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Safari deur D.J. Opperman 
Niks 
    staan 
       stil –  
          alles 
       kry 
    voete, 
  beweeg 
in 
   lang 
       stoete: 
     grassteeltjies, 
   kosyne, 
  stede 
en 
  treine; 
  oor  
    Sahara’s 
      en 
       savannas 
         die 
      optog 
    van 
  alle 
paaie 
  oor 
    die 
      wêreldrond 
        na 
     die 
   gaatjie 
in  
  die 
    grond 
      ○ 

 

Vrae: 
 
1. Die gedig se title van hierdie gedig bied ’n sleutel om die 

gedig se betekenis oop te sluit. Wanneer gaan ’n mens op 

’n safari? 

2. Watter twee woorde in die gedig sluit aan by die word 

“safari”? 

3. Wat beteken die twee woorde? 

4. Hoe sluit hierdie twee woorde aan by die vorm van die 

gedig? 

5. Die gedig verwys na alles wat beweeg. Hoe kan “kosyne” 

beweeg? 

6. Verduidelik ook hoe “stede” kan beweeg? 

7. Waarom beweeg die optog oor “Saharas en sevannes”? 

8. Die spreker verwys na “alle paaie…” Waarna lei die paaie? 

9. Hoekom is dit so gepas dat die spreker sê dat alle paaie 

daarnatoe lei? 

10. Die spreker verwys na “wêreldrond”. Siende dat die wêreld 

rond is, waarheen lei al die paaie? 

11. Waarom verwys die spreker na “die gaatjie” en nie ’n 

gaatjie nie? 

12. Waarna verwys “die gaatjie”? 

13. Wat is die tema van hierdie gedig?  
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Belamngrike Soorte Beeldspraak en Digterlike 
Aspekte in hierdie Gedig: 

• Topografie (Topography): 

o Die gedig se voorkoms en struktuur 

(Appearance and structure) 

• Personifikasie: 
o Gee aan dooie (inanimate) voorwerpe die 

eienskappe van ‘n mens of dier bv. Die son 

glimlag 

• Metafoor: 

o Direkte vergelyking tussen twee voorwerpe 

bv. Die man is ‘n slang – Man vergelyk met 

(cpompared to) slang (snake) 

• Figuurlike Betekenis: 

o Die voorwerp verteenwoordig iets anders 

(simbolism) 

• Alliterasie: 

o Herhaling van konsonante bv. Die meisie 

maak my mal 


