
 

 
 

 
 

DE AFRIKAANSE TAAL IN KORT BESTEK: 

 

 

 

Het Afrikaans is een phonetische taal. De woorden worden uitgesproken zoals ze zijn geschreven en er zijn 

geen ‘stille’ letters in het Afrikaans. Wel is de intonatie van belang: 

 

Bijvoorbeeld oor (spreek uit als ooo-er)  = over 

teen (spreek uit als tee-en)  =  tegen 

 

Daarnaast kent het Afrikaans weinig tot geen vervoegingen van het werkwoord: 

gedoen     = gedaan 

hy het sy werk gedoen   = hij heeft zijn werk gedaan 

  gepraat     = gesproken 

  Sy het Afrikaans gepraat  = zij heeft Afrikaans gesproken 

 

Ook kent het Afrikaans de dubbele ontkenning: 

  Ek is nie honger nie   = Ik heb geen honger 

  Ek is nie moeg nie   = Ik ben niet moe 

 

Leuke uitspraken: 

Ons sal reg saam klaarkom  = wij zullen het samen goed kunnen  vinden 

  ’n baie vinnig dampie slaan  = snel een sigaretje roken. 

  Ruk en pluk orkest   = rock and roll band 

  Leunstoelsportmanne   = iemand die graag naar sport kijkt 

Ek is seker jij sal dit baie geniet ik ben er zeker van dat jij hiervan zeer zult 

genieten 
 

 

 

 

’n Ongeluk   Om het goed te verstaan spreekt u deze oefening hardop uit.  

      (spreek y uit als ij ) 

 

 

Jan, ’n mediese student, hoor net remme skree en daarna ’n harde slag.  

Jan, een student medicijnen, hoort plots remmen piepen en daarna een harde klap. 

 

Hy hardloop nader om te kyk wat gebeur het en om te help.  

Hij loopt hard naderbij om te kijken wat gebeurd is en om te helpen 



 

’n Jong damestudent op haar nuwe motorfiets het teen ’n motor gebots.  

Een jonge damesstudent op haar motor is tegen een auto gebotst. 

 

Sy het te na aan die motor gery en toe die motoris skielik rem om ’n verbyganger nie te tref nie, het 

sy in die motor vasgery.  

Zij heeft te dicht op die auto gereden en toen die automobilist plotsklaps remde om een 

voorbijganger niet te raken, is zij op die auto (vast)gereden. 

 

Die bostsing was nie ernstig nie omdat sy nie vinnig gery het nie, maar sy het baie pyn verduur. 

De botsing was niet ernstig omdat zij niet hard gereden heeft, maar zij heeft veel pijn verduurd 

 

Gelukkig het Jan noodhulp geken. Hy het die beseerde meisie gou gemaklik gemaak, haar vir skok 

behandel en die bloeding op haar knie gestop. 

Gelukkig heeft Jan EHBO gekend. Hij heeft het gewonde meisje snel gemakkelijk gemaakt, haar 

voor shock behandeld en de bloeding op haar knie gestopt. 

 

Jan het ’n omstander gevra om die polisie en ’n ambulans te ontbied. Hulle was gou op die toneel. 

Jan heeft een omstander gevraagd om de politie en een ambulance te laten komen. Zij waren snel ter 

plaatse. 

 

Die student is deur die ambulanspersoneel op ’n draagbaar gelaai en vinnig na die hospitaal 

geneem. 

De studente is door het ambulancepersoneel op een brancard gelegd en snel naar het hospitaal 

gebracht. 
 

Gelukkig het sy ’n valhelm gedra en is net lig beseer. Haar motorfiets was egter ’n totale wrak en 

moes afgeskryf word. 

Gelukkig heeft zij een valhelm gedragen en is ze slechts licht bezeerd. 

 

Die verslae motoris, ’n senoir burger, het om verskoning gevra. Hoewel hij onskuldig was, het hy 

baie sleg gevoel. 

De aangeslagen automobilist, een oudere burger, heeft om verontschuldiging gevraagd. Hoewel hij 

onschuldig was, had hij een erg slecht gevoel. 

 

Hij was dankbaar dat die ongeluk nie noodlottig was nie. Jan was ’n ooggetuie en moes in die hof 

gaan getuig. 

Hij was dankbaar dat het ongeluk niet noodlottig was. Jan was een ooggetuige en moest in de 

rechtbank gaan getuigen. 
 

  

  Baie     = veel, meer, erg 

  Baie dankie    = hartelijk dank 

  Baie lekker    = erg lekker 

  Baie goed    = heel goed 

  Hulle     = zij  (Tilburgs: hullie) / hen / hun 

  Hy     = hij 

  Motor     = auto 

  Motoris     = (motorist) bestuurder 

  Noodhulp    = eerste hulp bij ongelukken 

  Sy     = zij 

Skok     = schok / shock 

Skree     = schreeuwen 

Toneel     = ter plaatse / plaats van handeling 

Vinnig     = snel 

Verskoning    =  verontschuldiging 

Vir     = voor 

  Y     = ij 



 

 

 
 

 

 

Of wat dacht u van deze aardige  “bed-time-story” 
 

 

 

Die Xhosas van die Transkei vertel dat koning Leeu besluit het dat al sy onderdane, net soos hy, ‘n 

stert moes hê. 

Bobbejaan moes almal bymekaar bring. Al die diere behalwe die lui Dassies het gekom. Hulle wou 

liewer in die   son lê. Toen ’n trop ape by hulle verbykom, het hulle die ape gevra om hulle 

geskenke saam te bring. 

 

 

De Xhosas uit de Transkei vertellen dat koning Leeuw besloten heeft dat al zijn onderdanen, net 

zoals hij, een staart moesten hebben. De Bavianen moesten iedereen bij elkaar brengen. Alle dieren, 

behalve die luie Dassies, zijn gekomen. Zij wilden liever in de zon liggen. Toen een troep apen bij 

hen voorbijkwamen,  hebben zij die apen gevraagd om hun geschenken mee te brengen. 

 

Xhosas   =  een van de belangrijkste stammen. 

     Nelson Mandela is een prins uit de Xhosa dinastie. 

     (spreek uit Kosa) 

Dassies  =  kleine marmotachtige dieren 

 

 

 

 

 

Koning Leeu het toe vir al sy onderdane ’n mooi stert gegee. Maar omdat hy oud was en nie meer 

mooi kon sien nie, het hy foute gemaak. Vir eekhoring het hy ’n lang borstelsteert gegee, heeltemal 

te groot vir sy lyf, en vir die reuse-olifant ’n klein stertjie, heeltemal uit verhouding met sy enorme 

liggaam. 

 

 

Koning Leeuw heeft toen voor al zijn onderdanen een mooie staart gegeven. Maar omdat hij oud 

was en niet meer zo goed kon zien, heeft hij fouten gemaakt. Voor de eekhoorn heeft hij een lange 

borstelstaart gegeven, helemaal te groot voor zijn lijf, en voor de reuze olifant een klein staartje, 

helemaal uit verhouding met zijn enorme lichaam. 

 

Stertjie   =  staartje 

Spreek uit: sterrekie   het verkleinwoordje ‘ tjie’  spreek je uit als ‘kie’ 

Mannetjie  =   mannekie 

Broodjie  =   brooikie = broodje 

Tafeltjie  =   tafelkie = tafeltje 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Toe merk Koning Leeu dat die Dassies nie daar was nie. Die apies het verduidelik dat die Dassies te 

lui was om te kom. Die goeie koning gee toe aan die apies ’n bondel klein stertjies vir die Dassies. 

Maar die apies het gou moeg geword en bind toe die ekstra sterte aan hulle eie sterte sodat hulle 

ekstra lang sterte gekry het. 

 

 

Toen merkte Koning Leeuw dat de Dassies er niet waren. De apen hebben verduidelijkt dat de 

Dassies te lui waren om te komen. De goede koning gaf toen aan de apen een bundel kleine staartjes 

voor de Dassies. Maar de apen zijn snel moe geworden en bonden toen die extra staarten aan hun 

eigen staart zodat zij een extra lange staart gekregen hebben. 

 

 

 

 

Toe die Dassies vra waar hulle geskenke is, sê die apies wat hulle gedoen het en voeg by: “ Nou kan 

ons die sterte nie meer los kry nie. Dit sal miskien beter wees as julle in die toekoms julle eie 

boodskappe oordra. Dis die enigste manier om seker te wees van die uitslag!” 

En tot vandag het die lui Dassies geen sterte nie. 

 

 

Toen die Dassies vroegen waar hun geschenken waren, zeiden de apen wat zij gedaan hadden en 

voegden toe: : “Nou kunnen wij die staarten niet mee los krijgen. Het zal misschien beter zijn als 

jullie in de toekomst jullie eigen boodschappen overbrengen. Dat is de enige manier om zeker te 

zijn van de uitslag” 

En tot vandaag de dag hebben die luie Dassies geen staarten. 

 

 

* 

 

 

Een Dassie is een klein diertje, dat lijkt op een grote marmot. Je ziet ze veel op de Tafelberg. Geloof 

het of niet maar dit beestje stamt van de olifant. Je gaat ze nog wel zien. 


