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Week 3 
Bydraes uit die Ooste 
 

Die muur op die trap van die Taalmonument stel die invloed van 
Indonesiese tale (hoofsaaklik Maleis) op die ontwikkeling van 
Afrikaans voor. Slawe is vanaf 1658 vanuit die Ooste en Afrika na die 
Kaapkolonie gebring. Die slawe het verskillende moedertale gehad, 
maar was verplig om 17de-eeuse Hollands aan te leer. ’n Groot deel 
van die slawe aan die Kaap het die Islamitiese geloof beoefen, en 
hul godsdiens het vereis dat hulle die Koran en godsdienstige 
geskrifte moes kon lees. As gevolg hiervan was daar in die beginjare 
aan die Kaap ’n hoër persentasie geletterdheid onder slawe as 
onder die Europese matrose en soldate.  
 
Die eerste skool vir slawe is 

reeds in 1658 in die slawelosie in Kaapstad begin. Later 
het die Moslem-gemeenskap ’n skool of madressa in 
Dorpstraat 37 in die Bo-Kaap tot stand gebring, waar 
slawekinders godsdienstige onderrig in ’n vroeë vorm 
van Afrikaans, later bekend as Kaapse Afrikaans, 
ontvang het. Die madressa is gestig deur Tuan Guru, ’n 
prins van Tidore in die Ternate-eilande (Indonesië) wat 
deur die VOC as banneling na Robbeneiland gestuur is. Teen 1807 het 375 slawekinders hul 
onderrig in die Koran en Arabies hier voltooi. Een van hul leermetodes was om gedeeltes uit 
die heilige skrifte in hul koplesboeke [letterlik: leer uit jou kop] oor te skryf.  
 

Daar is sedert ongeveer 1800 begin met die gebruik om Afrikaans in 
Arabiese skrif weer te gee, eers net met die neerskryf van name en 
enkele woorde en later meer breedvoerig. Aanvanklik is die Maleise 
alfabet gebruik en later die aangepaste Arabiese alfabet van Abu 
Bakr Effendi. Hy was ’n Turkse geleerde wat die Kaap in 1860 
besoek het en gedurende sy tyd hier die Arabiese alfabet aangevul 
het om die spesifieke Afrikaanse klanke weer te gee. In 1871 word 
Abu Bakr Effendi se Bajaanmoeddien (Openbaringe van die geloof) 
in Konstantinopel gedruk in Afrikaans met die gebruik van die 

Arabiese skrif. Dit was in Konstantinopel (nou bekend as Istanboel) omdat hier ter plaatse 
geen drukpers beskikbaar was wat Arabiese letters kon druk nie. Tussen 1870 en 1950 is 
minstens 78 boeke in Arabies-geskrewe Afrikaans gedruk.  
 
Daar is vandag nog mense van die Moslemgemeenskap wat hierdie skrif kan skryf en in 2020 
het die Taalmonument ŉ hoogs suksesvolle kompetisie gehad waardeur nuwe geskrifte in 
Arabies-Afrikaans geskep is. 
 
Maleise woorde in Afrikaans is byvoorbeeld ‘baie’, ‘baadjie’, ‘piesang’, ‘blatjang’ en ‘sosatie’. 
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Wen R500 met blokraai vir 18-jariges en ouer 
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1. Heilige boek van Islam, geskryf in Arabies. 

2. Kleinerige sitrusvrug met ’n dun, los oranje skil en soet vleis. 

3. Ruimte vir vee, afgesluit deur takke. Mure of heining. 

4. Dringend, smekend, vleiend vra; versoek. 

5. Ingevolge Islam; wat op Islam betrekking het. 

6. Kul of fop, veral by speletjies (van Maleis). 

7. Oefenboeke waarin kinders die skrifgedeeltes en tekste uit die Koran oorgeskryf het. 

8. Die gebied waar slawekinders by Dorpstraat 37 godsdienstige onderrig ontvang het. 

9. Hierdie persoon het die Bajaanmoeddien (Openbaringe van die geloof) geskryf met 

die gebruik van Arabiese skrif. 

10. Soort riet of groot grassoort wat maklik buig en vir vlegwerk gebruik word. 

11. Met moeite dra of vervoer. 

12. Iemand wie se werk dit is om terdoodveroordeeldes tereg te stel. 

13. Moslemse opleidingsentrum. 

14. Asseblief in Kaapse Afrikaans. 

15. Klein, nederige woning; hut; soms krot. 

16. Meervoud van iemand wat die eiendom van ’n ander persoon is en sonder enige 

vergoeding vir hom/haar moet werk. 
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Wen R250 met woordsoek vir 17-jariges en jonger 
(sommige woorde loop van regs na links en skuins) 

 
 

BAADJIE; BAIE; BAKLEI; BALJAAR; BLATJANG; BREDIE; DOEPA; JAMMER; OORLAMS; PIERING; 
PIESANG; SAMBREEL; SOSATIE; SPANSPEK; TJALIE 
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