
Les 30 – Antwoorden

Opdracht 1: Geef de vervoeging van het werkwoord BESTUREN of RIJDEN (to drive), �גה נ  
{nahag} [pa'al]. Maak vrijmoedig gebruik van de website http://www.hebrew-verbs.co.il

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) ג נוה5 noheg י ג:ת8 נ�ה  náhagtie ג א>נ:ה  ènhag נ8י א?
Ik (v) ג>ת נוה> nohègèt י ג:ת8 נ�ה  náhagtie ג א>נ:ה  ènhag נ8י א?
Jij (m) ג נוה5 noheg �ג:ת נ�ה  náhagta ג נ:ה  ת8 tinhag ה �את
Jij (v) ג>ת נוה> nohègèt ג:ת: נ�ה  náhagt ג8י נ:ה? ת8 tinhagie את:
Hij ג נוה5 noheg ג נ�ה  náhag ג י8נ:ה  yinhag הוא
Zij ג>ת נוה> nohègèt ג�ה נ�ה? náhagáh ג נ:ה  ת8 tinhag יא ה8

Wij (m) ג8ים נוה? nohagiem ג:נו נ�ה  náhagnoe ג נ8נ:ה  ninhag נו נ ח: א?
Wij (v) גות נוה? nohagot ג:נו נ�ה  náhagnoe ג נ8נ:ה  ninhag נו נ ח: א?
Jullie (m) ג8ים נוה? nohagiem ם ג:ת> נ:ה  nehagtèm גו נ:ה? ת8 tinhagoe את>ם
Jullie (v) גות נוה? nohagot ן גת> נ:ה  nehagtèn גו נ:ה? * ת8 tinhagoe ן את>
Zij (m) ג8ים נוה? nohagiem גו נ�ה? náhagoe גו י8נ:ה? yinhagoe ה5ם
Zij (v) גות נוה? nohagot גו נ�ה? náhagoe גו * י8נ:ה? yinhagoe ן ה5
Gebiedende wijs: m: נ:ה ג  nehag,v:  ג8י גו  :nahagie, meervoud  נ ה? * nahagoe  נ ה?
Infinitief: גKל8נ:ה of  ל8נ:הוג linhog.
* Ook hier bestaat er een verouderde langere vrouwelijke vorm.

Opdracht 2: Lezen zonder puntjes. Plaats uitspraaktekens, geef de uitspraak en de vertaling:
יע�ה תוב�ה ! nesi'áh továh   נ:ס8 Goede reis!
… ק ל:מ  �ר:ח מ> ה ה   mah hamèrcháq le... Hoe ver [is het] naar …,

wat is de afstand naar
ינ�ה ל5ך: י�מ8 lech yáminah Ga naar rechts
כונ8ית ג ב מ: hoe noheg bamechoniet הוא נוה5 Hij rijdt in de auto/Hij bestuurt de auto
יר ה8 �מ כ:ב8יש ה  נ�ת ד>ל>ק ל:י�ד ה  ח? ת  tachanát dèlèq leyad hakvish hamáhier

Een benzinestation [is] bij ('aan de hand van') de autoweg
ע  הול5ך: ב ר:חוב נוס5 ה  hanose'a holech barechov De reiziger loopt op de straat
פ�ה? מ  כ:תוב>ת ע ל ה  יפֺה ה  ?efoh haketovèt al hamappáh א5 Waar [is] het adres op de kaart?

Les 31 – Status Constructus

Twee zelfstandige naamwoorden kunnen achter elkaar worden geplaatst om samen een nieuw 
begrip aan te duiden of (met name in het Bijbels Hebreeuws) een bezitsrelatie. Dat heet in het 
Latijn Status Constructus, in het Engels Contruct, en in het Hebreeuws כות  ,{smiechoet} ס:מ8
nabijheid, verwantschap.

• Tussen de twee woorden staat veelal een koppelstreep.
• Het eerste woord krijgt de 'status constructus' vorm, verliest de nadruk, waardoor veelal de 
klank vervluchtigt en klinkers verkorten. Voor de meeste zelfstandige naamwoorden geldt:
– Het enkelvoud van een mannelijk z.n. blijft onveranderd of klanken worden verkort.
– Het meervoud van een mannelijk z.n. vervangt 8 ים {iem} door 5 י  {e}.
– Het enkelvoud van een vrouwelijk z.n. eindigend op ה � {ah} vervangt de uitgang door ת   {at}.
– Het meervoud van een vrouwelijk z.n. verandert niet of krijgt kortere klanken.
(Bij de begrippen 'mannelijk' en 'vrouwelijk' gaat het hier om de vorm, niet om de grammatica).
– De duaal (tweevoud) uitgang י8ם   {ayiem} verandert in 5 י {e}.
– Een aantal oudere woorden hebben hun eigen constructvorm, 
י8ת ב  bayiet huis wordt bet ב5ית huis van
ב5ן ben zoon wordt ב>ן bèn zoon van
ב נ8ים baniem zonen wordt ב:נ5י bene zonen van
ל�כות מ: meláchot koninginnen wordt ל:כות מ  malchot koninginnen van

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


• Het tweede woord krijgt de nadruk en blijft onveranderd.
• Een eventueel lidwoord komt voor het tweede woord.
Indien het onderwerp bepaald is, door het gebruik van een eigennaam of een bezitsuitgang, 
wordt géén lidwoord gebruikt. B.v. ו8ד�.{bet-david}, het huis van David ב5ית־ד
• Bij meerdere 'eigenaren' wordt voor elk van deze de Status Constructus toegepast: 'De bal 
van Jan en Kees' wordt 'De bal-van Jan en de bal-van Kees'.
ל:כ�ה מ  ל>ך: וב:נ5י ה  מ>  de zonen-van de-koning en de' ,{bene hammèlèch oevene hammalkáh}   ב:נ5י ה 
zonen-van de-koningin', de zonen van de koning en de koningin.
• Een eventueel bijvoeglijk naamwoord komt achter de Status Constructus, en richt zich 
betreffende geslacht en getal naar het eerste woord. Voorbeeld: טובות ל>ך: ה  מ>  soesot} סוסות ה 
hamèlèch hatovot}, 'merries-van de-koning de-goede', de goede merries van de koning.

Een aantal voorbeelden:
י8ת ב  bayiet Huis ב5ית ב5ית־חול8ים bet-choliem Ziekenhuis
ים ב ת8 batiem Huizen י ב ת5 י־חול8ים ב ת5 baté-choliem Ziekenhuizen
חול>ה cholèh (m) Zieke, patient בית־ל>ח>ם bet-lechem 'Broodhuis', Bethlehem
חול�ה choláh (v) Zieke, patiente ב5ת ס5פ>ר bet sefèr 'Boekhuis', school
ל>ח>ם lèchèm (m) Brood ס5פ>ר ב5ית ה  bet hasefèr De school
עוג�ת oegát (v) Cake oegat hashoqolad De chocoladecake עוג ת השוקול ד
שוקול�ד shoqolád (?) Chocolade כ>ל>ב ר:חוב kèlèv rechov Straathond
כ>ל>ב kèlèv (m) Hond ל�ב �ח בק:בוק ה  baqboeq hacháláv  De fles melk
ר:חוב rechov (m!) Straat ר:חובות
ב ק:בוק baqboeq (m)Fles
ח�ל�ב cháláv (m) Melk

Opdracht 1: Geef de volledige vervoeging van het werkwoord REPAREREN (to repair), ן יק5  ת8
{tiqen} [pi'el]. Maak vrijmoedig gebruik van de website http://www.hebrew-verbs.co.il

Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
Ik (m) נ8י א?
Ik (v) נ8י א?
Jij (m) �יק נ:ת ת8 tiqantá את�ה
Jij (v) את:
Hij הוא
Zij ה8יא

Wij (m) נו א?נ ח:
Wij (v) נות ק: �ת מ: metáqnot נו א?נ ח:
Jullie (m) ם את>
Jullie (v) ן את>
Zij (m) נו ק: י:ת  yetaqnoe ה5ם
Zij (v) ן ה5
Gebiedende wijs: m:                          v:                              , meervoud:
Infinitief: 

Opdracht 2: Geef de uitspraak en de vertaling.
ל>ך: מ> סוס ה 
�(Genesis 12:1)  ב5ית אב8יך
ב>ן־ד ב8ד
י ינ5י אח8 ע5
ל:כ ת י:הוד�ה מ 
י י ע?קֺב ק ו5אלֺה5 �י י8צח לֺה5 vם א �י אב:ר�ה י אב8יך� אvלֺה5 (Exodus 3: 6)  אנֺכ8י אvלֺה5

Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche taal, rabbijn S.Ph. De Vries, en.wikipedia.org, Grammatica van het 
Bijbels Hebreeuws, Nat-Lettinga; Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. R.K. Harrison, www.hebrew-
verbs.co.il.
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