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Woord vooraf

Deze volledig herziene editie van de vertrouwde Wat & Hoe Afri-
kaans is weer flink verbeterd. De hele tekst is ingrijpend gewijzigd 
en aangepast aan de moderne toerist. U kunt nu bijvoorbeeld vragen 
of er draadloos internet is, een telefoonoplader lenen of informeren 
hoe u uw foto’s op een USB-stick kunt zetten. Achter in de gids is een 
‘omgekeerde’ woordenlijst opgenomen. Hierin kunt u heel eenvoudig 
een onbekend woord op de menukaart, op een verkeersbord of bij de 
bushalte opzoeken. En natuurlijk kan uw gesprekspartner snel aanwij-
zen wat hij bedoelt. In veel hoofdstukjes is ook een alfabetische lijst van 
termen opgenomen.
Dankzij de vernieuwde vormgeving biedt deze taalgids u nog beter uit-
komst in verschillende situaties. Met de gids in de hand zult u er zeker 
in slagen om duidelijk te maken wat u bedoelt. Met de duidelijke zin-
netjes zult u in de meest voorkomende gevallen een eenvoudig gesprek 
kunnen voeren. Per situatie vindt u een groot aantal mogelijke antwoor-
den (met de Nederlandse vertaling), die u aan uw gesprekspartner kunt 
voorleggen. 
Bovendien kunt u, aan de hand van de beknopte grammatica, deze gids 
ook gebruiken als een eerste hulpmiddel bij het leren van het Afrikaans. 
Ook kunt u met behulp van de woordenlijst achterin gemakkelijk eigen 
zinnen maken. 

Wat & Hoe-taalgidsen zijn er in de volgende talen: 

Afrikaans
Arabisch
Braziliaans
Bulgaars
Catalaans
Chinees Mandarijn
Deens
Duits
Engels
Fins
Frans

Fries
Grieks
Hebreeuws
Hongaars
Indonesisch
Italiaans
Japans
Kroatisch
Noors
Pools
Portugees

Roemeens
Russisch
Slowaaks
Spaans
Thai
Tsjechisch
Turks
Vietnamees
Zweeds

Deze Wat & Hoe-taalgidsen zijn ook als app verkrijgbaar:

Duits
Engels

Frans
Italiaans

Spaans
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71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
In het Afrikaans is het bepaalde lidwoord die, ongeacht het geslacht van 
het zelfstandig naamwoord dat erop volgt. De Nederlandse bepaalde 
lidwoorden ‘de’ en ‘het’ worden in het Afrikaans allebei die. Het onbe-
paalde lidwoord ‘een’ wordt in het Afrikaans ’n [ə]. Het meervoud van 
de meeste woorden wordt gevormd door een s of een e achter het zelf-
standig naamwoord te plaatsen: museum-museums, trein-treine. Net als 
in het Nederlands verdubbelt in het geschreven Afrikaans vaak de laat-
ste medeklinker, om te voorkomen dat de klank lang wordt uitgespro-
ken hotel-hotelle. Op dezelfde manier als in het Nederlands verandert 
bij sommige woorden de klank in het meervoud: stad-stede, skip-skepe. 
Als het oorspronkelijke Nederlandse woord op een t eindigt, komt die 
t in het meervoud terug: nag-nagte (nacht). Enkele woorden krijgen 
-ers als meervoud: kind-kinders, goed-goeters (ding-dingen, spulletjes). 
De Nederlandse aanwijzende voornaamwoorden ‘dit’, ‘deze’, ‘die’ en 
‘dat’ zijn: hierdie (deze, dit) en daardie (die en dat). Daardie wordt in 
informeel taalgebruik vaak daai: hierdie vrou, daardie man, daai kind. 
Dit wordt in het Afrikaans gebruikt voor onpersoonlijke werkwoorden 
bijvoorbeeld: dit reën (het regent) en dit kraak op solder (het kraakt op 
zolder). 

�� Het werkwoord

Werkwoorden worden in het Afrikaans vrijwel allemaal zeer regelmatig 
vervoegd. In de tegenwoordige tijd zijn alle vervoegingen hetzelfde als 
de infinitief (het hele werkwoord, de onbepaalde wijs). 

ik werk ek werk
jij werkt jy werk
hij/zij werkt hy/sy werk
wij werken ons werk
jullie werken julle werk
zij werken hulle werk

Uitzonderingen zijn hê (hebben), dat voor alle personen wordt ver-
voegd als het, en wees (zijn) dat voor alle personen wordt vervoegd als is. 
Na een hulpwerkwoord, wordt bij hê en wees de infinitiefvorm gebruikt: 
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8 Ek wil hierdie motor hê (ik wil deze auto hebben). Dit kan nie wees nie! 
(Dat bestaat niet!) 

Wederkerende werkwoorden

Wederkerende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij in het Neder-
lands ‘zich’ of een ander wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt. 
Werkwoorden die in het Nederlands wederkerend zijn, zijn dit vrijwel 
altijd ook in het Afrikaans, maar in plaats van ‘zich’ wordt bij hy hom 
gebruikt, bij sy haar bij hulle hulle en bij julle julle. ‘Hij verspreekt zich’ 
is: hy verspreek hom, ‘zij wast zich’: sy was haar, ‘zij scheren zich’: hulle 
skeer hulle, ‘jullie scheren je’, julle skeer julle. De overige vormen zijn: ek 
skaam my (ik schaam me), jy verspreek jou (je verspreekt je), en ons was 
ons (wij wassen ons). 

�� De vragende vorm

De vragende vorm is hetzelfde als in het Nederlands. Van Jy koop die 
kaartjies (Jij koopt de kaartjes) is de vragende vorm Koop jy die kaartjies? 
Het is voor (zelfs volwassen) kinderen gebruikelijk om vragen indirect 
te stellen aan hun ouders, en aan beduidend oudere personen Sal ma 
die kaartjies koop? (Koopt u de kaartjes (moeder)?). Dezelfde indirecte 
vorm wordt ook door winkelpersoneel gebruikt: Sal mevrou die kaartjies 
kontant of met ’n kredietkaart betaal? (Betaalt u de kaartjes contant of 
met een creditcard?) 

�� De ontkenning

De ontkenning wordt in het Afrikaans gevormd door nie achter het 
werkwoord te plaatsen: Ek koop nie (Ik koop niet). Zinnen met een 
voorwerp krijgen een samengestelde ontkenning. Nie wordt dan dubbel 
gebruikt, de eerste keer na het werkwoord, en de tweede keer altijd aan 
het einde van de zin: Ek koop nie die kaartjies nie (Ik koop de kaartjes 
niet). Bij gebruik van een hulpwerkwoord komt de eerste nie achter 
het hulpwerkwoord en de tweede aan het einde van de zin: Ek sal nie 
die kaartjies koop nie (Ik zal de kaartjes niet kopen). Bij een vraag komt 
de eerste nie achter het onderwerp en de tweede, zoals altijd, aan het 
einde van de zin: Het jy nie die kaartjies gekoop nie? (Heb je de kaartjes 
niet gekocht?) Na woorden die een ontkenning insluiten, zoals niemand, 
niks (niets) geen, niewaar (nietwaar), volgt aan het eind van de zin ook 
nie: Niemand gaan hotel toe nie (Niemand gaat naar het hotel); Daar is 
niks wat ek vir jou kan doen nie (er is niets wat ik voor jou kan doen); Nie 
waar nie? (nietwaar?) 
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2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Waar kan ek hier iewers ’n bank/wisselkantoor kry?
waar kan ek hier iewərs ə bank/wəssəlkantoor kry?

Kan ik hier deze ... inwisselen?
Kan ek hierdie ... hier wissel?
kan ek hierdie ... hier wəssəl?

Kan ik hier pinnen?
Kan ek hier met my kaart geld trek/met my kaart betaal?
kan ek hier met my kaart geld trek/met my kaart bətaal?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?
Kan ek hier met my kredietkaart geld trek?
kan ek hier met my krədietkaart geld trek?

Hoeveel provisie moet ik betalen?
Hoeveel kommissie moet ek betaal?
hoefeel kommiesie moet ek bətaal?

Waar moet ik tekenen?
Waar moet ek teken?
waar moet ek teekən?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?
Kan ek asseblief kleiner note kry?
kan ek assəblief kleinər nootə kry?

Ik zoek een geldautomaat
Ek is op soek na ’n OTM/outoteller?
ek əs op soek naa ə oo-tee-em/ouwtoetellər?

Wat is het minimum/maximum?
Wat is die minimum/maksimum bedrag?
wat əs die mieniemum/maksiemum bədrag?

Mag ik ook minder opnemen?
Mag ek ook minder as dit neem?
mag ek ook məndər as dət neem?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België
Dit is my bankbesonderhede in Nederland/België
dət əs my bankbəsondərheedə ən needərland/belgiejə

Dit is mijn bankrekeningnummer
Dit is my bankrekeningnommer
dət əs my bankreekənəngnommər
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Woordenlijst

Nederlands – Afrikaans
Deze woordenlijst is bedoeld als aanvulling op de hoofdstukjes hier-
voor. De nummers achter het woord verwijzen naar de paragraaf met 
de belangrijkste zinnen waarin u deze woorden kunt gebruiken. In een 
aantal gevallen kunt u woorden die in deze lijst ontbreken elders in 
het boekje vinden, namelijk bij de illustraties van de auto, de fiets, de 
tent en het menselijk lichaam. Veel etenswaren kunt u vinden in de 
Afrikaans-Nederlandse lijst in 8.2.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, 
ww = werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.

a

aanbevelen 8.2 aanbeveel aanbəfeel
aanbieden 3.8 aanbied aanbied
aanbieding aanbieding aanbiedəng
aangebrand aangebrand aangəbrand
aangenaam 3.3 aangenaam aangənaam
aangetekend 2.2 aangeteken/geregistreer aangəteekən
aangeven (bij douane) verklaar fərklaar
aanhangwagen sleepwaentjie sleepwaaijnkie
aankomen aankom/arriveer aankom/arriefeer
aankomsttijd aankomstyd aankomstyd
aanranding aanranding aanrandəng
aanrijding botsing botsəng
aansteker aansteker aansteekər
aantrekkelijk aantreklik aantreklək
aanwezig 2.3 aanwesig aanweesəg
aanwijzen 3.4, 4.1, 6.1, 7.3 aanwys aanwys
aardappel 8.2 aartappel/ertappel aartappəl/ertappəl
aardbeien 8.2 aarbeie aarbeijə
aarde (grond) aarde/grond aardə/grond
aardewerk erdewerk erdəwerk
aardig aangenaam aangənaam
abonnement 4.12, 6.4 intekening ənteekənəng
accommodatie 5.1 akkommodasie akkoomoodaasie
accu 2.5, 4.4 battery batəry
acculader batterylaaier batərylaaijər
achter 4.1 agter agtər
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