
De: 

1. Woorden voor personen (személyek):  

de moeder, de schilder, de schoonmaakster, de kok, de vader, de moeder, de opa, de oma 

 

2. Woorden voor bergen, rivieren, grachten, sloten, plassen en zeeën en oceanen (hegyek, folyók, 

városi és kis csatornák, tengerek):  

de Ben Nevis, de Kékestető, de Rijn, de Maas, de Brouwersgracht, de Heksloot, de Oosterplas 

de Sloterplas, de Noordzee, de Atlantische Oceaan  

(kivételek: het Spaarne a  tavak  és olyan vízek mint het Haringvliet, het Keteldiep: lsd ‘het’) 

3. Woorden voor vruchten of bomen (en veel planten) (gyümölcsök, fák és sok növény):  

de appel, de peer, de eik, de kastanje, de roos, de clematis 

 

4. Woorden voor mannelijke en vrouwelijke dieren (hím és nőstény állatok): 

de kip, de haan, de koe, de stier, de hengst, de merrie 

 

5. Letters en cijfers (betűk, számok):  

de negende, de vijf, de a, de b, de nul 

 

6. Woorden die uitgaan op het achtervoegsel –ing (-ing végződésű szavak): 

 de regering, de ervaring, de verdeling, de wandeling 

 

7. Woorden die uitgaan op -heid, -teit, -theek (-heid, -teit, -theek végződésű szavak): 

 de verkoudheid, de schoonheid, de puberteit, de bibliotheek 

 

8. Zelfstandige naamwoorden die de stam zijn van een werkwoord: 

 de bouw, de loop, de ren, de ingooi, de worp, de sprint  (kivétel: het werk & punt 3 bij ‘het’) 

 

9. Woorden met de uitgang -atie, -itie en -uctie 

 de spatie, de concentratie, de creatie, de politie, de exercitie, de instructie, de productie 

 

TEN SLOTTE: Woorden die in het meervoud staan, krijgen altijd de (többes számban mindig de) 

de huizen, de bomen, de kinderen 

 

EXTRA: Veel woorden die uitgaan op -schap (sok -schap végződésű szó): de vriendschap, de wetenschap, de boodschap, de 

zwangerschap, de vennootschap 

(kivételek: néhány szakmai kategóriát jelölő szó, néhány intézmény, és egyéb kivétel: het gereedschap, het schrijverschap, het 

genootschap, het waterschap)  



Het: 

1. Verkleinwoorden (kicsinyítő képzős szavak): 

het lepeltje, het boompje, het bosje, het meisje, het lampje 

 

2. Zelfstandige naamwoorden die de infinitief van het werkwoord zijn (főnévi igenevek mint főnév): 

 het bouwen, het zwemmen, het werken, wandelen 

 

3. Woorden afgeleid van werkwoordsstammen met ge- (és sokszor ver-) ervoor (igei tövek ge- 

előtaggal) : 

 het gebouw, het gezeur, het geregel, het geklets (het verloop, het verhoor, het verzet) 

 

4. Het jong van dieren (az állatok kölykei): 

 het kalf, het veulen, het kuiken, het lam.  Ook: het kind    (kivétel: de welp) 

 

5. De algemene, niet-geslachtelijke namen van dieren (állatok általános semleges nevei): 

 het rund, het paard, het varken, het schaap 

 

6. Namen van talen en metalen (nyelvek, fémek):  

het Nederlands, het Hongaars 

het goud, het zilver, het ijzer 

 

7. Meren, kanalen en windrichtingen (tavak és szélirányok): 

 het Balatonmeer, het IJsselmeer, het meer van Velence, het Vogelmeer 

 het Marsdiep, het Keteldiep, het Haringvliet, het Kanaal, het Noorzeekanaal 

 het zuiden, het oosten, het zuidwesten 

 

8. Woorden die eindigen op -isme, -ment, -sel en -um:  

het toerisme, het socialisme, het amusement, het document, het zonnestelsel, het zaagsel,  

het centrum, het museum 

 

9. Veel woorden met twee of meer lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver- en ont-:  

het begin, het gebruik, het ontbijt, het verlies, het verstand, het belang 

 

 

Lsd: https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-algemene-regels/ 


