
Safari (bladsy 171) 

niks kontras tussen niks en alles 

staan 

stil- kontras tussen stil en voete / - beklemtoon 

alles 

kry metafoor: asof alles loop/ raak weg 

voete, 

beweeg 

in 

lang 

stoete: ’n lys van alles wat stoete is volg sluit aan by die titel 

grassteeltjies s-alliterasie (bindende funksie) 

kosyne onbeweeglik - alles beweeg en raak deel van die optog 

stede rustelose beweging - progressie (raak al hoe groter) 

en 

treine; beweeglik, stel reis voor 

oor 

saharas moeilike tydperke in die lewe/groot woestynagtige gebied 

en  

savannas meervoud-nie een gebied nie en word figuurlik gebruik / maklike tye 

die 



optog sluit aan by titel(universeel), geen leestekens=sonder steurnisse

van 

alle 

paaie 

oor 

die 

wêreldrond die aarde is rond en alle paaie kom uiteindelik bymekaar uit 

na 

die 

gaatjie gaatjie = graf, maar ook dood en daarom “die”en nie “’n”nie 

in 

die 

grond 

o. word nie deur ’n punt gevolg nie, maar is die punt van die sin. 

einde van lewensreis 

emosionele uitroep 

visuele illustrasie van die gaatjie in die grond 

word beklemtoon (enkelletter) 

gemeenskaplike bestemming van alle lewensreisigers. 

Titel: 
Letterlik: ’n geselskap wat rondtrek met die doel om te jag. 
Figuurlik: ’n metafoor van die lewensreis 

Gedig: 
Vormgedig: die gedig se vorm lyk soos ’n optog wat beweeg. 



Tema: 

Alle mense gaan dood en moet uiteindelik by die graf uitkom. 

“Safari” 

Vrae en antwoorde 

Versjoernaal 

1.) Die titel van hierdie gedig is “safari”. 

1. a) Waarom gaan mense gewoonlik op ’n safari? 
Ter wille van ontdekkings. 

1. b) Skryf twee woorde uit die gedig neer wat verband hou met die titel. 
“stoet” en “optog” 

1. c) Het hierdie twee woorde presies dieselfde betekenis as die woord safari? Verduidelik. 
Nee. ’n stoet is ’n groep mense wat in ’n ry iewers heen gaan en ’n optog het ’n spesifieke doel. 

1. d) Verduidelik die verband tussen die drie woorde. 
Safari, stoet en optog is al 3 ordelike groepe wat erens beweeg met ’n spesifieke doel. 

2. a) Verduidelik die gebruik van die aandagstreep na stil. 
Beklemtoon dat alles gedurigdeur met voete voortbeweeg. 

2. b) Verduidelik die gebruik van die dubbelpunt na stoete. 
Daar word opgenoem wat alles stoete is. 

3. a) Wat word bedoel met “alles kry voete”? 
Alles beweeg en raak deel van die optog. 

3. b) Is daar sprake van beeldspraak? Verduidelik. 
Ja, dis ’n metafoor. Dis asof alles voete kry en beweeg. 

3. c) Wat wil die spreker hier vir die leser sê? 
Alles word beskou as deel van die voortgang, of loopgang van die lewe. Alles beweeg vorentoe, 
onafwendbaar na ’n doel. 

4. a) Wat is die sahara? 
’n Groot woestynagtige gebied. 

4. b) Waarna verwys saharas dan? 
Verwys nie op een letterlike gebied nie, maar op iets wat herhaaldelik ervaar word. 

4. c) Wat bedoel die spreker letterlik en figuurlik met saharas? 
Figuurlik dui dit op die moeilike tydperke in die lewe en letterlik verwys dit na groot 
woestynagtige gebiede. 



4. d) Wat impliseer die skrywer met saharas en savannas? 
Die moeilike en die maklike tye in die lewe. 

5. a) Waarheen is al die paaie aan die beweeg? 
Na ’n gaatjie in die grond. 

5. b) Wat impliseer “wêreldrond” oor die eindpunt van alle paaie? 
Die wêreld is rond en alle paaie kom uiteindelik bymekaar uit. 

6. a) Identifiseer drie gevalle van rym in die gedig. 
Rond en grond, stoete en voete. Kosyne en treine. 

7. a) Wat is die gaatjie waarna verwys word? 
Letterlik die graf – figuurlik die dood. 

7. b) Moes daar nie eerder gestaan het ’n gaatjie eerder as die gaatjie nie? 

Dit dui nie net op die graf nie, maar ook op die dood. 

8.) Hoe word die gaatjie aan die einde van die gedig beklemtoon? 
Visuele illustrasie van ’n sirkel (“o”). Dit dra klem aangesien dit slegs ’n enkelletter is. 

9.) Wat is die tema van hierdie gedig? 
Almal gaan eendag dood. 

10.) Hou jy van hierdie soort vorm gedig? Motiveer jou antwoord. 
Nee, dit maak lees moeilik. 

November 2012 vraestel: 

1. Noem die soort gedig. 
vormgedig / vrye vers 
 

2. Wat is die tema van die gedig en hoe sluit dit aan by die titel? 
Tema: almal gaan eendag dood na afloop van hul lewensreis. 
Hoe dit by die titel aansluit: ’n safari is ’n reis, net soos wat jou lewe ’n reis is. 
Die titel is ’n metafoor vir die lewensreis. 
Daar is kontras in die titel. ’n Safari is gewoonlik genotvol, maar in hierdie gedig lei dit tot 
die dood. 
 

3. Hoe ondersteun die tipografie die gedig? 
Die tipografie van die gedig dra by tot die visuele prentjie wat die gedig oordra 
(kronkelpad). 
Agv die alleenplasing word daar gewys dat alles in jou lewe belangrik is en beklemtoon 
word. 
Die tipografie dui aan dat alles wat die mens doen lei tot die dood. 
 

4. Wat is jou mening oor die geslaagdheid van die tipografie in die gedig? 
Die tipografie is geslaag aangesien dit bydrae tot die visuele prentjie van die gedig – die 
kronkelpad wat geloop word, word uitgebeeld. 

 



November 2013 vraestel: 

1. Hoe sluit die woordkeuse in versreël 1 by versreël 34 aan? 
Die eerste versreël bevat die woord “niks” wat aansluit by die feit dat daar niks in reël 34 
is nie, behalwe ’n visuele voorstelling. 
 

2. Hoe verskil die woorde “alles kry voete” in die gedig vat die idiomatiese uitdrukking? 
in die gedig raak alles deel van die optog en alles beweeg, waar die idioom beteken dat 
Alles wegraak/verdwyn. 
 

3. Waarom is die bou van die gedig funksioneel? 
Dit gee ’n visuele illustrasie van mense wat beweeg wat aansluit by die boodskap van die 
gedig. 
 

4. Watter halfrym kom in die eerste 4 versreëls voor? 
s-alliterasie 
 

5. Benoem die stylfiguur wat in versreël 30 voorkom en verduidelik wat dit in konteks beteken. 
Eufomisme. 
Die gaatjie in die grond verwys na die graf. Dit verminder die impak van die dood asof dit 
nie so ernstig is nie. 
 

6. Wat is die tema van die gedig? 
Almal gaan eendag dood na afloop van hul lewensreis. 
 

7. Kan jy jou identifiseer met die stelling dat die lewenspad oor Saharas en Savannas loop? 
Motiveer jou antwoord. 
Ja.  
In die gedig verwys saharas en savannas na die goeie en slegte tye in die lewe waarmee 
die mens gekonfronteer word. 
Ek stem saam dat daar beide goeie en slegte tye in alle mense se lewe voorkom sonder dat 
mens daarvoor vra. 

Junie 2016 vraestel: 

1. Wat is ’n safari? Toon aan hoe dié safaribeeld op die mens van toepassing is. 
’n Safari is ’n reis met die doel van ontdekking. 
Die mens is ook op sy eie lewensreis met ’n spesifieke doel. 
 

2. Watter betekenisooreenkoms is daar tussen “safari”, “stoete” en “optog”? 
Die drie woorde verwys almal na ’n georde groep mense wat op ’n reis is met ’n spesifieke 
doel. 
 

3. Hoekom word die meervoudsvorm in reël 17 en 19 gebruik? 
Die woorde word figuurlik gebruik. Die meervoud dui daarop dat dit iets is wat meer as 
een keer beleef word. Dit verwys na die goeie en slegte tye in ’n mens se lewe. 
 

4. Is die gebrek aan leestekens in versreël 16-34 doeltreffend? Motiveer jou antwoord. 
Ja, die gebrek aan leestekens is doeltreffend. 
Dit dra by tot die feit dat almal op hulle lewensreis is sonder onderbrekings. 



 
5. Gee drie moontlike figuurlike verklarings vir die “o” in die laaste versreël. 

Dit kan moontlik dui op skok/verbasing. 
Dit sluit aan by die “niks” in versreël 1. 
Die einde (punt) van die reis. 
Visuele illustrasie van die graf. 
 

6. Watter boodskap wil die spreker met die tema van die gedig oordra? Motiveer ook hoekom 
die tipografie die tema van die gedig ondersteun. 
Tema: elke mens is op sy eie lewensreis wat eendag met die dood gaan eindig. 
Ondersteun: die tipografie dra by tot die tema van die gedig deur ’n visuele illustrasie van 
die reis voor te stel. 


