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Woord vooraf

Deze volledig herziene editie van de vertrouwde Wat & Hoe Arabisch 
is weer flink verbeterd. De hele tekst is ingrijpend gewijzigd en aan-
gepast aan de moderne toerist. U kunt nu bijvoorbeeld vragen of er 
draadloos internet is, een telefoonoplader lenen of informeren hoe u 
uw foto’s op een USB-stick kunt zetten. Achter in de gids is een ‘om-
gekeerde’ woordenlijst opgenomen. Hierin kunt u heel eenvoudig een 
onbekend woord op de menukaart, op een verkeersbord of bij de bus-
halte opzoeken. En natuurlijk kan uw gesprekspartner snel aanwijzen 
wat hij bedoelt. In veel hoofdstukjes is ook een alfabetische lijst van 
termen opgenomen.
Dankzij de vernieuwde vormgeving biedt deze taalgids u nog beter uit-
komst in verschillende situaties. Met de gids in de hand zult u er zeker 
in slagen om duidelijk te maken wat u bedoelt. Met de duidelijke zin-
netjes zult u in de meest voorkomende gevallen een eenvoudig gesprek 
kunnen voeren. Per situatie vindt u een groot aantal mogelijke antwoor-
den (met de Nederlandse vertaling), die u aan uw gesprekspartner kunt 
voorleggen. 
Bovendien kunt u, aan de hand van de beknopte grammatica, deze gids 
ook gebruiken als een eerste hulpmiddel bij het leren van het Arabisch. 
Ook kunt u met behulp van de woordenlijst achterin gemakkelijk eigen 
zinnen maken. 

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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71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
�	Het Arabische alfabet

Let er op dat sommige letters alleen van elkaar verschillen door het 
aantal puntjes (vgl. ج,  of de positie ervan boven of onder de ( خ en  ح 
letter (vgl. ب  en ث ). De vorm van de meeste Arabische letters verschilt 
naargelang de positie die de letter in het woord inneemt. Zo zijn er 
een losse, begin-, midden- en eindpositie. Een aantal letters wordt wel 
naar rechts, maar niet naar links doorverbonden. Af en toe komt het 
daardoor voor dat een woord bestaat uit uitsluitend losse letters (bijv.  
 d-aa-r). In de onderstaande tabel zijn de vormen weergegeven samen دار
met de transcriptie die in deze gids gebruikt wordt. 

transcriptie los begin midden eind
* ء   أ  ـئـ ـؤ ـأ ء  ـئ ـؤ ـأ ء 
b ب  بـ  ـبـ  ـب 
t ت  تـ  ـتـ  ـت 
t ث  ثـ  ـثـ  ـث 
g ج  جـ  ـجـ  ـج 
H ح  حـ  ـحـ  ـح 
ch خ  خـ  ـخـ  ـخ 
d د  د  ـد  ـد 
d of z ذ  ذ  ـذ  ـذ 
r ر  ر  ـر  ـر 
z ز  ز  ـز  ـز 
s س  سـ  ـسـ  ـس 
sj ش  شـ  ـشـ  ـش 
S ص  صـ  ـصـ  ـص 
D ض  ضـ  ـضـ  ـض 
T ط  طـ  ـطـ  ـط 
D of Z ظ  ظـ  ـظـ  ـظ 
â ع  عـ  ـعـ  ـع 
R غ  غـ  ـغـ  ـغ 
f ف  فـ  ـفـ  ـف 
q ق  قـ  ـقـ  ـق 
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30 2 Praktische zaken

2.1 Bank
Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

اين يوجد البنك يف هذه الناحية؟ / أين يوجد املصرف يف هذه الناحية؟
feen alè*ie bank hina?/feen alè*ie maktab iSSarf hina?

Kan ik hier deze ... inwisselen?
هل ميكنين صرف هذا ... هنا؟
moemkin aRajjar ... da hina?

Kan ik hier pinnen?
هل ميكن أن أدفع ببطاقة البنك مباشرا؟
moemkin adfaâ hina bibieTaa*it ilbank?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?
هل ميكنين أن آخذ النقود هنا ببطاقة األداء هذه؟
moemkin aachoed filoes hina bibieTaa*it il*adè*?

Hoeveel provisie moet ik betalen?
ما هو مبلغ الرسوم؟
biekèm irroesoem?

Waar moet ik tekenen?
أين يلزمين اإلمضاء؟
feen amDie?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?
هل ميكن أن تُْعطيين فئات العملة الصغرية؟
moemkin tiddienie fi*èt asRar?

Ik zoek een geldautomaat
أحبث عن مكنة البنك
badawwir âala makanat ilbank?

Wat is het minimum/maximum?
ما هو احلد األدنى؟ ما هو احلد األقصى؟
maa hoewa a*alli mablaR?/maa hoewa akbar mablaR?

Mag ik ook minder opnemen?
هل ميكن أن آخذ اقل من ذلك؟
moemkin aachoed filoes a*all?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België
هذه هي معلومات بنكي يف هولندا / يف بلجيكا
hieja die biejènèt ilbank bietaaâie fie hoelanda/hieja die biejènèt ilbank 
bietaaâie fie belzjieka

Dit is mijn bankrekeningnummer
هذا هو رقم حسابي
da raqm Hisèbie filbank
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433 Ontmoetingen

3.1 Algemeen
�	Dank u wel

Bedankt/dank u wel
ً شكرا
sjoekran

Geen dank/graag gedaan
عفوا / الشكر هلل
âafwan/isj-sjoekar liLLaa

Heel hartelijk dank
شكراً جزيال
sjoekran ĝazielan

Erg vriendelijk van u
ً هذا لطيف جدا
sjee* laTief minnak (→ v: minnik)

Het was me een waar genoegen
فرصة سعيدة
foerSa saâieda

Dank u voor de moeite
أشكرك على املتاعب
sjoekran âalattaâab

Dat had u niet moeten doen
ال جيب فعلك هذا
da kèn lèzim inta matiâmiloesj (→ v: da kèn lèzim intie matiâmiliesj)

Dat zit wel goed, hoor
كل متام كذلك
kida kwajjis

�	Pardon

Pardon
امسح )امسحي( يل
law samaHt (→ v: law samaHtie)

Sorry!
بعد إذنك
baâd iznak!

Sorry, ik wist niet dat ...
امسح يل، مل اعرف أن ...
maâlisj, maâaraftsj ...
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Ingewanden

1 alvleesklier البنكرياس pankreas
2 blaas املثانة masaana
3 blindedarm الزائدة الدودية zayda iddoediejja
4 dikke darm القلون qawloen
5 dunne darm املعى الدقيق Miâa iddaqieq
6 hart القلب *elb
7 kransslagader الشريان التاجي lsjerjèn ittèĝi
8 lever الكبد kibda
9 long الرئة ri*a
10 maag املعدة miâda
11 milt الطحال TiHaal
12 nier الكلية kilja
13 slokdarm املريء belâoem
14 urineleider احلالب Hèlib
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Woordenlijst

Nederlands – Modern Standaard Arabisch – Egyptisch
Deze woordenlijst is bedoeld als aanvulling op de hoofdstukjes hiervoor. De 
nummers achter het woord verwijzen naar de paragraaf met de belangrijkste 
zinnen waarin u deze woorden kunt gebruiken. In een aantal gevallen kunt u 
woorden die in deze lijst ontbreken elders in het boekje vinden, namelijk bij de 
illustraties van de auto, de fiets, de tent en het menselijk lichaam. Veel etens-
waren kunt u vinden in de Arabisch-Nederlandse lijst in 8.2.
(Eg.) achter een woord wil zeggen dat het hier een typisch Egyptisch woord 
betreft, het andere woord is een alternatief dat in het gehele Midden-Oosten 
wordt begrepen. Houdt u er rekening mee dat het woord in het Arabisch 
schrift lang niet altijd overeenkomt met wat er als Egyptische uitspraak staat.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: bn = bijvoeglijk naamwoord, ww = 
werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord.

a

aanbevelen 8.2 أوصى waSSa
aanbieden 3.8 قّدم *addam
aanbieding ختفيض يف السعر tachfieD
aangebrand حمروق maHroe*
aangenaam 3.3 طيب kwajjis
aangetekend 2.2 مسجل moesaĝĝil
aangeven (bij douane) أظهر aDhar
aanhangwagen مقطورة ma*Toera
aankomen وصل waSal
aankomsttijd ساعة الوصول saaâit ilwoeSoel
aanranding اغتصاب iRtiSaab
aanrijding اصطدام taSaadoem, Hadsa
aansteker والعة wallèâa
aantrekkelijk جّذاب moeRzie
aanwezig 2.3 حاضر mawĝoed
aanwijzen 3.4, 4.1, 6.1, 7.3 دل sjaawir
aardappel بطاطس baTaaTis
aardbeien 8.2 فراولة farawla
aarde (grond) أرض arD
aardewerk فخار fach-chaar
aardig لطيف laTief
abonnement 4.12 اشرتاك isjtieraak
accommodatie 5.1 مكان مناسب makaan moenaasib
accu 2.5, 4.4 البطارية baTariejja
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