
Les 16 

Aan het eind van deze les moet je kennen: 

- Nog wat meer over het meervoud van zelfstandige naamwoorden 

- Nog wat meer over participia (deelwoorden) 

 

Meervoud van zelfstandige naamwoorden 

In het algemeen zijn er twee typen zelfstandige naamwoorden met één lettergreep, waar het de 

verandering in de wortel betreft bij het meervoud: 

a.  degene zonder verandering 

b.  degene die de laatste medeklinker in de wortel verdubbelen 

 

 
a.  
 
 

 

 

 

 

 

 

   b.

 
 

 

 

 

 

Merk de volgende bijzonderheden op: 

 

1. Zelfstandig naamwoorden met stamklinkers u, i, o, en doorgaans aa veranderen de stam niet 

 voor de uitgang van het meervoud. 

 

2. Zelfstandig naamwoorden met stamklinker ee gedragen zich op één van de twee manieren: 

 

 a. de stam is onveranderd, zoals in eets – eetsiem. 

 b. de laatste medeklinker van de stam wordt verdubbeld en ee wordt vervangen door i, 

  zoals in cheets – chitstsiem. 

 

3. Zelfstandig naamwoorden met a gedragen zich als volgt: 

 a. Als de laatste stammedeklinker een gutturaal is of r, dan wordt de stamklinker  

  ‘verlengd’ tot  aa zoals in har – haariem. 

 b. In alle andere gevallen wordt de laatste stammedeklinker verdubbeld en de  

  stamklinker blijft hetzelfde, zoals in am – ammiem. 

 

4. Zelfstandignaamwoorden met de stamklinker oo volgen doorgaans het patroon van chook - 

 choekkiem. Vaak echter is oo, een defectieve schrijfwijze voor o, zodat men op moet passen  

 dat men het type chook niet verwart met ‘oot (in groep a.). 

 

 

 

ryvi  sjier ~yrIvi  sjieriem lied 

sWs  soes ~ysiWs  soesiem paard 

twOa  oot twOtwOa  ootoot teken 

~D"  daam ~ymiD"     daamiem bloed 

#[e  eets ~yci[e  eetsiem boom 

~[;  am ~yMi[;  ammiem volk 

#xe  cheets ~yCixi    chitstsiem pijl 

qxu  choek ~yQixu  choekkiem wet, statuut 



 

De volgende zelfstandig naamwoorden zijn onregelmatig ten opzichte van bovenstaande regels. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Participia - deelwoorden 

Als de tweede of de derde medeklinker van de wortel van een werkwoord een gutturaal is (a, [, 
h, x) dan zijn de vormen van de participia iets anders. Als de tweede medeklinker een gutturaal is 

vinden we a in plaats van e in de meervoudsstam: 

 

 

 

 

 

Als de derde medeklinker een [ of een x is, dan heeft het vrouwelijk enkelvoud a in plaats van è 

in de laatste twee lettergrepen: 

 

 

 

 

 

Als de derde medeklinker een a is, niet uitgesproken als het een lettergreep beëindigt, dan heeft het 

vrouwelijk enkelvoud ee: 

 

 

 

 

 

Woordenlijst 

Leer de volgende woordjes uit het hoofd alvorens de volgende oefening te doen. 

 

lwOq  kol stem, geluid 

#[e  eets boom, hout 

~r<K,  kèrèm wijngaard 

q[eco  tsoo’eek uitschreeuwend 

x:levo  sjoolee
a
ch zendend 

[;jenO  nootee
a
’ plantend 

aceyO  jootsee’ voortgaand, verlatend 

tx;T;  tachat onder, in plaats van 

yKi  kie want, omdat 

br:  rab veel 

varo  roosj ~yviar"  raasjiem hoofd 

~wOy  jom ~ymiy"  jaamiem dag 

!Be  been ~ynIB'  baaniem zoon 

ry[i  ier ~yrI['  aariem stad 

vyai  iesj ~yvin"a]  anaasjiem man 

q[eco    tsoo’eek    ~yqi[]co  tsoo’akiem uitschreeuwend 

tq,[,co  tsoo’èkèt twOq[]co  tsoo’akoot  

x:rEBo  booreeach ~yxir>Bo  boorechiem vluchtend 

tx;r:Bo  boorachat twOxr>Bo  boorechoot  

arEqo  kooree’ ~yair>qo  koore’iem roepend 

tarEqo  kooreet twOar>qo  koore’oot  



 

 

1. Lees- en vertaaloefening. 

 
1. rh'h'-l[; ~ybir: ~yci[e ~y[ij.nO ~yvin"a]h' 

 

  

2. !G:B; rv,a] #[eh' tx;T; bvey r[;N:h; 
 

  

3.  rh'N"h; lc,ae rv,a] ~yci[eh'me ~yrIh'B, rv,a] ~yci[eh' ~yliwOdg> 
 

  

4. daom. hb'wOj #r<a'h' yKi #r<a'B' ~ybiv.y ~yBir: ~yMi[; 
  

  

5. hd"wOv[]h' daom. hv'q' yKi lwOdG" lwOqB. ~yqi[]co ~['h' 
 

  

6. h['r"h' ry[ih'-!mi aceyO ymi 
 

  

7. rv'Y"h; %l,M,h; yney[eB. ~yrIb'D>h; ~y[ir" 
 

  

8. tyIB;h;me tacyO hv'aih' 
 

  

9. hd<F'h; lc,ae !joq' ~r<K, ~y[ij.nO ~ydIb'[]h' 
 

  

 

 

 

 

2.  

Genesis 1:4 

Lees het vers, eerst met translitteratie. Probeer het daarna ook enkele malen met de translitteratie 

bedekt. Niet alle woorden worden meer getranslittereerd. 

 

rAaàh' !yBeî ~yhiêl{a/   lDEäb.Y:w:  bAj+-yKi rAaàh'-ta, ~yhi²l{a/ ar.Y:ôw: 
     

been                            wajjavdeel     toov  kie     haa oor    èt                      jaare wa 

 

 

`%v,xo)h;    !ybeîW 
 

hachoosjèch         been oe 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hebreeuws  Translitteratie Vertaling Aantekeningen 

w> of w:  we of wa en  

ar.Y:  jaare hij zag ww, qual ipf., 3 m. s. 

ta,  èt ---- nota accusativus 

h'  haa het lidwoord 

rwOa  oor licht znw. m/f. s.  

yKi  kie want, omdat, dat vw 

bAj  toov goed bnw, m. s.  

lDEb.Y:  javdeel hij scheidde, 

maakte scheiding 

ww, hiphil ipf., 3 m. s. 

!yBe  been tussen  

!ybeW  oeveen en tussen  

%v,xo     choosjèch duisternis znw. m. s.  

 

 

f femininum vrouwelijk 

m masculinum mannelijk 

ipf imperfectum  

perf perfectum  

part participium deelwoord 

pl pluralis meervoud 

s singularis enkelvoud 

vw  voegwoord 

vz  voorzetsel 

ww  werkwoord 

znw  zelfstandig naamwoord 

 


