
7. Werkwoord – participium, imperatief en infinitief 

In dit documentje willen we een stapje verder gaan met het werkwoord. We behandelen 

het zogenoemde participium. Dat is een vorm die tussen het werkwoord en het 

zelfstandig naamwoord inzit. Een participium gaat om een handeling die bezig is te 

gebeuren of voortdurend gebeurd. En het wordt ook wel verzelfstandigd, waardoor het 

gaat slaan op degene die de handeling verricht. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken: 

Je hebt het werkwoord ‘doden’. Dan wordt de participium-vorm van dit werkwoord 

vertaald met: ‘dodend’ of ‘terwijl hij aan het doden was’. Of verzelfstandigd tot: ‘de doder’. 

In dat laatste geval is het werkwoord in een zelfstandig naamwoord veranderd… 

Nu nog de vorm van het participium. Je hebt twee vormen, die precies hetzelfde 

betekenen. De eerste herken je aan de lange klinkers ‘oo’ en ‘ee’ (in plaats van ‘aa’ en 

‘a’). Dit is de mannelijke vorm. De tweede herken je aan de twee korte klanken ‘è’ en ‘è’ 

en de tav achter het woord. Dit is de vrouwelijke vorm: 

De normale vorm van het werkwoord doden is ָקַטל (kaatal) = hij doodde 

Het participium is ofwel:   קֵֹטל (kooteel) = dodend / doder 

    ofwel:  קֶֹטֶלת (kotèlèt) = dodend / doder    (soms: קֵֹטָלה) 

Hiernaast heb je nog de passieve vorm van het participium. Deze kun je herkennen 

door aan de ‘oe’-klank:  ָקטּול (kaatoel) = gedood / gedode. 

 

Dan willen we hier nog de gebiedende wijs (imperatief) behandelen. Deze is heel 

eenvoudig af te leiden van het imperfectum (de toekomende tijd). De gebiedende wijs 

komt voor in mannelijk en vrouwelijk, in enkelvoud en meervoud. Uiteraard zijn ze altijd 

2e persoon, omdat je alleen de persoon tegenover je, kunt gebieden iets te doen. 

Het enige wat je hoeft te doen om de gebiedende wijs krijgen, is het voorvoegsel van het 

imperfectum weg te laten… 

ְקטֹל  dood! (m)         ְקטֹל   <<<                  jij (m) zult doden  תִּ

י ְקְטלִּ י   <<<                  jij (vr) zult doden תִּ ְטלִּ  dood! (vr)       קִּ

ְקְטלּו ְטלּו   <<<      jullie (m) zullen doden תִּ  doodt! (m)       קִּ

 doodt! (vr)   ְקטְֹלָנה  <<<   jullie (vr) zullen doden תְקטְֹלָנה



Als laatste kijken we naar het infinitief. Dit is het hele werkwoord, bijvoorbeeld ‘doden’. 

Deze is qua vorm lastig te onderscheiden, maar vaak kun je deze herkennen aan de 

lamed voor het werkwoord. De lamed voor een werkwoord betekent dan ‘om te…’ en 

daarop volgt dan het hele werkwoord: 

ְקטֹל  om te doden = (liektool) לִּ

 

 

 


