WAT
&
HOE

WAT
&
HOE

TA A L G I D S

AFRIKAANS

AFRIKAANS

DE BESTE TOLK VOOR OP REIS

•

Ruim 4000 woorden
& zinnen

•

 oordenlijst
W
Nederlands - Afrikaans

•

W
 oordenlijst
Afrikaans - Nederlands

•

 uidelijke aanwijzingen
D
voor uitspraak

AFRIKAANS

Vlot de rekening vragen
op een terrasje? Een
gesprekje aanknopen?
Met deze taalgids kom
je altijd uit je woorden.

www.watenhoe.nl

ontmoetingen

onderweg
overnachten

TA A L G I D S

789021 567174

uitspraak

eten & uitgaan

I S B N 978-90-215-6717-4

9

TA A L G I D S

incl. lijst
woorden
EDERLANDS
AFRIKAANS

gezondheid

-N
S
N E D E R L A N DS
N
A
A
IK
- AFR

&

IN SAMENWERKING MET

Afrikaans.indd 1

afrikaans

Vertaling
Sandra Nortje
en Gerard van der Weyde

08-02-16 12:52

Afrikaans.indd 2

Wat & Hoe: wat anders!?
Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
www.kosmosuitgevers.nl
Leverbaar in de serie Wat & Hoe:
• Wat & Hoe Onderweg
• Wat & Hoe Select
• Wat & Hoe Taalgidsen

Kijk voor meer informatie op:
www.watenhoe.nl

watenhoe

watenhoe_reizen

7e druk, 2016
© Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
Technische realisatie en productie: LINE UP boek en media bv
Omslagontwerp: Julia Brants, Den Haag
Vormgeving: Julia Brants, Den Haag
Illustraties: Monique van den Hout
ISBN 978 90 215 6194 3
NUR 507
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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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 onbepaalde lidwoord ‘een’ wordt in het Afrikaans ’n [ə]. Het meervoud van
de meeste woorden wordt gevormd door een s of een e achter het zelfstandig naamwoord te plaatsen: museum-museums, trein-treine. Net als
in het Nederlands verdubbelt in het geschreven Afrikaans vaak de laatste medeklinker, om te voorkomen dat de klank lang wordt uitgesproken 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).
z zHet

Handig om te weten...

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
jij werkt
hij/zij werkt
wij werken
jullie werken
zij werken

ek werk
jy werk
hy/sy werk
ons werk
julle werk
hulle werk

Beknopte grammatica
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1 Handig om te weten...

Uitzonderingen zijn hê (hebben), dat voor alle personen wordt vervoegd 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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Ek wil hierdie motor hê (ik wil deze auto hebben). Dit kan nie wees nie!
(Dat bestaat niet!)

Handig om te weten...

Wederkerende werkwoorden

Wederkerende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij in het Nederlands ‘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).
z zDe

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?)

Beknopte grammatica

z zDe
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vragend e vorm

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?

Praktische zaken

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?

Bank
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2 Praktische zaken

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
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

Dankie
dankie

Geen dank/graag gedaan

Dis ’n plesier
dəs ə pləsier

Heel hartelijk dank

Baie dankie
baijə dankie

Erg vriendelijk van u

Dis vriendelik van jou
dəs friendələk van jouw

Het was me een waar genoegen

Ek het dit baie geniet
ek het dət baijə geniet

Dank u voor de moeite

Dankie vir die moeite
dankie fər die moeitə

Algemeen

Dat had u niet moeten doen

Afrikaans.indd 40

Dit was nie nodig nie
dət was nie noodəg nie

Dat zit wel goed, hoor

Dis goed
dəs goed

z zPardon

Pardon

Verskoon my
fərskoon my

Sorry!

Jammer!
jammer!

Sorry, ik wist niet dat ...

Jammer, ek het nie geweet dat … nie
jammər, ek het nie geweet dat ... nie
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alvleesklier
blaas
blindedarm
dikke darm
dunne darm
hart
kransslagader
lever
long
maag
milt
nier
slokdarm
urineleider

pankreas
blaas
blindederm
kolon/dikderm
dunderm
hart
kroonslagaar
lewer
long
maag
milt
nier
slukderm
urienbuis

pankriehas
blaas
blindəderəm
koolon/dəkderəm
dunderəm
hart
kroonslagaar
leewər
long
maag
məlt
nier
slukderəm
urienbuis

Ingewanden
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