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4. La négation "nog niet" / "nog geen" 
 

a) Rappel de “niet” et “geen” 
 

 

geen devant : - un nombre 

                      ex : Het is geen 9 uur. 

                      - un gr. nominal indéterminé 

                      ex : Ik heb geen hond. 
 
 

 

 

niet devant : - une préposition * 

                  ex : Ze is niet op haar kamer. 

                     - un adjectif 

                  ex :  We zijn niet vriendelijk. 

                     - un adverbe 

                     ex : Jullie praten niet vaak. 

                     - un infinitif ** 

                     ex : Je mag niet roken. 

                     - un participe passé ** 

                  ex : We hebben niet gepraat. 

                     - une particule séparable 

                     ex : Ze komen niet terug. 

 

 

geen  derrière : - rien !!! 

 

 

niet derrière : - un gr. nominal déterminé 

                          ex : Ik vind mijn zus niet. 

 

 

* La préposition prime sur les autres cas : 

   ex : Ik ga niet naar de bioscoop (de bioscoop = groupe nominal déterminé mais la 

préposition l’emporte !) 

 

** Lorsqu’il n’y a pas d’autre 

élément dans la phrase !!! 

  

b) “nog niet” et “nog geen” 
 

   devient…  exemples :  ... se transforme en... 

 al 

  

 nog niet  Ik heb al gedanst.        Ik heb nog niet gedanst.      

 nog geen  Het is al tien uur.  Het is nog geen tien uur. 

 nog 

  

 niet (...) meer  Ze is nog lelijk.  Ze is niet meer lelijk. 

 geen (...) meer    Er zijn nog ijsjes.  Er zijn geen ijsjes meer. 
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Remarque : « niet… meer » et « geen… meer » peuvent être séparés par des 

compléments ! 

ex : Ik heb geen geluk meer (je n’ai plus de chance) 

ex : Ik drink niet veel meer (je ne bois plus beaucoup) 

 

c) Les négations spécifiques : 

 

iemand (quelqu’un) :      niemand (personne) 

iets (quelque chose) :      niets / niks (rien) 

ooit (déjà (dans le sens « dans ta vie »)) :  nooit (jamais) 

ergens (quelque part) :     nergens (nulle part) 

 
 


