
Versagtende omstandighede

deur Peter Snyders
• Wie is Peter Snyders?

• Peter James Snyders is op 14 November 1939 in Wynberg, Kaapstad, 
gebore.

• Hy matrikuleer in 1957 aan Hoërskool Spes Bona in Athlone.

• Hy was lid van die Belhar Amateur Drama Vereniging en stig die 
Unison Players in 1975.

• Hy verwerf sy BA-graad aan die Universiteit in 1989.

• In 2002 doen hy sy Meestersgraad in Skeppende Kunste aan die 
Universiteit van Kaapstad.



Waaroor gaan sy gedigte?

• Sy primêre taalgebruik is Kaapse Afrikaans.

• Hy gebruik dit ook in sy gedigte.

• Sy gedigte lewer kommentaar op die onregverdigheid, ongeregtigheid 
en swaarkry van die gewone mens as gevolg van apartheid.

• Hy dig veral oor maatskaplike toestande soos armoede, geweld en 
misdaad.

• Sy woede oor magsmisbruik en korrupsie in Suid-Afrika word versag 
deur sy meegevoel met die slagoffers en die werkloses. 



Inligting oor die gedig

• Die titel is ‘n term wat hulle in die hof of tydens 
verhore gebruik.

• Dit is die bewyse wat die beskuldigde in die hof 
kan gebruik om sy moontlike straf ligter te maak as 
wat dit sou wees.

• Die gemeenskap waaruit die spreker kom, ken die 
term baie goed. In die spesifieke gemeenskap is 
daar baie misdaad en die hofsaal is ook ‘n bekende 
ruimte vir die mense.



Hoe is die gedig anders as die realiteit?

• In plaas van ‘n regter, praat die spreker met God.

• Hy pleit by God om hom nie hemel toe te stuur 
nie.

• Hy gee verskeie redes hoekom hy nie hemel toe 
wil gaan nie – dit is sy versagtende omstandighede 
(hy hou nie van vlieg nie, hy kan nie die hele dag 
niks doen nie, hy wil eerder geteerde strate hê en 
hy hou van vloek en seks).



Watter tipe gedig is dit?

• Die gedig is in die vrye versvorm geskryf.

• Verder is dit ‘n Satiriese gedig – hy verskaf 

redes hoekom hy eerder hel toe moet gaan as 

hemel toe.

• Hy spot met die lewe in die hemel wat glo nie 

inpas met sy lewenstyl nie.



VERSAGTENDE OMSTANDIGHEDE : 

STROFE 1

1 Oe Here, ek hoor dis so wonnerlik

2                 innie hiemel,

3          maa Here, vergiewe,

4          die hiemel issie my soort liewe,

5 ek hou van sing en harpmusiek

6           maa ek sal lugsiek kry as ek moet vlieg



Strofe 1

• Oe – Is ‘n uitroep van verwondering oor die toestande 
in die Hemel.

• Here – dui op God / Skepper
• ek hoor – hy het dit nog nie persoonlik ervaar nie – het 

daarvan gehoor / geleer .
• maa – elisie – bring die teenstelling. Hy vra dat God 

hom moet vergewe.
• Die komma – na die komma gee hy die rede(s) waarom 

hy om vergifnis vra, nl. hy sal lugsiek raak as hy hemel 
toe moet gaan.

• Dit dui eintlik aan dat hy nog nooit gevlieg het nie – hy 
is dus arm.



Strofe 2

7          En Here, dit sal hel vi my wies

8          om met niks-doen myself elke dag te vervies;

9          en sover dit die goudstrate

10              en pearly-gates betref,

11        wat baat dit?

12        klip en teer is veels meer werd.



Strofe 2

• Begin met ‘n paradoks – dit sal sleg cir hom wees 
as hy hemel toe moet gaan.

• Hy is nie iemand wat die hele dag niks sal kan 
doen nie – hy moet besig wees – lang ure wat hy 
dalk nou werk?

• Die goudstrate en pêrelhekke van die hemel sal 
hom nie help nie – waar hy woon, is die paaie nie 
eers geteer nie. So in realtieit sal teer en klip vir 
hom baie meer werd wees as goud en pêrels.



Strofe 3

13 Maa Here, hou my baas asseblief tog daa

14            want waa hy nie kan exploit nie

15            is hy tog te naar;

16            en hou hom dop want sonner om te aarsel

17            Sal hy stilletjies, agteraf, die engeltjies martel



Strofe 3

• Nou is daar ‘n pleidooi tot God.

• Hy vra dat God sy werkgewer in die hemel moet 
sit.

• Sy werkgewer buit sy mense uit en as hy in die 
hemel is, sal hy dit nie kan doen nie – hy sal dan 
naar wees.

• Maar dan volg daar tot ook die bedekte 
waarskuwing – dat die werkgewer dopgehou 
moet word, want hy sal die engeltjies afknou in 
die geheim.



Strofe 4

18          Ja, Here, ekket my foutjies oek

19          en waa amil perfek is

20          sal ek heeldag vloek,

21          want volle perfection en contentment

22          sal my torture tot binne-in my fonnement



Strofe 4

• Nou erken hy net soos sy werkgewer het hy 
ook sy foute, maar syne is nie so erg soos sy 
werkgewer se foute nie.

• Hy hou van vloek en volmaaktheid en 
tevredenheid sal hom tot in sy siel treiter.

• So by implikasie is die mense wat hemel toe 
gaan perfek en tevrede en hy is nie.



Strofe 5

23          En dan boenop hoor ek

24          seks is yt -

25          soe stuur my aire hel toe

26          of waar ek my talent kan gebryk

27          En as ek te goed is

28          om gebraai te word

29          laat my lieweste trug kom, Lord



Strofe 5

• Nog erger is die feit dat seks nie toegelaat 
word in die hemel nie.

• So hy vra dat God hom liewer hel toe moet 
stuur, want daar kan hy sy talente beoefen –
seks hê.

• Maar as God voel dat hy te goed is om in die 
hel te braai, vra hy dat God hom liewer terug 
aarde toe moet stuur.



Strofe 6

30                    as kunstenaar na ‘n land

31          in ‘n historiese tyd -

32          soes Suid-Afrika

33          waar ek kan teer

34          op tesamebeleid



Strofe 6

• Hy wil dan liewer ;n kinstenaar wees in ‘n 
belangrike politieke tydperk hier in Suid-
Afrika.

• Hy sal dan in die nuwe bedeling kan voordeel 
trek uit die nuwe politieke bestel wat nie meer 
apartheid is nie. Hy noem dit tesamebeleid.



Strofe 7

35          En tussen die revolutions

36          (hou my aanie underdog se kant)

37          sorg dat ek by Florrie

38          (vroeër mevrou Soetwater)

39          voorit te laat is, beland.



Strofe 7

• En deur al die gebeure – opstande, revolusies 
ens. moet God seker maak hy is aan die kant 
van die wat onderduk word.

• HY wil dan ook by ‚n spesifieke dametjie 
beland – haar man is dalk oorlede. Miskien is 
dit iemand op wie hy ‚n ogie gehad het.



Strofe 8

40          Laat my dan liewer hier

41          oppie aarde ly

42          as om vir iewag in u

43          grafstienhiemel te bly



Strofe 8

• Hy vra dat hy maar dan liewer hier op die aarde 
moet bly as om hemel toe te gaan – al moet hy 
swaarkry hier op aarde.

• Hy wil nie vir ewig in die hemel wees nie – daar is 
nie genoeg van die tipe aksie wat hy soek nie.

• Die spreker in die gedig geniet dus sy lewe op 
aarde so baie ten spyte van die moeilike 
omstandighede. So, dit sal vir hom erg wees om 
hemel toe te gaan.


