
5. Zelfstandig naamwoord 

In dit documentje staat het zelfstandig naamwoord centraal. We gaan eerst bekijken hoe 
we van een enkelvoud een meervoud maken. In het Hebreeuws heb je twee 
meervoudsvormen. Om van mannelijke woorden een meervoud te maken plak je er de 

uitgang –iem ( ִ◌ים   ) achter. Om van vrouwelijke woorden een meervoud te maken plak 

je er te uitgang –ot (  ֹת◌ ) achter. 

 

 Enkele voorbeelden: 

 melech (  ֶמֶלך  ) = koning 

 melachiem (  ְמָלִכים  ) = koningen 

 

 malka (  ַמלָּכה  ) = koningin 

 malkot (  ַמלּכֹת  ) = koninginnen 

 

 devar (  ְדַבר  ) = woord 

 devariem (  ְדָבִרים  ) = woorden 

 

 av (  ָאב  ) = vader 

 avot (  ָאבֹת  ) = vaders 

 

(Hoewel een vader een mannelijk persoon is, is het woordje ‘vader’ in het Hebreeuws 
een vrouwelijk woord…) 

 

 

 

 



Het Hebreeuws kent één uitzondering op de meervoudsvorm. Als het gaat om een paar 
van twee, dan heeft de Hebreeuwse taal een aparte vorm daarvoor. Dit heet de 

tweevoudsvorm. Een tweevoudsvorm maak je door  –ajim (   ִים◌ַ ) achter het woord te 

plakken. Zie volgende pagina… 

 

 Enkele voorbeelden: 

 regel (  ֶרֶגל  ) = voet    

 raglajim (  ַרְגַלִים  ) = voeten (twee) 

 

 ajin (  ַ�ִין  ) = oog 

 enajim (  ֵ�יַנִים  ) = ogen (twee) 

 

 

 

 

Nu willen we bekijken hoe je van een mannelijk woord een vrouwelijk woord kan maken. 
Veel woorden hebben namelijk een mannelijke en een vrouwelijke variant. Dat kennen 
we in het Nederlands ook: koning – koningin, baas – bazin, herder – herderin. Ziet u dat 
er in het Nederlands vaak de uitgang –in achter een woord geplakt wordt, om het 
vrouwelijk te maken? 

In het Hebreeuws kun je de meeste woorden vrouwelijk maken, door er –ah (  ה◌ָ  ) 

achter te plakken. We nemen weer het voorbeeld van de koning: 

melech (  ֶמֶלך  ) = koning 

malka (  ַמלָּכה  ) = koningin 

Weet u de meervoudsvormen hiervan nog? 

 koninginnen =  ַמלּכֹת  koningen en =  ְמָלִכים

 



Woorden veranderen ook als je ze aan elkaar gaat plakken. Ik wil in dit documentje twee 
van die mogelijke veranderingen bespreken. De eerste is de vrouwelijke uitgang –ah  

 als je er een woord achter plakt. En de (  ַ◌ת  ) Die verandert namelijk in –at .(  ָ◌ה  )

tweede is de mannelijke meervoudsvorm –iem (  ים◌ִ  ). Die verandert namelijk in –ee  

 als je er een woord achter plakt. Dit komt doordat de ‘m’ vaak lastig is uit te spreken (  ֵ◌י  )

voor een andere medeklinker. Daarom valt deze weg uit het woord. 

 

 

Hier weer de voorbeelden van de koning: 

malka (  ַמלָּכה  ) = koningin 

malkat (  ַמְלַּכת  ) = koningin van … 

Bijvoorbeeld: malkat yisraël (  ַמְלַּכת ִיׂשָרֵאל  ) = de koningin van Israël 

 

melachiem (  ְמָלִכים  ) = koningen 

malchee (  ַמְלֵכי  ) = koningen van … 

Bijvoorbeeld: malchee Yisraël (  ַמְלֵכי ִיׂשָרֵאל  ) = de koningen van Israël 

 

U ziet dat als woordjes op deze manier achter elkaar geplakt worden, dat dit op bezittelijke 
wijze vertaald wordt. ‘Koning’ wordt ‘koning van …’ en ‘koningin’ wordt ‘koningin van …’. 


