
Uitbreiding 
Extra materiaal bij lessen 3, 4 en 5: Zuid-Afrika 
 
In dit document vindt u aanvullende teksten en opdrachten die passen bij lessen 3, 4 en 5.  
U kiest zelf wat en hoeveel u hieruit wilt behandelen. U kunt een opdracht als huiswerk 
meegeven of in de klas extra aandacht aan een bepaald thema besteden. 
 
Hieronder vindt u een beschrijving van het extra materiaal (inclusief oplossingen). Op de 
daaropvolgende pagina’s vindt u de kopieerbladen voor de leerlingen. Als aparte download 
vindt u nog een literair fragment met opdrachten. 
 
Wie nog meer wil leren over het Afrikaans, verwijzen we graag door naar de website 
www.afrikaans.com. 
 
 
Les 3 
 
Onderwerp: Kennismaking met de 9 provincies 
 
Gebruik de kopieerbladen die u verder in dit document vindt. Laat de leerlingen de teksten 
lezen en zelf op zoek gaan naar de juiste provincies. 
 
Oplossing: 
 
West-kaap 
Oost-kaap 
KwaZulu-Natal 
Mpumalanga 
Limpopo 
Noord-West 
Gauteng 
Vrijstaat 
Noord-kaap 
 
 
Onderwerp: meertaligheid 
 
Indien u meer aandacht wilt besteden aan de meertaligheid in Zuid-Afrika, dan kunt u de 
kaart op de volgende bladzijde gebruiken. 
 
Hoewel Zuid-Afrika elf officiële talen heeft, worden die niet allemaal in elke provincie 
gesproken. Omdat verschillende bevolkingsgroepen voornamelijk in bepaalde provincies 
wonen en elk ook hun eigen taal spreken, heeft elke provincie zijn eigen officiële talen en 
taalbeleid. 



 
 

Bron: https://www.grafika24.com/?s=languages&submit=Search 

 
 
 
Onderwerp: een lied van Stef Bos 
 
De Nederlander Stef Bos studeerde in Vlaanderen en woonde er ook. Tegenwoordig woont 
hij in Zuid-Afrika. Laat de leerlingen online uitzoeken waarom hij het lied ‘My land is jou 
land’ schreef en wat erachter zit. 
 
Gebruik eventueel deze link: https://www.matthijsdendekker.nl/stef-bos-lied-ruth-2/ 
Daar vindt u ook de YouTube-link naar een liveversie van het lied. 
 
De tekst staat op de volgende bladzijde. 
 



Stef Bos – My land is jou land (Lied van Ruth) 
 
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
Jy het gese gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy s n deel van my 
Wat kan ek sonder jou 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag n lang reis 
Reg deur die woestyn 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 

 
 
Les 4 
 
Onderwerp: De ontwikkeling van het Afrikaans, van spreektaal tot standaardtaal 
 
Laat de leerlingen aan de hand van een tijdslijn de geschiedenis van Zuid-Afrika vertellen. U 
kunt zelf beslissen hoe gedetailleerd die moet zijn.  
 
 
Onderwerp: Schrijfopdracht 
 
Geef de leerlingen de opdracht een tekst te schrijven over wat ze in verband met Zuid-Afrika 
geleerd hebben. Daar kan best een stuk zelfreflectie in zitten. Zeg duidelijk hoe lang de tekst 
mag/moet zijn. 
 
Enkele vragen die de leerlingen op weg kunnen helpen: 
- Welke gedachten komen er bij je op als je de geschiedenis van Zuid-Afrika leest? 
- Wat zul je van deze les nooit vergeten? 
- Waar zou je meer over willen weten? 
- Welke fase in de geschiedenis van Zuid-Afrika zou je zelf meegemaakt willen hebben? 
Waarom? 
- Zou je op vakantie willen gaan naar Zuid-Afrika? Wat zou je dan willen bezoeken? 



Les 5 
 
 
Onderwerp: Vertalen uit het Afrikaans 
 
Gebruik het extra document ‘Les 5 - Leiers met invloed’. 
 
Laat de leerlingen zelf één of meerdere fragmenten hieruit vertalen naar het Nederlands.  
Deze tekst is afkomstig van https://afrikaans.com/wp-content/uploads/2018/02/Leiers-met-
invloed.pdf.  
 
 
Onderwerp: Zelf Afrikaans schrijven 
 
Gebruik het extra document ‘Les 5 - Afrikaanse woordenschat’. 
 
Laat de leerlingen zelf een aantal extra zinnen produceren gebruikmakend van woorden die 
ze hier vinden, en de grammaticale kennis die ze hebben opgedaan. Uiteraard mogen ze 
steeds de documenten met informatie gebruiken. Ze hoeven niets uit het hoofd te leren. 



De provincies 
 
Zuid-Afrika heeft negen provincies: West-Kaap, Oost-Kaap, Noord-Kaap, KwaZulu-Natal, 
Mpumalanga, Limpopo, Noord-West, Gauteng en Vrijstaat.  
 
Vul hieronder telkens de naam van de provincie in.  
Gebruik de kaart van het land en/of ga online op zoek naar extra informatie. 
 

De provincies van Zuid-Afrika  

 

 

………………………………………………………. 
 
Dit is de meest zuidelijke provincie in Zuid-Afrika. Deze provincie staat vooral bekend als toeristische 
trekpleister vanwege de prachtige stranden, de historische bezienswaardigheden, de schitterende 
landschappen en het rijke dierenleven. De wereldberoemde stad, Kaapstad, bevindt zich ook in deze 
provincie. Bekende plaatsen hier zijn Robbeneiland (de gevangenis waar Nelson Mandela en andere 
politieke vrijheidsstrijders jarenlang opgesloten zaten), Kaap de Goede Hoop (waar de VOC in de 
jaren 1600 een verversingspost vestigde), de Tafelberg (met zijn karakteristieke tafelachtige profiel) , 
de walvisroute (de beste plek in de wereld om walvissen vanaf het land te kunnen zien), de 
wijngaarden (waar sommige van de beste wijnen ter wereld worden geproduceerd), de Karoo (een 
woestijnachtig landschap) en de Tuinroute (een schilderachtige weg langs de bosachtige kustlijn). 
 

 

Bron: https://af.wikipedia.org/wiki/Provinsies_van_Suid-Afrika#/media/File:Kaart_van_Suid-Afrika_met_Afrikaanse_byskrifte.svg 

Bron: https://sa2018.weebly.com/garden-route.html 



………………………………………………………. 
 
Deze provincie is de op een na grootste provincie in Zuid-Afrika en is vooral bekend om zijn rijke flora 
en fauna. Van alle verschillende natuurgebieden in de provincie, is het Addo Elephant National Park 
het bekendste. Jeffreysbaai, een vakantiedorp aan de kust, is internationaal bekend om de 
surfmogelijkheden, vooral in de wintermaanden. De belangrijkste steden hier zijn Port Elizabeth en 
Oost-Londen. 
 

  

 

………………………………………………………. 
 
Deze provincie wordt gekenmerkt door een subtropisch klimaat. Deze provincie ligt aan de Indische 
Oceaan en het zeewater is daarom veel warmer dan dat van de Atlantische Oceaan in de 
Kaapprovincie. Hier heerst een subtropisch klimaat. De majestueuze Drakensbergen bevinden zich 
ook in deze provincie. Durban, de hoofdstad van de provincie, is de drukste havenstad van Zuid-
Afrika. 

 
 
 
………………………………………………………. 
 
Deze provincie grenst aan de buurlanden Mozambique en Swaziland. Het Kruger National Park 
(jaarlijks bezocht door duizenden internationale toeristen) is een van de beste plekken ter wereld om 
Afrikaanse dieren te spotten. De belangrijkste stad in deze provincie is Mbombela (voorheen bekend 
als Nelspruit). 

 

Bronnen: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/334/addov en https://www.jbaynews.com/photo-of-the-day-dolphins-and-surfer/ 

Bron: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/290/bergville 

 

Bron: https://www.safari.com/kruger-national-park/tours/ 
 



………………………………………………………. 
 
Het landschap hier staat bekend als ‘het bosveld’. Deze provincie grenst aan Zimbabwe, Mozambique 
en Botswana. Citruskwekerijen, bos- en theeplantages en de toeristische sector zijn de belangrijkste 
economische activiteiten van de provincie. Polokwane is de hoofdstad van deze provincie. 
 

 
 
 
………………………………………………………. 
 
Deze provincie is vooral belangrijk voor Zuid-Afrika vanwege de mijnbouw. Hier worden platina, 
goud, graniet en diamanten gedolven. Daarnaast is er veel landbouw en veeteelt in deze provincie. 
De belangrijkste steden zijn Mafikeng (de hoofdstad), Potchefstroom, Brits en Klerksdorp. 
 

 
 

 
………………………………………………………. 
 
Hoewel dit de kleinste provincie van Zuid-Afrika is, is deze provincie economisch het sterkst. De 
grootste stad van Zuid-Afrika, Johannesburg, ligt hier, evenals de hoofdstad, Pretoria. De naam van 
de provincie is afgeleid van het Sotho-woord dat ‘goud’ betekent,: er wordt heel wat goud in de 
omgeving van Johannesburg gedolven.  
 

 

Bron: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/661/phalaborwa 

 

Bron: http://www.travelstart.co.za/blog/10-reasons-to-visit-north-west-province-now/ 

 

Bron: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/628/soweto 

 



………………………………………………………. 
 
Deze provincie wordt gekenmerkt door een open en vlak landschap, maar op sommige plaatsen in de 
provincie komen ook majestueuze bergketens voor. Doordat deze provincie gelegen is tussen de 
twee grootste rivieren van Zuid-Afrika (de Oranjerivier en de rivier de Vaal) is dit een ideaal 
landbouwgebied. De hoofdstad van de provincie is Bloemfontein. 
 
 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
 
Dit woestijnachtige gebied is de grootste provincie van het land, maar heeft weinig inwoners.  
Deze provincie staat bekend om de Kalahari-woestijn, wijnbouw, natuurreservaten en ook om de 
Namakwa-bloemenvelden.  
 

 

Bron: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/453/ficksburg 

 

Bron: https://www.south-africa-info.co.za/country/town/520/garies 
 

 



De ontwikkeling van het Afrikaans, van spreektaal tot standaardtaal 
 
 
Hieronder zie je een tijdslijn die de ontwikkeling van het Afrikaans weergeeft. Probeer samen met je 
medeleerlingen het verhaal van die ontwikkeling te vertellen. Schets de context: wat gebeurde er en 
wat waren daar de gevolgen van, bijvoorbeeld op vlak van politiek, samenleving en taalontwikkeling. 
 
 
 

 
Bron: Raidt, E.H. 1991/2018. Afrikaans en sy Europese verlede. Kaapstad: Nasou 

 


