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Die Dag op Nuweland – Jeanne Goosen 
 
 

1  hoera en boland en haak vrystaat 
2    skree ons van die pawiljoen 
3  vir die rugbyspelers 
4   wat soos gestreepte haaie rondduik 
5  en na mekaar se boudvleise hap 
6   en ons kou grondboontjies en ons kake gaan 
7  op en af 
8   op en af 
9  ŉ maer meisie van swellendam 
10     brei mansokkies 
11  en soos ons boland en haak vrystaat skree 
12   brei sy al vinniger 
13  sodat ek senuweeagtig word 
14      oor die spoed 
15  waarmee sy die wol 
16   oor haar dun “dun” voorvinger stoot 
17  en ek my tong raakbyt 
18     oral op die pawiljoen 
19  spring mannetjies 
20    regop 
21   en die planke wip hulle weer terug 
22  en dan weer 
23    regop 
24   en ons kou grondboontjies en ons skree 
25  hoera boland haak vrystaat 
26      soos die rugbyspelers 
27  nou met toenemende venyn na mekaar gryp 
28   en alles later bloederig word 
29  en die gras mislikgroen regop staan 
30  dit begin reën 
31       en die blou reën was die bloed dieper 
32  in die gras 
33    die dag is pers en die son skyn oor alles 
34  toe die eindfluitjie blaas 
35    brul en skud die hele pawiljoen 
36  sodat die potsierlike hoedjies 
37   teen ŉ ontstellende spoed op en af 
38  op en af 
39   wip 
40    en die rugbyspelers dra die stukkende held 
41  skouerhoog en die held gryns 
42   en die meisie van swellendam9 
43  bêre haar breiwerk in ŉ sneeuwitdoekie 
44   en krap in haar neus 
45    die rugbyspelers dra die stukkende held 
46  tot voor my 
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Translation:  
 
A day at Newlands  
 
Hurrah and Boland haak Free State, we shout from the pavilion  
For the rugby players who dive around like striped sharks  
And snap each other’s bums  
And we chew peanuts and our jaws go  
Up and down, up and down  
A thin girl from Swellendam knits rugby socks  
As we shout exclamations of encouragement, she knits faster  
Until I get nervous about the speed with which she pushes the wool over her thin, thin forefinger  
And I bite down on my tongue  
Everywhere on the pavilion the supporters jump 
Straight up 
And the planks (seats) whip them back again, and then again 
Straight up  
And we chew peanuts and shout exclamations of encouragement  
As the rugby players grab each other with more venom  
Until everything gets bloody  
And the sickly-green grass stands upright  
It starts raining  
And the blue rain washes the blood deeper into the grass 
The day is purple and the sun shines over everything  
When the final whistle blows  
Roars and shakes the pavilion  
So that the funny hats whip at a startling speed 
Up and down, up and down, lift  
And the rugby players carry the broken hero, shoulder high  
And the hero grins  
And the girl from Swellendam puts her knitting away in a snow white napkin  
And digs in her nose  
The rugby players carry the broken hero in front of me  
 

Die Dag op Nuweland- Jeanne Goosen 

Satire/ satiriese gedigte  

Doel: dit ontmasker menslike swakhede (reveals human weakness), dwaashede (stupidity) of wantoestande 

en stel dit as bespotlik (humorous or derogatory)of belaglik voor. 

Die lesers kan dan daaroor nadink en word aangespoor (encouraged) om dit reg te stel 

‘n oordrewe uitbeelding (hyperbole) word gewoonlik gegee om die boodskap oor te dra; dus word ironie en 

hiperbool dikwels gebruik 

Snaaks manier wyn na Suid-Afrika se opsesie met rugby  
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Inhoud 

 Goosen spot met Suid-Afrikaners se buitensporige beheptheid met rugby (extreme obsession) 

 Die gedig is in 1971 geskryf toe rugby destyds die enigste nasionale sport was (during apartheid) 

 In die gedig word die idee van rugby as ‘n spel aan die kaak gestel 

 Daar word beurtelings gefokus op beide die spelers (die plesier van hulle fisieke stryd) en die 

toeskouers (hulle vermaak en inlewing in die spel)  

 NB Boland- exclamations of encouragement  

 Hierdie gedig handel oor ‘n rugbywedstryd op Nuweland. Die gedig wys hoe die skare hulle gedra en 

hoe party mense op hulle eie unieke manier op die wedstryd reageer ( skare-spectators) 

 WP span dra wit en blou reels  

 In hierdie gedig beskryf Jeanne Goosen in besonderhede haar omgewing en die atmosfeer in die 

skare in die stadion (stadium NB NEVER WRITE “stadium”) gedurende ‘n rugbywedstryd. Hierdie 

gedig beskryf hoe die geesdrif (spirit) van die toeskouers al hoe erger word soos die wedstryd 

aangaan.  

Jeanne Goosen 

Jeannette Helena Goosen was op 13 Julie 1938 in Parow gebore. Na haar skoolopleiding ontvang sy ‘n beurs 

van die Iniveriteit van Kaapstad en gaan studier radiografie.  

Die gedig se samestelling 

geen binding deur middel van strofes of rym nie, afwesigheid van interpunksie, en wisselende tipografie skep 

die indruk van wanorde en vormloosheid - soos ‘n rugbyspel vir die oningeligtes moet doen  

rugby blyk dus eienaardig, ongedissiplineerd en koddig te wees en dit word gespeel en bygewoon deur 

koddige mense (appears to be strange for people that don’t understand rugby) 

 wat op en langs die veld gebeur is onvoorspelbaar (unpredictable)  en gek (funny) en nie soos dit voorkom 

nie  

Struktuur  

 Die tipografie van die gedig beweeg vorentoen en agtertoe in ‘n onreelmatige (irregular) patron wat 

‘n mens aan die bewegin van die spelers in ‘n rugbywedstryd laat dink. 

 Die gedig se struktuur is so deurmekaar omdat die skrywer wou die spesifiek prentjies waarvan hy 

praat wou toon: 

 Formasie van die speelers- in ‘n rugbywedstryd speel die spelers van een kant van die veld na die 

ander. Hierdie patron word in die tipografie can die gedig getoon. Daar is nie ‘n formele struktuur in 

die gedig nie, maar die reels wys vir ons die manier waarop die rugbyspelers rugby speel.  

 Struktuur van die stadion- die verskillende vlakke in die stadion word aangetoon op die manier 

waarop die reels in verskillende vlakke in die gedig is. Die deurmekaar gedig se ook vir ons dat daar 

baie opgewondenheid en senuweeagtigheid in die stadion is.  
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Reel 1-5  

Die toeskouers moedig hulle spanne van die pawiljoene aan deur hulle name uit te roep. Die spelers word 

vergelyk met dodelike haaie wat mekaar aanval soos hulle mekaar aggressief laagvat – hulle is ook  vreeslik 

rats. (Agile)  

1) Hierdie lyn is wat die toeskouers skree wanneer iets opwindends op die veld gebeur. Dit is ‘n 

tradisionele uitroep van die bemoediging (exclamations of encouragement) wat gebruik word om enige 

rugby span te ondersteun. 

4-5) Die rugbyspelers val aan (attack) en dit  lyk asof hulle net soos haaie na vleis hap. Hul hemde is 

gestreep. Die word ‘haaie’ verteenwoordie nie die hedendaagse (the present) span wat van KZN kom nie, 

maar die word gebruik as ‘n metafoor van hul gewelddadige (violent) aard 

Reel 6-8  

Die toeskouers eet senuweeagtig (nervous) terwyl hulle hulle spanne dophou (watch). 

6-7)  Die toeskouers eet grondboontjies wanneer hulle senuweeagtig is. Die mense se kake beweeg “op 

en af” op ‘n gehipnotiseerde manier. Die reel “ op en af” word herhaal om die gedig se spanning op te bou.  

Reel 9-17 

Fokus hier op een spesifieke toeskouer wat min belangstel in die wedstryd. Dit lyk nie asof sy soos die ander 

mense is nie. Nie Swellendam, want jy is nie seker waar sy bly nie. Die opgewondenheid van die mense om 

haar laat haar naderhand so vinnig brei dat dit die spreker senuweeagtig maak en hy sy tong raakbyt tussen 

die grondboontjie-etery. 

9-10) Die meise is iemand wat die man interesseer. Sy neem sy aandag weg van die rugby. Die hele gedig 

lank kyk die man na die meisie en wat sy doen. Toeskouers brei nie gewoonlik by ‘n wedstryd nie.  

11-12)  Die toenemende opgewondenheid (increasing excitement) van die toeskours (spectators) laat die 

meisie, wat na die rugbywedstryd kyk nie, die mansokkies vinniger gebrei. Dit wys vir ons dat sy wel bewus is 

van wat op die veld gebeur.  

13-17)  Die spreker word senuweeagtig omdat die meisie baie vinig brei. Hy is so bang dat die wol haar 

vinger sal sny, da thy sy tong raakbyt. 

Reel 18-25  

Entoesiastiese (enthusiastic) toeskouers spring op en af – die aksie weerspieël hulle kake. 

‘mannetjies’: daar word met die mans in die skare gespot of hulle is minagtend beskou deur gebruik te maak 

van die verkleiningsvorm. (derogatory/ mocking)  

Die senuweeagtige kouery en die skare se aanmoediging (support) duur voort. (hou aan- continued support) 

18-21) die toeskouers raak opgewonde en spring meer kere op en af. Die herhaling van woorde in die gedig 

maak die situasie meer opwindend. Ons sien dat die wedstryd die hoogpunt bereik het, omdat die 

toeskouers nie meer na die rugby sit en kyk. 
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Reel 26-27 

Die spel raak nou intenser en die spelers speel al hoe aggressiewer. Dit lyk asof die doel van die spel bloot is 

om die ander seer te maak! 

26-28) Venym (viciousness). Die wedstryd het die hoogpunt bereik omdat die spelers nou baie aggressief 

word. Daar is ‘n verskil in die verteller omdat hy nie op die toeskouers focus nie.  

Reel 28-29 

Spelers word naderhand beseer en die spel ontaard heeltema (the setup of the game changes) – die kontras 

tussen rooi bloed en groen gras laat die spreker naar voel. 

Reel 30-33 

skielik begin dit reën en dit was die bloed in die grond in. Na die reën is die lug pers, maar die son skyn kort 

daarna. Die weer is net so verwarrend soos die spel. Let op die skielike gebruik van kleur wat die visuele 

beklemtoon. 

30-32) Die reen dra by (continues to) tot die opwinding (excitement) van die wedstryd. Die bloed wat 

dieper in die gras gaan, dien as ‘n metafoor dat die wedstryd altyd onthou sal word (the match will always be 

remembered); die bloed dien as getuienis (evidence), en hoe dieper dit gaan, hoe meer sal dit onthou word. 

Reel 34-39 

Aan die einde van die wedstryd juig (shout) die skare uitbundig omdat hulle span gewen het. Hulle spring 

ook weer op en af (vergelyk vroeër) uit pure vreugde (pure enjoyment), en die spoed waarmee hulle dit 

doen is ontstellend vir die spreker. 

33-35)  Die werandering in die weer wys dat daar ‘n ander stemming (atmosphere) is noudat die wedstryd 

klaar is. Die plek waar die spreker sit, ondersteun die wenspan (support the winning team) omdat almal mal 

gaan. 

Reel 40-41 

Die held word deur sy spanmaats afgedra as ‘n manier om aan hom eer te betoon. Die held is blykbaar die 

een wat die meeste seergekry het en die meeste gebloei het – sy bloedoffer ter wille van die span word 

hoogs op prys gestel! 

40-41) die wedstryd is nou klaar en die held van die wedstryd (die bste speller) word deur die span vereer. 

Hulle dar hom skouerhoog van die veld.  

Reel 42-44 

Die meisie wat so verfynd (refined) voorgekom het a.g.v. (as gevolg van) haar breiwerk vroeër en die 

‘sneeuwit doekie’ waarin sy haar breiwerk bêre, is só ongeïnteresserd in wat aangaan dat sy banaal in haar 

neus krap. Al was sy vroeër nie soos die onverfynde skare nie, versplinter hierdie skynbeeld nou a.g.v. haar 

optrede – sy is net so kru en barbaars as hulle! 
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Reel 45-46  

Die spreker sien vir die eerste keer van naderby hoe seer die held eintlik moes gekry het. Dis asof die spreker 

tydens die wedstryd  die toeskouers meer dopgehou het as wat op die veld aangegaan het. 

42-46) Die eerste paar reels wys vir ons hoe ongeinteresseerd die meisie is. Die spelers vereer die held voor 

die toeskouers. Die too nook aan dat die neisie nie so verfyn is soos wat sy sly nie. Die sneeuwit doekie staan 

in kontras met die bebloede held en hoe die rugbyspelers lyk.  

 

 

 

 

 


