die binneland” hou ook verband.

3. Die digter

T.T. Cloete
(1924-2015)

TT Cloete
• Gebore 1934 naby Vredefort
• Begin in Graad 8 gedigte skryf
• Studeer teologie aan die UP; doen polio op in sy eerste
jaar
• Vir 2 jaar feitlik bedlêend en lees geweldig baie
• Ingeskryf vir ‘n graad in tale & verwerf ‘n MA in Afr.-Ndl.
aan die PU vir CHO
• In 1953 verwerf hy ‘n doktorsgraad in Nederland onder
NP Van Wyk Louw
• Was vir 30 jaar dosent aan huidige Noordwes Universiteit
• Eerste digbundel (Angelliera) op 56-jarige ouderdom
gepubliseer
• Daarna Jukstaposisie, Allotroop, Idiolek, Driepas, Met die
aarde praat , Uit die hoek van my oog, Onversadig en
Karnaval en Lente.
• Het ook gewerk aan die omdigting van die Psalms.

4. Die bundel: Uit die hoek van my oog (1998)
• Plaas klem op perspektief en die feit dat Cloete
deurgaans laat blyk dat sy poësie sy perspektief

weergee van dit wat hy waarneem.
• Dit dui egter ook op die idee dat die mens die
skepping figuurlik gesproke slegs “uit die hoek van
sy/haar oog” kan waarneem, met ander woorde dit
nooit ten volle kan begryp of omskryf nie.

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
(INTERTEKSTUALITEIT)

Strofe 1: ons het nie ...

1. ons het nie ou katedrale en kastele nie,

2. geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie.

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
4. ons het nie groot metropole nie.
3. Die min wolke wat ons het, is yl versprei.

5. ons is sonder groot donkergroen woude.
Kultuur × natuur
6. dun is ons geskiedenis met min groot name

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
Strofe 2: 7. soos beethoven
Beethoven: klassieke komponis
Ludwig von Beethoven
(1770−1827) Beroemde Duitse
komponis: nege simfonieë, 32
klaviersonates, 16 strykkwartette,
ensovoorts.

https://www.youtube.com/watch?v=kSEi9QL0Qc

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
... of dante
Dante Allighieri (c1265−1321), gewoonlik
Dante genoem. Groot Italiaanse digter van die
laat-Middeleeue, het in Florence gewoon. Sy
meesterstuk, die Divina Commedia (Heilige
Komedie) word as die beste letterkundige werk
in Italiaans en as een van die groot klassieke
werke ter wêreld beskou.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=br3dVIfdxl0

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
8. of rembrandt ...

Rembrandt van Rijn (1606−1669):
Beroemde Nederlandse skilder; hy
word as een van die heel grootste
skilders van alles tye beskou. (Hy
was die enigste Hollandse skilder
wat sy werke met sy voornaam
onderteken het.)

https://www.youtube.com/watch?v=PO
l-i3qLMVg

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig

... of bramante

Italiaanse argitek tydens
Renaissance

https://www.youtube.com/watch?v=UZ
onD0vuDAE

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
Pleonasme: onwerklike drome

Strofe 3: 9. ons het min onwerklike sagte drome

Funksie van
alleenplasing van
strofe?

Die kultuur- en natuurrykdomme van ander vastelande is ’n onwerklike,
sagte droom vir ons hier in Suidelike Afrika.

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
wending

Strofe 4: 10. maar ons het uitgestrekte woestyne

Die wind waai baie sterk, maar die diep wortels van die
bome keer dat dit omwaai (dit skop dus vas).

10. en krom grys bome wat houtbeen vasskop
11. in die droë sand en koets teen die son
Metafoor en personifikasie

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig

Strofe 5:

13. ons het baie droë lope

14. en oerrivierbeddings met ou inheemse name
15. soos gourits en storievertelname soos skrij
16. of kameelsleep en lijersdraai

STORIEVERTELNAME

Skrij: In die Kgalagadi het die
boorgate, Dertiende en Veertiende
boorgate, oorspronklik die name,
Grootskrij en Kleinskrij, gehad.

Kameelsleep: Die storie hieroor is dat die laaste
vrylopende kameelperd daar doodgeskiet is en
dat dit toe met donkies gesleep is tot in
Betsjoenaland (vandag Botswana).

Lijersdraai: Die oorsprong van die naam: Die
draai wat die rivier daar maak, lyk soos ’n baba
se doek (“luier”) as dit vasgesteek is.

Agtergrondinligting
“Reste naby aan die eerste worp” Dit verwys na die
Vredefortkoepel waar T.T. Cloete grootgeword het.

Wieg van
die
mensdom

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig

Strofe 6:
17. en baie reste naby die eerste worp

Alleenplasing

(kontras met min r. 9)

18. by wêreldseinde in die suisende stil nag
Enjambement tussen r. 17 en r. 18
verbind die begin aan die einde
van die wêreld.

Vredefort-koepel
/metaforiese verwysing na
die skepping

Ontleding van die slotreëls van “eerste worp”

fossielskreeu = terugverwysing na ‟reste”

fossiel = geen geluid ×
skreeu = geluid
Oksimoron??

• 19 hoor jy die jakkalse se fossielskreeu
Die jakkals (inheems tot Afrika)
word beskou as ’n oerspesie.

• 20 iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag
•
•
•

Die jakkals is angstig en dit klink
of hy tjank.
“primitiewe spotlag”: so primitief
soos aan die begin van die
skepping.
Dit klink ook soos iemand wat
spot.

Deur
eindrym
word “lag”
ook verbind
aan “nag”.

Ontleding van “eerste worp”
• In die gedig word talle teenstellings gebruik om ten einde
die groot teenstellende konsepte van lewe teenoor dood
(begin teenoor einde) in verband met mekaar te bring.
• Die breed uitgewerkte teenstelling in die gedig is tussen
Europa en Suider-Afrika en wat elkeen verteenwoordig:
– Europa word uitgebeeld as ryk aan kultuur, geskiedenis, ens. en
hierteenoor word Suider-Afrika uitgebeeld as nader aan die oorsprong
(die skepping of die prehistoriese), omdat SA nog meer ongerep en

nader aan die geharde natuur is.

• Talle ander teenstellings kom in die gedig voor.

eerste worp (eerste handeling)
`n visuele blik van die gedig
Tema:
Afrika en daarmee saam SuidAfrika is uniek en beskik oor
eienskappe wat nie in Europa
(die Weste) gevind kan word nie
– ironies is die ‟eerste worp” in
Afrika gedoen en selfs wanneer
die wêreld eindig sal die dier en
mens se klank oor Afrika
weerklink.
`wie laaste lag = skoppensboer`
primitiewe spotlag?

AKTIWITEIT
OPDRAG 1:
• Stel ‘n kontekstuele vraag op oor “eerste worp” wat voldoen aan die
vereistes van die KABV.
• Verskaf ook die memorandum.
(10)
OPDRAG 2:
Formuleer ‘n literêre opstel oor “eerste worp”.

(10)

2. Die formulering van die literêre opstel
Die volgende moet in gedagte gehou word as ’n literêre opstel geformuleer
word:
• ’n Stelling moet binne die vereistes van die KABV gemaak word.
• Daarna moet die werkwoord, wat die vaardigheid vereis, gegee word. (Bv.
bespreek/kontrasteer/hoe ontwikkel/kritiese bespreking van/evalueer/
waardeer)
• Dit word gevolg deur die lengte van die literêre opstel.
• Daarna word die verskillende literêre aspekte waaraan die leerders
aandag moet gee of die manier waarop die inhoud beperk word, gegee.

Teenstellings tussen Suid-Afrika en ander wêrelddele –
Moontlike literêre opstel
r. 2 & 13: Die bevaarbare riviere van die ander wêrelddele word
teenoor die droë lope van Suider-Afrika gestel.
r. 2 & 14: Die bevaarbare riviere word teenoor die oerrivierbeddings
van Suider-Afrika gestel.
r. 3 & 10: ander wêrelddele ontvang baie reën, teenoor Suider-Afrika
wat ‘n uitgesterkte woestyn het.
r. 3, 13 & 14: baie reën, teenoor die droë lope en rivierbeddings met
min water.
r. 4 & 10: groot metropole, teenoor ons uitgestrekte woestyne.
r. 5 & 11: Die donkergroen woude word gestel teenoor die krom grys
bome.
r. 6 & 14: Die ander wêrelddele se baie groot name word gestel
teenoor Suider-Afrika se ou inheemse name.
r. 6 & 17: Die uitgebreide geskiedenis van die ander wêrelddele
word gestel teenoor die baie reste na aan die eerste worp – die ryk
geskiedenis wat die natuur vertel.
r. 7 & 15: Dante se letterkunde teenoor die stories wat Suider-Afrika
se plekname vertel.

Bronnelys

1. Verse in my Inboks: ‘n Poësie handleiding vir Afrikaans
Huistaal, Graad 12 – saamgestel deur Philna Scholtz en Elza
Vorster.

2. Vlymskerp Onderwysersgids: Sukses met Verse in My Inboks
– Saamgestel deur Adinda Vermaak en Marieta Nel
3. Voorgeskrewe gedigte: Afrikaanse Huistaal Graad 12: Ihette
Jacobs-Senekal (PowerPoint-aanbieding)

