
Begroeting en afscheid. 

´Goede morgen´ – tot 12 uur ´s middags 

´Goededag´ – van ongeveer 12 uur ´s middags tot ´s avonds. 

´Goedenavond´ – vanaf ongeveer 18 uur 

Vaak wordt er ook gewoon met ´Hallo´ gegroet. 

Bij afscheid zegt men ´Auf Wiedersehen´ of afgekort ´Wiederseh´n´ 

Afscheid nehmen kan ook met het Italiaanse ´Ciao´, met ´Tschüs´, ´Tschö´ of ´Tschüssi´ 

´Hallo´ ´Ciao´,´Tschüs´, ´Tschö´ of ´Tschüssi´ zijn de minder formele begroetingen. 

In Bayern zegt men als begroeting ´Grüß Gott´ en ´Servus´, bij het afscheid ´Pfiat di Gott´ of ´Ade´ 

In Noord Duitsland, aan de kust en Noord- en Ostfriesland begroet men elkaar met ´Moin´ of ´Moin, 

Moin´. De tijd van de dag maakt hierbij niet uit. 

Voor het slapen gaan neemt men afscheid met ´Gute Nacht´ 

Als bij etenstijd collega´s elkaar begroeten zegt men ´Mahlzeit´. Hiermee combineert men een groet 

met de wens dat de ander van een goed maaltijd zal genieten. 

´Du´(jij) en ´Sie (U) 

Normaal spreekt men elkaar aan met ´Sie´, dit is algemeen in het openbaar en op het werk 

gebruikelijk. Ook als buren en collega´s elkaar al langer kennen blijft het vaak bij ´Sie´ 

´Du´ wordt alleen in vriendenkring of tussen mensen die elkaar beter kennen gebruikt. Ook kinderen 

tot een leeftijd van ongeveer 16 jaar worden met ´Du´ aangesproken. Kinderen en studenten zijn 

minder formeel en zeggen ´Du´ tegen elkaar. 

Een regel is dat de oudere bepaalt of er ´Du´ gezegd kan worden, op werk is het de chef (ongeacht 

zijn leeftijd) die dit bepaalt. 

´Bitte´ (alstublieft) en ´Danke´ (Dank u wel) 

Als u iets van iemand verlangt of hem iets vraagt wordt meestal het woord ´Bitte´ gebruikt. 

Voorbeeld: ´Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?´ Kunt u alstublieft zeggen hoe laat het is? Of 

´ Kann ich bitte die Zeitung haben?´ Mag ik alstublieft de krant hebben? 



Het woord ´Bitte´ is in dit geval een teken van beleefdheid en vriendelijkheid. 

Ook als men iemand iets aangeeft zegt men ´Bitte sehr´ of ´Bitte schön´ 

´Danke schön´ of ´Danke sehr´ of ´Vielen Dank´ is dan het gebruikelijke antwoord. 

Als iemand bijvoorbeeld nog wat te drinken wordt aangeboden en deze zegt ´Danke´ dan betekent dit 

´Nee, dank u´. Als iemand wél nog wat wil zegt hij ´Ja, bitte´ of ´Ja, gern´ 

 

Stiptheid (Pünktlichkeit) 

Duitsers hechten grote waarde aan stiptheid. Natuurlijk beginnen de uitzendingen op radio en TV altijd 

exact op de aangekondigde tijd. Ook is dat in de meeste gevallen zo met het vertrek van treinen en 

bussen. Maar ook in Duitsland lukt dat natuurlijk niet altijd… 

Afspraken 

Een afspraak wordt vaak alsvolgt gemaakt: 

´Gehen wir heute Abend ein Bier trinken?´ of ´Gehen wir einen Kaffee trinken?´ 

Uit beleefdheid dienen afspraken stipt te worden nagekomen, dus ook hier: op tijd! 

 


