
月 月 
   maan 

tsuki - getsu 

火 火 
   vuur 

hi - ka 

水 水 
   water 

mizu - sui 

木 木 
   hout 

ki - moku 

金 金 
   goud 

kane - kin 

土 土 
   aarde 

tsuchi - do 

日 日 
   dag 

hi – nichi * 

本 本 
   boek 

moto - hon 

女 女 
   vrouw 

onna – jo 

男 男 
   man 

otoko - dan 

人 人 
   mens 

hito - nin 

好 好 
   

Leuk vinden 
suku - kou 

愛 愛 
   

Houden van 
ai 

Er zijn meestal 2 verschillende spreekwijzen bij elke kanji die je tegen komt. Dit is erg 

vervelend dus we houden een simpele regel aan: Kun’yomi(Japanse lezing) is geschreven in 

zwart en wordt op zichzelf zo uitgesproken, On’yomi(Sino-Chinees) in het rood en werkt in 

combinaties. Vaak is er meer dan 2 spreekwijzen, maar die noteer ik niet vanwege tijd. 

一月(ichigatsu)  – Januari, etc.   月曜日（getsuyoubi） - Maandag 



Nog meer partikels en signaalwoorden 

He(“e”) – Deze was ik nog even vergeten op te schrijven, want deze heeft ook betrekking 

tot een afstand. Het verschil met NI is dat deze een eindbestemming aangeeft i.p.v. een 

startende beweging, moge het abstract of fysiek zijn. 

NHK he youkoso!    Welkom bij de NHK! 

Maneejya he, …    Aan de manager, … (briefopening) 

 

Ka #2 – Los vertaald als OF wanneer deze tussen twee delen in de zin staat. Als je dus wordt 

gevraagd om een keuze te maken tussen bepaalde dingen heb je nu dus 2 opties. (Ya zorgt niet 

voor een keuze). 

Ayumi to watashi, docchi ga suki desu ka?  Wie vind je leuk, Ayumi of ik? 

Yama de aruku ka, puuru de oyogu ka erande ne!  Kies of je wilt zwemmen of klimmen! 

Tamago ya negi, zenbu tabetai na~    Eieren, uien…ik wil alles wel eten~ 

 

Demo – Een partikel die precies hetzelfde wordt gebruikt als in het Nederlands, zelfs op 

dezelfde positie. Niet denken als een samenvoeging van De + mo! Vertaald als maar, en ook 

zelfs, afhangend van situatie. Het woord ~Kedo of ~Ga gebruik je na werkwoorden: 

Isha jyanai, sensei demo nai!  Ik ben geen dokter, en zelfs geen leraar! 

Noumisan ha Roshiago demo wakaru.  Noumi begrijpt zelfs Russisch. 

Tabetai kedo, onaka ga ippai.  Ik wil graag eten, maar mijn buik is vol. 

Sou desu ga, dare nimo iccha dame! Dat klopt, maar zeg het tegen niemand! 

~Ne – Hier hebben we nog meer eindigende partikels. ~ne geeft een confirmatie aan, 

vertaald als “toch?” of “nietwaar?”. Het spreekt voor zichzelf.  

Ashita gakkou ga oyasumi desu ne? Morgen is de school toch vrij(hebben we vrij)? 

 

~Naa – Een impressie. Als je bijvoorbeeld iets wilt hebben, of je vindt iets hartstikke 

geweldig, dan geef je dat aan met ~naa. Niet echt los te vertalen. Misschien als (…). 

Aisu wo tabetai naa   Ik wil graag ijs eten… 

 

~Yo – Deze hoor je wel vaker. Het is een versterking van wat je zegt. Je geeft nadruk op je zin. 

Komt soms dus niet al te vriendelijk over. Samen met desu wordt het nog wel eens desho. 

De vrouwelijke versie van YO is WA(nu wel als wa geschreven). 

Asa ga kirai desu yo!   Ik haat de ochtend (zo erg!). 

Ano sukaato, kirei desu wa.  Die rok, is (erg) prachtig. 



 

~Kana – Bij onduidelijkheid wordt de vraag meestal afgerond met kana. De ka blijft dus hier 

met zijn originele functie maar met een extra NA. De vrouwelijke versie van kana is kashira. 

Yuki ga furu kana. Soretomo ame kashira. Het gaat misschien sneeuwen. Of is het regen. 

 

Titels 

-San – De standaard titel achter een naam als je beleefd praat. Dit betekent ongeveer 

“Mevrouw” of “Meneer”, maar kan ook bij jeugd gebruikt worden, maar dan gaat het alleen 

om formaliteit. San kan ook voor andere soorten personen voorkomen. Yamadasan, Okadasan, 

Okyakusan(customer), Meidosan(maid), etc. 

-Sensei – Ik verwacht niet dat jullie mij gaan noemen met deze titel, maar dit zeg je als je 

tegen leraren of geleerden van een bepaalde studie praat. Dokters kun je bijvoorbeeld ook 

aanspreken met sensei. Maar jullie hoeven mij niet aan te spreken met een titel, zonder enige 

titel geef je namelijk informaliteit  vriendschap weer in dit geval! 

Stephansensei, Baxsensei, etc. 

-Kun en -Chan – Informele vormen om jongens of meisjes respectievelijk aan te spreken. 

Meestal gaat het in dit geval om jonge jongens/meisjes, maar dat hangt eerder van je eigen 

personaliteit.  

Kouta-kun, Akane-chan, etc. 

-Senpai en -Kouhai – Ongebruikelijk voor Nederlanders, maar dit zijn titels voor 

andere mensen die een niveau/meerdere niveaus boven of onder jou staat, maar wel van 

dezelfde groep. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen brugklassers en 

eindexamenleerlingen. Beide zijn leerlingen, dus brugklassers zeggen senpai tegen de oudere 

leerlingen, en omgekeerd zeggen examenleerlingen kouhai tegen de brugklassers. Komt ook 

vaak voor bij clubactiviteiten, maar die hebben wij niet op school in Nederland. 

-Sama – Een titel van waarde, sama wordt gebruikt wanneer iemand superieur is. Denk aan 

prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen. Maar kan ook gebruikt worden om totale 

formaliteit aan te geven. 

Ojou-sama(prinses), Oji-sama(prins), Okyaku-sama(klantmeer beleefd) 

Als het opvalt dat er constant een O voor het zelfstandig naamwoord staat, dan heb je dat 

goed gemerkt. Dit is namelijk ook een vorm van formaliteit met zelfst. naamwoorden. 

 

 


