Nouns
–
naamwoorden

Zelfstandige

Zelfstandige naamwoorden, in het Engels nouns genoemd, zijn
heel belangrijk in het alledaagse gebruik van een taal.
Verschil telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden
We beginnen met het onderscheid tussen telbare en niet-telbare
zelfstandige naamwoorden. Sommige zelfstandige naamwoorden
zijn telbaar (bv. song, star, computer, book). Andere
zelfstandige naamwoorden zijn niet-telbaar (bv. money, love,
information, gas, rice, water). Het wordt pas echt interessant
als we enkele zelfstandige naamwoorden naast elkaar plaatsen:
Telbaar,

Niet-telbaar

Dollar,
Song,

money
music

Suitcase,

luggage

Battery,

electricity

Bottle,

wine

Report,
Job,

information
work

Wat is het belang van dit onderscheid?
In geval van niet-telbare zelfstandige naamwoorden bestaat er
geen meervoudsvorm. Je zegt bijvoorbeeld “I like music” en
niet “I like musics”.
Je moet ook nooit een onbepaald lidwoord (a of an) gebruiken
voor niet-telbare zelfstandige naamwoorden.

Je zegt bijvoorbeeld “ Laura gave me wine” en niet “Laura gave
me a wine”.

Gebruik van nouns
Je kan een zelfstandig naamwoord combineren met een lidwoord,
aanwijzend voornaamwoord of bezittelijk voornaamwoord. Het kan
ook voorvallen dat er een bijvoeglijk naamwoord voor het
zelfstandig naamwoord geplaatst wordt.

Meervoud nouns
Zoals hierboven uiteengezet, kan je telbare zelfstandige
naamwoorden in het meervoud zetten.

Regelmatige meervoudsvormen
Meestal wordt het meervoud gevormd door een toevoeging van
‘s’:
star > stars

ster > sterren

flower > flowers

bloem > bloemen

maar bij zelfstandige naamwoorden die op een -y eindigen
voorafgaand door een medeklinker, verandert de y in ie voordat
je s toevoegt.
lady / ladies

dame / dames

fly / flies

vlieg / vliegen

Wanneer een zelfstandig naamwoord eindigt op -s, – sh, -ch of
-x , voegen we in het meervoud –es toe.
Church / Churches

Kerk / kerken

Box / Boxes

Doos / dozen

Brush / Brushes

Borstel / borstels

Onregelmatige meervoudsvormen

klinkerwijziging
man / men

man / mannen

woman / women

vrouw / vrouwen

foot / feet

voet / voeten

tooth / teeth

tand / tanden

Mouse / mice

Muis / muizen

-f verandert in meervoud in een v
leaf / leaves

blad / bladeren

knife / knives

mes / messen

life / lives

leven / levens

Altijd enkelvoud of meervoud
Sommige zelfstandige naamwoorden worden zo goed als altijd in
het enkelvoud vervoegd:
news

nieuws

series

serie

Enkele woorden staan in het Engels in het meervoud en in het
Nederlands in het enkelvoud:
trousers

lange broek

shorts

korte broek

jeans

spijkerbroek

pyjamas

pyjama

glasses

bril

The
In het Nederlands gebruiken we bij zelfstandige
naamwoorden ‘de’ of ‘het’, in het Engels wordt
altijd ‘the’ gebruikt (ongeacht het geslacht):
the man

de man

the woman

de vrouw

the boy

de jongen

the boys

de jongens

the girl

het meisje

the girls

de meisjes

Geslacht
Bepaalde zelfstandige naamwoorden die een beroep aanduiden,
hebben 2 verschillende vormen:
actor / actress

acteur / actrice

waiter / waitress

ober / dienster

Maar in de meeste gevallen is er eenzelfde term voor beide
geslachten:
doctor

arts, dokter(es)

driver

chauffeur

