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Ba1.	  Grammatica	  	  
	  
	  
	  
1.	  Theorie	  
	  
Je	  krijgt	  een	  theoretische	  syllabus	  met	  grammaticale	  uitleg	  in	  het	  Nederlands,	  gebaseerd	  
op	  internationaal	  toonaangevende	  taalkundige	  naslagwerken.	  	  
	  
Uit	  de	  inleiding	  van	  de	  'Mandarijnse	  Grammatica'	  (Wim	  Haagdorens):	  	  

 

 

(…)  In zijn ‘Grammatica van het Mandarijn’ spreekt Jeroen Wiedenhof over 7 talen die 

samen de Chinese of ‘sinitische taalgroep’ vormen. Mandarijn is de grootste en geldt als 

‘standaardtaal’ – 普通话 pǔtōnghuà. (…) 

 

Vaak wordt Kantonees een Chinees dialect genoemd. De Chinese terminologie heeft het 

over fāngyán ⽅方⾔言, wat Wiedenhof als ‘streektaal’ vertaalt, zoals ook Hakka een ‘streektaal’ 

of ‘topolect’ wordt genoemd. (…)   Als we echter uitgaan van zeven grote streektalen, gelden 

deze op zich als standaard voor zeven groepen onderling verwante ‘dialecten’.  

 

(…) Afgezien van de vele dialecten binnen de sinitische taalgroep zijn er natuurlijk nog de 

andere talen die door niet Han-Chinezen gesproken worden. China telt 56 erkende etnische 

groepen, waarvan het merendeel een eigen taal spreekt (en al dan niet schrijft), waaronder 

de Tibetanen en de Mongolen. Maar de grote meerderheid van de Chinese bevolking, dat is 

ongeveer 1 miljard mensen, gebruikt (een dialect van) het Mandarijn als moedertaal; het 

Noordelijk Mandarijn wordt dan ook gebruikt als standaardtaal in de Volksrepubliek China 

en Singapore. Als we het hier hebben over de studie van ‘Chinees’, bedoelen we dan ook deze 

taal - met de daarbij geldende normen voor uitspraak, zinsbouw enz. 
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2.	  Praktijk:	  lezen,	  schrijven	  en	  spreken	  over	  China	  en	  België	  
	  
	  
We	  gebruiken	  internationaal	  beproefde	  handboeken	  en	  readers	  vanaf	  ba1	  tot	  de	  master.	  
Daarnaast	  bieden	  we	  ook	  studiemateriaal	  in	  onze	  eigen	  syllabi.	  Hiervoor	  oefenen	  we	  
rond	  inhouden	  die	  specifiek	  voor	  ons	  relevant	  zijn	  -‐‑	  cultureel,	  historisch,	  economisch,	  
politiek,	  maar	  ook	  terminologie	  voor	  vertalers,	  en	  niet	  te	  vergeten,	  voor	  Europeanen,	  
Belgen,	  Vlamingen,	  Antwerpenaren…	  
	  
Hieronder	  een	  eerste	  voorbeeld	  uit	  de	  syllabus	  grammaticale	  oefeningen	  ba1.	  Bij	  het	  
aanleren	  van	  getalvorming	  (na	  pakweg	  3	  maanden	  studie),	  oefenen	  we	  de	  grote	  getallen	  
aan	  de	  hand	  van	  een	  demografisch	  overzicht	  van	  het	  Chinese	  Ministerie	  van	  Onderwijs.	  
Zo	  leren	  we	  al	  van	  bij	  aanvang,	  zelfs	  wanneer	  het	  gaat	  om	  iets	  als	  ‘tellen’,	  zoveel	  mogelijk	  
door	  te	  praten	  over	  China,	  over	  de	  wereld,	  over	  onszelf.	  
	  
	  
	  

教育规模             单位：万⼈人 

   
  

  学校数       教育⼈人⼜⼝口⽐比重 
年份 （万所）        学⽣生数   教职⼯工数 教育⼈人⼜⼝口 （%） 
  Schools          Students   Teachers      Educational Proportion of  
Year (in 10.000)                         population Population  
 
2000 149                   32093   1592 33685 26.8 
2001 135                   32135   1574 33709 26.6 
2002 117                   31873   1579 33452 26.2 
2003 96                     31989   1610 33599 26.2 
2004 68                     32558   1597 34155 26.4 

 

 

1.  ⼗〸十六年以前在中国有多少学⽣生？ 

2. 那年的学⽣生⽐比 2005 年的学⽣生多吗？ 

3. ⼗〸十⼋八年以前是哪年？ 

4. 那年有多少⽼老师？ 

（…） 
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Heel	  wat	  onderwerpen	  die	  op	  het	  eerste	  gezicht	  louter	  ‘taalverwerving’	  betreffen,	  
hebben	  ook	  een	  culturele	  dimensie.	  In	  volgend	  vereenvoudigd	  fragment	  van	  een	  
krantenartikel	  leer	  je	  hoeveel	  miljoen	  mensen	  allemaal	  de	  familienaam	  ‘Wang’	  hebben.	  	  
	  
 
 
14.	  Familienamen	  en	  percentages	  

 

⽼老百姓 

2007 年 04 ⽉月 24 ⽇日  中国第⼀一⼤大姓是王。它占中国⼈人⼜⼝口的百分之七点⼆二

五。⼗〸十三个中国⼈人中有⼀一个姓王。现在，有 9288.1 万⼈人姓王，这⽐比德国的

⼈人⼜⼝口多 1000 万⼈人。中国第⼆二⼤大姓是李，第三⼤大姓是张。三⼤大姓占中国⼈人⼜⼝口

的百分之⼆二⼗〸十多。有 2.7 亿⼈人姓王、李、张。⼀一百个姓占中国⼈人⼜⼝口的百分

之⼋八⼗〸十四点七七。 

 
 
Dit	  is	  een	  voorbeeld	  uit	  de	  syllabus	  met	  betrekking	  tot	  het	  karakterschrift.	  Tijdens	  de	  
eerste	  maanden	  van	  de	  studie	  besteden	  we	  veel	  aandacht	  aan	  de	  schrijfwijze	  van	  
karakters,	  en	  kijken	  we	  ook	  naar	  het	  ontstaan	  van	  karakters,	  als	  het	  helpt	  ze	  zo	  beter	  te	  
onthouden.	  
 
 
 
31. Etymografie: fonetische leenmethode 

 

31.1. De vertaling van ‘of’: meedelend 或 of 或者，vragend 还是 

或 ‘huò’ betekent ‘of’ in meedelende zinnen; vaak wordt het suffix 者 
toegevoegd. Verklaar de etymografie van dit karakter als je weet dat men in 
Taiwan ‘land’ onvereenvoudigd  國 schrijft, i.t.t. de ons gekende 
vereenvoudigde 国.  
 

31.2. Verklaar op dezelfde wijze de karakters 北 en 背 
 
 


