
Les 7 

 

Aan het eind van deze les moet je kennen: 

- Het zelfstandig naamwoord, mannelijk en vrouwelijk 

 

Het zelfstandige naamwoord 

Een zelfstandig naamwoord is een woord waar in het Nederlands een lidwoord voorstaat. 

Behalve bij eigennamen vind je er dus altijd ‘de,’  ‘het’ of ‘een’ voor. 

In het Hebreeuws ligt dat iets anders. Het lidwoord  - h; ((zie les 4) kan ervoor staan, maar dat 

hoeft niet. Staat er geen lidwoord voor het zelfstandige naamwoord, dan vertalen we met 

‘een.’ 

 

Voorbeelden 

 

1. tyIB;  bayit huis, een huis 

2. tyIB;h;  habbayit het huis 

3. r[;;;n:  na’ar  jongeling, een jongeling 

4. r[;N:h;  hanna’ar de jongeling 

5. %l,m,  mèlèch  koning, een koning 

6. %l,M,h;  hammèlèch de koning 

 

Geslacht    

In het Nederlands kennen we voor de zelfstandige naamwoorden drie geslachten. Een 

zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Voor een onzijdig woord 

staat altijd het lidwoord ‘het’ en voor de mannelijke of vrouwelijke zelfstandige 

naamwoorden ‘de.’ Bijvoorbeeld (het boek, ‘boek’ is onzijdig, de man, ‘man’ is vrouwelijk, 

en de vrouw, ‘vrouw’ is vrouwelijk. 

 

Het Hebreeuws kent alleen vrouwelijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden, en voor het 

lidwoord wordt geen verschil gemaakt. 

 

Aan de betekenis van een woord kun je meestal niet zien of het om een mannelijk of 

vrouwelijk zelfstandig naamwoord gaat. 

Zo is rh; har (berg) mannelijk en h['b.GI gieveah (heuvel) vrouwelijk. 

 

Er zijn wel wat algemene regels te geven. 

1. Woorden op eindigend op -ah, -et, en –at zijn bijna altijd vrouwelijk. 

2. Woorden die een andere uitgang hebben zijn bijna altijd mannelijk. 

 

Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. In de woordenlijst zullen we van de twee algemene 

regels uitgaan. Woorden die hiervan afwijken geven we aan met een letter ‘v’ (vrouwelijk) of 

of een letter ‘m.’ (mannelijk). 

 

 

 

 

 

 



Voorbeelden 

  

1. hK'l.m;   malkaa  koningin (de sh
e
wa onder  l volgt op een korte 

klinker en wordt dus niet uitgesproken; zie les 5. 

2. tB;  bat dochter 

3. t[;D;  da’at kennis 

4. tr<a,p.Ti  tiefèrèt heerlijkheid 

5. !b,a, (v)  èvèn steen 

6. ry[I (v)  ier stad 

7. #r<a, (v)  èrèts land, aarde 

8. hv'ai  isja vrouw 

9. rb'D'  davar woord 

10. %r<d< (m of v)  dèrèch weg 

 

Merk op dat 1 t/m 4 en 8 vrouwelijk zijn (volgens regel 1), en dat 9 mannelijk is (volgens 

regel 2). 

 


