
Les 26- Antwoorden

Opdracht: Vertaal deze zinnen en geef de uitspraak:
De kapper leest een boek פ�ר קור�א ס�פ�ר ס! ה! hasapar qore sefèr
Negen boeken [zijn] in de bibliotheek ר,יי�השע�ה ס,פ�ר,ים.ב!ס,פ+ת� teshah sifariem basifriyah
De kapster knipt de bibiothecaresse פ+ר�נ,ית פ�ר,יתס!ה! ס! ס!פ�ר�ת ה! מ+ hasapariet mesapèrèt

hasafraniet
De bibilothecaris wordt geknipt [ סופ� פ+ר�ן מ+ ס! ס;פ�רה! ר  [מ+  hasafraan mesoepar
De moeder vertelt een boekje פ+רון ס!פ�ר�ת ס, א מ+ א,מ� ima mesapèrèt sifron
De kaars is voor mij נ�ר הוא ל,י ה! haner hoe li *
Tel de huizen in de stad (m) ים. ב!ע,ירס+פור ב!ת, sefor et habatiem ba'ier א�ת ה!

(v) ים. ב!ע,ירס,פ+ר,י  ב!ת, sifrie et habatiem ba'ier א�ת ה!
* Er zijn nog diverse andere vertalingen mogelijk.

Les 27 – Richtings–ה

Om een richting of beweging ergens heen aan te geven wordt het achtervoegsel ה � {ah} ge-
bruikt, de he-locale, een toonloze klank, een soort oude vierde naamval van plaats. Dit achter-
voegsel kan ook 'in' of 'te' betekenen. Bij woorden eindigend op de vrouwelijke uitgang ה � komt 
de he-locale achter de oorspronkelijke vrouwelijke uitgang ת ! {at}. 
Het achtervoegsel ה-locale heeft ongeveer dezelfde betekenis als het lettervoorzetsel +ל.

We gaan onze woordenschat uitbreiden met een aantal voorbeelden hiervan:
ש�ם sham Daar
ה מ� ש� shamah Daarheen
צ�פון tsafon (m) Noord, het noorden
צ�פונ�ה tsafonah Naar het noorden,

noordwaarts
צ+פונ,י tsefonie Noordelijk
מ,Oost, het oost	mizrach )m(	חַרְז+ר!רְזִמ
Oost, het oosten	mizrach )m(	ח mizrach (m) Oost, het oosten
Oost, het oost	mizrach )m(	חַרְז+ר�רְזִמ
Oost, het oosten	mizrach )m(	ח�ה מ, mizrachah Naar het oosten
י Oost, het oost	mizrach )m(	חַרְז+ר�רְזִמ
Oost, het oosten	mizrach )m(	ח, מ, mizrachie Oostelijk, oriëntaals

Voorkant; oosten, ver	qèdèm )m(	םֶד�ם		verleden
ק��������Naar het zuiden�펼ए��ಔ��裀͟靸ಈ턔ए��ᛘಊ��裀͟鞐ಈ턔ए	daromah	הָםֹורָד
Zuid, het zuiden	darom )m(	םֹורָד qèdèm (m) Voorkant; oosten, ver

verleden

Voorkant; oosten, ver	qèdèm )m(	םֶד�רום		verleden
�������Naar het zuiden�펼ए��ಔ��裀͟靸ಈ턔ए��ᛘಊ��裀͟鞐ಈ턔ए	daromah	הָםֹורָד
Zuid, het zuiden	darom )m(	םֹורָד darom (m) Zuid, het zuiden

Voorkant; oosten, ver	qèdèm )m(	םֶד�רום�ה		verleden
�������Naar het zuiden�펼ए��ಔ��裀͟靸ಈ턔ए��ᛘಊ��裀͟鞐ಈ턔ए	daromah	הָםֹורָד
Zuid, het zuiden	darom )m(	םֹורָד daromah Naar het zuiden
י 
Voorkant; oosten, ver	qèdèm )m(	םֶד+רומ,		verleden
�������Naar het zuiden�펼ए��ಔ��裀͟靸ಈ턔ए��ᛘಊ��裀͟鞐ಈ턔ए	daromah	הָםֹורָד
Zuid, het zuiden	darom )m(	םֹורָד dromie Zuidelijk
נ�בֶג�nèg	ב nègèv Zuiden, droogland

עVר�nèg	ב מ! ma'arav (m) West, het westen
הnèg	ב�מ!עVר� ma'aravah Naar het westen

עVר�nèg	ב,י מ! ma'aravie Westelijk
י�ם yam (m) Zee, meer, reservoir,

West ים yamiem י!מ,
ע!ז�ה gaza Gaza (de ayin kan dus
                een heel zachte g-klank weergeven!)
ה ע!ז�ת� gazatah Naar Gaza
צ+ר!י,ם מ, mitzrayiem Egypte
צ+ר!י,מ�ה מ, mitzrayimah Naar Egypte
אשור ashoer Assyrië (Syrië)
אשור�ה ashoerah Naar Assyrië
אר+צ�ה artzah Ter aarde
ה ב!י+ת� baytah Naar huis
כ,יוון, כ,וון kiwoen (m) Richting

De richting-ה kan ook worden gebruikt in combinatie met een voorzetsel of lidwoord:
מ�ע!ל me'al (vz) Boven
מ!̀על�ה ma'alèh (m) Opgang, hoogte
מ!עVל�ה ma'alah (v) Trap, graad
עVלות מ! יר־ה! -shier-hama'alot Trappenlied. Hier ש,
mee worden de psalmen 120-134 aangeduid, 
gezongen tijdens de opgang naar Jeruzalem. 
In de Statenvertaling staat boven deze 
psalmen 'Een lied hammaäloth'; in de NBG 
vertaling 'Een bedevaartslied'. 
מ!ע+ל�ה ma'lah (bw) Boven
ע+ל�ה ל+ם! lema'lah Naar boven
עVל,ית מ! ma'aliet (v) Lift

מ!Beneden, onde	mattah )bw(	הָּט�ה mattah (bw) Beneden, onder
Beneden, onde	mattah )bw(	הָּט�ה ל+מ! lemattah Naar beneden

Vל�יע aley (vz) Op
Vהע�ל,י aliyah (v) Opgang, stijging,

voortgang, immigratie naar Israël
ב�nèg	ב�ל bavèl Babel
מ,ב�nèg	ב�ל�ה mibavèlah Vanuit Babel
ר ה! har (m) Berg
ר�ה ה� ה� haharah Naar de bergen, 

naar het gebergte
י+מ�ה מ! ה!ש� hashamaymah Ten hemel, 

naar de hemel
De betekenis van de ה-locale kan vervaagd zijn. Zo bestaat naast het gebruikelijke woord ה�ל!י,ל 
laylah (nacht, bij nacht) nog de oudere vorm ל!י,ל layil.



Opdracht 1: Geef de volledige vervoeging van het werkwoord REIZEN, ס!ע�נ {nasa} [pa'al]. 
Omdat de derde radikaal (stamletter) toonloos is, verloopt de vervoeging afwijkend. 
Maak vrijmoedig gebruik van de website http://www.hebrew-verbs.co.il

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) נ,י Vא
Ik (v) ע א�ס! èsa נ,י Vא
Jij (m) ה את�
Jij (v) נ�ס!ע!ת+ nasa'at את+
Hij הוא
Zij יא ה,

Wij (m) נו נ!רְזִמ
Oost, het oosten	mizrach )m(	ח+ Vא
Wij (v) נו נ!רְזִמ
Oost, het oosten	mizrach )m(	ח+ Vא
Jullie (m) את�ם
Jullie (v) ן את�
Zij (m) ס+ע,יםנו nos'iem ה�ם
Zij (v) ן ה�
Gebiedende wijs: m:                                 ,v:                                 , meervoud:                
Infinitief: 

Opdracht 2: geef de uitspraak en vertaal
הפkצ� ה ו�י�מ� 
Voorkant; oosten, ver	qèdèm )m(	םֶד+מ�		verleden
נ�ה ו�נ�בֶג+ב�ה ו�ק��������Naar het zuiden�펼ए��ಔ��裀͟靸ಈ턔ए��ᛘಊ��裀͟鞐ಈ턔ए	daromah	הָםֹורָד
Zuid, het zuiden	darom )m(	םֹורָד  (Genesis 13:14)

ה יוס�ף ב�ית�

Ik (v) reis naar Egypte
Wij (m) reizen naar het noorden
Zij reisde in oostelijke richting
Het westen van de stad
De reizigers reisden naar Jeruzalem

Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche taal, rabbijn S.Ph de Vries; Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, 
Nat-Lettinga; millon; Hebrew Verb Tables, Ezri Uval, www.hebrew-verbs.co.il.

http://www.hebrew-verbs.co.il/

