
Les 17 – Antwoorden

Opdracht: Vertaal en geef de uitspraak
ֶקה קְשל ֲעָנִביםשקׁמְש mashqèh qal anáviem Druivensap

ִהיא אוֶכֶלת ָסָלת hie ochèlèt sálát Zij eet salade
נו אכְשלקׁנו בְשִמזקׁנון ֲאנְשחקׁ anachnoe áchalnoe bamiznon Wij eten in de luchchroom

בְשָקָשהבקִׁפיָתה אחְשת  pittáh achat bevaqásháh Één pitta alstublieft
Waar vind ik een café? ? ב ת־ָקֶפה י ש הפֺא י efoh yesh bet-qáfè?
Peper en zout alstublieft בקׁבְשָקָשה וקֶׁמלְשח ִפלקׁפ ל pilpel wemèlach bevaqásháh
Ik (m) drink water ִים שוֶתה ֲאִני מְש anie shotèh mayiem
Ik (v) drink water ִים ֲאִני שוָתה מְש anie shotáh mayiem
Bewaar twee falafels! ִים ָפָלֶפִלמֺשקׁ תְש םיר שקׁ shemor shetayiem fáláfèliem

of (tot een vrouw) ִרי ִים ָפָלֶפִלִשמקׁ תְש םי שקׁ shimrie shetayiem fáláfèliem

Les 18 – Jaren

De Joodse jaartelling begint bij de schepping, die (teruggerekend 
aan de hand van de Bijbel) in 3761 BCE plaatsvond. We leven, 
als ik dit schrijf, dus in het jaar 'Anno Mundi' 5771 (2011-2012).
Ook werden de jaren wel gerekend vanaf de uittocht in Egypte, 
zie Numeri 9:1 en 1 Koningen 6:1.

De Joodse jaartelling maakt gebruik van de getalwaarde van de 
letters, zoals in de tekening te zien (תשע״א) en in les 1 geleerd:
– de 5 van 5000 jaar wordt niet weergegeven,
,hebben getalwaarden 400 en 300, samen 700 ש en ת –
,heeft de getalwaarde 70 ע –
,heeft de getalwaarde 1 א –
Opgeteld levert dit 771 op. 
Het dubbele aanhalingsteken ״ (gershayim) geeft aan, dat we hier
te maken hebben met een getal of een afkorting. Wanneer een 
getal of afkorting uit één letter bestaat, staat er een enkel 
aanhalingsteken ׳ achter de letter.

De Joodse kalender הְשִעבקׁר י הְשלוחְש  (haloe'ach ha'ivrie, Hebreeuwse kalender) kent wel vier 
nieuwjaarsdagen; elk heeft betrekking op een ander aspect van het leven. Vergelijk het maar 
met ons schooljaar, dat ook niet samenvalt met het kalenderjaar.

• Het religieuze Nieuwjaar heet ָשָנה  hoofd van het jaar', en wordt' {rosh hashánáh} רֺאש־הְש
gevierd aan het begin van de (zevende) maand ִריִת שקׁ  Tishrie, in september of oktober, met twee 
dagen van inkeer en gebed.

• De eerste maand van de twaalf is echter ִניָסן Nisán, in maart/april. In vroeger tijden diende dit 
Nieuwjaar onder meer voor het tellen van de regeringsjaren van koningen.

• Het Nieuwjaar van de bomen of Bomenfeest, ָבת  op de vijftiende van de {toe bishvát} ,ט״ו ִבשקׁ
maand ָבת  .Shevát (januari/februari), geeft in Israël het begin van het landbouwseizoen aan שקׁ
De dag geldt als algemene boomplantdag. Het is de gewoonte op deze dag zo veel mogelijk 
verschillende vruchten te eten. 
Het woord toe is een cijferwoord, bestaande uit de letters  9ט ט  en  6ו ט , samen 15; zie les 15.

• Een niet meer gevierd Nieuwjaar hield verband met het brengen van de tienden van het vee.



Woordenschat
We leren een paar uitdrukkingen met betrekking tot het jaar en de laatste telwoorden.

ָשָנה shánáh (v) Jaar ָשִנים
טוָבה ָשָנה shánáh továh Gelukkig Nieuwjaar

ָשָנה הְש hashánáh Dit jaar
ִמדְשי ָשָנה miday shánáh Jaarlijks, in elk jaar
ָשָנה כֺל הְש kol hashánáh Het gehele jaar
ֶבכֺל ָשָנה bèchol shánáh (In) elk jaar
מ אה me'áh Honderd
יִים ָמאתְש mátayiem Tweehonderd *
אות לוש מ  שקׁ shelosh me'ot Driehonderd
ֶאֶלף èlèf Duizend

ִים אלקׁפְש alpayiem Tweeduizend *
לוֶשת  ֲאָלִפיםשקׁ   sheloshèt aláfiem Drieduizend
ֲאָלִפים ארקׁבְשעְשה   arba'ah aláfiem  Vierduizend

רקָׁבָבה reváváh Tienduizend
ִרבוא ribo Tienduizend
ִים ִרבותְש ribotayiem Twintigduizend *
אה ֶאֶלף מ  me'áh èlèf Honderdduizend
ִמילקׁיון milyon Miljoen

* Dit zijn tweevoudsvormen

Opdracht 1: Vertaal en geef de uitspraak:

Eet het brood! (m)

Eet het brood! (v)

Ik schrijf elk jaar (v)

Vijftien jaar

Lees het gehele jaar!

Twee-en-veertig maanden

Opdracht 2: Geef van deze werkwoorden de gewone vorm, de gebiedende wijs (ev, m) en de 
infinitief:
Maak gerust gebruik van de website www.hebrew-verbs.co.il

Bevelen

Doden

Eten

Drinken

Liefhebben

Roepen, noemen

Scheppen

Schrijven

Zeggen

Bronnen: beleven.org, nl+he.wikipedia.org, millon,www.hebrew-verbs.co.il, drybones.com.
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