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Er zijn totaal 5 tonen in de Chinese taal. Zo spreek je de tonen uit:
1e toon – hoog beginnen en lang uitspreken: 			

De letter ‘B’

2e toon – laag beginnen en ga omhoog:				

‘Zie?’ of ‘Hé?’

3e toon – middel beginnen, ga omlaag dan omhoog:		

‘(Nou) En?’

4e toon – erg hoog beginnen, kort en krachtig:			

‘(Ga) Weg!’

5e toon – een neutrale toon en kent geen toonteken
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Tellen met
één hand!
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Chinees Halloween 中元节
(zhōngyuán jié)

Net zoals het Westen heeft het Oosten ook
een Halloweenfeest. Daar noemt men het
中元节 (zhōngyuán jié). In het Engels ook
bekend als het Ghost Festival (鬼节 guǐjié).

Het altaar

Geesten en demonen uit de onderwereld worden vrijgelaten en komen van hun wereld naar
de onze toe. 中元节 is een populaire festival dat in heel China gevierd wordt op de 1e tot en
met de 15e dag van de 7e maand van de Chinese kalender. In Singapore en Taiwan wordt
het zelfs een hele maand (29 tot 30 dagen) lang gevierd.
Historisch gezien bieden gezinnen cadeau’s (zoals nieuw geoogst graan, voedsel, wijn, geld
van papier tot en met dvd’s en zelfs een Mercedes van papier) aan hun voorouders aan.
Er zijn vele redenen voor het geven van cadeau’s: om de geesten van bijvoorbeeld ouders te
laten weten dat ze niet zijn vergeten door hun kinderen (vanuit de geloven van boeddhisme
en confuscianisme); om de geesten blij te maken zodat ze het gezin geen kwade dingen
aandoen (taoïsme); om de geesten twee weken lang te verwennen omdat ze het hele jaar
door in de onderwereld/hel moeten blijven – in de volksmond is dit een soort ‘vakantie’ voor
de geesten.
Veel geesten dwalen rond in de menselijke wereld en ze zoeken lichamen om erin te wonen
of nemen zielen mee naar de onderwereld. Ouders waarschuwen hun kinderen om niet te
gaan zwemmen op plekken waar onlangs iemand is verdronken. En als je ‘s nachts alleen
loopt, moet je wanneer je plotseling van richting verandert ’对不起’(duì bu qǐ, sorry) zeggen –
ook al lijkt de straat verlaten.
Wees dus voorzichtig… Draai je niet om als je alleen op straat loopt en je hoort iemand
achter je je naam roepen...anders word je meegenomen door een geest...

Offeringen aan de geesten.

Papiergeld wordt gebrand zodat de voorouders en
andere geesten geld hebben in de hel om te gebruiken.
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Radicaal

Radicalen

部首
bùshǒu

Hoe zoek je een woord op in een Chinees woordenboek?
Een radicaal (van het Latijnse radix ofwel 'wortel') is een duidelijk identificeerbare
basiscomponent van ieder Chinees karakter. In de talen die Chinese karakters gebruiken
heten de radicalen 部首bùshǒu; wat letterlijk ‘hoofddeel’ betekent. Radicalen zijn niet alleen
de fundamentele componenten voor de ideogrammen, maar zijn ook belangrijk voor de
rangschikking in en het gebruik van Chinese woordenboeken .
Het is niet mogelijk om op de westerse manier een Chinees karakter in een woordenboek
op te zoeken. Er zijn duizenden karakters die op de één of andere manier geordend moeten
worden. Een veel voorkomende methode van rangschikking is de volgende: elk karakter is
opgebouwd uit op zijn minst één radicaal. Er zijn ca. 190 radicalen en deze worden geordend
naar het aantal pennestrepen, van eenvoudig (weinig 'strepen') naar complex (veel 'strepen').
Per radicaal wordt een overzicht gegeven van de op die basis opgebouwde karakters, waarbij
er ook hier weer een ordening plaatsvindt van eenvoudig naar complex. Achter het karakter
wordt het paginanummer vermeld waar de betekenis van het karakter wordt verklaard. Dit
klinkt betrekkelijk eenvoudig, maar nog een stuk moeilijker wordt het als een met de hand
geschreven karakter moet worden ontcijferd; deze zijn heel wat rommeliger dan de gedrukte.
Om ze te kunnen ontcijferen is het vaak van belang om de juiste volgorde van de strepen te
kennen.
De laatste paar jaren worden woorden in het woordenboek soms ook op de volgende manier
geordend: het teken wordt omgezet in pinyin en het staat op alfabetische volgorde.
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Beeldschrift

Wat zouden de betekenissen van deze drie karakters zijn: 马，女，口?

Extra
学生
对不起
没关系
谢谢
不谢
xuésheng yī

xuésheng
duì bu qǐ
méi guānxi
xièxie
bú xiè

Leerling(en)
Sorry
Het geeft niets
Bedankt
Geen dank

duì bu qǐ!

学生一: 对不起！
xuésheng yī
xuésheng èr

méi guānxi.

学生二: 没关系。

xiè

xie!

学生一: 谢谢！
xuésheng èr

bú

xiè.

学生二: 不谢。
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Uitspraakoefeningen
Voorbeeld:

Klank: gan

Opdracht: gān, gán, gǎn, gàn
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heng		

10. qing
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11. xin
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Radicaal

Toespraak

Drie druppels

Handdoek

Wist je dat...
... de Han-Chinezen de meerderheid in China zijn? De Chinese taal heet daarom
Hanyu 汉语, de taal van het Hanse volk.
... er 55 erkende minderheden zijn?
... China de top producent is van de vrucht Mandarijn?
... Hong Kong was een kolonie van Engeland van 1842 t/m 1997? En Macau was
een kolonie van Portugal geweest? Ze horen nu bij China.
... “8” een geluksgetal is voor de Chinezen?
... “4” als “dood” (死 sǐ) klinkt? Daarom vermijden de Chinezen getallen met “4”.
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Lees het volgende gesprek hardop in het Chinees
A:

Hi! Hoe gaat het met jou?

B:

Goed. Dank je wel. Met jou ook?

A:

Goed. Hoe oud ben je?

B:

Ik ben 15.

A:

Ik ben ook 15. Tot ziens!

B:

Tot ziens!

yī èr

sān, sān èr

yī

一 二 三，三 二 一 。
yī èr sān sì

wǔ liù

qī

一 二 三 四 五 六 七 ,
qī liù wǔ sì sān èr yī

七 六 五 四 三 二 一。

E

en abacus (meervoud: abaci) is een telraam dat met name
in het Verre Oosten werd en hier en daar nog wordt gebruikt.
Hij bestaat uit een raamwerk met een aantal staven (bijvoorbeeld
10) waarop boven een dwarsbalk twee, en eronder vijf kralen
zitten. Een getal wordt nu weergegeven door een aantal kralen in
een kolom tegen de middenbalk te schuiven, waarbij de bovenste
kralen voor 5 tellen en de onderste voor 1.

Bron: Wikipedia

Abaci in verschillende formaten.
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第四课
dì sì kè

你叫什么名字？
Nǐ

jiào

shénme

míngzi?

Conversatie
lǎo shī:

nǐ jiào shénme míngzi?

老师: 你叫什么名字？
xuésheng: wǒ jiào Wáng Dàzhōng

学生: 我叫王大中。
lǎoshī:

tā jiào shénme míngzi?

老师: 他叫什么名字？
xuésheng:

tā jiào Lín Xiǎowén.

学生: 他叫林小文。
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