
7

七

Het eerste karakter betekent midden en het tweede karakter betekent land. 
Zie je dat de streep van het eerste karakter recht door het midden van het rechthoekje gaat? 
Het buitenste vierkant om het tweede karakter geeft de grens van het land aan. 
Eigenlijk zijn karakters vaak kleine tekeningetjes.

De Chinese taal

In de lessen hierna ga je interessante 
dingen ontdekken over dit immens 
grote land. Je gaat bovendien iets 
leren over de Chinese taal en oefenen 
met Chinees schrijven. 

Opdracht 3 
De Chinese taal bestaat uit tekens. 
Hoe noemen we deze Chinese tekens?

Bestaat er een Chinees Alfabet?

Opdracht 4        Schrijf de beide karakters in dit vak. 

Radicalen

Je kunt elk karakter als 1 heel woord zien. 
Als je bedenkt dat je ongeveer 

5 . 0 0 0  k a r a k t e r s
moet leren om een Chinese krant te 

kunnen lezen, is het wel fijn om te weten 
dat er een systeem in de karakters zit. 

Je leert daarom verschillende radicalen 
die iets verklappen over de betekenis van 
het karakter. Veel karakters bestaan uit:

een radicaal-deel 

 +
een klank-deel

Hierdoor zijn de karakters gemakkelijker te onthouden.

Wanneer je dit symbool van een pen bij een schrijfopdracht ziet,  
dan kun je eerst oefenen in het Oefenboek Chinese karakters schrijven. 
De volgorde waarin je de streepjes zet, is namelijk heel belangrijk! 

Het Chinese woord voor het 
land China schrijf je zo: 

midden land

中国



We gaan beginnen met het schrijven van enkele karakters. Hieronder staan de karakters voor de 
getallen 1 tot en met 10. Deze karakters zijn niet zo moeilijk. Ze hebben weinig streepjes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

De karakters voor 1, 2 en 3 
hebben achtereenvolgens 
1, 2 en 3 streepjes. 
Maar let op: de streepjes 
zijn niet allemaal even lang. 

In het karakter  二  
is het onderste 
streepje het langst. 

In het karakter  三 
is het onderste 
streepje het langst. 
Het middelste het kortst.  
Het bovenste streepje is
ietsje langer dan het 
middelste, maar korter 
dan het onderste. 

一     二      三 四

Het karakter voor 4 
lijkt op een raam 
met gordijntjes.  

五

Het karakter voor 5. 
Is dat niet net een stoel 

met een dakje erop? 

七

De 7 lijkt wel op 
een schuine letter t.

十

De 10 is helemaal 
makkelijk, net een plus 

uit het rekenboek! 

Opdracht 5 
Waar vind jij de karakters 

6, 8 en 9 op lijken?
Schrijf maar op. 

六

Het karakter voor 6 ... 

八

Het karakter voor 8 ... 

九

Het karakter voor 9 ... 

十七

17



even herhalen...Opdracht 16

Het Chinees is een toontaal. 
Wat betekent dat?

.1.

Hoe heet de 
Chinese taal officieel? 

.2.

Ontwerp 
een 

pictogram 
voor 

’toonloos’. 

.4.

Hoeveel tonen 
heeft het Chinees? 

Schrijf de symbolen voor 
de tonen op (uit het hoofd).

.3.

三十三

33

In deze en de vorige les heb je 
Chinese woorden geleerd. 
Hieronder staan ze op een 
rijtje met de tonen in het pinyin 
erbij. Luister goed naar de uitspraak 
van deze woorden in het geluidsfragment 
en zeg ze hardop na.

.6.

普通话 pǔ tōng huà

少数民族 shǎo shù mín zú

朝 cháo

唐人街 táng rén jiē

秦始皇帝 qín shǐ huáng dì

西安 xī ān

里 lǐ

汉语 hàn yǔ

汉字 hàn zì

中国 zhōng guó

兵马俑 bīng mǎ yǒng

长城 cháng chéng

秦朝 Qín cháo

汉朝 Hàn cháo

隋朝 Suí cháo

唐朝 Táng cháo

宋朝 Sòng cháo

元朝 Yuán cháo

明朝 Míng cháo

清朝 Qīng cháo

Waarmee kun je de tonen 
in het Nederlands vergelijken? 

.5.
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四十五

Radicalen 

We hebben in les 1 al iets geleerd over 
radicalen. Nu gaan we verder met meer 
voorbeelden en soorten karakters. 

In les 1 heb je gezien dat de meeste 
karakters bestaan uit 2 delen: 
•	 1	deel	waaraan	je	kunt	zien	wat	de	 

klank of uitspraak is van het karakter 
•	 1	deel	waaraan	je	kunt	zien	waar	het	 

karakter mee te maken heeft

Dat laatste deel noemen we een radicaal. 

Een radicaal geeft een categorie aan, 
waardoor je al een beetje de betekenis 
van het karakter kunt raden. Je hebt in 
les 1 enkele radicalen geleerd. 

Er zijn bijna 200 radicalen, die allemaal een 
categorie of onderwerp aanduiden. 

Er is bijvoorbeeld een grasradicaal, die je 
aantreft in alle karakters die met grassoorten, 
bloemen en bomen te maken hebben. 

Het ijzerradicaal zit in karakters die te maken 
hebben met dingen die van ijzer of metaal ge-
maakt zijn, bijvoorbeeld een klok of muntgeld. 

Het handradicaal zit bijvoorbeeld in werk-
woorden waarbij je je handen gebruikt, zoals 
duwen, trekken of pakken. 

Het waterradicaal zit in karakters zoals rivier, 
meer en zee en het vuurradicaal zul je vinden 
in	karakters	als	vuur,	ontploffing,	koken	en	
bakken.  

冫 ijsradicaal

讠 taalradicaal

亻 mensradicaal

口 mondradicaal

氵 waterradicaal

目 oogradicaal

木 houtradicaal

扌 handradicaal

Dit zijn enkele voorbeelden: 
女 vrouwradicaal

马 paardradicaal

灬 vuurradicaal

钅 ijzerradicaal

足 voetradicaal

艹 grasradicaal

车 wagenradicaal

雨 regenradicaal

bamboeradicaal

Opdracht 15
Geef per vakje aan welk 
radicaal in alle karakters zit. 

茶      草      花 河      泪      油

休      你      们 辆      轮      轩 黑      热      熊



72

七十二

Opdracht 8
Schrijf de antwoorden van de tafel van 9 in het Chinees. Kun je het al uit je hoofd? 

Het getal 3 is in dit gebouw heel belangrijk en staat symbool voor de hemel. De keizer 
mocht 3 dagen geen vlees eten, voordat hij de ceremonie voor een goede oogst 
mocht uitvoeren. De Hal bestaat uit 3 verdiepingen, het aantal treden van de trap is 
een meervoud van 3 en de basis waarop de Hal staat, bestaat uit 3 lagen wit marmer. 

Het ronde altaar bestaat uit 3 
niveaus. Het aantal trappen van 
het altaar is ook een veelvoud 
van 3. De vloer van de bovenste 
laag bestaat uit 9 ringen stenen, 
waarbij de binnenste ring uit 
9 stenen bestaat en elke ring 
9 stenen meer heeft en de laatste 
ring dus uit 81 stenen bestaat. 

Bovenop het altaar, precies in het midden, ligt een 
grote ronde steen, de Hemelse Hart Steen. Als je 
daarop staat en iets zegt, weergalmt je stem en 
lijkt het net of het geluid tot aan de hemel reikt. 
De Steen was bedoeld voor de keizer, die op deze 
manier 'direct' kon praten met de hemel. 

In het park is ook een Echomuur. Als je binnen in de ronde muur staat, 
kun je elkaar heel goed horen, zelfs als je heel zacht praat.
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Leuk weetje...

JA NEE


