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Woord vooraf
Al ruim 90 jaar kun je je met Wat & Hoe Taalgidsen verstaanbaar
maken in vele talen. Dat betekent niet dat de gidsen inmiddels hoogbejaard zijn. Met de huidige generatie gidsen kun je vragen naar de
beschikbaarheid van wifi, plekken om je telefoon op te laden of waar je
geheugenkaartjes kunt kopen voor je camera. Ook zijn vele taalgidsen
inmiddels als app beschikbaar voor Android en iOS. Sommige apps
bevatten beluisterbare uitspraak die je kunt laten horen aan je gesprekspartner. En er zelf mee oefenen kan natuurlijk ook!
De Wat & Hoe Taalgidsen staan bekend om de vele handige zinnetjes
die je kunt gebruiken in een hotel, restaurant of gewoon op straat. Bij
alle zinnen zie je meteen hoe je ze moet uitspreken. Er zijn praktische
tekeningen waarop je ook kunt aanwijzen wat je nodig hebt. Achterin
staan woordenlijsten in beide richtingen die van pas kunnen komen om
snel even een woord op te zoeken. Wil je meer weten over de grammatica, dan kun je voorin daarover een beknopte praktische uitleg vinden.
De gidsen zijn in samenwerking met Van Dale tot stand gekomen.
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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1.1 Beknopte grammatica
z zInleid ing

Het Chinees heeft geen alfabet, maar wordt geschreven in zogenaamde
karakters of tekens. Achter veel karakters gaat een zekere logica schuil,
maar het leren ervan is toch hoofdzakelijk een kwestie van memoriseren. Ieder karakter bestaat uit een aantal trekken en heeft een sleutel
aan de hand waarvan het in een woordenboek kan worden opgezocht.
Een dergelijke sleutel kan iets zeggen over de betekenis of over de uitspraak van een karakter.
Het Chinees is monosyllabisch (één karakter komt overeen met één
lettergreep) en is een toontaal. Dit laatste houdt in dat ieder karakter
op een bepaalde toon wordt uitgesproken die bovendien betekenisonderscheidend is. De grote moeilijkheid van het Chinees zit hem in het
feit dat ons Nederlands oor niet getraind is om dit onderscheid te maken. Sommige karakters worden bijvoorbeeld uitgesproken als het Nederlandse woord die. In de tweede toon kan dit vijand betekenen. Een
totaal verschillend karakter, eveneens als die uitgesproken, maar dan
in de vierde toon is keizer. De context waarbinnen karakters worden
gebruikt, is daarom erg belangrijk, temeer omdat veel karakters slechts
in bepaalde unieke samenstellingen voorkomen.

Handig om te weten...

z zGrammatica

Het Chinees kent weinig grammaticale regels en is in hoge mate instinctief. Er is bijvoorbeeld geen simpel woord voor ja en nee. Wel is de
zinsvolgorde belangrijk. Voor de meeste zinnen ziet die volgorde er als
volgt uit: onderwerp – werkwoord – lijdend voorwerp.
Er wordt in het Chinees geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud
en meervoud. In de zin wŏ (ik) yŏu (heb) shū (boek) weten we niet
of het gaat om één of om meerdere boeken. Wel wordt het suffix men
gebruikt om het meervoud te vormen van persoonlijke voornaamwoorden. Wŏmen yŏu shū wordt dan: Wij hebben een boek of Wij hebben
boeken.
In tegenstelling tot het Nederlands gaat de volgorde in een tijdsbepaling van groot naar klein. 5 januari 2010 wordt 2010 nián (jaar 2010) 1
yuè (maand 1) 5 rì (dag vijf).

Beknopte grammatica
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Tijdsbepalingen staan voor aan de zin, meestal na het onderwerp maar
voor het werkwoord en de eventuele plaatsbepaling ingeleid door zài
(zie hieronder: ‘Het werkwoord’).
Wŏ (onderwerp) zuótiān (tijdsbepaling) zài jiā (plaatsbepaling) kàn shū
(werkwoord): Ik heb gisteren thuis een boek gelezen.
Eigennamen komen voor titels of functies: Janssen xiānsheng (mijnheer
Janssen), Beatrix nǚwáng (koningin Beatrix).
z zHet

werkwoord

Anders dan in het Nederlands zijn er geen werkwoordsvervoegingen
in het Chinees.
Vergelijk de zinnen: wŏ zài zhōngguó (Ik ben in China) en wŏmen zài
zhōngguó (Wij zijn in China). Zài wordt hier als werkwoord gebruikt
(zich bevinden in/te/op).
In de zin wŏ zài zhōngguó yŏu péngyou (Ik heb vrienden in China) doet
zài dienst als voorzetsel (in/te/op). Het werkwoord is yŏu (hebben).
Het Chinees maakt veelvuldig gebruik van constructies waarbij bepaalde betekenissen impliciet zijn. Zo ook wŏ qù zhōngguó (Ik ga naar
China).
Gebruik van het werkwoord shì (zijn) is in het Chinees beperkter dan
in het Nederlands. In positief mededelende zinnen wordt het vervangen door het bijwoord hĕn, dat eigenlijk heel betekent. Zhōngguó hĕn dà
(China is groot of China is heel groot).
Shì kan dus niet worden gebruikt met een bijvoeglijk naamwoord. Het
is niet Zhōngguó shì hĕn dà. Shì wordt wel gebruikt als er sprake is van
vereenzelviging, zoals in de zin Wŏ shì Hélán rén (Ik ben een Nederlander).
Het Chinees heeft geen toekomende of verleden tijd. Wel spreekt men
van aspecten, zoals een ervaring in het verleden. Een ervaring in het
verleden wordt uitgedrukt door middel van guo, dat na het werkwoord
wordt gezet. Wŏ qùguo zhōngguó (Ik ben in China geweest). Het karakter yào kan men gebruiken om een toekomstige intentie of een verplichting uit te drukken. Wŏ yào qù zhōngguó (Ik ga naar China of Ik
moet naar China).
z zDe

ontkenning

De ontkenning komt voor het zinsdeel dat negatief gemaakt moet worden en wordt gevormd door het karakter bù. Bijvoorbeeld: Wŏ bù shì
Hélán rén (Ik ben geen Nederlander) of Wŏ bù zài zhōngguó (Ik ben
niet in China).
Uitzondering is het werkwoord yŏu (hebben), dat ontkend moet worden door er méi voor te plaatsen. Wŏ méi yŏu shū (Ik heb geen boek).
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2 Praktische zaken
2.1 Bank

Praktische zaken

Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

这附近哪里有银行 / 外币兑换处?
zhè fùjìn năliyŏu yínháng/wàibì duìhuànchù?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

我能在这里兑换 ... 吗?
wŏ néng zài zhèlĭ duìhuàn ... ma?

Kan ik hier pinnen?

我可以在这里用银行(密码)卡付款吗?
wŏ kĕyĭ zài zhèlĭ yòng yínháng(mìmă)kă fùkuăn ma?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

我可以在这里用信用卡取钱吗?
wŏ kĕyĭ zài zhèlĭ yòng xìnyòngkă qŭqián ma?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

我必须付多少手续费呢?
wŏ bìxū fù duōshao shŏuxùfèi ne?

Waar moet ik tekenen?

我在哪里签字?
wŏ zài năli qiānzì?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

我可以要一些小面值的钞票吗?
wŏ kĕyĭ yào yīxiē xiăo miànzhí de chāopiào ma?

Bank

Ik zoek een geldautomaat

Chinees.indd 26

我找一个取款机?
wŏ zhǎo yīge qŭkuănjī?

Wat is het minimum/maximum?

最少 / 最多能取多少钱?
zuìshăo/zuìduō néng qŭ duōshao qián?

Mag ik ook minder opnemen?

我能少取点钱吗?
wŏ néng shăo qŭdiăn qián ma?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

这是我在荷兰 / 比利时银行的资料
zhè shì wŏ zài Hélán/Bĭlìshí yínháng de zīliào

Dit is mijn bankrekeningnummer

这是我的银行帐户
zhèshì wŏde yínháng zhànghù
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27

我要兑换一些钱
wŏ yào duìhuàn yīxiē qián

euro tegen ...

欧元对 ...
ōuyuán duì ...

Wat is de wisselkoers?

汇率是多少?
huìlǜ shì duōshao?

Kunt u me ook wat kleingeld geven?

请给我一些零钱
qĭng gĕi wŏ yīxiē língqián

Dit klopt niet

这不对
zhè búduì

请在这里签名
请填写这张表格
请出示您的护照, 好吗?
请出示您的身份证, 好吗?
请出示您的银行卡,好吗?

U moet hier tekenen
U moet dit invullen
Mag ik uw paspoort zien?
Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
Mag ik uw bankpasje zien?

Praktische zaken

2.2 Post
包裹
邮票

pakjes
postzegels

Ik ben op zoek naar een postkantoor

我在找邮局
wǒ zài zhǎo yóujú

Post
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Ik wil graag geld wisselen

Is hier een brievenbus in de buurt?

这附近哪里有邮政信箱?
zhè fùjìn năli yŏu yóuzhèng xìnxiāng?

Bij welk loket kan ik geld wisselen?

在哪个柜台我可以兑换钱?
zài nǎge guìtái wǒ kĕyǐ duìhuànqián?

Moet ik hier zijn voor een telefonische overboeking?

我是在这里办理电汇吗?
wǒ shì zài zhèlǐ bànlǐ diànhuì ma?
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

谢谢(您)
xièxie(nín)

Geen dank/graag gedaan

不客气
bùkèqi

Heel hartelijk dank

衷心感谢
zhōngxīn gănxiè

Erg vriendelijk van u

您太客气了
nín tài kèqile

Het was me een waar genoegen

我非常高兴
wŏ fēicháng gāoxìng

Dank u voor de moeite

谢谢, 太麻烦您了
xièxie, tài máfan nín le

Algemeen

Dat had u niet moeten doen

Chinees.indd 38

您不要这样客气
nín bùyào zhèyàng kèqi

Dat zit wel goed, hoor

没关系
méi guānxi

z zPardon

Pardon

抱歉 / 请原谅 / 劳驾
bàoqiàn/qǐng yuánliàng/láojià

Sorry!

对不起!
duìbuqĭ!

Sorry, ik wist niet dat ...

对不起, 我不知道 ...
duìbuqĭ, wŏ bù zhīdao ...

08-02-16 16:17
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对不起
duìbuqĭ

Het spijt me

遗憾
yíhàn

Ik deed het niet expres, het ging per ongeluk

我不是故意的, 而是不小心
wŏ búshì gùyìde, érshì bù xiăoxīn

Dat geeft niet, hoor

没关系 / 不客气
méi guānxi/bùkèqi

Laat maar zitten

不碍事 / 没事
bù’àishì/méishì

Dat kan iedereen overkomen

谁也免不了
shuí yĕ miănbuliăo

z zFeliciteren

en condoleren

Ontmoetingen

Gefeliciteerd met uw verjaardag/naamdag

祝您生日 / 命名日快乐
zhù nín shēngri/mìngmíngrì kuàilè

(Nog) de beste wensen

(还有)最好的祝愿
(háiyǒu) zuìhǎode zhùyuàn

Gecondoleerd

请接受我的吊唁
qĭng jiēshòu wŏde diàoyàn

Ik vind het heel erg voor u

我为您难过
wŏ wèi nín nánguò

3.2 Iemand aanspreken
Dag meneer Wang

你好, 王先生
nĭhăo, wáng xiānsheng

Dag mevrouw Li

Iemand aanspreken
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Neemt u me niet kwalijk

你好, 李太太
nĭhăo, Lĭ tàitai

Hallo Peter

你好, 彼得
nĭhăo, bĭdé
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