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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

Gesproken Thai

Het Thaise schrift

Het Thai heeft een eigen schrift bestaande uit 44 medeklinkers en 32
klinkers. De woorden worden – van links naar rechts – aan elkaar geschreven met (op willekeurige plaatsen) een spatie tussen de zinsdelen.
Hoofdletters, leestekens, lidwoorden en persoonsvormen komen niet
voor.
Medeklinkers worden op een lijn geschreven met eventueel een toonteken erboven. Klinkers kunnen voor, boven, beneden en achter de medeklinker worden geplaatst.

Beknopte grammatica

De Thaise taal bestaat, zoals zoveel andere talen, uit een verzameling
van dialecten die meer of minder van elkaar verschillen. Er bestaan
vier dialecten die in vier grote delen van Thailand worden gesproken.
Deze delen zijn het noorden (noordentaal genoemd), het midden (middentaal), het noordoosten (Isaan-taal) en het zuiden (zuidentaal). De
taal waarin dit boek is geschreven is het dialect dat in het midden van
Thailand wordt gesproken, de middentaal. Deze is toegepast omdat dit
dialect is gekozen tot de officiële taal die ook op radio en televisie wordt
gesproken. Tevens wordt er op de scholen les in gegeven. Men zou het
algemeen beschaafd Thai kunnen noemen.
Een belangrijk verschil met veel westerse talen is dat het Thai een toontaal is. De woorden kunnen op vijf verschillende toonhoogten worden
uitgesproken. De toonhoogte bepaalt de betekenis (zie voorbeeld in 1.2
uitspraak: tonen). Een minimaal verschil in toonhoogte kan het woord
een volledig andere betekenis geven. De grote moeilijkheid voor een
buitenlander die Thai wil spreken is het toepassen van de juiste toonhoogte in de uitspraak en om deze luisterend te onderscheiden. Het
oor en de mond van de buitenlander zijn daar niet in getraind. Afgezien
van dit probleem is de Thaise taal redelijk eenvoudig. Thai is monosyllabisch en intonatie wordt niet toegepast.

Handig om te weten...
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z zGrammatica

De Thaise taal kent maar weinig grammaticale regels. In andere talen
bestaat meestal een verband tussen de woorden in een zin, waardoor
woorden van vorm kunnen veranderen. In het Thai gebeurt dat door
het toevoegen van extra woorden in een bepaalde volgorde aan het
doelwoord, zonder dat dit woord zelf verandert. Bijvoorbeeld bij een
aanduiding van het geslacht, van de persoonsvorm, van de tijdsaanduiding, van enkelvoud of meervoud, van de ontkennende vorm en van
de vragende vorm. Ook werkwoorden worden niet vervoegd bij diverse
vormen van de onderwerpen.
De Thaise zinsbouw

Onderwerp + werkwoord + lijdend voorwerp/rest van de zin
In een gesprek tussen twee personen wordt het onderwerp vaak weggelaten. Bijvoorbeeld phǒm pai bâan (Ik ga naar huis) wordt uitgesproken
als pai bâan.
z zHet

werkwoord

Anders dan in het Nederlands wordt een Thais werkwoord niet vervoegd als het onderwerp of de tijdsaanduiding verandert. Om de tijd
aan te geven, wordt bijvoorbeeld de toevoeging tjà (toekomst) of laéw
(verleden) respectievelijk voor en na het werkwoord ingevoegd.
z zDe

ontkenning

Beknopte grammatica

Ontkenning wordt aangeduid door mâi (niet) te plaatsen voor het werkwoord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord.
z zDe

vragend e vorm

Er zijn drie manieren om de zin in de vragende vorm te krijgen.
Toepassen van een vragend voornaamwoord

Dit woord wordt meestal aan het einde van de zin geplaatst. De voornaamwoorden khrai (wie) en thammai (waarom) kunnen zowel vooraan
als achteraan de zin worden geplaatst. De vragende voornaamwoorden
zijn:
Thai
?àrai
thîenǎi

Nederlands
wat
waar
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2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

แถวนี้ธนาคาร / ที่แลกเงินอยู่ที่ไหน

thǎewníe thánaakhaan/thîe lâek ngeun jòe thîenǎi

Kan ik hier deze ... inwisselen?

แลก ... นี้ที่นี่ได้ไหม

lâek … níe thîenîe dâi mǎi

Kan ik hier pinnen?

ใช้บัตรธนาคารที่นี่ได้ไหม

sjái bàd thánaakaan thîenîe dâi mǎi

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

ใช้บัตรเครดิตถอนเงินที่นี่ได้ไหม

sjái bàd khreedìd thǒhn ngeun thîenîe dâi mǎi

Hoeveel provisie moet ik betalen?

ต้องเสียค่าคอมมิสชั่นเท่าไร

Praktische zaken

tôhng sǐea khâa-khom-míd-sjân thâwrai

Waar moet ik tekenen?

ต้องเซ็นชื่อที่ไหน

tôhng sen sjûu thîenǎi

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

ขอเป็นแบ้งค์ย่อยได้ไหม

khǒh pen báeng jôhj dâi mǎi

Ik zoek een geldautomaat

ผมหาตู้เอทีเอ็ม

phŏm hăa tôe ?ee thie ?em

Wat is het minimum/maximum?

Bank

Thai.indd 31

2 Praktische zaken

จำ�นวนตํ่าสุด / สูงสุดเท่าไร

tjamnoean tàmsòed/sǒengsòed thâwrai

Mag ik ook minder opnemen?

ถอนน้อยกว่านี้ได้ไหม

thǒhn nóhj khwàa níe dâi mǎi

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

นี่คือรายละเอียดธนาคารของผมที่เนเธอร์แลนด์ / เบลเยี่ยม

nîe khuu raajlá?ìead thánaakaan khǒhng phǒm thîe neethêulaen/beljîeam

Dit is mijn bankrekeningnummer

นี่คือหมายเลขบัญชีของผม

nîe khuu mǎajlêek bansjie khǒhng phǒm
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3 Ontmoetingen
3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

ขอบคุณ

khòhbkhoen

Geen dank/graag gedaan

ด้วยความยินดี

dôeaj khwaam jindie

Heel hartelijk dank

ขอบคุณมากๆ

khòhbkhoen mâak mâak

Erg vriendelijk van u

คุณใจดีมาก

khoen tjaidie mâak

Het was me een waar genoegen

เป็นความพอใจจริงๆ

pen khwaam phohtjai tjing tjing

Dank u voor de moeite

ขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือ

khòhbkhoen thîe dâi sjôeajlǔua

Dat had u niet moeten doen

Algemeen

ไม่จำ�เป็นต้องทำ�เลย
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mâi tjam pen tôhng tham leuj

Dat zit wel goed, hoor

ดีแล้ว

die láew
z zPardon

Pardon

ขอโทษ

khǒhthôod

Sorry!

ขอโทษ

khǒhthôod

Sorry, ik wist niet dat ...

ขอโทษไม่ทราบว่า...

khǒhthôod mâi sâab wâa ...
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