
My siel, Pa
Marie van Rensburg

• “My siel”, verwys na die spreker se 

eie identiteit.

• Die titel word ‘n refrein wat aan die 

einde van elke strofe herhaal word. 

Uit: Verskuns vir Huistaal, Graad 10 – Riens Vosloo, 

p. 135



Kan hierdie stellings uit die gedig 

gestaaf word? Motiveer.

PRE-LEES

1. Leerders ervaar dikwels dat hulle deur 

hul ouers gedruk word om akademies en 

in sport te presteer.

2. Hierdie gedig gaan oor so ‘n leerder 

wat voel dat hy die hele tyd beter moet 

presteer om sy pa te plesier en sodat sy 

pa kan goed voel en lyk.



Strofe 1

1. Hoeveel ekstra vakke Pa?

2. Dux-leerling? Is dit wat Pa vra?

3. Die prestasies, Pa, al is dit top,

4. galgtou oor my kop.

5. En my siel, Pa ...

6. Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra?

r. 3: Inversie: om “prestasies” te beklemtoon; dit is vir 

die pa die belangrikste

r. 1: Apostroof: die tegniek 

om iemand in die gedig 

direk aan te spreek

r. 1: Retoriese vraag

“Pa” word vier keer herhaal om die aanklag 

teen die pa te beklemtoonr. 6: “klein-klein”: hy vra net ‘n 

deeltjie van sy siel terug, want dit 

voel of sy pa reeds sy hele siel 

ingepalm het

r. 2: “Dux-leerling”: die top akademiese presteerder in 

‘n klas of skool

r. 4: Metafoor: “galgtou oor my kop”: die spreker ervaar 

die druk as ‘n bedreiging.
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Fokus van strofe 1: 

AKADEMIE

Al doen die spreker hoe 

goed, verwag sy pa altyd 

meer en sal hy nooit 

tevrede wees nie.



Strofe 2

7. Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal,

8. rekords moet ek nog behaal?

9. Hoeveel keer op die rostrum, Pa,

10. met 'n Achilleshiel wat pla?

11. Maar my siel, Pa ...

12. kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra?

S

E

S

T

E

T

Fokus van strofe 2: 

ATLETIEK
Hoeveel keer verwag die pa dat hy ‘n 

eerste plek moet behaal en op die 

rostrum moet staan, selfs al het hy ‘n 

besering (r. 10). Die woord “Pa” word 3 

keer herhaal.

r. 9: rostrum

“Achilleshiel” uit Griekse mitologie 

= iemand se kwesbare plek; hier 

verwys dit na ‘n besering.



Achilleshiel

Uitdrukking: 

Iemand se Achilleshiel/Agilleshiel

Betekenis:

Iemand se kwesbare (swak)plek

Waar kom dit vandaan?

Achilles, die seun van Thetis en Peleus, was die dapperste held 

van die Trojaanse Oorlog. Toe hy gebore is, wou sy moeder, 

Thetis, hom onsterflik maak deur hom te doop in die Styx, die rivier 

waaroor die veerman Charon oorledenes na die onderwêreld sou 

roei. Peleus het Achilles aan die hak vasgehou en hom in die water 

gedompel, maar vergeet om dit ŉ tweede keer te doen sodat sy 

ander hakskeen ook kon nat word. Omdat die hak – of hiel –

waaraan sy hom vasgehou het nie met die betowerde water in 

aanraking was nie, het hierdie klein plekkie aan sy lyf swak en 

kwesbaar gebly en is hy uiteindelik dood toe ŉ pyl hom daar getref 

het.

[Bron:  http://maroelamedia.co.za/afrikaans/taaltoffie/achilleshiel/]

Voetnota



Strofe 3

13. Pa, S.A.-skolespan speel ek al twee jaar,

14. Pa se Cravenweek is geëwenaar.

15. Hoe hoog moet die turksvy-kind in die lynstaan spring

16. om Pa eer te bring?

17. Maar my siel, Pa ...

18. kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra?
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Fokus van strofe 3: 

RUGBY
r. 13: Hy het die SA-

skolespan 2 keer gehaal 

(dus: beter gevaar as sy 

pa) en in die Cravenweek 

gespeel. 

r. 15: Hy het dus vir sy pa ‘n 

netelige kwessie geword 

omdat hy nie goed genoeg 

presteer om sy pa te laat 

goed lyk en voel nie. 

r. 17: Die beskuldiging in 

die vorm van ‘n refrein 

word herhaal. 

r. 15: Steeds voel die 

spreker dat dit nie vir sy pa 

goed genoeg is nie, want 

hy verwys na himself 

metafories as die “turksvy-

kind”



Turksvy (r. 15): 

‘n Vetplant wat in veral 

droë/dorre gebiede groei – dit 

kan oorleef met min water. Dit 

het baie fyn, amper onsigbare 

dorings. As jy daaraan vat, sit die 

dorings in jou vlees vas en elke 

keer wat jy aan iets vat, voel jy 

die dorings al kan jy dit nie sien 

nie. Jy is dus deurgaans bewus 

daarvan.

Voetnota



Strofe 4

19. Pa, is Pa ooit tevrede met die ewebeeld,

20. wat oor my vou soos 'n donker kleed?

21. Pa is mos my proto,

22. ek maar Pa se foto!

23. Maar my siel, Pa ...

24. kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra?
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Fokus van strofe 4: 

PA/SEUN 

VERHOUDING r. 19: Hy het sy pa se ewebeeld 

geword, maar steeds is dit nie 

goed genoeg nie

r. 23-24: Die spreker wil net graag ‘n 

eie identiteit hê, ‘n klein-klein stukkie 

van sy eie siel hê, sy eie wil, sy eie 

gedagtes, sy eie doelstellings, sy eie 

mylpale / wenpaal bereik. 

r. 20: Vergelyking - Die hele kwessie het 

vir die spreker “soos ‘n donker kleed” 

geword, m.a.w. dit maak hom depressief

r. 21: “proto”: ‘n prototipe 

is die oorspronklike 

voorbeeld / model

r. 21-22 beklemtoon dat hy so 

gestreef het om sy pa tevrede 

te stel dat hy ‘n “foto” 

(afbeelding) van sy pa geword 

het.  

IRONIE: Die seun het in ‘n 

replika van sy pa verander.



IRONIE

• IRONIE: Net mooi die teenoorgestelde 
van wat bedoel word, word spottend 
gesê.

• Die spreker doen niks van die prestasies 
vir himself nie; hy doen dit vir sy pa. 



TEMA

• Hoe belangrik is prestasie? / 

• wanneer is genoeg genoeg? / 

• Laat kinders toe om hulleself te wees.



Literêre opstel

Bespreek die dinge waarvan die seun in hierdie 

gedig praat en die eise wat die pa stel.  

Verduidelik die beelde wat die spreker gebruik 

om die verhouding tussen die seun en sy pa te 

verwoord.  (150-200 woorde)



Bronne

1. Riens Vosloo: Verskuns vir Huistaal, 
Graad 10

2. Bestbooks Studiewerkgids: Verskuns vir 
Graad 10 Huistaal


