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Les 33 woordsoort: het lidwoord, lw. 
  woordsoort: het telwoord, tw. 
  de 3 lidwoorden: de,  het ('t)  een ('n)   
  het telwoord  1, één, een  (met e-klank) 
  Tip: het..-woorden desgewenst onderstrepen 
   
de, het, een  zijn woorden waar je misschien gemakkelijk 
overheen leest. Of je vergeet ze te schrijven. Dat kan gebeuren 
omdat ze zo weinig betekenen voor je. Ze lijken eigenlijk niet zo 
nodig.  
Dat klopt, want in sommige talen komen die woorden ook niet 
voor.   
 
Wij zeggen:  Ik zie een hond op straat. De hond rent. 
       Ik kijk naar een bed. Het bed is te klein. 
In het Arabisch zegt men:   
       Ik zie hond op straat. Hond rent. 
       Ik kijk naar bed. Bed is te klein. 
 
We gaan die woorden de, het, een met meer betekenis vullen 
door uitleg te geven over hun woordsoortnaam.  
Hun woordsoortnaam is: lidwoord 
 
De, het, een zijn lidwoorden.  
Lidwoorden staan vóór een zelfstandig naamwoord. 
 
Al die woorden waar jij verkleinwoorden van kan maken, zijn 
zelfstandige naamwoorden. 
Over zelfstandige naamwoorden vertellen we meer in Les 38.  
 
het:  dit lidwoord schrijven we ook wel als 't.            't = "apostrof  t"  of 
We zeggen dit woord meestal als "ut".                                 "weglatingsteken  t" 

In Vlaanderen ook wel als "hut". 
Met die een, meestal uitgesproken als "un", bijvoorbeeld 'een 
hond' of 'een bed', bedoelen we 'een of andere .... hond', 'een of 
ander .... bed'.  
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Niet een bepaalde hond of een bepaald bed.  
Dus niet een hond of een bed waar we het al eerder over 
hadden, of een speciale hond, of een speciaal bed. 
Dit lidwoord schrijven we ook wel als: 'n  (je zegt "un").   'n =  
             "apostrof  n" 
 

Pas als we het hebben over een bepaalde hond, een hond 
waarover we al eerder spraken, gebruiken we het lidwoord de. 
Of het lidwoord het.  
Voor verkleinwoorden in het enkelvoud staat altijd 'het':   
het hondje, het mandje. 
 
Voorbeeld:   
We hebben vandaag een hondje gekregen. 
Het hondje is een poedel. 
 
Een verkleinwoord in het enkelvoud is altijd een 'het-woord'. 
 
Een nog duidelijker naam voor de  lidwoorden 'de' en 'het' is 
daarom: bepaald lidwoord. 
En dan kan je raden hoe we het lidwoord 'een' een nauwkeuriger 
naam geven. Een / 'n  is een onbepaald lidwoord.   
 
Wat betekent 'on'?   
Ja, dat betekent: niet.   
Welke woorden ken jij die met  on-....  beginnen? 
 
Maak nu zelf voorbeeldzinnen met de verschillende lidwoorden. 
Zoek ze ook in zinnen die je tegenkomt in verhalen en gedichtjes 
die je voorgelezen worden of die je meeleest. 
 
Maar ....... kijk uit bij het woordje 'een'.  
Want dat kan ook 'n telwoord zijn.  
Een andere woordsoort dus.  
 
Als we echt aan het tellen zijn, dan spreken we een altijd uit 
met de lange klank, de e-klank.  
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En we geven elke e  voor de zekerheid een speciaal tekentje, een 
schrijfaccent, een mini streepje dat naar rechts gaat:  
 
Ik zie één hond op straat.                                                             2 keer een accent aigu / 
                        een accent aigu op iedere  e
                                 
                      

Als we echt tellen, is een/één (1) een telwoord, net als twee/2, 
drie/3,  vier/4, .... 4.005 ....enzovoort.  
 
Nu je weet dat die drie kleine woordjes lidwoord of telwoord 
zijn, lees je er niet meer overheen, toch ?  
Je kent nu hun woordsoort.  
Ze hebben door hun naam, lidwoord of telwoord, voor je meer 
betekenis gekregen: 
 
de, het/'t, een/'n  zijn lidwoorden.  
een/één  is soms geen lidwoord, maar een telwoord. 
 
1, 2, 3, 4,....: zijn telwoorden.  
Telwoorden kan je schrijven in letters of in cijfers. 
 
Hoeveel telwoorden zijn er, denk je? 
Ja, net zoveel als er getallen/aantallen zijn, dus onnoemlijk veel. 
 
Pak eens een boekpagina erbij. Waar zie je lidwoorden staan? 
Zie je of hoorde je ook telwoorden? 
 
Bij welke blauwe woorden in de vorige lessen past het lidwoord 
'de'?  Bij welke past het lidwoord  'het'? 
Je zult zien: 
Er zijn veel meer woorden met  'de ....'  , dan met  'het .... '. 
 
Tip:  Je kan  'het..-woorden' voortaan bijvoorbeeld 
onderstrepen als je wat moeite hebt het juiste lidwoord te 
onthouden. 
 


