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1 Handig om te weten...
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1.1 Beknopte grammatica

Saya ke pasar
Yono sakit

Ik ga naar de markt
Yono is ziek

Het werkwoord kan zowel de tegenwoordige als de verleden tijd aangeven.
Er is bij het werkwoord geen verschil tussen enkelvoud- en meervoudsvormen.
Saya beli nanas
Kami beli nanas

Ik koop/kocht een ananas
Wij kopen/kochten een ananas

Handig om te weten...

Het gebruik van het werkwoord is niet altijd nodig voor een volledige
zin. Dit komt o.a. doordat de koppelwerkwoorden ‘zijn’ en ‘hebben’
niet gebruikt worden.

Hetzelfde zelfstandig naamwoord komt voor als enkelvoud en meervoud.
Saya beli pisang

Ik koop een banaan/bananen

Deze appel is lekker
Die auto is kapot

Apel ini enak
Mobil itu rusak

Het bijvoeglijk naamwoord komt achter het zelfstandig naamwoord.
Het grote hotel
Die zware koffer

Hotel besar
Koper berat itu

‘Ada’ is een gemakkelijk woord voor ‘er is’, ‘er zijn’.
In plaats van ‘ja’ kunt u antwoorden met ‘al’: ‘sudah’. Een veel gebruikt
ontkennend antwoord is ‘nog niet’: ‘belum’.
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Beknopte grammatica

Zelfstandige naamwoorden krijgen geen lidwoord (de, het, een). Wel
worden aanwijzende voornaamwoorden (ini dit, deze; itu die, dat) veel
gebruikt. Deze komen achter het zelfstandig naamwoord.
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Ibu sudah kawin?
Sudah
Belum

Bent u getrouwd (mevrouw)?
Ja
Nee

Handig om te weten...

1.2 Uitspraak
We hebben een eigen systeem ontwikkeld, dat in alle Wat & Hoe-taalgidsen wordt gebruikt. Het heeft de volgende kenmerken:
– Het is ondubbelzinnig. Daarmee bedoelen we dat één letter altijd
één klank weergeeft. In een woord als kenteken staat de e voor drie verschillende klanken. In het Wat & Hoe-systeem zou dit woord worden
weergegeven als kenteekən.
– Het sluit zo veel mogelijk aan bij het Nederlands, dus er komen zo
min mogelijk accenten en vreemde tekens in voor.
– Zogenaamde lange klinkers (aa, ee enzovoort) worden in de uitspraakweergave altijd geschreven als een dubbele klinker. Zogenaamde
korte klinkers worden altijd weergegeven met een enkele klinker, dat
wil zeggen:
a
aa
e
ee
o
oo

ligt tussen de a in mak en de aa in maken
als de lange a in maken
als in recht
als in meer, e en ee wisselen wel eens
ligt tussen de o in kom en de oo in komen
als in komen.

Uitspraak

De gebruikte letters en symbolen:
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dj
ə
ĝ
ie
k
r
tj

als de j in het Engelse jelly
als de stomme e in de
als de Engelse g in garden
ligt tussen de i in wil en ie in niet
als laatste letter van een woord wordt ingeslikt
is altijd een tongpunt-r, rollend, voor in de mond gevormd
als in tjonge.

De overige letters klinken zoals in het Nederlands.
Een liggend streepje tussen twee letters geeft aan dat hier een korte
pauze moet komen.
Bij de meeste Indonesische woorden is de klemtoon op de verschillende lettergrepen gelijk. Een lichte nadruk valt op de op één na laatste
lettergreep. Bij woorden waar wel een duidelijke klemtoon nodig is, is
de klemtoon steeds aangegeven door onderstreping van de klinker(s).
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2 Praktische zaken
2.1 Bank

Praktische zaken

Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Di mana ada bank/kantor tukar uang di sini?
die manaa adaa bank/kantor toekar oewang die sienie?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

Bisakah saya menguangkan ... di sini?
biesaakah saajaa məng-oewangkan ... die sienie?

Kan ik hier pinnen?

Ada ATM di sini?
adaa aa-tee-mm die sienie?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

Bisakah saya mengambil uang dengan creditcard di sini?
biesaakah saajaa məngambiel oewang dəngan kreditkart die sienie?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

Berapa tambahan provisi?
bəraapaa tambahan proviesie?

Waar moet ik tekenen?

Di mana saya harus menandatangani?
die manaa saajaa haroes mənanda-tangan-nie?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

Minta uang kecil juga
mientaa oewang ketjiel djoeĝaa

Bank

Ik zoek een geldautomaat
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Di mana ATM?
die manaa aa-tee-em?

Wat is het minimum/maximum?

Minimal/maksimal berapa?
mieniemal/maksiemal bərapaa?

Mag ik ook minder opnemen?

Boleh jugakah saya mengambil kurang sedikit?
boleh joeĝaakah saajaa məngambiel koerang sədiekiet?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

Ini bukti-bukti dari bank saya di Belanda/Belgia
ienie boektie-boektie daarie bank saajaa die blandaa/belĝiejaa

Dit is mijn bankrekeningnummer

Ini nomor bank saya
ienie nomor bank saajaa
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3 Ontmoetingen

37

3.1 Algemeen
z zDank

u wel

Bedankt/dank u wel
Geen dank/graag gedaan

Terima kasih kembali
triemaa kasieh kəmbaalie

Heel hartelijk dank

Terima kasih banyak
triemaa kasieh banjak

Erg vriendelijk van u

Terima kasih atas kebaikan anda
triemaa kasieh atas kəbajkan andaa

Ontmoetingen

Terima kasih
triemaa kasieh

Het was me een waar genoegen

Menyenangkan betul
mənjə-nangkan bətoel

Dank u voor de moeite

Terima kasih atas kebaikan anda
triemaa kasieh atas kəbajkan andaa

Dat had u niet moeten doen
Dat zit wel goed, hoor

Ah, tidak apa-apa
ah, tiedak apaa-apaa

Algemeen

Semestinya anda tidak ikut sibuk
səməstie-njaa andaa tiedak iekoet sieboek

z zPardon

Pardon

Maaf
ma-af

Sorry!

Maaf!
ma-af!

Sorry, ik wist niet dat ...
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Maaf, saya tidak menyangka ...
ma-af, saajaa tiedak mənjangkaa ...
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alvleesklier
blaas
blindedarm
dikke darm
dunne darm
hart
kransslagader
lever
long
maag
milt
nier
slokdarm
urineleider

kelenjar ludah perut
kandung kemih
usus buntu
usus besar
usus halus
jantung
urat nadi jantung
hati
paru-paru
mag
limpa
ginjal
kerongkongan
saluran kemih

kələndjar loedah pəroet
kandoeng kəmieh
oesoes boentoe
oesoes bəsar
oesoes haaloes
djantoeng
oerat naadie djantoeng
hatie
paaroe-paaroe
maag
liempa
ĝiendjal
kərongkongan
saaloeran kəmieh

Ingewanden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

08-02-16 10:47

WAT
&
HOE

WAT
&
HOE

TA A L G I D S

INDONESISCH

INDONESISCH

DE BESTE TOLK VOOR OP REIS

•

Ruim 4000 woorden
& zinnen

•

 oordenlijst
W
Nederlands - Indonesisch

•

W
 oordenlijst
Indonesisch - Nederlands

•

 uidelijke aanwijzingen
D
voor uitspraak

INDONESISCH

Vlot de rekening vragen
op een terrasje? Een
gesprekje aanknopen?
Met deze taalgids kom
je altijd uit je woorden.

www.watenhoe.nl

ontmoetingen
eten & uitgaan

overnachten

TA A L G I D S

789021 567228

uitspraak

onderweg

I S B N 978-90-215-6722-8

9

TA A L G I D S

incl. lijst
woorde- NnEDERLANDS

gezondheid

INDONESISCH
S
NEDERLAND
CH
IS
ES
N
O
D
- IN

&

IN SAMENWERKING MET

