3. Zinnen waarin de finite verbaalvorm niet de eerste positie innneemt
Verschillende elementen kunnen de positie voor het werkwoord innnemen. De zinnen waarin ְ וgebruikt wordt om het
vooropgeplaatste element met de eigenlijke zin te verbinden, zijn van een ander type.
Vooropgesteld onderwerp
Wanneer het onderwerp op de eerste plaats komt in de zin, volgt het werkwoord op de tweede plaats. Omdat de
werkwoordsvorm feitelijk ook een persoonsaanduiding bevat, is het moeilijk vast te stellen of een zin als in voorbeeld [1]
bedoeld is als: 'de slang heeft mij verleid', met een zekere nadruk op het onderwerp, of als: 'het is de slang, die mij verleid
heeft". Anders gezegd, of een dergelijke zin gevoeld werd als een samengestelde nominale zin, waarvan het predicaat een
verbale zin is, of als een verbale zin met afwijkende woordvolgorde, is moeilijk uit te maken.
[1] Gen. 3:13

יאנִ י
֖ ַ ַהנָּ ָ ֥חשׁ ִה ִשּׁ
ha- nnȧḥ ȧš hiššīᵓanī
de slang hĳ verleidde mĳ
De slang hee mĳ verleid.

[2] Gen. 3:12

ן־ה ֵ ֖עץ
ָ ה־לּי ִמ
֥ ִ ָשׁר נָ ַ ֣ת ָתּה ִע ָמּ ִ ֔די ִ ֛הוא ָנ ְֽתנ
֣ ֶ ָ ֽה ִא ָשּׁ ֙ה ֲא
min hȧ- ᶜeṣ
hȧ- ᵓiššǡ
ăšęr nȧtattǡ ᶜimmȧdī hī nȧtənǡ llī
zĳ zĳ gaf aan mĳ van de boom
de vrouw REL jĳ gaf bĳ mĳ

Bijbels Hebreeuws, Syntaxis 3

1

De vrouw die u mĳ hebt gegeven, die is het die mĳ van de boom gegeven hee
In het voorbeeld [2] zien we dat er sprake is van herhaling van het vooropgeplaatste onderwerp door middel van een pronomen.
Dit is niet gebeurd ter verdere versterking van het onderwerp, maar slechts om de verhouding van de zinsdelen te
verduidelijken, omdat het onderwerp vrij lang is en een bijzin bevat. Dat een dergelijke verduidelijking geen noodzaak is, blijkt
uit een zin als in voorbeeld [3], waar ook sprake is van een vrij lang onderwerp:
[3] Ex. 21:12

יוּמת
ֽ ָ ַמ ֵ ֥כּה ִ ֛אישׁ וָ ֵ ֖מת ֥מוֹת
makkē
ᵓīš
wȧ- met
mōt
yūmȧt
degene die slaat een man en hĳ stierf sterven hĳ zal ter dood gebracht worden
Hĳ die iemand geslagen hee, zodat die man stierf, zal zeker ter dood gebracht worden

In een zin als deze zou men wellicht verwachten dat er een zekere verduidelijking zou komen, omdat het element וָ ֵמת
gemakkelijk eerst als de hoofdzin gezien zou kunnen worden.
Vooropgesteld lijdend voorwerp
Het vooropgestelde lijdend voorwerp wordt over het algemeen niet voorafgegaan door het voorzetsel את. In de hoofdzin is
verwijzing naar het vooropgeplaatst object mogelijk met behulp van een pronomen, maar nodig is dat niet. Vergelijk de
volgende voorbeelden:
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[4] Gen. 30:40

ים ִה ְפ ִ ֣ריד יַ ֲעקֹ ֒ב
֮ וְ ַה ְכּ ָשׂ ִב
wə- ha- kkəśȧḇīm
hip̄ rīd
yaᶜăqoḇ
en de jonge rammen scheidde Ja'aqov
En Ja'aqov scheidde de jonge rammen af….

[5] Gen.
רוּ ַע ְב ֵ ֣די ָא ִ֔ביו ] [ ִס ְתּ ֣מוּם ְפּ ִל ְשׁ ִ֔תּים
֙ ל־ה ְבּ ֵא ֗ר ֹת ֲא ֶ ֤שׁר ָ ֽח ְפ
ַ וְ ָכ
26:
15 wə- ḵǫl ha- bbəᵓerōt ᵓăšęr ḥ ȧp̄ ərū ᶜabdē
ᵓȧbīw
sittəmūm
pəlištīm
en alle de putten -REL groeven knechten zĳn vader zĳ stopten hen dicht Filistĳnen
En de putten die de knechten van zĳn vader [ ] gegraven hadden stopten de Filistĳnen dicht.
In een aantal gevallen komt het gebruik van deze aanduiding van het lijdend voorwerp wel voor. Dit is vaak het geval wanneer
een persoonlijk pronomen het object vormt, verder ook wanneer anders de mogelijkheid zou bestaan dat het lijdend voorwerp
ten onrechte als onderwerp begrepen zou worden.
[6] Gen. 37:4

יה ֙ם
ֶ ִ ֽכּי־א ֹ֞תוֹ ָא ַ ֤הב ֲא ִב
kī- ᵓotō
ᵓȧhaḇ
ᵓăḇīhęm
dat OBJ hem hĳ hield van hun vader
… dat hun vader van hem hield…

[7] i Sam 18:17
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ᵓotȧh
ᵓęttęn
ləḵȧ
lə- ᵓiššǡ
OBJ haar ik zal geven aan jou tot vrouw
Haar zal ik aan jou tot vrouw geven.
[8] Gen. 47:21

ת־ה ָ֔עם ֶה ֱע ִ ֥ביר א ֹ֖תוֹ ֶל ָע ִ ֑רים
ָ וְ ֶ֨א
ᵓotō
lę- ᶜȧrīm
wə- ᵓęt hȧ- ᶜȧm hęᶜę̆ḇīr
en OBJ het volk hĳ bracht over OBJ het naar steden
en het volk bracht hĳ over naar steden …

Zoals uit het laatste voorbeeld blijkt wordt het buiten de zin geplaatste element ook wanneer het voorafgegaan wordt door את
als een element gevoeld waarnaar nog weer met een pronomen verwezen kan worden in de predicaatszin.
Andere voorgeplaatste elementen: adverbium
Sommige bijwoorden van tijd kunnen voor het werkwoord staan, als bij voorbeeld  ָאז, ַע ָתּה. Andere, als  עוֹד, ָתּ ִמיד,
volgen normalerwijze op het werkwoord. Sommige adverbia kunnen zowel voor als achter het werkwoord komen. De plaats
van de bijwoorden heeft geen invloed op de betekenis van deze zinnen.
[9] Joz. 8:30

הוֹשׁ ַ֙ע ִמזְ ֵ֔בּ ַח
ֻ֙ ְָ ֣אז ְיִב ֶנ֤ה י
ᵓȧz yiḇnę̄
yəhōšuaᶜ mizbeaḥ
altaar
toen bouwde hĳ Jozua
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Toen bouwde Jozua een altaar ‥
[10] Ex. 3:15

�הים ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה
ִ֜ אמר֩ ֨עוֹד ֱא
ֶ ֹ וַ יּ
wa- yyōmęr ᶜōd ᵓę̆lohīm ᵓęl mošę̄
tot Mosje
en hĳ sprak nog God
God sprak nogmaals tot Mosje.

Andere voorgeplaatste elementen: voorzetsel-verbinding
Wanneer een werkwoord niet met een direkt lijdend voorwerp wordt verbonden maar met een prepositie, dan kan ook dit
element voor het werkwoord geplaatst worden. Het werkwoord  קראwordt vaak met het voorzetsel  לverbonden, en evenzo
kan  שׁעהmet  אלgeconstrueerd worden. Wanneer het voorzetsel-voorwerp vooraan geplaatst wordt levert dit bij voorbeeld
de volgende zinnen op:
[11] Gen. 1:5

וְ ַל ֖חֹ ֶשׁ� ָ ֣ק ָרא ָל֑יְ ָלה
wə- la- ḥ ošęḵ
qȧrǡ
lȧylǡ
en aan duisternis noemde hĳ nacht
… en de duisternis noemde hĳ nacht.

[12] Gen. 4:5
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wə- ᵓęl qayin wə- ᵓęl minḥ ȧtō lō šȧᶜǡ
en aan Kain en aan zĳn oﬀer niet hĳ besteedde aandacht
Maar aan Kain en zĳn oﬀer besteedde hĳ geen aandacht.
In beide gevallen is er sprake van vermijding van een werkwoord op de eerste plaats, omdat de auteur de gelijktijdigheid wil
uitdrukken van twee handelingen, dit bij voorbeeld om de nadruk te leggen op de tegenstelling tussen beide. Zo volgt het eerste
voorbeeld op de mededeling: "God noemde het licht dag", terwijl de tweede mededeling "De Eeuwige merkte Abel en zijn
offer op."
Voorzetselverbindingen die functioneren als adverbia van tijd staan regelmatig voor het werkwoord. Dit geldt speciaal voor

 ְבּיוֹם, ַבּיּוֹם ַההוּא, maar ook bij deze uitdrukkingen is het geen verplichting, vergelijk:
[13] Gen. 33:16

וַ יָּ ָשׁב֩ ַבּיּ֨ וֹם ַה ֥הוּא ֵע ָ ֛שׂו
wa- yyȧšǫb
ba- yyōm ha- hū ᶜeśȧw
en hĳ keerde terug op de dag de die Esau
En op die dag keerde Esau terug.

[14] Neh. 13:1

ַבּיּ֣ וֹם ַה ֗הוּא נִ ְק ָ ֛רא ְבּ ֵ ֥ס ֶפר מ ֶ ֹ֖שׁה
ba- yyōm ha- hū niqrǡ
bə- sep̄ ęr mošę̄
op de dag de die werd gelezen in boek Mosje
Op die dag werd er in het boek van Mosje gelezen.
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Bij sommige andere uitdrukkingen, als עוֹלם
ָ  ְל, ַבּ ְתּ ִח ָלּהkomt plaatsing voor het werkwoord niet voor.
Meer dan een vooropgeplaatst element
Een zin als die in voorbeeld [15] kan beschouwd worden als een zin waarin meer dan een zinselement voor het werkwoord
geplaatst is. Direkt voor het werkwoord staat een voorzetselbepaling, terwijl het lijdend voorwerp voor het geheel geplaatst is.
Blijkbaar is de verbinding met het vervolg zodanig dat ter verduidelijking het lijdend voorwerp nogmaals in de zin is
opgenomen, immers ל־מ ֵכּה־נֶ ֶפשׁ
ַ  ָכּis gelijk aan ת־הר ֵֹצ ַח
ָ  ֶא, terwijl in voorbeeld [5] met een gesuffigeerd pronomen naar
het vooropgeplaatste lijdend voorwerp wordt verwezen.
[15] Num. 35:30

ת־הר ֵֹצ ַ֑ח
ָ ה־נ ֶפשׁ ְל ִ ֣פי ֵע ִ ֔דים יִ ְר ַ ֖צח ֶא
ֶ֔ ל־מ ֵכּ
ַ֨ ָכּ
yirṣaḥ
ᵓęt hȧ- roṣeaḥ
kǫl
makkē nęp̄ ęš
ləp̄ ī
ᶜedīm
iedere slaande persoon volgens mond getuigen men doodt OBJ de moordenaar
Wanneer iemand een ander doodt zal de moordenaar op grond van getuigen gedood worden.

Hoewel het verschil in betekenis niet noemenswaard is, noemen we zinnen van dit type waar in de hoofdzin met een pronomen
wordt terugverwezen naar het vooraangeplaatste element liever in het verband van hoofdstuk 5.
Uitzonderlijk zijn zinnen met de volgorde Onderwerp - Lijdend voorwerp - Persoonsvorm of Lijdend voorwerp - Onderwerp Persoonsvorm.
Functie van de afwijkende woordvolgorde
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In sommige gevallen gaat het bij de vooraanplaatsing van elementen om een normale constructie, in andere gevallen is er
sprake van een zekere nadere aandacht voor het vooraangeplaatste element. Vooral wanneer een tijdsbepaling voor het verbum
wordt geplaatst is er sprake van een normale constructie. In de volgende voorbeelden heeft de tijdsbepaling geen speciale
nadruk:
[16] i Kron. 14:15

ָ ֖אז ֵתּ ֵצ֣א ַב ִמּ ְל ָח ָ ֑מה
ᵓȧz teṣē
ḇa- mmilḥ ȧmǡ
dan jĳ zal uittrekken in de strĳd
dan zul jĳ uittrekken ten strĳde.

[17] Ex. 15:1

את
֙ ֹ ירה ַהזּ
֤ ָ ת־ה ִשּׁ
ַ וּב ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶא
ְ ָ ֣אז יָ ִ ֽשׁיר־מ ֶֹשׁ ֩ה
ȧz
yȧšīr mošę̄ ū- ḇnē
yiśrȧᵓel ᵓęt ha- ššīrǡ ha- zzōt
toen zong Mosje en kinderen Israel OBJ het lied de dit
Toen zong Mosje met de Israelieten dit lied.

Deze constructie is gebruikelijk met woorden als ' ָאזdan, toen', 'nog niet',  ַעדen samengesteld met een voorzetsel: ְבּ ֶט ֶרם
'voordat'.
Daarnaast speelt de afwijkende volgorde, zeker wanneer het onderwerp voor het werkwoord staat, een rol bij de verbinding van
zinnen.
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