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Les 36 Het hele werkwoord/de infinitief eindigt op (e)n. 
  de stam = het hele werkwoord/infinitief minus (e)n  
  de persoonsvormsom in de tegenwoordige tijd 
  de ik-vorm = de al dan niet aangepaste stam 
  de meervoudsvorm persoonsvorm = als de infinitief/ 
          het hele werkwoord 
  de t-vorm geldt voor .......... 
  de rollen die bij een infinitief horen (modelzin) 
 
Hoeveel woorddelen heeft 'binden'?   
Ja, 2 woorddelen/2 lettergrepen, want je ziet twee 
'klinkereilandjes' naast medeklinkers staan. 
We zeggen het woord nog eens langzaam: bin-den. 
 
Hoorde je dat de  d  naar het tweede woorddeel verhuist? 
En hoorde je dat de  e  daar de uh-klank heeft? 
Waardoor komt dat? 
Inderdaad, de  d  die vóór de  e  staat, maakt daarmee de uh-
klank van de  e. Dat zie en hoor je in alle kolommen 2 onderaan. 
 
Je weet vast wel wat de stam van een boom is. Maar wist je 
dat hele werkwoorden/infinitieven ook een stam hebben? 
 
Alle hele werkwoorden/infinitieven, alle om te-woorden, 
eindigen op  -e n  of op  -n.   -n:  doen, gaan, zien, staan, slaan 

 
Het hele werkwoord min  e n  of min  n = de stam van het hele 
werkwoord/de infinitief.    
 
Hoe je de persoonsvorm van een zin moet schrijven, maken we je 
duidelijk met een handigheidje: de persoonsvormsom. 
 
Als het hele werkwoord eindigt op  -n  trek je alleen de  n  af om 
de stam te krijgen: doen - n = doe        is de stam én de ik-vorm. 
Ik schrijf de  t-vorm altijd als:  de ik-vorm + t .    
Bijvoorbeeld: Ik doe dit en zij doet dat. Doe jij dat ook? 
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Maar zo maak je meestal de persoonsvormsom: 
 
(om te)       binden  het hele werkwoord min  -e n.    
                 en _  Dan heb je bind, de stam van binden. 
ik           bind                 De stam is hier ook de ik-vorm. 
                t   +  ik vorm + t  erbij, dan krijg je de 
een ander   bindt  t-vorm, de persoonsvorm voor  
     'één  ander'. 
 
Je ziet dat de stam van dit hele werkwoord 'binden' gelijk is aan 
de ik-vorm van de persoonsvorm. 
 
Maar dat de stam en de ik-vorm gelijk zijn, is niet altijd zo.  
Soms moet je de stam van het hele werkwoord nog aanpassen, 
wat veranderen, om de ik-vorm te krijgen. 
In de volgende les leggen we dat uit. 
Daarom moet je de namen 'de stam' en 'de ik-vorm' niet door 
elkaar halen! 
De betekenis van de beide woorden is verschillend. 
 
De meervoudsvorm van een persoonsvorm is gemakkelijk: die 
wordt in het Nederlands namelijk altijd precies hetzelfde 
geschreven als de infinitief/het hele werkwoord: binden, doen.   
 
Ik schrijf de meervoudsvorm van de persoonsvorm net zoals 
de infinitief/het hele werkwoord. 
 
Wat geldt allemaal als 'één ander' bij de  t-vorm? 
Leer dit maar uit je hoofd: 
 
Met 'één ander dan ik' die de  t-persoonsvorm krijgt, bedoelen 
we: 
jij/je, hij, zij/ze (1 meisje of 1vrouw, of een ander vrouwelijk 
woord), u, het ..1 mens/dier/plant/ding, de ..1 mens/dier/plant/ding,  iemand, 
niemand, iets, niets, maar ook:  men, iedereen. 
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Bovendien alles wat je met een van die  'een ander'-woorden 
kunt samenvatten: 
    Jaap met de witte hoed |dooft| het vuur. 
                    (Hij)  o.                      pv. 
 
Beetje raar, hè, dat 'men' (= toch heel wat mensen) en 
'iedereen'  (= alle mensen)  als enkelvoud gelden.   
Ja, taal is zo nu en dan echt raar. 
 
Verzin maar gewone zinnen met als onderwerp die groene 
onderwerpwoorden onderaan bladzijde 98 om te horen of het 
klopt dat de t-vorm volgt. 
En maak je ook gewone vraagzinnen en vraagwoordzinnen met  
jij/je als onderwerp waarbij de t-vorm verandert in de ik-vorm?  
 
Tip: 
Stel dat je van een 'om te-woord' een rollenspel, een 
toneelstukje zou maken.  
Hoeveel spelers, hoeveel rollen, heb je dan nodig?  
Een rol wordt gespeeld door 'iemand' of 'iets'. 
Je krijgt dan eigenlijk het model/ het basispatroon van een zin 
die je met zo'n woord maakt.  
Als je de modelzin bedenkt, heb je het later gemakkelijker bij het 
herkennen van nog andere zinsdelen. 
 
Bijvoorbeeld:  
piepen: Iemand piept. (1 rol)  of 
  Iets piept. (1 rol) 
doven: Iemand dooft iets. (2 rollen) 
  Iets dooft iets. (2 rollen)  
hebben: Iemand heeft iemand/iets. (2 rollen) 
  Iets heeft iets. (2 rollen) 
aanbieden: Iemand biedt iemand  iets aan. (3 rollen) 
   Iemand biedt iets iets aan. (3 rollen) 
   Iets biedt iets  iets. (3 rollen) 
   Iets biedt iemand iets aan. (3 rollen) 


