
Vroegherfs – NP van Wyk Louw 
Natuurbeeld in alledaagse lewe: Begin van herfs in die Boland 

1. Die jaar word ryp in goue akkerblare, metafoor: seisoene verander=natuurdinge word ryp 
 

2. in wingerd wat verbruin, en witter lug minder blou, suiwering  
 
3. wat daglank van die nuwe wind en klare metafoor: herfswind en son spoel lug skoon 

anders as die warm somerswind, vernuwing 
4. son deurspoel word; elke blom word vrug, Rypwordings- en stropingsproses in die natuur 

rypwording 
5. tot selfs die traagstes; en die eerste blare val proses nie kanselleerbaar nie 
 
6. so stilweg in die rookvaal bos en laan, Enjambement (r. 5-6): visualiseer blare wat val  
 

7. dat die takke van die lang populiere al  

konnotasie: helder (nie donker en swaar nie, vroegoggend) 
8. teen elke ligte môre witter staan. L: Blare val en son op kaal stamme skyn=lyk wit 
skakel met “witter lug” (r.2) F: simbolies van suiwer en rein 
9. O Heer, laat hierdie dae heilig word: wending: uitroep (beklemtoon dringendheid) 
F: herfstyd: moeilike tyd (word gestroop van dinge waarop hy voorheen trots was)  

10. Laat alles val wat pronk en sieraad was verfraaiing (skakel met blom – r.4) 
 

11. of enkel jeug, en ver was van die pyn; Assosiasie: voortvarend, gebrek aan rypheid  
 

12. laat ryp word, Heer, laat u wind waai, laat stort Herhaling beklemtoon dringendheid 
Sluit aan by “val” (r.5&10), maar meer intens 

13. my waan, tot al die hoogheid eindelik vas valse indruk van jouself 
teenoorgestelde van hoogmoedigheid, Skakel met “vrug” (r.4)  

14. en nakend uit my teerder jeug verskyn. skoon, suiwer Skakel met “witter” (r.2&8)  
15.   



Vroegherfs 

 
Die belangrikste gegewe waarmee in “Vroegherfs” omgegaan word, is die voortdurende proses van 
verandering in die natuur. Alles in die oktaaf staan in die proses van voortdurende beweging; dus: ’n 
wordingsproses. Die jaar word ryp; die wingerd verbruin; witter lug wat deur die son deurspoel word; 
elke blom word vrug. Hierdie wending of verandering word waargeneem in konkrete natuurdinge, 
soos die akkerblare, wingerd, lug, blomme en blare wat val.  

In die eerste kwatryn gaan hierdie verandering telkens met kleurwisseling gepaard. Opvallend in die 
oktaaf is die woorde wat die beweging aandui: “deurspoel”, “val.” Verder val dit op hoe die rustige en 
geleidelike veranderingsproses in die natuur op meer as een wyse verstegnies ondersteun word. Die 
enjambemente verseker ’n vloeiende versbeweging: “die lug/ wat daglankdeur die son deurspoel 
word”; “die blare val/ so stilweg ...” Die vloeiende versbeweging word ook aangehelp deur die 
assonansie (die herhaling van die lang aa-klank).  

In die sestet word die natuurwaarneming van die oktaaf verinnerlik in die vorm van die gebed en deur 
die gedrae gebedsatmosfeer. Die digter vra dat “hierdie dae heilig word”, m.a.w. dat hierdie oorgang 
van somer na herfs vir hom ’n dieper betekenis moet verkry. Dan, na die dubbelpunt bekragtig hy dié 
versoek. Die geestelike groei waarvoor gevra word, val nou saam met die rypwordingsproses wat in 
die natuur plaasvind.  

Opvallend in die sestet is die talle terugkerende motiewe. As die digter in die eerste tersine sê : “laat 
alles val wat pronk en sieraad was”, slaan dié woorde terug op die eerste blare, die “goue akkerblare”, 
maar nou betrek op sy eie lewe. Ook die motief van die wind keer terug, wanneer die digter sê; “Laat 
u wind waai”. In reël 14 vra die digter dat hy tot naaktheid gestroop word, net soos die populiere se 
takke “witter”, dus suiwerder, reiner gestaan het. Hy wil dus van alles wat oneg is (“die pronk en 
sieraad”, die “waan” en “hoogheid”) gestroop word. Hierdie suiweringsproses gaan egter met pyn 
gepaard, want pyn word gesien as die voorvereiste vir die innerlike groei.  

  



Uiterlike en innerlike bou: 

• Italiaanse/Petrarkaanse sonnet 
• Twee kwatryne wat ’n oktaaf vorm waarin ’n natuurbeeld beskryf word (die begin van 

herfs) 
-1ste kwatryn: suiwering en vernuwing vind plaas. Vol wordende dinge. 
-2de kwatryn: die stroping van die populiere vind “stilweg” plaas; die stroping is ’n proses – 

elke môre is daar meer wit tussen die takke te sien; groei na wit en ligter dinge word 
voorgesit tot aan die einde van die oktaaf. 

-oktaaf word afgesluit met ’n punt. Simboliseer die einde van die natuurbeeld.  
• Twee tersines wat sestet vorm waarin wending voorkom en verdieping of toepassing 

van oktaaf voorkom (geestelike stropings- en rypwordingsproses) 
-gebed: spreker vra dat daar ’n stropingsproses in sy lewe – net soos in die natuur – 

plaasvind, wat sal lei tot vernuwing en suiwering. Hy vra dus om geestelik “ryp” te 
word. 

-1ste Tersine: vra die here om hom te help om nederig te wees, want so sal hy meer kan 
bereik. 

-2de Tersine: fokus op die rypwording: die spreker vra dat iets nederigs en vir altyd uit sy 
positiewe eienskappe van sy jeug moet ontwikkel. 

• Rymskema: abab cdcd efg efg  
• Vyfvoetige jambiese versmaat (behalwe r. 7)  

Stemming/toon: 

Verhewe, ernstige toon (aangehelp deur aa-assonansie). Sluit aan by sestet (die gebed) en             
sonnetsiklus “Gebed…”  

Tema: 

• die proses van rypwording, suiwering en vernuwing in die mens se lewe 
• Die mens moet gelouter word voordat hy (ten volle) vrug kan dra en geestelike              

rypheid kan bereik.  
  



Aantekeninge oor spesifieke reëls (addisioneel): 

 

Oktaaf: 

 
 

Sestet: 

 

Eerste tersine: 

 

Tweede tersine: 

 

  



Vroegherfs vrae en antwoorde  

1. Die jaar word ryp in goue akkerblare, 
2. in wingerd wat verbruin, en witter lug 

3. wat daglank van die nuwe wind en klare 
4. son deurspoel word; elke blom word vrug, 

5. tot selfs die traagstes; en die eerste blare val 
6. so stilweg in die rook-vaal bos en laan, 
7. dat die takke van die lang populiere al 

8. teen elke ligte môre witter staan. 
9. Heer, laat hierdie dae heilig word: 

10. laat alles val wat pronk en sieraad was 
11. of enkel jeug, en vér was van die pyn; 

12. laat ryp word, Heer, laat U wind waai, laat stort 
13. my waan, tot al die hoogheid eindelik vas 
14. en nakend uit my teerder jeug verskyn. 

November 2014 vraestel 
1. Herlees versreël 1-5. 

1.1 Skryf ’n frase neer wat dui op die onstuitbaarheid van die natuur. 
“tot selfs die traagstes” 

1.2 Watter frase dui op die letterlike stroping in die natuur? 
“die eerste blare val” 
 

2. Benoem die beeldspraak wat in versreël 4-5 voorkom. 
Personifikasie (traag verwys na ’n menslike eienskap) 
 

3. Haal die woorde aan wat die wending/toepassing van die gedig inlui. 
“O Heer” (r.9) 
 

4. In die eerste reël gebruik die spreker die beeld van goue akkerblare. Skryf die woord in 
versreël 9-14 neer waarmee hierdie beeld skakel. 
“sierraad”/”pronk” 
 

5. In versreël 12-13 kom omgekeerde woordorde voor. 
5.1 Wat is die funksie van die omgekeerde woordorde? 

Die dringendheid word visueel voorgestel. 
5.2 Watter invloed het die omgekeerde woordorde op die beskrywing van die 

stropingsproses? 
Dit beklemtoon die woord en maak die impak meer kragtig. (dit dui op die 
noodsaaklikheid dat elke mens deur hierdie proses moet gaan) 
 

6. Wat is die boodskap van die gedig? Is die boodskap relevant vir die tiener van vandag? 
Motiveer jou antwoord. 
Die boodskap van hierdie gedig is dat elke mens geestelik moet groei deur sy lewe. 
Ja, dit is relevant vir die tieners van vandag. Die spreker en tieners worstel met 
dieselfde probleme. Dit is belangrik om die regte prioriteite te hê. 

Maart 2016 vraestel: 
1. Watter soort eindrym kom in versreël 1-4 voor? 

Kruisrym 
 

2. Benoem die beeldspraak in versreël 1 en dui aan hoe versreël 11-12 by dié beeld in 
versreël 1 aansluit. 
Metafoor: dit dui daarop dat die natuur vernuwing ondergaan. 



 
3. Watter woord in die oktaaf dui op die rypwordingsproses in die natuur? Gee bewyse 

uit die oktaaf dat die seisoene verander. 
“word” 
“eerste blare val”/”elke blom word vrug”/”wingerd wat verbruin” 

 
4. Watter funksie verrig die herhaalde gebruik van die woord laat in versreël 9-12? 

Dit sluit aan by die gebed. Die spreker vra dat iets in sy lewe moet gebeur. 
 

5. Wat is die versoek van die spreker in versreël 10? 
Om van jeuglike oppervlakkigheid gestroop te word. 

Maart 2012 vraestel: 
1. Gee twee feite oor die innerlike bou van die gedig. 

Bestaan uit ’n oktaaf (r. 1-8) en ’n sestet (r. 9-14).  
’n Wending vind plaas in r. 9 na die oktaaf. 

 
2. Verduidelik die tweeledige stropingsproses wat hier ter sprake is. (twee feite) 

Die oktaaf verduidelik die stropingsproses in die natuur (“eerste blare val”). 
Die sestet is toepassing van die oktaaf op die mens. Dit is ’n gebed waarin die 
spreker geestelike rypwording versoek. 

 
3. Verduidelik hoe leestekens in die gedig bydra. (drie gemotiveerde feite) 

Die dubbelpunt (r.9) dui daarop dat ’n verklaring moet volg. 
Die komma (r.12) beklemtoon die gebed. 
Die kommas in die sestet skei die versoeke in die gebed van mekaar. 

November 2012 vraestel: 
 

1. Haal ’n frase uit versreël 1-4 aan wat aansluit by die verwagting wat die titel skep.  
“die jaar word ryp”/”goue akkerblare”/”nuwe wind” 
 

2. Wat wi die spreker vir ons sê met die woorde “elke blom word vrug” en hoe sluit dit 
by die tema aan? 
Die blomme verander in vrugte. Daar vind dus groei plaas. 
 

3. Skryf een woord uit versreël 5-8 neer wat op stadig/onwillig dui. 
“traagstes” 
 

4. Haal ’n frase uit die oktaaf aan wat by die stropingsproses van die natuur aansluit. 
“eerste blare val”/”die takke...witter staan” 
 

5. Waarom is die gebruik van die dubbelpunt in versreël 9 funksioneel? 
Die dubbelput dui aan dat ’n verklaring gaan volg. 
 

6. In versreël 12-13 kom ’n metafoor voor. Verduidelik die funksie daarvan. 
Die metafoor sluit aan by die natuurbeeld in die oktaaf. Dit dui daarop dat die 
wind (wat in ’n christelike konteks na die gees kan verwys) die mens suiwer. 
 



7. Wat word versreël 9-14 in ’n sonnet genoem? 
seset/verdieping/sestet/toepassing 
 

8. Motiveer of die oktaaf (versreël 1-8) effektief in versreël 9-14 toegepas word. 
Dit is effektief. Die gedagtes in die oktaaf sluit aan by die sestet se toepassing. 

 

Versjoernaal vrae en antwoorde: 
Vrae: 249 

Antwoorde: Bladsy 315 en 316 

Of gaan hierheen vir versjoernaal antwoorde: http://www.academia.edu/36821874/VROEGHERFS  

 

http://www.academia.edu/36821874/VROEGHERFS

