
 90 

Les 34   woordsoort: het werkwoord, ww. 
       allerlei werkwoorden 
       De persoonsvorm is een verbogen werkwoord. 
       het hele werkwoord/de infinitief = het 'om te...-woord' 
       Het hele werkwoord/de infinitief verklapt de tijd van 
       de persoonsvorm-in-het-meervoud. 
       Het hele werkwoord/de infinitief, inf. =  
       de woordenboekenvorm van een werkwoord. 
 
Herinner je je die 5 verschillende persoonsvormen uit Les 31:  
doof, dooft, doven van de tegenwoordige tijd, de nu-tijd, en  
doofde, doofden van de verleden tijd, de toen-tijd? 
 
Je vernam eerder, nl. in Les 30, dat elk woord van een zin bij 
een zinsdeel hoort én zelf een woordsoortnaam heeft.         nl. = 

Dus, .... het zinsdeel de persoonsvorm heeft ook een         namelijk 
woordsoortnaam. 
 
Wil je weten wat het zinsdeel persoonsvorm als woordsoort is? 
De persoonsvorm is altijd een werkwoord, ww. 
 
Maar 'werkwoord' is een onduidelijk woord, net als het woord 
limonade. Want er zijn allerlei limonades:  priklimonade, 
sinaasappellimonade, citroenlimonade, rodevruchtenlimonade, 
theelimonade, .... . 
 
Zo zijn er allerlei werkwoorden, die we allemaal werkwoord 
noemen, want mensen zijn vaak behoorlijk slordig, zoals:   
het hele werkwoord,   
het verbogen werkwoord (= de persoonsvorm),  
het voltooid deelwoord,  
het tegenwoordig deelwoord. 
 
Vraag dus altijd: wat bedoel je precies met 'werkwoord'? 
Want echt iets weten, echt iets begrijpen draait om woorden 
die maar 1 ding betekenen, of samen maar 1 ding betekenen.  
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Dan krijg je steeds duidelijker wetenschap. 
 
Een ander woord voor het hele werkwoord is: de infinitief, inf. 
In woordenboeken zie je 'hele werkwoorden' staan. 
Ga daar maar eens in neuzen samen. 
De 5 persoonsvormen doof,  dooft,  doven en   doofde  doofden, 
zijn gemaakt van het hele werkwoord/de infinitief 'doven'.  
 
We zeggen: die persoonsvormen zijn een verbuiging van het 
hele werkwoord 'doven'. 
Net zoals je een recht metalen stangetje op allerlei manieren 
kan verbuigen, van vorm kan laten veranderen.  
Je hebt het stangetje dan vervormd, je hebt het verbogen. 
 
Je kan zeggen: om te doven/iets is om te doven. 
Je kan echt niet zeggen: iets is om te doofden.  
 
Het hele werkwoord/de infinitief is een 'om te ...-woord': 
om te... hebben,  
om te... houden,  
om in/mee te...baden,  
om mee te... doven,  
om mee te...wuiven, 
om te...duwen,  
om te... doen 
en zo verder, enzovoort,  enz.                                enz. = een afkorting 

 
Bovendien een hulpje, zeker voor de kinderen die thuis een 
andere taal spreken: 
 
De infinitief/het hele werkwoord zegt mij wat de tegenwoordige 
tijd van de persoonsvorm-in-het-meervoud is. 
 
Kies een bepaalde letter en zoek samen in een woordenboek 
allerlei hele werkwoorden/infinitieven die met die letter 
beginnen.  
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Want de infinitief is de woordenboekvorm van een werkwoord. 
 
De om-te-vorm van een werkwoord/ 
het hele werkwoord/de infinitief 
eindigt altijd op een  -n. 
Ik moet die laatste  -n   schrijven, ook al hoor ik die vaak niet. 
 
 
Wat ga jij nu doen om de term 'hele werkwoord' of 'infinitief' 
goed te begrijpen?  
Juist, je gaat allemaal 'om-te-woorden' bedenken. 
 
Verzin dus allerlei zinnen met: 
 
Een ....huppeldepup....  is om (mee/aan/tegen/door/voor/over/tussen/op/rond......) 
te ....................................... . 
         
    
          het hele werkwoord 
       de infinitief, inf. 
 
 
Plak ze in je verslagmap. 
Hoe dik is die al? 
 
 
 
 


