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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 hoog-
bejaard 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 gespreks-
partner. 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 gramma-
tica, 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

Engels.indd   6 08-02-16   16:27



B
eknopte gram

m
atica

H
andig om

 te w
eten...

71 Handig om te weten...

1.1 Beknopte grammatica
zz Zelfstandig naamwoord en l idwoord

Het Engelse bepaalde lidwoord is the, ongeacht het geslacht van het 
zelfstandig naamwoord dat erop volgt. De Nederlandse bepaalde lid-
woorden ‘de’ en ‘het’ worden dus in het Engels allebei the. Het on-
bepaalde lidwoord ‘een’ wordt in het Engels a of an, afhankelijk van 
de uitspraak van het zelfstandige naamwoord dat erop volgt. Als dit 
naamwoord met een medeklinker begint, gebruikt men a; als het met 
een klinker begint, gebruikt men an. Dus: a train, a musical, a French-
man, maar an airplane, an opera, an Englishman. De uitspraak van het 
lidwoord the loopt hiermee overigens parallel. Als het zelfstandig naam-
woord in de uitspraak met een medeklinker begint, is de uitspraak ‘Də’, 
anders ‘Die’. Dus: the train ‘Də treen’, maar the airplane ‘Die eəpleen’. 
Het meervoud wordt over het algemeen gevormd door een s achter het 
zelfstandig naamwoord te plaatsen: train-trains, hotel-hotels en museum-
museums. Helaas behoren veel frequente woorden tot de uitzonderin-
gen: man-men, woman-women, child-children. 

zz Het werkwoord 

De meeste Engelse werkwoorden worden zeer regelmatig vervoegd. In 
de tegenwoordige tijd zijn alle vervoegingen behalve de derde persoon 
enkelvoud hetzelfde als de infinitief (het ‘hele’ werkwoord). De derde 
persoon enkelvoud krijgt er over het algemeen een -s bij. Dus: 

ik werk I work
jij werkt you work
hij/zij werkt he/she works
wij werken we work
jullie werken you work
zij werken they work      

Uitzonderingen zijn o.a. have (hebben; 3e persoon enkelvoud has), do 
(doen; 3e persoon enkelvoud does, uitspraak: duz) en be (zijn). Dit laat-
ste is zeer onregelmatig en wordt als volgt vervoegd: I am, you are, he/
she/it is, we are, you are en they are. Andere belangrijke werkwoorden, 
zoals de hulpwerkwoorden can (kunnen), will (zullen) en should (zou/
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8 zouden moeten) zijn daarentegen juist volledig regelmatig: alle vervoe-
gingen, inclusief de derde persoon enkelvoud, zijn identiek aan de on-
vervoegde vorm. 

zz De vragende vorm 

Anders dan in het Nederlands kan in een Engelse vragende zin het 
hoofdwerkwoord niet alleen staan. Als er in de zin hulpwerkwoorden 
voorkomen, gaat het eerste daarvan naar het begin van de zin. Bij Fa-
ther will buy the tickets (Vader zal de kaartjes kopen), waar buy de infi-
nitief is en will een hulpwerkwoord, gaat in de vragende vorm will naar 
het begin van de zin: Will father buy the tickets? 
Als er in de zin alleen een hoofdwerkwoord staat, zonder hulpwerk-
woorden, wordt voor de vragende vorm het hulpwerkwoord do inge-
schakeld. Een zin als: The guide works hard (De gids werkt hard) wordt 
vragend gemaakt door een vorm van do aan het begin van de zin te 
zetten: Does the guide work hard? Als de zin met een vragend voornaam-
woord begint (wie, hoe, wat etc.) wordt het onmiddellijk gevolgd door 
do: When does the train get here? (Hoe laat komt de trein hier aan?). U 
ziet ook dat het hulpwerkwoord, en niet het hoofdwerkwoord, vervoegd 
wordt voor de derde persoon enkelvoud (het hulpwerkwoord do wordt 
does, en het hoofdwerkwoord works wordt weer gewoon work). Dit geldt 
voor alle hulpwerkwoorden. 
Er is één belangrijke uitzondering op de regel dat een hoofdwerkwoord 
niet zonder hulpwerkwoord in een vragende zin kan staan, en dat is be. 
De zin: He is rich (Hij is rijk) wordt in de vragende vorm gewoon Is he 
rich?, precies zoals in het Nederlands dus. 

zz De ontkenning 

De ontkenning wordt in het Engels gevormd door het woord not. Het 
komt in de zin direct achter het hulpwerkwoord en wordt daarmee in 
het gesproken taalgebruik samengetrokken: can + not wordt can’t, has 
+ not wordt hasn’t, could + not wordt couldn’t, etc. De zin Jane can swim 
(Jane kan zwemmen) wordt in de ontkenning dus: Jane can’t swim (Jane 
kan niet zwemmen). Alweer heeft ieder hoofdwerkwoord (behalve be) 
een hulpwerkwoord nodig in de ontkennende zin, en alweer is dat do. 
Terwijl we dus de Nederlandse zin ‘Erik drinkt’ kunnen ontkennen als 
‘Erik drinkt niet’, moet de Engelse zin Eric drinks ontkend worden als 
Eric doesn’t drink. Merk op dat ook hier weer de -s voor de derde per-
soon naar het hulpwerkwoord gaat. 
Zoals gezegd kan alleen be in de ontkenning zonder hulpwerkwoord. 
The room is clean (De kamer is schoon) wordt in de ontkenning dan ook 
gewoon The room is not (isn’t) clean. 
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9zz Het verleden 

Het Engels heeft verschillende manieren om aan te geven dat een han-
deling in het verleden plaats heeft gevonden. De onvoltooid verleden 
tijd wordt gebruikt voor een afgesloten handeling in het verleden. Het is 
de verplichte vorm als er in de zin een tijdsbepaling zoals yesterday, last 
week of ten years ago voorkomt: I hit my head yesterday. Als de gebeur-
tenis in een recent verleden heeft plaatsgevonden en de gevolgen zijn 
nu nog merkbaar, gebruikt men eerder de voltooid tegenwoordige tijd. 
Hiervoor wordt het hulpwerkwoord have ingeschakeld, in het gespro-
ken taalgebruik vaak samengetrokken tot ’ve (’s voor de derde persoon 
enkelvoud): I have (I’ve) hit my head and it still hurts (Ik heb mijn hoofd 
gestoten en het doet nog steeds zeer). Een andere belangrijke construc-
tie is die met have been. Deze wordt gebruikt als een gebeurtenis in het 
verleden is begonnen en tot in het heden voortduurt: It’s been (has been) 
raining for three days betekent dus dat het al drie dagen regent. 

zz De toekomst 

De Engelsman kan op twee manieren uitdrukken wat er in de toekomst 
gaat gebeuren. De eerste maakt gebruik van het hulpwerkwoord will 
(vaak afgekort tot ’ll). Het hulpwerkwoord shall kwam in het verleden 
ook veel voor, maar wordt tegenwoordig alleen gebruikt voor de vra-
gende vorm, en dan nog alleen in combinatie met de eerste persoon 
(enkelvoud en meervoud). De constructie met will is neutraal: The train 
will leave at 11 o’clock (De trein vertrekt om 11 uur) maar kan ook een 
belofte uitdrukken: I’ll call you tomorrow (Ik bel je morgen). 
De tweede constructie is die met be going to. Hiermee geeft de Engels-
man aan dat hij van plan is iets te doen: I’m going to write a book (Ik 
ga een boek schrijven) of dat de toekomstige toestand of gebeurtenis 
het logische gevolg is van een tegenwoordige toestand of gebeurtenis: 
You’re going to miss your train if you don’t hurry up (Je mist je trein nog, 
als je niet opschiet). 

zz Het verzoek 

Als een Engelsman wil vragen of iets mogelijk is, gebruikt hij daarvoor 
het hulpwerkwoord can. ‘Kan ik hier geld wisselen?’ wordt in het Engels: 
Can I change some money here? Als de mogelijkheid echter afhankelijk is 
van de welwillendheid van de gesprekspartner, wordt uit beleefdheid 
eerder het hulpwerkwoord could gebruikt: ‘Kan ik even bellen?’ wordt 
dus: Could I use your phone, please? Ook om een ander te verzoeken iets 
te doen, is het beleefder could te gebruiken: ‘Kunt u het zout even aange-
ven?’ wordt Could you pass the salt, please? Zoals u aan deze voorbeelden 
al ziet, is het beleefd zulke verzoeken te laten volgen door please. Een an-
dere manier om een verzoek uit te drukken is de constructie I’d like ..., 
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10 please. Ook kan men, bijvoorbeeld tegen een ober in een restaurant of 
een winkelbediende, gewoon het gewenste artikel noemen, gevolgd door 
please. ‘Twee pils graag’ wordt dan Two lagers, please. 

zz De verplichting 

Het hulpwerkwoord should wordt gebruikt om aan te geven dat de spre-
ker vindt dat iets gedaan moet worden. Het is de toon van de goede 
raad: You should always take out travel insurance (Je zou eigenlijk altijd 
een reisverzekering moeten afsluiten). U moet echter oppassen met 
should, omdat het ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘zal/zullen 
wel’: Fred should be here any minute betekent hier niet dat Fred zo dade-
lijk hier moet zijn, maar dat hij zo dadelijk wel hier zal zijn. 
Ongeveer even zwaar als should zijn de constructies had better en ought 
to: You’d better/you ought to ask for a receipt (Je moest maar een bon-
netje vragen). Als iets echt verplicht of noodzakelijk is, worden must 
en have to gebruikt: Rooms must be vacated by 11.00 o’clock (Kamers 
moeten vóór 11 uur ontruimd zijn); You have to book your tickets early, 
or they’ll be sold out (Je moet je kaartjes bijtijds reserveren, anders zijn 
ze uitverkocht). 

1.2 Uitspraak
De correcte uitspraak van een vreemde taal die u niet of nauwelijks 
kent, is onmogelijk. Wanneer u wilt dat uw Engels gaat klinken als dat 
van een Engelsman, dan biedt dit boekje u daarbij geen hulp. We zijn 
er wel in geslaagd om in deze taalgids een uitspraak weer te geven die 
u gemakkelijk kunt lezen en waarmee u in elk geval begrepen zult wor-
den. Daartoe hebben we een eigen transcriptiesysteem 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. 
– Het sluit zo veel mogelijk aan bij het Nederlands, dus er komen zo 
min mogelijk accenten en fonetische tekens in voor. 
– De klemtoon van elk woord is aangegeven door onderstreping van 
de klinker(s).
– Zogenoemde lange klinkers (aa, ee enzovoort) worden in de uit-
spraakweergave altijd geschreven als een dubbele klinker. Zogenoemde 
korte klinkers worden altijd weergegeven met een enkele klinker, dat 
wil zeggen: 

a als in af (hoewel de Engelse uitspraak meer toegaat naar de eer-
ste a in vakantie, dus een beetje als aa) 

e als in mes
o als in op
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11De gebruikte letters en symbolen:

ə als de stomme e in de of als in het Engelse about
D als in this (ongeveer tussen een z en een d in) 
ĝ als in goal
S als in thin (zachtjes blazen, terwijl u de tongpunt tegen de voor-

tanden houdt) 

De overige letters klinken als in het Nederlands.

1.3 Handige rijtjes
zz Hoe stel  je  een vraag?

Wie?
Who?
hoe?

Wie is dat?
Who’s that?
hoez Det?

Wat?
What?
wot?

Wat is hier te zien?
What’s there to see here?
wots Deə toe sie hiə?

Wat voor soort hotel is dat?
What kind of hotel is that?
wot kajnd ov hootel iz Det?

Waar?
Where?
weə?

Waar is het toilet?
Where’s the bathroom?
weəz Də bahSroem?

Waar gaat u naartoe?
Where are you going?
weə ah joe ĝoowing?

Waar komt u vandaan?
Where are you from?
weə ah joe from?

Hoe?
How?
hau?
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12 Hoe ver is dat?
How far is that?
hau fahr iz Det?

Hoe lang duurt dat?
How long does that take?
hau long duz Det teek?

Hoe lang duurt de reis?
How long is the trip?
hau long iz Də trip?

Hoeveel?
How much?
hau mutsj?

Hoeveel kost dit?
How much is this?
hau mutsj iz Dis?

Hoe laat is het?
What time is it?
wot tajm iz it?

Welk? Welke? (enkelvoud/meervoud)
Which?
witsj?

Welk glas is voor mij?
Which glass is mine?
witsj ĝlahs iz majn?

Wanneer?
When?
wen?

Wanneer vertrekt u?
When are you leaving?
wen ah joe lieving?

Waarom?
Why?
waj?

Kunt u me ...?
Could you ... me?
koed joe ... mie?

Kunt u me helpen, a.u.b.?
Could you help me, please?
koed joe help mie, pliez?

Kunt u me dat wijzen?
Could you point that out to me?
koed joe pojnt Det aut toe mie?

Kunt u met me meegaan, a.u.b.?
Could you come with me, please?
koed joe kum wiD mie, pliez?
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13Wilt u ...?
Could you ...?
koed joe ...

Wilt u voor mij kaartjes reserveren, a.u.b.?
Could you reserve some tickets for me, please?
koed joe rizuhv sumtikkits foh mie, pliez?

Weet u ...?
Do you know ...?
doe joe noo ...?

Weet u misschien een ander hotel?
Do you know another hotel, please?
doe joe noo ənuDə hootel, pliez?

Hebt u ...?
Do you have ...?
doe joe hev ...?

Hebt u voor mij een ...?
Do you have a ... for me?
doe joe hev ə ... foh mie?

Hebt u misschien een gerecht zonder vlees?
Do you have a vegetarian dish, please?
doe joe hev ə vedzjiteəriən disj, pliez?

Ik wil graag ...
I’d like ...
ajd lajk ...

Ik wil graag een kilo appels
I’d like a kilo of apples, please
ajd lajk ə kieloo ov eplz, pliez

Mag ik ...?
Can I ...?
ken aj ...?

Mag ik dit meenemen?
Can I take this?
ken aj teek Dis?

Mag ik hier roken?
Can I smoke here?
ken aj smook hiə?

Mag ik wat vragen?
Could I ask you something?
koed aj ahsk joe sumSing?

zz Hoe geef je  antwoord?

Ja, natuurlijk
Yes, of course
jes, ov kohs
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14 Nee, het spijt me
No, I’m sorry
noo, ajm sorrie

Ja, wat kan ik voor u doen?
Yes, what can I do for you?
jes, wot ken aj doe foh joe?

Een ogenblikje, a.u.b.
Just a moment, please
dzjust ə moomənt, pliez

Nee, ik heb nu geen tijd
No, I don’t have time now
noo, aj doont hev tajm nau

Nee, dat is onmogelijk
No, that’s impossible
noo, Dets impossibl

Ik geloof het wel
I think so
aj Sink soo

Nee, niemand
no, no-one
noo, noowun

Nee, niets
no, nothing
noo, nuSing

Dat klopt (niet)
That’s (not) right
Dets (not) rajt

Dat ben ik (niet) met u eens
I (don’t) agree
aj (doont) əĝrie 

Dat is goed
All right
ohl rajt

Misschien
Perhaps
pəheps

Ik weet het niet
I don’t know
aj doont noo

zz Valse vrienden

Valse vrienden zijn twee woorden uit verschillende talen die zo op el-
kaar lijken, dat je denkt dat ze wel hetzelfde betekenen, maar dat is niet 
het geval. Ze komen voor in iedere taal. Een paar voorbeelden: 

Engels.indd   14 08-02-16   16:27



H
andige rijtjes

H
andig om

 te w
eten...

15Op vakantie bent u in Groot-Brittannië on holiday en in de VS on 
vacation; zeg geen vacancy want dat is een vacature. Zoekt u een kaart 
of plattegrond? Vraag dan naar een map; een card is immers een ansicht 
of een visitekaartje. Uw kaart steekt u in een folder, een mapje. Uw 
caravan heet in het Amerikaans-Engels een trailer home; caravan 
zelf betekent colonne. In het Brits-Engels is caravan gewoon caravan. 
No pets allowed! betekent niet dat u uw pet of hoed moet afzetten, 
maar dat uw hond of kat niet mee naar binnen mag. Eet u graag chips? 
Bedenk dan dat u in Engeland dan friet krijgt; chips uit een zakje heten 
daar crisps. Als u zelf graag kokkerelt, gebruik dan to fry voor bakken 
in de pan en to bake voor bakken in de oven. Gekookte aardappelen zijn 
niet cooked maar boiled; cooked betekent dat ze op het vuur hebben 
gestaan, niet dat ze ook gaar zijn… Als u iemands panty’s bewondert, 
noem ze in het Verenigd Koninkrijk dan tights (en pantyhose in de 
VS), want panties betekent slipje… Gaat u eventueel mee wandelen? 
Zeg dan niet eventually, want dat betekent dat u uiteindelijk wel mee-
gaat, maar gebruik possibly. Bij fris weer wilt u misschien een vest 
aandoen; in Engeland is een vest een hemd (in de VS is vest onderdeel 
van een kostuum) dus zeg liever cardigan. Als uw sterrenbeeld Maagd 
is, bent u Virgo; Virgin is alleen maagd in de fysieke betekenis. Hebt 
u onlangs nog gesolliciteerd? Gebruik dan to apply; to solicit wordt 
gebruikt als dames van lichte zeden zich aanbieden. 

zz Wat staat  er op dat  bordje?

beware of the dog pas op voor de hond
casualties eerste hulp
clearance opruiming
closed gesloten
closing-down sale opheffingsuitverkoop
counter service only bediening aan de bar
danger gevaar
dentist’s surgery praktijk tandarts
do not disturb niet storen, a.u.b.
emergency brake noodrem
emergency exit nooduitgang
engaged bezet
enquire within binnen meer informatie
entrance ingang
escalator roltrap
exit uitgang
fire escape brandtrap
fire extinguisher brandblusser
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