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Les  39  het volledige basispatroon  
  met de  h  p  b    j  y (=j)   w  f  v     t  d      n  m (1) 
  de klemtoon 
  een sjwa = uh-klank zonder klemtoon  
  een  e  met uh-klank heeft nooit de klemtoon 
  woorden met  ie + medeklinker verlengen 
  woorden met eind-f verlengen met e(n) 
  verkleinwoord maken van een  
   meerdelig enkelvoudig woord op -en met -tje 
   
1.      2.      3.                  4.           5.     6.      7.  

a   na  an  aan    ane         anne  
o   no          on       oon    one  onne  
u   nu  un       uun    une           unne  
i   ni  in        ien  nie   ine         inne 
                             iene  
e   ne  en       een  nee  ene           enne  
 
1.      2.     3.                  4.           5.     6.     7. 

a   ma  am          aam    ame          amme 
o   mo  om           oom                       ome          omme 
u   mu  um           uum                    ume          umme 
i   mi  im           iem  mie   ime  imme 
                        ieme 
e  me  em  eem  mee  eme  emme 
 
In de vorige lessen kon je al woorden met 2 of meer woorddelen 
gaan lezen. Je zag dat dat combinaties waren van woorden uit 
de eerste 5 kolommen van een basispatroon. 
 
Voor je gemak gaan we de meest gebruikte patronen van 
woorden met twee woorddelen in het basispatroon opnemen. 
Dat zijn immers ook de basispatronen voor het maken van 
woorden in het meervoud. 
Daarmee is het basispatroon helemaal compleet, volledig, klaar, 
af! Bovendien kan je er woorden met 3 of nog meer 
woorddelen/lettergrepen mee gaan maken.  
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We laten de  y  voortaan in het patroon weg, omdat die maar in 
heel weinig woorden voorkomt.  
Bovendien weet jij al goed dat het met de  y  als klinker net zo 
gaat als bij de  i   in de kolommen 1, 2 en 3.    
De klinker  y  doet ook de  i  na in kolom 6 en 7:  
yne   ynne  yme    ymme 
 
Meervouden schrijven we met  -en, -s  of  's op het eind van een 
woord. Omdat er 3 verschillende manieren zijn, zetten we die 
laatste letters in het basispatroon niet erbij, want dan wordt 
het basispatroon onnodig lang. 
 
Hoeveel woorddelen/lettergrepen zie je in de kolommen 6 en 7? 
Juist! Je ziet daarin 2 woorddelen, want je ziet 2 keer een 
'klinkereilandje'. 
 
Zie je ook hoe we  ane, anne  en al die andere in de nieuwe 
kolommen hebben gevormd? 
Goed gezien:   
kolom 6 =  kolom 1 +  uh-klank uit kolom 2:   a  + ne    enzovoort, 
kolom 7 =  kolom 3 +  uh-klank uit kolom 2:   an + ne   enzovoort.   
 
Heb je gehoord welk woorddeel in kolom 6 en 7 telkens de 
klemtoon heeft ? 
Klemtoon betekent de nadruk, het ritme-accent dat je hoort.  
 
Het woorddeel dat ik het beste, het duidelijkste, hoor,  
heeft de klemtoon. 
 
Ga eens uitproberen hoe de namen van klasgenoten klinken als 
je de klemtoon legt op een ander woorddeel in die naam dan je 
normaal doet. Hun naam moet wel 2 of meer woorddelen 
hebben, want Toon blijft natuurlijk Toon.  
Maar hoe zit het bij Anthony, of Olivia of Marjolie? 
 
Waar hoor je de klemtoon in ane, anne, enzovoort? 
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Ja, telkens in dat woorddeel met een lange klank, of met een 
korte klank.  
Maar het woorddeel met de uh-klank van de  e  heeft nooit de 
klemtoon. 
 
We noemen een onbeklemtoonde uh-klank een sjwa.  
De uh-klank met de  e  heeft nooit de klemtoon.  
De uh-klank met de  e  is dus een sjwa. 
 
Andere woorden voor de 'sjwa van de  e' zijn 'doffe e'  of 
'stomme e'. Maar 'uh-klank van de  e' is toch eigenlijk de 
duidelijkste omschrijving. 
Sjwa is een internationaal woord en heeft daarom onze 
voorkeur als je de 'uh-klank van de e' een andere naam wilt 
geven. 
 
Klemtonen kan je alleen maar horen.  
Helaas kan je ze niet zien in Nederlandse woorden. 
Je moet een woord dus kennen, om te weten welk woorddeel de 
klemtoon heeft. 
 
Hoor ik een uh-klank mét klemtoon, dan schrijf ik die uh-klank 
met een  u :  hut  hutten, put  putten, duf  duffe, dut  dutten, 
tut  tutten. 
 
Wat valt nog meer te ontdekken in de kolommen 6 en 7 ? 
Kijk eens naar:  ane,  a + ne   enzovoort. 
Natuurlijk hadden we   ane   ook kunnen schrijven als  aan+ne of 
aa+ne, dus een combinatie maken door kolom 4  te gebruiken.  
Maar dat is VERBODEN.  
 
We moeten sinds lang van de taalbazen de lettercombinatie 
kiezen waarmee de minste inkt, of inspanning, of schrijftijd 
wordt gebruikt.  
 
Maar, de  ie  van kolom 4 blijft wel  ie: 
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Een eendelig woord eindigt op  ie + medeklinker. 
Als ik dat woord langer maak met   -e  of  -en  blijft de  ie  
staan:  diep  diepe, tien  tienen,  dief  dieven.   
 
Let op bij woorden met lange klank + f: 
 
Ik heb een woord met lange klank + f. 
Ik maak dat woord langer met  -e  of  -en. 
De  f  verandert in een  v: 
naaf  naven,  doof  dove,  1 dief   2 dieven,  weef   weven, boef  
boeven 
 
Bij woorden met korte klank + f gebeurt dat niet:   
paf  paffen, tof  toffe  toffee,  duf  duffe.   
Laat die f-klank goed horen als je spreekt. 
 
Ga jij nog maar voor de zekerheid de kolommen 6 en 7 maken bij 
de medeklinkers  p, b, f, v, t, d.               hulpmiddel: basispatroon p...d 

 
Let extra op bij de  v!  
Want waar ook weer kan die  v  nooit staan? 
Juist, nooit aan het eind van een woord.  
En daarom ook nooit aan het eind van een woorddeel. 
 
Tot nog toe hadden jouw zelfstandige naamwoorden in het 
enkelvoud maar één woorddeel (behalve bij verkleinwoorden als 
'mannetje', zie Les 32).  
Vanaf nu ga je enkelvoudige woorden zien, die uit 2 woorddelen 
bestaan en die eindigen op  -en:  haven,  oven, .... 
 
De verkleinwoordregel voor dergelijke woorden is deze: 
 
Ik heb een meerdelig woord dat een enkelvoud is en eindigt op 
-en. 
Ik maak het verkleinwoord met -tje:  haven  haventje, oven 
oventje. 


