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Abstract 
 
Het doel van dit proefschrift is om de taalkundige, literaire en historische achtergrond van syntactische 
variatie in het Bijbels Hebreeuws te analyseren vanuit kwantitatief perspectief. 
 Allereerst worden alternatieve constructies behandeld van het werkwoord “zijn”. De vier 
constructies die geanalyseerd worden zijn clauses met het werkwoord היה, tweeledige nominale clauses, 
clauses met יש en drieledige nominale clauses. Daarna wordt de valentie van de werkwoorden נתן en שים 
besproken. De nadruk ligt op constructies van clauses met twee objecten. Tot slot wordt het verschil 
tussen Vroeg Bijbels Hebreeuws en Laat Bijbels Hebreeuws geanalyseerd op basis de structuur van 
clauses in secties in directe rede en narratieve secties. 
 De dataset die gebruikt is in dit proefschrift bestaat uit de Hebreeuwse Bijbel en een aantal 
buitenbijbelse teksten, zoals die zijn gecodeerd in de database van het Eep Talstra Centre for Bible and 
Computer. Deze dataset is beschikbaar in de open source Python package Text-Fabric. 
Het proefschrift laat zien dat het gebruik van nieuwe technieken uit het veld van statistiek en machine 
learning, zoals XGBoost en neurale netwerken, een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de traditionele 
taalkundige methoden. De thesis laat door middle van multivariate analyses zien dat de de syntactische 
variatie in het Bijbels Hebreeuws verklaard kan worden door meerdere taalkundige, literaire en 
historische factoren. 


