
一 一 
   1 

ichi 

二 二 
   2 

ni 

三 三 
   3 

san 

四 四 
   4 

shi / yon 

五 五 
   5 

go 

六 六 
   6 

roku 

七 七 
   7 

shichi / nana 

八 八 
   8 

hachi 

九 九 
   9 

kyuu 

十 十 
   10 

jyuu 

百 百 
   100 

hyaku 

千 千 
   1000 

sen 

万 万 
   10000 

man 
４．９７５０円 yon-man-kyuu-sen-nana-hyaku-go-jyuu  (yen) 

                                           (4x10000 + 9x1000 + 7x100 + 5x10) 

１３８．２５９８点  

                                           _____________________________________________________ (ten) 



Een vervolg op partikels 

Ha(“wa”) – Geeft nadruk op het gespreksonderwerp, deze partikel gaat vaak samen met 

het onderwerppartikel  Ga. Ter verduidelijking geef ik nog een voorbeeld om het verschil aan 

te tonen, met behulp van de vraag wie die student nu is: 

学生は誰？ Gakusei ha dare?  Het gesprek gaat over een student, niet wie. 

誰が学生？ Dare ga gakusei? Dus hier wordt ga gebruikt.  
Partikels verwijzen naar het woord ervoor. Gakusei ga dare?  zou ook gekund hebben, maar als 
je er eenmaal een HA na gakusei geplaatst kan worden, moet je de GA ook echt wegdoen.  
(Eigenlijk staat er dus Gakusei ha ga dare?) 

 

Wo(“o”) – Koppelt een werkwoord aan een lijdend voorwerp. Alleen bij 

koppelwerkwoorden wordt er geen WO gebruikt, maar HA/GA. In elk geval is de student wel 
lijdend voorwerp geweest, maar alleen bij toepassende werkwoorden gebruik je pas WO.  
Ashita, watashi ha benkyou wo suru.    Morgen ga ik mijn huiswerk doen. 

 Japans maakt geen onderscheid in tegenwoordige/toekomende tijd 
Voor gevorderden: HA neemt ook WO over wanneer het gespreksonderwerp een nadruk geeft 
op het gezegde. Benkyou ha wo shita. – Ik heb mijn huiswerk gedaan. 
 
 

Ni – Dit partikel geeft een tijds- of plaatsbepaling aan. Uitleggen gaat het gemakkelijkst met 

voorbeelden. NI gebruik je wel bij werkwoorden die een soortgelijke beweging uitvoeren! 
Watashi ha gakkou ni ikimasu.  Ik ga naar school. 
Rokuji ni gohan wo taberu.  Ik eet ontbijt om 6 uur. 
Veghel ni sundeiru   Ik woon in Veghel. 

 Om het gemakkelijk te houden: Vaak te vertalen als in, naar, bij. 

 Bij een tijdsbepaling waarbij een beweging begint, gebruik je ni. 
 
 

Ya en To zijn partikels van lijsten. TO geeft een opsomming van ALLE delen weer, terwijl YA 

slechts een groepje uit een geheel uitbeeldt. YA is los vertaald als onder andere. 
Watashi NO shumi HA booringu WO suru YA anime WO miru YA manga WO yomu koto desu. 
Mijn hobby’s zijn onder andere bowlen, anime kijken, en manga lezen. 

 NO: Vorige les uitgelegd, partikel van bezit. 

 HA: Gespreksonderwerp (Mijn hobby’s) 

 WO: “to do -> bowling” , “to watch -> anime”, “to read -> manga” 

 YA: Onbepaalde lijst, staat niet vast. 

 KOTO (desu) : Geeft gerundium aan; denk aan Het spelen van iets, Het lezen van... 

 

 



No #2 – Er zijn meerdere manieren hoe een partikel gebruikt wordt, helaas. NO geeft 

behalve een bezit ook een bijvoeglijke bepaling aan. Dit hoeft dus niet zo zeer met bezit te 

maken te hebben. Bij bijvoeglijke naamwoorden zullen wij nog meer moeite hebben, daar 

heeft Japans weer andere regels voor. 

1. Noun-with-noun: NO      Nihon NO bunka  (De cultuur van Japan) 
2. I-Adj.-with-noun: --          Kuroi heya  (De zwarte kamer) 
3. Na-Adj.-with-noun: NA   Kirei na onna (De prachtige vrouw) 

 

To #2 – Natuurlijk liggen deze betekenissen niet zo ver van elkaar af. Hier is een leuk 

voorbeeld waarbij gepuzzeld kan worden: 
Watashi to Akari-chan ha baito ni ikimashita . (Beide ik en Akari zijn hier deel v/h onderwerp) 
Ik en Akari gingen naar werk. 
Watashi ha Akari-chan to baito ni ikimashita.  (Ik ben het onderwerp, Akari is hier mw. vwp) 
Ik ging met Akari naar werk. 
Los vertaald kun je het dus ook lezen als “met”, in plaats van “en”. Dit hangt dus af van situatie. 
 
 

De – Een teken dat een meewerkend voorwerp aanduidt. Losse vertalingen blijken goed te 

werken, dus deze is los vertaald als “Door middel van”. Als je zelf met deze partikels gaat 
puzzelen merk je dat deze toch erg afwijkt van de TO hierboven. 
Hikouki de Nihon ni ikimashita. D.m.v. een vliegtuig ben ik naar Japan gegaan. 
Guu de katta.    D.m.v. vuist heb ik gewonnen. (steen/papier/schaar) 
Kuruma ha kane de haratta.  Ik heb deze auto gekocht d.m.v. geld. 
 
DE geeft echter ook een plaatsbepaling aan, maar GEEN beweging. Dus als je een plaats 
noteert maar geen sprake is van beweging, gebruik je DE. Dit geeft nog wel eens verwarring: 
Jyuuichiji kouen de aimashou!    Laten wij ontmoeten in het park om 11 uur! 
Hier is geen sprake van beweging, al zou je het kunnen verwachten. Het gaat om het 
ontmoeten in het park, niet dat je er een keer naartoe moet gaan. Goed opletten dus! 
 
 

Kara -  Een partikel die aangeeft dat het ergens uit komt. Los vertaald als van/uit, een 

simpele maar toch vaak gebruikte teken. 
Oranda kara kimashita   Ik kom uit Nederland 
Watashi kara no tegami  Een brief van mij uit (gestuurd). 
 
 
Oefenzinnen 
Mijn naam is… 
 

Watashi _______namae________[                                                              ] _________. 
 
Het duurt 5 minuten met(d.m.v.) de auto. 

 
Kuruma_______gofun_______kakaru. 



Ik ga terug naar huis. 

Watashi _______ ie _______ kaerimasu. 

Vandaag valt er ook sneeuw (lastig!) 

Kyou _______ ______yuki _______furu.  

Ik heb zin om met David een spel te spelen. 

Watashi_______David______geemu_______yaritai desu. 

Om 5 uur is er een afspraak met mijn leraar. (lastig!) 

 Goji______sensei______________yotei_______arimasu 

 

Werkwoordsverbuigingen 

We nemen nog even de vier formele en informele vormen door van DESU. 
Desu   | Da  IS    Heden en toekomst 
Deshita   | Datta  WAS    Verleden 
Dewa arimasen  | Jyanai  IS NIET   Negatief heden/toekomst 
Dewa arimasen deshita | Jyanakatta WAS NIET  Negatief verleden 
 
Dit ziet er nog wel smal uit, maar nu komt het echte werk: normale werkwoordsverbuigingen. Er zijn 
3 soorten vormen werkwoorden. Ichidan, Godan, en onregelmatige werkwoorden. Gelukkig zijn er 
maar ongeveer 3 onregelmatige werkwoorden in de lijst, dus dat scheelt een hoop uitzonderingen. 
Die andere 2 rijtjes vergen iets meer aandacht.  Formeel is simpelweg met RU  MASU vervoegen, 
maar hoe je ze standaard verbuigt loopt net iets anders: 
 

Ichidan: Tabe - ru (to eat) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Tabe Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Tabe Verlanging(+tai) 

Base 3 Taberu Infinitief 
Base 4 Tabere Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Tabeyou Voorstel: Laten wij… 

Base te Tabete Gebiedende wijs 

Base ta Tabeta Verleden tijd 
*Informele schrijfwijze is bekend als de woordenboekvorm, dus die houden wij aan. 

*Ichidan zijn werkwoorden die eindigen op IRU of ERU 
Ichidan:  -, -, ru, re, you, te, ta 

 
 

Formal: BASE 2-masu/mashita/masen/masen deshita 
Informal: BASE 3 <-> BASE TA <-> BASE1-nai <-> BASE1-nakatta 



 

Godan: Ganbar - u (to do ones best) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Ganbara Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Ganbari Verlangen(+tai) 

Base 3 Ganbaru Infinitief 

Base 4 Ganbare Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Ganbarou Voorstel: Laten wij… 

Base te Ganbatte Gebiedende wijs 

Base ta Ganbatta Verleden tijd 
*Godan zijn ALLE andere werkwoorden, behalve  onregelmatige werkwoorden. 

Godan: (-mu): -a, -i, -u, -e, -ou, -nde, -nda (bumunu) 
               (-u)   :-wa, -i, -u, -e, -ou, -tte, -tta (utsuru) 

                (-ku): -a, -i, -u, -e, -ou, -ite, -ita (ku) (gu=d) 
               (-su):  -a, shi, -u, -e, ou, shite, shita 

 

Onregelmatig: Suru (to do) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Shi Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Shi Verlangen(+tai) 

Base 3 Suru Infinitief 

Base 4 Sure Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Shiyou Voorstel: Laten wij… 

Base te Shite Gebiedende wijs 
Base ta Shita Verleden tijd 

 
 

Onregelmatig: Kuru / Iku (to come / to go) 

VORMEN STAMMEN O.A.GEBRUIKT VOOR 

Base 1  Ko   |   Ika Neg. vervoeging(+nai) 

Base 2 Ki   |   Iki Verlangen(+tai) 

Base 3 Kuru  |    Iku  Infinitief 

Base 4 Kure  |    Ike Bevel/Kunnen(ru/nai) 

Base 5 Koyou |    Ikou Voorstel: Laten wij… 

Base te Kite   |   Itte Gebiedende wijs 

Base ta Kita   |   Itta Verleden tijd 
 


