E–Grammatical terms

“A clever person solves a problem
A wise person avoids it.”

Flowently has broken down the key elements of the language
into simple patterns and tricks you can use to fake it till you
make it. The booklet ‘Learn Dutch on the Go’ is a wonderful
condensation of basic rules of grammar and a goldmine of
linguistic tips and tricks.

Albert Einstein

All text in blue can be found in ‘Dutch on the go’

Dutch – English - Example
Dutch

English

Example

English translation

woord

word

tafel

table

zelfstandig naamwoord / substantief

noun

tafel

Table

Lidwoord / artikel /definiet/ indefiniet

article

de tafel

the table

bijvoeglijk naamwoord / adjectief

adjective

groene tafel

green table

Bijwoord / adverbium

adverb

Jij werkt snel.

You work fast.

Werkwoord / verbum

verb

Jij werkte.

You worked.

Voornaamwoord / pronomen

pronoun

Hij begint.

He begins.

persoonlijk voornaamwoord / personale

personal pronoun

jij, zij, hij

you, she (or they), he

bezittelijk voornaamwoord / possessivum

possessive pronoun

jouw, haar, zijn

your, her, his

aanwijzend voornaamwoord / demonstrativum

demonstrative pronoun

dit, dat, deze, die

this, that, these, those

betrekkelijk voornaamwoord / relativum

relative pronoun

dat, wie, wat

that, who, which

vragend voornaamwoord / vraagwoord / interrogativum

interrogative pronoun

Wat? Welke?

What? Which one?

wederkerend voornaamwoord / reflexivum

reflexive pronoun

Ik was me.

I wash myself.

wederkerig voornaamwoord

reciprocal pronoun

We kennen elkaar.

We know each other.

onbepaald voornaamwoord / indefiniet

indefinite pronoun

Er is iets gebeurd.

Something happened.

Voorzetsel / prepositie

preposition

op de heuvel

on the hill

Voegwoord / conjunctie

conjunction

omdat

because

nevenschikkend voegwoord / 5 friends: en maar want of dus

coordinating conjunction

maar

but

onderschikkend voegwoord / all other conjuncties

subordinating conjunction

omdat

because

getal

number

tweeduizend

two thousand

hoofdtelwoord

cardinal number

tweeduizend

two thousand

rangtelwoord

ordinal number

vierde

fourth

tussenwerpsel

interjection

nee

no

Verb Tenses and Conjugations

Tenses, moods, and voices are covered by Verb Tenses, while Verb Conjugation emphasizes the spelling and conjugation of
(strong, weak, and irregular) verbs.

Dutch

English

Example

English translation

Werkwoord / verbum

verb

lopen

to walk

zwak werkwoord / regular

weak verb

wachten

to wait

sterk werkwoord / irregular

strong verb

lopen

to walk

onregelmatig werkwoord / irregular

irregular verb

zijn

to be

samengesteld werkwoord / separable verb

compound verb

doorlopen

to walk on

Hulpwerkwoord / auxiliar

auxiliary verb

zijn, hebben, worden

to be, to have, to become

voltooid deelwoord / participium perfectum

past participle

We hebben gewerkt.

We have worked.

tegenwoordig deelwoord / participium praesens

present participle

glimlachend

smiling

onvoltooid tegenwoordige tijd / praesens

simple present tense

Ik wacht

I wait

onvoltooid verleden tijd / imperfectum

simple past tense

Ik wachtte

I waited

voltooid tegenwoordige tijd / perfectum

present perfect tense

Ik heb gewacht

I have waited

voltooid verleden tijd / plus perfectum

past perfect tense

Ik had gewacht

I had waited

verleden tijd / imperfectum

past tense

We hoorden

We heard

bedrijvende vorm / perfectum

active voice

Ik heb gevonden

I have found

lijdende vorm / passivum

passive voice

Ik ben gevonden

I have been found

onvoltooid toekomende tijd / futurum

simple future tense

Ik zal komen

I will come

voltooid toekomende tijd

future perfect tense

Ik zal zijn gekomen

I will have come

voorwaardelijke wijs / conditionalis

conditional mood

Ik zou wachten

I would wait

voltooid voorwaardelijke wijs

conditional perfect mood

Ik zou hebben gewacht

I would have waited

gebiedende wijs / imperatief

imperative mood

Kom

Come

conjunctief

conjunctive mood

Dat moge zo zijn, maar...

That might be true, but...

Infinitief / infinitief

infinitive (a verb)

lopen

walk

modaal werkwoord / modaal

modal verb

We moeten komen.

We must come.

Other
Dutch

English

Example

English translation

woordsoorten

parts of speech

werkwoord

verb

Onderwerp / subject

subject

Hij is het onderwerp.

He is the subject.

Voorwerp / object

object

Ik lees het boek.

I read the book.

lijdend voorwerp / direct object

direct object

Ik lees het boek.

I read the book.

meewerkend voorwerp / indirect object

indirect object

Geef het aan hen.

Give it to them.

zin

sentence

Dit is een zin.

This is a sentence.

samengestelde zin

compound sentence

Als je rent, ren ik ook.

If you run, I will run.

bijzin

subsentence

Als je rent, ren ik ook.

If you run, I will run.

spelling

spelling

leestekens

punctuation

!? ( )

!? ( )

vraag

question

Wie? Jij.

Who? You.

antwoord

answer

Wie? Jij.

Who? You.

hoofdletter

capital letter

A, B, C

A, B, C

punt

dot

.

.

komma

comma

,

,

uitroepteken

exclamation mark

!

!

vraagteken

question mark

?

?

letter met een trema

letter with a diaeresis

ë

ë

afkorting

abbreviation

z.o.z.

p.t.o. (please turn over)

uitspraak

pronunciation

alfabet

alphabet

klinker

vowel

a, e, i

a, e, i

medeklinker

consonant

b, c, d

b, c, d

lettergreep

syllable

Nederland

the Netherlands

woordenboek

dictionary

grammatica

grammar

voorvoegsel / prefix

prefix

doorgaan, weggaan, uitgaan, teruggaan, meegaan

enkelvoud / singularis

singular

meervoud / pluralis

plural

ontkenning / negatie

hij doet het niet, ik heb geen zin

woordaccent / stress

emphasis

je versus jij, ze versus zij, we versus wij

vergrotende trap / comparatief

comparative

mooi – mooier

overtreffende trap / superlatief

superlative

mooi – mooier - mooist

verkleinwoord / diminutief

dimunitive

inversie

swap subject en personale/omdraaien van onderwerp en persoonsvorm

Book your session!
www.flowently.com

