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Het Systeem  

achter het Werkwoordgebruik in de Bijbels Hebreeuwse Poëzie 
 

Het in deze dissertatie beschreven onderzoek vindt haar vertrekpunt in de sterke mate van 

variatie die men aantreft in door hedendaagse commentaren, grammatica’s en Bijbelvertalingen 

geboden analyses en vertalingen van de Hebreeuwse werkwoordsvormen uit de poëtische 

teksten in de Hebreeuwse Bijbel. Er zijn weinig terreinen in de discipline van het 

Oudtestamentisch onderzoek waarop het gebrek aan consensus zo nadrukkelijk aanwezig is als 

op het terrein van het Bijbels Hebreeuwse werkwoordsysteem.  

In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe de onzekerheid van Oudtestamentici en vertalers met 

betrekking tot het gebruik van het werkwoord in de Hebreeuwse poëzie haar oorsprong vindt in 

een eeuwenoud probleem van methodologische aard. Toen professor Robert Lowth uit Oxford 

halverwege de 18
e
 eeuw een eerste poging ondernam tot een systematische bestudering van het 

werk van de Bijbelse poëten, introduceerde hij meerdere ideeën die tot ver in de 20
ste

 eeuw 

zouden functioneren als een ‘standaardbeschrijving’ van de Hebreeuwse poëzie. In het werk van 

Lowth en zijn vele opvolgers werd een centrale rol toegekend aan literaire en retorische analyse. 

Tot op de dag van vandaag geldt dat een taalkundige analyse van de poëtische teksten ten 

hoogste een instrumentele functie krijgt toebedeeld, bijvoorbeeld door de zoektocht naar 

regelmatigheden in de aantallen van syntactische eenheden in te schakelen als hulpmiddel bij het 

afbakenen van de literaire eenheden in een tekst. Deze focus op literaire en retorische 

analysemethoden blijft Oudtestamentici en vertalers stimuleren het dikwijls ondoorgrondelijke 

gebruik van de werkwoordsvormen in de Bijbels Hebreeuwse poëzie af te doen als een 

uitdrukkingsvorm van poëtische vrijheid en van literaire overwegingen, of deze zelfs simpelweg 

volledig te negeren. Deze ‘strategie’ is duidelijk naar voren gekomen in de analyses van 

commentaren, Bijbelvertalingen en grammatica’s die in het eerste hoofdstuk gepresenteerd zijn. 

Het gebrek aan zowel onderlinge als interne consistentie in de interpretatie van de Hebreeuwse 

werkwoordsvormen uit de poëtische teksten was onmiskenbaar aanwezig. 

In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan de bredere studie van het Bijbels Hebreeuwse 

werkwoordsysteem in het algemeen. We hebben gezien dat er in de loop der tijd een enorme 

hoeveelheid aan alternatieve theorieën met betrekking tot de functies van de Hebreeuwse 

werkwoordsvormen is aangeleverd, die ieder hun problematische kanten kenden. Zo bleek in 

veel gevallen de toevoeging van lange lijsten met ‘uitzonderlijke gebruikswijzen’ onvermijdelijk. 

Hoewel de meeste studies vooral een reflectie vormden van de dominante interesse- en 

aandachtsgebieden in hun respectievelijke tijdsperioden, zoals een concentratie op de doeltaal of 

een groeiend historisch-cultureel bewustzijn, is de grote variëteit aan geboden ‘oplossingen’ voor 

het probleem van het Hebreeuwse werkwoord tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. 

Opnieuw viel op dat het aantal serieuze pogingen om tot een systematische beschrijving van het 

werkwoordgebruik in de Bijbels Hebreeuwse poëzie te komen nog altijd bedroevend laag is. 

Problematisch is bovendien dat dergelijke zeldzame studies juist de moeilijk te verklaren 

gebruikswijzen van werkwoordsvormen als uitgangspunt nemen en daarmee de indruk dat er 

inderdaad geen taalkundig systeem ten grondslag zou liggen aan het poëtische 

werkwoordgebruik alleen maar in stand houden, bijvoorbeeld door nieuwe functionaliteiten te 

introduceren die buiten de poëzie helemaal niet geattesteerd zijn.  
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Al met al bleek de behoefte aan een methodologische omslag groot. In hoofdstuk 3 is daarom 

een benadering geïntroduceerd die ruimte schept voor een innovatieve en meer systematische 

analyse van het gebruik van de werkwoordsvormen in de Bijbels Hebreeuwse poëzie. Allereerst 

werd een algemene beschrijving gegeven van de opkomst en de rol van de tekstlinguïstische 

benadering in de discipline van de bestudering van het Oude Testament. Vertegenwoordigers van 

deze benadering, die vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw een langzame, doch geleidelijke 

opmars heeft gekend onder Oudtestamentici, delen de centrale opvatting dat iedere tekst, 

ongeacht haar genre, in eerste instantie moet worden bestudeerd als een vorm van talige 

communicatie waarin bepaalde taalkundige patronen te detecteren zijn. Het hoofdstuk werd 

vervolgd met een uitgebreide beschrijving van tekstlinguïstische studies naar het gebruik van het 

werkwoord in prozaïsche en poëtische teksten uit de Hebreeuwse Bijbel. We identificeerden in 

deze studies twee stromingen. Enerzijds waren er de functionalisten, die een algemeen 

functioneel model als vertrekpunt nemen en dat vervolgens gebruiken om patronen en 

functionaliteiten in de Hebreeuwse teksten te detecteren en analyseren. Belangrijke 

representanten van deze benadering waren Robert Longacre en Richard Dawson, die een 

‘discours-modulaire grammatica’ voorstelden, waarin vele verschillende subtypen van 

communicatie werden onderscheiden, die ieder gekarakteriseerd werden door een unieke 

toekenning van specifieke functies aan bepaalde werkwoordsvormen. Anderzijds waren er de 

formalisten, die pleitten voor een benadering waarin de tekst zelf als uitgangspunt wordt 

genomen en waarin geprobeerd wordt functionele analyses te baseren op patronen en 

structuren die in de tekst zelf zijn geïdentificeerd. Als belangrijke vertegenwoordigers werden 

Wolfgang Schneider, Alviero Niccacci en Eep Talstra genoemd. Zij bouwden allen voort op het 

werk van de Duitse taalkundige Harald Weinrich, die voor verschillende talen een 

werkwoordsysteem beschreef dat bestond uit de drie dimensies van communicatietype (narratief 

vs. discursief), communicatieniveau (mainline vs. background) en perspectief (terugblikkend vs. 

neutraal vs. vooruitblikkend). De genoemde formalisten hebben aangetoond hoe een 

beschrijving van het Hebreeuwse werkwoordsysteem in termen van deze drie dimensies meer 

ruimte biedt voor consistentie dan traditionele beschrijvingen in termen van tijd, aspect en 

modaliteit. In het laatste deel van het derde hoofdstuk presenteerden we de aannames en 

ideeën die, op grond van de geboden evaluaties van het werk van de genoemde personen, in 

deze dissertatie zouden worden overgenomen en verder zouden worden uitgewerkt. Ook werd 

hier aandacht besteed aan de gebruikte onderzoeksmethoden en –instrumenten. 

In hoofdstuk 4 hebben we aandacht besteed aan de morfologische en syntactische markering 

van deontische modaliteit. Er is uitgelegd dat de traditionele categorieën van tijd, aspect en 

modaliteit weliswaar geen sturende rol spelen in het Hebreeuwse werkwoordsysteem, maar dat 

de laatste categorie van modaliteit – of, specifieker gezegd, een subcategorie daarvan, namelijk 

deontische modaliteit – wel degelijk gemarkeerd kan worden door de werkwoordsvorm en door 

zijn positie in de zin. Dit laatste inzicht werd al, zij het op minder systematische wijze, 

geïntroduceerd door de eerder genoemde Alviero Niccacci. We toonden aan dat het Bijbels 

Hebreeuws gebruik maakt van een interessant en gereguleerd samenspel tussen morfologie en 

syntaxis op zinsniveau om te komen tot een systematische markering van deontisch modale, 

d.w.z. volitieve, functionaliteit in zinnen met een imperfectumvorm (yiqtol-zinnen). Wanneer de 

werkwoordsvorm in deze yiqtol-zinnen aan het begin van de zin staat, markeert dit syntactische 

patroon een volitieve functionaliteit. Andersom markeert het zinstype waarin de yiqtol-vorm 

geen initiële positie inneemt, een niet-volitieve functionaliteit, tenzij de yiqtol-vorm morfologisch 
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als cohortatief of jussief gemarkeerd is, wat overigens vrij zelden het geval bleek te zijn. In proza 

bleek het mogelijk met deze eenvoudige combinatie van een morfologische en een syntactische 

component nagenoeg alle voorkomens van de yiqtol-vorm systematisch te analyseren. In de 

Hebreeuwse poëzie troffen we echter nog een substantieel aantal zinnen aan waarop de 

geboden analyse niet van toepassing bleek te zijn.  

Juist deze ‘afwijkende’ gevallen brachten ons tot een innovatieve stap in de studie van het 

Hebreeuwse werkwoordsysteem. We ontdekten in hoofdstuk 5 dat de functionaliteit van 

werkwoordsvormen en zinstypen niet alleen door syntactische patronen op zinsniveau beïnvloed 

wordt, maar ook door syntactische patronen die dit niveau overstijgen. Specifieke combinaties 

van moeder- en dochterzinnen bleken, onder nauwkeurig te definiëren voorwaarden als 

subjectcontinuatie en de aan- of afwezigheid van expliciete subjecten, mechanismes van 

overerving en blokkering te activeren die bepalend waren voor de concrete functionaliteit van de 

dochterzin. De in hoofdstuk 4 op basis van morfologie en syntaxis op zinsniveau geïdentificeerde 

default functies van zinstypen met een yiqtol-vorm bleken in dergelijke opeenvolgingen van een 

moederzin en een yiqtol-dochterzin ondergeschikt te zijn aan geërfde functies. Andersoortige 

blokkades, zoals van de moederzin overgenomen conjuncties, vraagwoorden en expliciete 

subjecten (de zogenaamde ‘multiple-duty modifiers’), konden bovendien yiqtol-zinnen met de 

werkwoordsvorm in initiële positie ervan weerhouden een volitieve functionaliteit aan te nemen 

door een impliciete herdefiniëring van het zinstype van de betreffende clauses (als (w-)<x/X-

>yiqtol) te vereisen. Op vergelijkbare wijze zorgde ook de inbedding van 0-yiqtol clauses in 

narratieve (ingeleid door wayyiqtols) en prospectieve (ingeleid door והיה) domeinen ervoor dat 

aan deze clauses geen volitieve functionaliteit kon worden toegekend. We voorzagen in dit vijfde 

hoofdstuk in een uitgebreide beschrijving van alle typen patronen van moeder- en dochterzinnen 

waarin de (niet-)volitieve functionaliteit van de dochterzin bepaald werd door haar relatie met 

een moederzin. Er werden vele voorbeelden gegeven uit prozaïsche en poëtische teksten uit de 

Hebreeuwse Bijbel om aan te tonen dat de pijler van syntactische patronen tussen zinnen een 

noodzakelijke uitbreiding vormt op het gehele Bijbels Hebreeuwse werkwoordsysteem. 

Bovendien werd aangetoond dat de mechanismen van overerving en blokkering recursief van 

aard zijn, wat wil zeggen dat moederzinnen die door middel van overerving of blokkering invloed 

uitoefenen op de functionaliteit van hun dochterzinnen op hun beurt zelf weer onderhevig 

kunnen zijn aan beïnvloeding door (groot)moederzinnen bij het aannemen van een specifieke 

functionaliteit. Om die reden bleek het noodzakelijk om allereerst de volledige ketens van zinnen 

in een tekst te identificeren door een syntactische hiërarchie van die tekst te maken en 

vervolgens die ketens van boven naar beneden, van ‘oermoeder’ naar ‘achterkleinkind’, te 

doorlopen om zo de iteratieve werking van overervings- en blokkeringsprocessen correct te 

kunnen identificeren. In de slotparagraaf van het vijfde hoofdstuk werd beschreven hoe niet 

alleen yiqtol-zinnen, maar ook zinnen met een weqatal-vorm door voorafgaande zinnen uit 

dezelfde zinsketen beïnvloed kunnen worden in het aannemen van hun uiteindelijke 

functionaliteit. 

In hoofdstuk 6 keerden we terug naar de door tekstlinguïsten als Schneider en Talstra verdedigde 

toekenning van driedimensionale (communicatietype, communicatieniveau, perspectief) 

paradigmatische functies aan werkwoordsvormen en lieten we zien hoe ook hieraan een 

syntagmatische component kon en moest worden toegevoegd om tot een systematische analyse 

van het Bijbels Hebreeuwse werkwoordsysteem te kunnen komen. De specifieke realisatie van de 

tekstlinguïstische basisfuncties van de verschillende werkwoordsvormen bleek opnieuw in sterke 
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mate te worden bepaald door syntactische patronen op het zinsoverstijgende niveau van de hele 

tekst. In concretere termen kon worden geconcludeerd dat de daadwerkelijke functionaliteit van 

een werkwoordsvorm en de zin waarin hij zich bevindt voor het grootste deel afhangt van de 

positie van een zin in de tekst en van de specifieke hiërarchische verbindingen die een zin 

aangaat met haar moeder- en dochterzinnen. In het zesde hoofdstuk is een overzicht gegeven 

van alle mogelijke zinsverbindingen die in de Psalmen worden aangetroffen (inclusief hun 

aantallen) en van de concretiseringen van basisfuncties die in deze specifieke zinsverbindingen 

plaatsvinden. Het bleek hierbij mogelijk een beperkt aantal parameters te definiëren – zoals 

continuatie van het subject, de aanwezigheid van mainline markers, etc. – die bepalend waren 

voor de toekenning van concrete functies aan de zinnen die deel uitmaken van de bestudeerde 

zinsverbindingen. De werking van deze parameters en hun invloed op de toebedeling van 

concrete functionaliteiten aan zinnen en zinsverbindingen werd geïllustreerd aan de hand van 

talrijke tekstvoorbeelden. Op deze wijze werd duidelijk hoe de Hebreeuwse werkwoordsvormen 

en zinstypen in de Psalmen op systematische wijze door de auteurs worden ingezet om de 

communicatie helder te structuren in argumentatieve, toelichtende en mainline-onderdelen. 

Al met al kunnen we concluderen dat de afwisseling van werkwoordsvormen in de Bijbels 

Hebreeuwse poëzie weliswaar veel minder monotoon van aard is dan het geval is in veel 

prozaïsche teksten, maar dat het onacceptabel is het poëtische gebruik van het Hebreeuwse 

werkwoord als ‘onsystematisch’ of ‘volstrekt willekeurig’ te karakteriseren. Door onze 

identificatie van regelmatigheden in de relatie tussen syntactische patronen op zins- en 

tekstniveau enerzijds en het functioneren van werkwoordsvormen en zinstypen anderzijds is een 

taalsysteem blootgelegd dat door alle genres in het Bijbels Hebreeuws wordt gedeeld en met 

name in de poëzie ten volle wordt benut. Het Bijbels Hebreeuwse werkwoordsysteem moet niet 

worden gedefinieerd in de traditionele categorieën van tijd, aspect en modaliteit, maar veeleer 

als een systeem van zinstypen en zinsverbindingen, waarin een interactie plaatsvindt tussen de 

positie van een werkwoord in de zin, de mechanismen van overerving en blokkering, en de 

functionele bijdrage die een zin levert aan de ontwikkeling van het communicatieve discours. 

In de talrijke citaten uit verschillende boeken van de Hebreeuwse Bijbel vindt de lezer iets terug 

van de experimenten die aan de gepresenteerde theorie ten grondslag liggen. Meer inzicht in 

deze experimenten en in de praktische werking van het beschreven systeem in concrete teksten 

wordt verschaft op de website  

http://nbviewer.ipython.org/github/ETCBC/Biblical_Hebrew_Analysis/blob/master/PhD/Introduction.ipynb, 

die een onlosmakelijke toevoeging op deze dissertatie vormt. Op deze website zijn uitgebreide 

analyses en vertalingen van alle 150 psalmen te vinden die automatisch zijn gegenereerd door 

software dat door de onderzoeker zelf is ontwikkeld. Ook worden hier beknopte beschrijvingen 

geboden van de verschillende onderdelen van onze theorie en gehanteerde methodes. Ten slotte 

bevat de website een elektronische concordantie van alle in de Psalmen geattesteerde 

zinsverbindingen, inclusief de analyses daarvan. Naar deze concordantie wordt in de dissertatie 

zeer regelmatig verwezen, bijvoorbeeld in de vorm van de patroonnummers die in de 

besprekingen van specifieke zinsverbindingen in de hoofdstukken 5 en 6 worden genoemd. 

Via de door hen gerepresenteerde vruchtbare combinatie van theorie en praktijk zullen de 

dissertatie en de website de lezer in staat te stellen zich te overtuigen van de sterke mate van 

consistentie in het gebruik van de werkwoordsvormen in de Bijbels Hebreeuwse poëzie. 


