
  

Goede Hoop in de klas 
Slaven en taal in Zuid-Afrika 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Goedkoop duikt in het 
slavernijverleden van Zuid-Afrika. Hij 
bezoekt afstammelingen van slaven en 
ontdekt dat er ook veel Aziatische slaven 
waren. Door alle verschillende volken die 
in Zuid-Afrika leefden, ontstond een 
nieuwe taal: het Afrikaans.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Kolonisatie, Gouden Eeuw, Kaap de Goede 
Hoop, Afrikaans, Zuid-Afrika, slavernij  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Tijdvak 6. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Goede Hoop in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s uit deze serie, zoals: ‘De 
landing op de Kaap’. 
 
Antwoorden 
1a De linker en de middelste man. b Slaven 
mochten geen schoenen dragen, dus ze 
liepen altijd op blote voeten. 2 Die 
kwamen, samen met andere 
handelswaar, mee op de schepen. 3 
Omdat ze hun eigen liedjes en muziek bij 
zich hadden. 4 Zij spanden een 
rechtszaak aan tegen hun meesters. 5 
Indiërs, Nederlandse kolonisten, 
oorspronkelijke Khoisan. 6 1-C 2-F 3-E 4-B 
5-D 6-A 7-G. 
 

Kijkvragen 
 
1a Wie zijn de slaven op de onderstaande 
tekening?  
 

 
 
b Waaraan kun je een slaaf herkennen? 
 
2 Hoe komt het dat er veel Aziatische 
slaven in Zuid-Afrika waren? 
 
3 In een Nederlands propagandabericht 
wordt verteld dat de slaven helemaal niet 
zo ongelukkig zijn. Waaruit zou dat blijken? 
 
4 Het tegendeel blijkt; de slaven hadden 
een zwaar leven. Ze werden geslagen, 
opgesloten en hadden een uitgaansverbod. 
Wat was de reactie van de slaven hierop? 
 
5 Uit de slavernij kwam de taal Afrikaans 
voort. Van welke talen is het Afrikaans een 
mengelmoes? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De Afrikaanse taal klinkt in onze oren 
soms erg grappig. Wat betekenen de 
onderstaande woorden? Verbind de juiste 
woorden met elkaar. 
 
1 Vuurhoutje  A Stopcontact 
2 Vistenk   B Laptop 
3 Flaterwater  C Lucifer 
4 Skootrekenaar  D Lift 
5 Hysbak   E Typex 
6 Muurprop   F Aquarium 
7 Mengeldrankie  G Cocktail 
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