THE BOTTOM LINE

BIJLAGE 1 OPZOEKGRAMMATICA

OPZOEKGRAMMATICA
In deze Opzoekgrammatica komt een aantal grammaticale woorden en uitdrukkingen aan bod in
alfabetische volgorde. Voorbeelden worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In
een aantal gevallen wordt verwezen naar een hoofdstuk waarin op het grammaticale onderwerp
dieper wordt ingegaan.

Aanwijzend voornaamwoord
Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie
hoofdstuk 9).

Betrekkelijk voornaamwoord
Een betrekkelijk voornaamwoord is een woord dat verwijst naar personen, zaken, of soms een hele
zin. Je gebruikt het om duidelijk te maken wie of wat je precies bedoelt (hoofdstuk 19).

Bezittelijk voornaamwoord
Met een bezittelijk voornaamwoord kun je aanduiden van wie of wat iets is, of waar het bij hoort.
Net als in het Nederlands kan een bezittelijk voornaamwoord voor een zelfstandig naamwoord staan,
maar er ook achter komen (hoofdstuk 8). Bezit kan ook aangeduid worden met 's of of : zie hiervoor
hoofdstuk 18.
Dat is mijn pen.
Die tas is van haar.

That is my pen.
That bag is hers.

Bijvoeglijk naamwoord
Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat iets zegt van een zelfstandig naamwoord (hoofdstuk
14).
Het grote huis.
De winkel is klein.
Die vrouw is heel aardig.

The big house.
The shop is small.
That woman is very nice.

In zin 1 zegt het bijvoeglijk naamwoord (groot) iets over een woord dat erachter staat (huis), maar
een bijvoeglijk naamwoord kan ook iets zeggen over een eerder genoemd dier of ding (zin 2), of een
eerder genoemd(e) persoon (zin 3).
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Bijwoord
Een bijwoord is een woord dat iets zegt van een ander woord, namelijk van een werkwoord, een
bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord (hoofdstuk 14):
Ze loopt langzaam.
Een buitengewoon goede film.
Hij werkte ongelooflijk hard.

She walks slowly.
An extremely good film.
He worked incredibly hard.

In de eerste zin zegt het bijwoord iets van het werkwoord lopen, in de tweede zin iets van het
bijvoeglijk naamwoord goede, en in de derde zin van een ander bijwoord, namelijk hard.

Duurvorm (tegenwoordige en verleden)
Deze vorm kennen we niet in het Nederlands. Dat is misschien ook de reden waarom er nog wel eens
fouten mee gemaakt worden: veel Nederlanders hebben de gewoonte de duurvorm te vaak te
gebruiken. Kort gezegd komt het erop neer dat je de duurvorm moet gebruiken om aan te geven dat
een handeling enige tijd duurt. Zie voor verdere uitleg hoofdstuk 4.

Gezegde
Er zijn twee soorten gezegden: het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde. Het
werkwoordelijk gezegde bestaat in ieder geval uit alle werkwoorden in een zin en vertelt wie/wat het
onderwerp is of doet.
Hij zal morgen niet kunnen komen.

He will not be able to come tomorrow.

Het naamwoordelijk gezegde bestaat in ieder geval uit een koppelwerkwoord (zie ook
Koppelwerkwoorden in deze Opzoekgrammatica) en een (zelfstandig of bijvoeglijk) naamwoord. Dit
gezegde geeft een eigenschap of een kenmerk aan van het onderwerp.
Deze cursus is erg goed.

This course is very good.

Hebben
Hebben kan een hulpwerkwoord zijn of een zgn. zelfstandig werkwoord. Als het een hulpwerkwoord
is, wordt het gevolgd door een voltooid deelwoord (hoofdstuk 21).
Ze heeft me geholpen.
We hebben haar gezien.

She has helped me.
We have seen her.

Hebben kan ook een zelfstandig werkwoord zijn, dan betekent het bezitten. In het Engels kan het dan
gevolgd worden door got, maar dat is niet altijd het geval.
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Mijn vriend heeft twee honden.
Wij hebben een heel oude auto.

My friend has (got) two dogs.
We have (got) a very old car.

Hulpwerkwoord
Een hulpwerkwoord heeft op zichzelf weinig betekenis. Het staat daarom bij een ander, belangrijker
werkwoord. De meest voorkomende hulpwerkwoorden zijn: hebben, zijn, worden, moeten, kunnen,
zullen en mogen. In het Engels: to have, to be, must, can, could, shall, should, will,would, may,
might. We behandelen de hulpwerkwoorden in hoofdstuk 20.
Ze moeten hun handen wassen.
Ik kan het niet beloven.

They must wash their hands.
I can’t promise.

NB: zie ook Zelfstandig werkwoord in deze Opzoekgrammatica.

Klinkers
Het Engels heeft - evenals het Nederlands - 6 klinkers: a, e, i, o, u, y.

Koppelwerkwoorden
Een koppelwerkwoord verbindt het onderwerp van een zin en een bijvoeglijk naamwoord:
Hij is ziek
Zij lijkt aardig

He is ill
She seems nice

Zie hoofdstuk 14 voor een overzicht van veelvoorkomende koppelwerkwoorden.

Lidwoorden
In het Nederlands kennen we drie lidwoorden: de, het en een. In het Engels zijn er ook drie: the, a en
an. Lidwoorden kun je voor een zelfstandig naamwoord zetten: de tafel, het boek en een appel - in
het Engels: the table, the book en an apple. Zie hoofdstuk 5.

Lijdend voorwerp
Het lijdend voorwerp in een zin is te vinden door de vraag te stellen: wie/wat + werkwoord (en ) +
onderwerp.
Deze winkel verkoopt goede boeken.
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De vraag wordt: wat verkoopt deze winkel? Antwoord: goede boeken. Goede boeken, in het Engels
good books, is dus het lijdend voorwerp.

Medeklinkers
De medeklinkers zijn alle letters in het alfabet die geen klinkers zijn.

Meewerkend voorwerp
Het meewerkend voorwerp is een zinsdeel waar je aan of voor voor kunt zetten.
Het omgekeerde geldt ook: een zinsdeel met aan of voor is meewerkend voorwerp als je aan of voor
weg kunt laten. Een zinsdeel met voor is meewerkend voorwerp als het betekent ten behoeve van (zie
ook hoofdstuk 11 - WOORDVOLGORDE 1).
Hij kocht een boek voor ons.

He bought us a book.
He bought a book for us.
He gave us a book.

Hij gaf (aan) ons een boek.

In deze voorbeelden is ons / us het meewerkend voorwerp.

Onderwerp
Het onderwerp van een zin is degene die de handeling uitvoert of waar iets over wordt gezegd. Het
onderwerp is te vinden door het werkwoord in het meervoud of in het enkelvoud te zetten. Het woord
dat dan ook verandert, is het onderwerp.
De jongen loopt op straat.
We maken van loopt nu lopen:
De jongens lopen op straat.

The boy is walking in the street.
The boys are walking in the street.

Boy is veranderd in boys en is dus het onderwerp.

Ontkenning
Een zin in het Engels is ontkennend als het woord not erin staat. Zinnen waarin never staat zijn niet
ontkennend!

Persoonlijk voornaamwoord
Persoonlijke voornaamwoorden gebruik je om - zoals de naam al zegt - personen aan te duiden. In
een zin kun je een naam of een zelfstandig naamwoord vervangen door een persoonlijk
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voornaamwoord, zodat je die naam of dat zelfstandig naamwoord niet steeds hoeft te herhalen
(hoofdstuk 8):
Frank en Iris zijn heel gastvrij. Ze nodigen vaak
mensen uit.
Ons huis is 10 jaar oud; het moet geschilderd
worden.

Frank and Iris are very hospitable. They often
invite people.
Our house is 10 years old; it needs painting.

Persoonsvorm
De persoonsvorm is de vorm van het werkwoord die verandert als je de tijd verandert.
Ik eet vaak een appel.
Ik at vaak een appel.

I often eat an apple.
I often ate an apple.

In het Nederlands verandert de persoonsvorm ook als van een enkelvoud een meervoud wordt
gemaakt en andersom. In het Engels verandert de persoonsvorm alleen bij he, she, en it.
Ik eet vaak een appel.
Wij eten vaak een appel.
Hij eet vaak een appel.

I often eat an apple.
We often eat an apple.
He often eats an apple.

Tegenwoordige tijd
In het Nederlands is er maar één vorm voor de tegenwoordige tijd, in het Engels twee: één met to be
+ –ing vorm (hoofdstuk 4) en één zonder (hoofdstuk 2).
De prijzen gaan omhoog op het moment.
Zij wonen in Antwerpen.

Prices are rising at the moment.
They live in Antwerp.

Telwoorden
De Engelse hoofdtelwoorden zijn:
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
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eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

twenty-one
twenty-two
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
a hundred
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De rangtelwoorden zijn:
first (eerste)
second (tweede)
third (derde)
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth

ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth

seventeenth
eighteenth
ninenteenth
twentieth
twenty-first
twenty-second
twenty-third
twenty-fourth enz.

Toekomende tijd
In het Nederlands kan de toekomende tijd op 2 manieren worden gemaakt: met het werkwoord in de
tegenwoordige tijd (Morgen koop ik die auto), of met het hulpwerkwoord zullen (Morgen zal ik die
auto kopen). Ook in het Engels zijn er diverse mogelijkheden (hoofdstuk 13):
Morgen koop ik die auto.
We zullen wel zien.

Tomorrow I am going to buy that car.
We will see.

Trappen van vergelijking
In het rijtje: groot – groter – grootst noemen we groot de stellende trap, groter de vergrotende trap
en grootst de overtreffende trap. In het Engels worden de vergrotende en overtreffende trap gemaakt
door toevoeging van –er en –est of door more en most te gebruiken (hoofdstuk 15).
Klein – kleiner – kleinst
Mooi – mooier – mooist

Small – smaller – smallest
Beautiful – more beautiful – most beautiful

Verleden tijd
De verleden tijd, ook wel onvoltooid verleden tijd genoemd (o.v.t.) wordt gebruikt als iets in het
verleden heeft plaatsgevonden (hoofdstuk 3). Regelmatige werkwoorden eindigen in het Engels op
-ed, onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm. In de lijst met onregelmatige werkwoorden
(BIJLAGE 3) zie je de onvoltooid verleden tijd in de tweede kolom.
Het kind stak de straat over.
Hij ging vaak naar Rome.
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Voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord van een Nederlands werkwoord vind je door het te combineren met: zijn of
hebben (worden wordt in deze module niet behandeld):
We zijn gekomen.
Ze hebben gedanst.

We have arrived.
They have danced.

In het Engels eindigt het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden op –ed.
Onregelmatige werkwoorden hebben een andere vorm: in de lijst met onregelmatige werkwoorden
(BIJLAGE 3) zijn het de woorden in de derde kolom.
Ze heeft voor de kinderen gezorgd.
Ik ben gevallen.

She has looked after the children.
I have fallen.

Voltooide tijd
Er is een voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) en een voltooid verleden tijd (v.v.t.). In deze module
komt alleen de v.t.t. aan de orde (hoofdstuk 21). In het Nederlands wordt de v.t.t. gemaakt met
hebben of met zijn, gevolgd door een voltooid deelwoord, in het Engels gebruik je in beide gevallen
have, gevolgd door een voltooid deelwoord.
We hebben het boek gelezen.
Ze zijn met de trein aangekomen.

We have read the book.
They have arrived by train.

Vragend voornaamwoord
Een vragend voornaamwoord staat meestal aan het begin van een vraag: wie, wat, welk(e), wat voor
(een), enz. In het Engels: who, what, which, enz. (hoofdstuk 10)
Wie is daar?
Wat heb je gezien?

Who is there?
What did you see?

Werkwoord
Een werkwoord maakt altijd deel uit van het gezegde. Het werkwoord heeft verschillende vormen,
o.a. persoonsvorm en voltooid deelwoord. Er zijn hulpwerkwoorden en zelfstandige werkwoorden.

Zelfstandig naamwoord
Een zelfstandig naamwoord is een woord waar je een lidwoord (de, het of een) voor kunt zetten. In
het Engels zijn de lidwoorden the, a, of an (hoofdstuk 7).
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Het laken
De tuin
Een huis
Een appel

The sheet
The garden
A house
An apple

Zelfstandig werkwoord
Een zelfstandig werkwoord heeft een duidelijke betekenis (vergelijk hulpwerkwoord). Het
zelfstandig werkwoord kan in z'n 'eentje' een gezegde vormen.
Wij houden van cricket.
Ze woont in Londen.
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We like cricket.
She lives in London.
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