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Les 37 het aanpassen van de stam om de ik-vorm te krijgen 
  nooit een dubbele medeklinker aan het eind  
  de verlengingsregel t of d(t) 
  het onderwerp bij de meervoudsvorm 
  de verklaring voor de benaming 'persoonsvorm' 
  Tip: noem de ik-vorm t.t. nooit 'de stam'. 
 
We vertelden dit al aan het begin van de vorige les: 
soms moet je die stam in de persoonsvormsom voor de 
tegenwoordige tijd wat aanpassen om de ik-vorm van de 
persoonsvorm te krijgen: 
 
  (om te)  poffen      het hele werkwoord 
               en  _     min  -e n: de stam poff. 
        poff         de stam      ff  op het eind mag niet .  
              f     _     Dus nog een  f  eraf.  
   ik      pof     ik-vorm    Dan pas krijg je de ik-vorm. 
              t   +                   Nu  t  erbij. Dan krijg je  
     een ander      poft      de t-vorm voor 'één ander'. 
 
Ik schrijf nooit een dubbele medeklinker aan het eind van een 
Nederlands woord(deel). 
 
De  ik-vorm en daarmee ook de t-vorm hebben meestal* 
dezelfde klinkerklank als de infinitief/het hele werkwoord. 
Maar daarvoor moet je de stam van het werkwoord soms wat 
aanpassen: 
 
  (om te)  baden      het hele ww./inf.  
                    en _     min  -e n.   
        bad          de stam     Hé, met een korte klank.
          Hoe maken we die lang? 
            a       +     Ja, een  a  erbij. Je krijgt  
   ik          baad      ik-vorm    dan pas de ik-vorm. 
                 t   +     Met de  t  erbij krijg je   
     een ander      baadt      de t-vorm voor 'één ander'. 
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Waarom staat er dat sterretje, die asterix, op de vorige 
bladzijde bij het woord 'meestal'? 
Omdat sommige hele werkwoorden eigenlijk heel vreemd 
verbuigen. Ze blijken de gewone regels niet te volgen, ze zijn 
onregelmatig.  
Bijvoorbeeld:   
om te komen met o-klank ---> ik kom met oh-klank.  
om te zijn ---> ik ben, jij bent, een ander is. 
 
De ik-vorm tegenwoordige tijd is de al dan niet aangepaste 
stam van het hele werkwoord/de infinitief. 
 
Wat gebeurt er als 'een ander' het onderwerp is en de ik-vorm 
al eindigt op een  t?  
Dan komt er geen  t  bij, want we schrijven immers nooit een 
dubbele medeklinker aan het eind van een woord:  ik pit, jij pit,  
ik bijt, hij bijt. 
 
Beredeneer jij eens de 3 persoonsvormen tegenwoordige tijd 
voor:  vouwen, dutten, waden. 
En doe dat voortaan bij zoveel mogelijk persoonsvormen die je 
gaat tegenkomen.  
 
Nog tot slot een cadeautje voor je, een superhandige taalregel 
die we daarom in een lijstje zetten: 
 
Schrijf ik een  t  of  een  d   of  dt ?          t.t. (tegenwoordige tijd) 
eerste woord gewone vraagzin |   rest van de zin 

persoonsvorm:  |   Ik moet alle andere woorden van de zin 
ik maak de   |   LANGER maken met  e  of   e n  om de  
persoonsvormsom |   laatste  t  of  d  te horen en te schrijven. 
    | 
 
Ja, je moet natuurlijk wel eerst goed Nederlands spreken om 
wat aan deze taalregel te hebben. 
Sorry, lieve mensen uit het buitenland. 
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Hoe komen we aan de naam 'persoonsvorm'? 
 
De persoonsvorm is een veranderde vorm van het hele 
werkwoord/de infinitief, namelijk aangepast aan de 'persoon' 
van het onderwerp (ik, of 'één ander iemand/iets', of meerdere 
mensen/dieren/planten/dingen). 
 
Bij welk zinsdeel dat het onderwerp is, moeten we de 
meervoudsvorm voor de persoonsvorm gebruiken? 
Ja, zo'n onderwerp moet ook een meervoud zijn, dus 
bijvoorbeeld:   
wij/we, jullie, zij/ze (meerdere mensen/dieren/planten/dingen),  
de ... (meerdere mensen/dieren/planten/dingen), of woorden die samen een 
meervoud beschrijven. 
 
Kan jij (vraag)zinnen verzinnen met een dergelijk meervoudig 
onderwerp en daarbij passende persoonsvorm? 
 
Tip (vooral voor de lesgevers): 
Noem a.u.b. de 'ik-vorm van de persoonsvorm' nooit 'de stam 
van het (hele) werkwoord' of omgekeerd.                a.u.b. = alstublieft 

Het zijn immers verschillende begrippen.  
 
Onnauwkeurig taalgebruik leidt tot verwarring in de breinen 
van leerlingen. 
 
 
 
 
 
 


