OM WEES TE WEES
INSPIRASIE

Om ‘n burger van ‘n land te wees is om soos ‘n kind in ‘n huis te wees. Dit is
waar jy moet veilig voel, waar jy jouself moet kan uitleef, waar jy opgevoed en
gevoed moet word.
Maar in die verlede en nou weer was en is daar ongelukkig “weeskinders” in ons land. Dit is so
omrede daar toe en nou gestry is oor voorregte soos grond en minerale en die stryery is gewoonlik
ten koste van ander. Hierdie probleme behoort openlik aangespreek en onderhandel te word, maar
dikwels word dit onder die mat gevee.
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Om “n kombers te kan draai
om die skouers van sy kind
is die voorreg van elke Pa
en om te hoor hoe haar kinders klink
die trots van elke Ma.
Om aan tafel te sit
en brood te breek
die reg van elke kind
en elkeen moet in sy eie huis
liefde en warmte vind.
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Maar my tong lê stom
in die holte van my mond
en spreek geen
onreg aan . . .
ek is gemuilband
deur my Vaderland
en stil is
my Moedertaal.
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Maar nog steeds sal die erwe
van die vadere
tot die sterfte van ons kinders lei
en die rykdom van die aarde
‘n diepe twispunt bly.
En om wees te wees
in jou eie Huis
is ‘n tragiese verhaal
van vergrype uit die verlede
wat hulself vandag herhaal.
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Ja my lippe moet praat
oor woord en daad
maar spreek geen
onreg aan . . .
ek is gemuilband
deur my Vaderland
en stil is
my Moedertaal. x2
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1. In die titel van die gedig het ons twee woorde wat eners lyk en klink, maar in betekenis verskil. Wat 		
noem ons sulke woorde?
2. Waarom word “Pa” en “Ma” in vers 1 met hoofletters geskryf?
3. By watter twee opeenvolgende versreëls in die koor sluit die woorde “en om te hoor hoe haar
kinders” (reël 4) ironies aan?

		

4. Na watter Bybelse geleentheid verwys “en om brood te breek” blykbaar?
5.’n Woord in Vers 1 word herhaal om te beklemtoon dat niemand uitgesluit mag word van die “liefde
en warmte” van ‘n huisgesin nie. Skryf die woord neer.
6. Watter skakelwoord dui altyd op teënstelling?
7. Waarom kan ons die reël “Maar my tong lê stom” paradoksaal noem?
8. Watter vorm van beeldspraak tref ons aan in die reël “in die holte van my mond” (versreël 12)?
9. Wat beteken die woord muil in die samestelling muilband?
10. Gebruik die woord muilband in sy letterlike betekenis in ‘n kort, verklarende sin.
11. Voltooi die volgende idiomatiese uitdrukking deur die ontbrekende woord in te vul: Deur hom te 		
muilband het hulle hom die … opgelê.
12. Die volgende versreëls kom uit CJ Langehoven se “Die Stem van Suid-Afrika”: “Skenk ons die krag, 		
o Heer, om te handhaaf en te hou-/ Dat die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly:” In watter
opsig verskil versreël 21( “tot die sterfte van ons kinders lei”) van Langehoven se slotreël en watter
effek word daarmee bereik?
13. Skryf die volgende twee reëls in jou eie woorde oor om daarmee aan te toon dat jy verstaan wat die
digter daarmee bedoel: “En om Wees te wees in jou eie Huis” (reëls 24 en 25).
14. Watter twee versreëls sê vir ons dat mense meestal nie uit die geskiedenis leer nie?
15. Die herhaling van ‘n gedeelte van koor 1 in koor 2 dui op die gemoedstoestand van die digter. In 		
watter gemoedstoestand verkeer hy?
16. Waarom die stippels aan die einde van: “spreek/ geen onreg aan…”?
17. Tot watter insigte volgens jou kom die digter by Koor 2: “Ja my lippe moet praat oor woord en daad”
18. Volgens jou wat is die hooftema van die gedig/song?
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