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Adjectieven
Dit artikel is over adjectieven die mensen beschrijven mensen of hoe mensen zich voelen. De
meeste van deze woorden kunnen ook op dieren of zelfs op voorwerpen toegepast. (De
woordenlijst onder geeft de Nederlandse woorden in alfabetische volgorde.)
Hier zijn twaalf voorbeelden met enige van deze adjectieven in de tegenwoordige tijd:
1. Ik ben in Oxford.
2. De advocaat is erg serieus.
3. De clown is altijd grappig.
4. Onze leraar is inspirerend.
5. De meisjes in de klas zijn beleefd.
6. De jongens in de klas zijn ongehoorzaam.
7. Ze is zenuwachtig voor het examen.
8. Mijn kat is erg lief.
9. Mijn secretaris is onmisbaar.
10. Wij zijn gelukkig tijdens de vakanties.
11. Het kind is omzichtig met vreemden.
12. Heel kleine poesjes zijn onhandig.

Woordenlijst
aardig
beleefd
boos
dik
doodop
druk
dun
eerlijk
gelukkig
grappig
hoffelijk
huiverig
ijverig
inspirerend
knap
lief
moe
omzichtig
onaardig

kind / nice / friendly
polite / courteous
angry / cross / hostile
thick / fat / bulky (Note: “thick” as in physical dimension; not as in “stupid”.)
tired-out / worn out / washed-out
busy / active / lively
thin / slender
honest / fair / sincere
happy / lucky / fortunate
funny / amusing
polite / courteous
hesitant / wary
diligent / industrious
inspiring
clever / bright / smart / good-looking / handsome / pretty
friendly / cute
tired
cautious / circumspect /prudent
unpleasant / unfriendly / unkind
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oneerlijk
ongehoorzaam
ongelukkig
ongerust
ongetrouwd
onhandig
onmisbaar
onrealistisch
onvriendelijk
pietluttig
realistisch
romantisch
serieus
stil
verdrietig
verwonderd
vriendelijk
vrolijk
zenuwachtig

dishonest / unfair
disobedient
unhappy / unlucky / unfortunate
worried / anxious
unmarried / single
clumsy / awkward
indispensable
unrealistic
unfriendly
meticulous / petty / niggling
realistic
romantic
serious / straight
quiet / silent
sad / grieved
surprised / amazed / astonished
friendly / kind / amiable
cheerful / merry
nervous / jittery
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