
   Les 09 – Antwoorden

 Opdracht 1: Meer  Opdracht 2:     Vertaal en geef de uitspraak.
 Nederlandse woorden    Wie is de vriend? ֵבב	ר? ָחח הה ממ י   mie hècháver?

   uit het Hebreeuws: zie   Dit goede huis הזה הה ההוטוב  הבתִי ת  הה   habayiet hatov hazèh
 bij  Jos Bremer  en bij    Waar is de pop? ָחבה? ההבּו פפה  ֵבא י  efoh haboebáh?

historiek.net    Deze wijn is goed הזה וטובה יתִי ןהה הה    hayayin hazèh tov
 Dat ijsje גג מה יאהה הה ָחדה  מל י  hagglidáh hahie

   Les 10 – Meervoud

            Het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijke naamwoord kennen twee geslachten, mannelijk en
         vrouwelijk. Er zijn veel meer mannelijke woorden dan vrouwelijke woorden.

 Mannelijke woorden (ר ז׳	ָחכ ;ָחז     ) zijn in de
      regel niet aan een uitgang te herkennen.

 Mannelijk zijn: 
       • Namen van leden van het mannelijk

   geslacht, met hun beroepen:
David מוד ָחד dáwied
Koning הלְך המ mèlèch מכ ים ָחל גמ

     • Namen van koninkrijken en volken:
Israël ֵבאל גשָח	ר תִי yisrá'el
Assyrië אּשּו	ר ashshoer

       • Namen van bergen, rivieren, metalen, en
    de maanden van het jaar:
IJzer הזל ג	ר הב barzèl
Eufraat גפָח	ר ת perát
Abib מב יב א áviev

     Het mannelijk meervoud wordt gevormd
   door de uitgang מ  ים     (iem) achter het

    enkelvoud te plaatsen; soms מ ם   .
  De uitgang ה ה    verandert in .    ים , bij voorbeeld

העה פ	ר   wordt מע ים פ	ר   , herders.
   Paard 	סּו	ס soes מ	ס י 	סּו soesiem

      Stier הפ	ר par מ	ר ים ָחפ páriem

 Vrouwelijke woorden (מש י נ׳ ;ָחנ     ). Een woord is
    herkenbaar als vrouwelijk indien het:

   - eindigt op ָח ה       en dit de nadruk heeft,
   - eindigt op en        ת dit niet de derde radicaal is.

 Vrouwelijk zijn:
      • Namen van vrouwen, en hun functies:

Mirjam ָח ים ג	ר ממ miryám
Koningin ָחכה גל המ   malkáh ָחלכו ת גמ  melákot

   • Namen van (oer)elementen:
Vuur ֵבאש esh
Steen הב ן הא èvèn

        • Landen, die beschouwd worden als de moeder
    van het volk, en steden
Perzië ָחפָח	ר	ס párás

     • Lichaamsdelen die in tweevoud voorkomen;
 Oog העתִי ן    ayin (zie les 11)

 (Uitzondering: ָחשד    shád (m) Vrouwenborst)
  • Abstracte begrippen:

Ziel הפש הנ nèfèsh
    • Namen van instrumenten en

  gebruiksvoorwerpen.
Lepel הכk	ף  kaf הכפו ת  kapot

       Het vrouwelijk meervoud wordt gevormd door de
 uitgang (ot)       ו ת achter het enkelvoud te plaatsen,
      waarbij een vrouwelijke uitgang, indien aanwezig,

verdwijnt.
Merrie ָח	סה 	סּו soesáh 	סּו	סו ת soesot
Koe ָחפָח	רה páráh ָחפ	רו ת párot

        Let op bij woorden eindigend op -it en -oet:
Servetje מפ י ת המ mapiet מפ יו ת המ mapiyot
Winkel חחנּו ת chanoet ננּיו ת חח chanoeyot

       Deze meervoudsuitgangen worden ook toegepast bij bijvoeglijk naamwoorden.

         De meervoudsuitgang krijgt gewoonlijk de klemtoon; daarbij bestaan wat uitzonderingen.

     Bij veel tweelettergrepige woorden, zoals ָחבא ָחצ           , wordt in het meervoud de klinker in de eerste
            lettergreep korter, omdat de klemtoon verschuift naar de laatste lettergreep. Een lange klinker

ה of  ָח)  of ֵב      ) wordt verkort tot een she  wa ;(          ג) een korte klinker verandert niet. Zie ook les 02C.

http://historiek.net/top-50-jiddische-woorden-in-het-nederlands/60629/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzd3VlZXJiZWh8Z3g6MmI5NTFjMzIwM2UwNzNmMw


         Deze meervoudsregels kennen bij de zelfstandige naamwoorden een aantal uitzonderingen:
    Mannelijke zelfstandige naamwoorden krijgen

    soms de vrouwelijke meervoudsuitgang ו ת
Agenda הח לּו לּוחו ת

 (of kalender) loe'ach loechot
Bazuin ָחפ	ר שו ָחפ	רו ת שו

shofár shofárot
Bron ֵבא	ר גב אא	רו ת הב ,

be'er bè'èrot
Hart ֵבלב מלבו ת    (in onbruik)

lev  livot
  (Literair) ָחבב ֵבל ָחבבו ת גל

leváv levávot
Lamp ֵבנ	ר ֵבנ	רו ת

ner nerot
Leger ָחבא ָחצ ָחבאו ת גצ

tsává tsevá'ot
Naam ֵבשם ֵבשמו ת

shem shemot
Nacht ָחלה ג י הל ֵבל ילו ת

lailáh lelot
Plaats ָחמוקום גמוקומו ת
 ('mokum') máqom meqomot
Stem וקול וקולו ת

qol qolot
Stoel ֵבסא מכ י ֵבסא  ,מכ גסאו ת מכ

kisse kissot
Tafel ָחח ן גל ָחח ן שּו גל ,נש ָחחנו ת גל ָחחנו ת שּו גל ,נש

shoelchán shoelchánot

    Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden krijgen
    soms de mannelijke meervoudsuitgang מ־ ים

Baksteen ָחנה ֵבב גל מנם ֵבב גל
levenáh leveniem

Duif ָחנה מנם יו  יו
  (de profeet Jona) yonáh yoniem

Geit ֵבעז מז ים מע
ez iziem

Stad מע י	ר מ	ר ים ָחע
ier áriem

Steen הב ן הא מנ ים  ָחב חא
   (Eben Haezer) èvèn avániem
Terebint ָחלה ֵבא מל ים ֵבא

eláh eliem
 Vijg(enboom) ָחנה ֵבא גת מנ ים ֵבא גת

te'enáh te'eniem
Vogel מצפו	ר מ	ר ים פפ מצ
 (Zippora) tsipor tsiporiem
Woord ָחלה ממ י ָחלה  ,ממ מל ים ממ י מל ים  ,ממ

miláh miliem

         Je ziet dat de klinkers in het Hebreeuws niet
        echt standvastig zijn. Dit komt ook in het

    Nederlands voor, denk aan   stad – steden  en lid
 - leden  .

     Kijk nog even naar Agenda, הח לּו    , loe'ach, de
       a-klank wordt niet na, maar vóór een slot-ח en

.uitgesproken ך

          Het Hebreeuws kent ook enkele worden die met beide meervoudsvormen voorkomen.

 Opdracht:           Vertaal, plaats klinkertekens en geef de uitspraak. Raadpleeg zo nodig  Les 25.
  Drie koningen ....................................................

  Twee koninginnen .............................................

  Acht stenen .......................................................

   Die vijf lepels .....................................................

  Zes steden ........................................................

     Waar zijn de tien vijgen? ...................................

  Twee tafels ........................................................

  Zeven bronnen ..................................................

  Negen stoelen ...................................................

   Die vier agenda's ..............................................

עש	ר דוקו ת לא	רבע

.................................................

....................................................... א יפה אשו	ר?

........................................................ מה השעה?

.......................................................... א תה דוד?

.......................................... הל ילו ת הוטוב ים האלה

........................................................... זה שעו ן  יד

.................................................... אנחנו בנ י אדם

......................................................... הוא שמואל

................................................... הפ	רו ת הוטובו ת

....................................................... שלוש 	סו	סו ת

Bronnen:               Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S.Ph de Vries; Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. R.K.
     Harrison; Melet, Arjeh Gebhard, uitg. Coutinho.

 Zie ook:       Videoles van prof.dr. Piet van Midden, https://webapp.fkt.uvt.nl/bho/plugin_wiki/page/hebreeuws  ,
  regel 14 Naamwoorden

https://webapp.fkt.uvt.nl/bho/plugin_wiki/page/hebreeuws
http://www.israelplatform.nl/hebreeuws/Les_25.pdf

