
LES 7

Werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden 

Zoals we hebben gezien bestaan de regelmatige werkwoorden uit drie medeklinkers waaraan voor de 
verbuiging voor en achtervoegsels en klinkerpatronen worden toegevoegd. Op een enkele uitzondering na is 
de onregelmatigheid bij werkwoorden het gevolg van de afwezigheid van één van de drie medeklinkers. Het 
probleem van de (soms gedeeltelijke) afwezigheid van een medeklinker kan zich op de eerste, de tweede en 
de derde plaats in het woord voordoen. 

We geven een overzicht van de mogelijkheden, maar beperken ons in deze les tot de voltooide tijd van het 
type waar de tweede medeklinker ontbreekt.

1 Wanneer de eerste medeklinker ontbreekt is er meestal een (hulp)medeklinker aan het begin van het 
werkwoord toegevoegd, die in bepaalde vormen afwezig is: de toegevoegde (hulp)consonant kan zijn: � of �. 
Bij deze werkwoorden is de voltooide tijd regelmatig. Voorbeelden: ��� ��  en ��� �� .

2 Wanneer de tweede medeklinker ontbreekt wordt er in sommige vormen een � in het midden toegevoegd, 
meestal echter kenmerken deze werkwoorden zich door vormen waarin slechts twee medeklinkers 
herkenbaar zijn. Voor de voltooide tijd, zie beneden.

3 Wanneer de derde medeklinker ontbreekt, vinden we vaak een lange klinker aan het einde van de wortel, 
soms zichtbaar aan het einde van het woord als 	-. Voorbeeld: 	
� �� . Een andere mogelijkheid is dat de tweede 
medeklinker in sommige vormen wordt herhaald. Voorbeeld: ��� �� . 

We geven eerst de voltooide tijd van het werkwoord ��, dat staan betekent (we geven de infinitief erbij 
omdat dat de noemvorm van dit type werkwoord is):

persoon patroon lettergrepen ��

infinitief - -� q m� ��

3 mannelijk enk. - -� q m� ��

3 vrouwelijk enk. - -� � q�/m� 	�� �

2 mannelijk enk. -a-t� qam/t� �� �� �

2 vrouwelijk enk. -a-t qamt �� �� �

1 enk. (m. + v.) -a-t� qam/t� ��� �� �



3 mv. (m. + v.) - -� � q�/m� ���

2 mannelijk mv. -a-tem qam/tem ��� �� �

2 vrouwelijk mv. -a-ten qam/ten ��� �� �

1 mv. (m. + v.) -a-n� qam/n� ���� �

Let, zoals eerder, weer op de klemtoon, de beklemtoonde lettergrepen zijn in vet aangegeven.


