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Vielmehr ist die Sprache das Haus des Seins, darin wohnend 
der Mensch eksistiert, indem er der Wahrheit des Seins, sie 
hütend, gehört.

Heidegger — Brief über den »Humanismus«







XXI

W o o r d  v o o r a f

Het voorliggende onderzoek heeft een relatief lange ontstaans-
geschiedenis. Naast de hypothetische ontstaansgeschiedenis van 
een gemiddeld Bijbelboek valt die van mijn onderzoektekst echter, 
naar ik aanneem, in het niet. Wellicht moest het, naar de eigenaard 
van het onderzoeksobject, ook een schier oneindig project wor-
den. Immers, wat intrinsiek infiniet is, laat zich niet zomaar tot 
een eindig iets modelleren. Maar toch…

In de periode van september 2016 tot maart 2017 heeft het in-
finiete zijn definitieve vorm gekregen. Dit was niet gelukt zonder 
twee personen die hier als eerste genoemd moeten worden. Prof. 
dr. Archibald van Wieringen en prof. dr. Bart Koet hebben mij 
individueel, en als duo, op bijzonder effectieve en inspirerende 
wijze begeleid. Zonder al het werk dat Bart achter de schermen 
heeft verricht en zonder de intensieve inhoudelijke wekelijkse 
begeleiding van Archibald, was het voorliggende proefschrift ook 
nu waarschijnlijk nog niet tot een vaste vorm gestold.

Mijn eerste verkennende stappen in de bijzondere tekst en taal 
van het boek Kronieken deed ik onder begeleiding van prof. dr. 
Panc Beentjes. Ook hem komt lof toe voor het manuscript dat 
thans voorligt. Barts en Archibalds startpunt was geen tabula rasa, 
maar kon voortbouwen op wat onder begeleiding van Panc reeds 
was gefundeerd en opgetrokken. 

Voorts wil ik prof. dr. Marcel Sarot en drs. Ada van der Velden 
danken. Ik ben hun bijzonder erkentelijk voor de inspanningen 
die zij hebben verricht, om een project van vijf maanden moge-
lijk te maken, zonder welke dit onderzoek thans geen einde had.

Personen uit de kring van mijn huidige werkgever, de Faculteit 
educatie van de Hogeschool Leiden die ik hier bijzonder graag wil 
opnemen, zijn drs. Ellie van der Geest, mijn direct leidinggevende, 
en drs. Robert Vietor, onze faculteitsdirecteur. Zonder Ellie’s wel-
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willende inzet en visionaire blik om het belang van de afronding 
van dit onderzoekstraject goed in te schatten, was het project in de 
aanzet reeds een vroege dood gestorven. Het is Roberts verdienste, 
dat hij als eindverantwoordelijke voor onze faculteit groen licht 
heeft willen geven voor dit project waarmee de nodige financiën 
gemoeid gingen.

Drs. Amy Klipp verdient een eervolle plaats in deze dankbe-
tuiging daar zij de Nederlandstalige samenvatting heeft vertaald 
tot de Engelstalige Summary. Het directe ja op mijn vraag deze 
vertaling te verzorgen, getuigt van bijzonder veel vriendschap-
pelijkheid en collegialiteit.

Drs. Wim Zijp ben ik bijzonder erkentelijk voor zijn correc-
tiewerk van het gehele manuscript, waarbij zelfs een nauwgezet 
nalezen van het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn niet werd 
geschuwd.

Mijn directe collega Astrid de Keizer wil ik – wetende dat dit 
geen sinecure was – bedanken voor het feit dat zij, naast haar eigen 
protestantse vakgroep zowel de openbare als katholieke vakgroep 
tijdelijk draaiende heeft gehouden.

Carin Olyerhoek en drs. Marja van den Hurk wil ik danken 
voor hun inspiratie bij het voorbereiden van de aanvraag van dit 
traject. Zonder hun bemoediging had ik wellicht de altijd aanwe-
zige hobbels in de aanloop naar een project niet kunnen nemen.

Mijn collega dr. Wybren Scheepsma wil ik hier danken voor 
de hulp die hij mij als Neerlandicus in de allerlaatste fase van 
het schrijven nog heeft geboden met betrekking tot een correct 
Nederlandstalig terminologisch begrippenapparaat van enkele 
taalkundig-syntactische termen, om zo de anglicismen en de taal-
vervuiling tot een minimum te beperken.

Voorts wil ik Esther, Wim, Ellie, Wybren, Marion, Victor, Jac-
queline, Astrid, Lisette, Wanda, Elisabeth en Liesbeth bedanken 
voor hun hulp bij de laatste loodjes.

Ten slotte blijkt dat ook ik als leraar het meeste leer van mijn 
eigen leerlingen. Ik wil daarom mijn studenten bedanken, die 
door hun directe en ontwapenende vragen — hoe is het immers 
zelfs maar mogelijk naar een onbeduidend woord als te onder-
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zoek te doen, en waarom zou je dat eigenlijk willen?! — ook mij 
tot hernieuwd denken omtrent mijn onderzoeksvragen aanzetten.

Als laatste, en voor mij op een heel bijzondere plaats, wil ik Josi 
en Luca hier noemen. Josi die in haar leven vele talen moest en 
heeft leren spreken die mij vreemd waren en deels nog zijn. Luca 
die nog slechts kortstondig in das Haus des Seins woont en daar-
door nu op bijzondere wijze afscheid neemt van het niet door de 
taal bemiddelde zijn, door zijn intrek te nemen in de taal, een ab-
soluut enkele reis naar een wereld waaruit geen terugkeer mogelijk 
is. Beiden hebben mij ook in de vakanties van de afgelopen vijf 
maanden veelal moeten missen, tijdens de vele, vele uren waarin 
ik in mijn talig universum verkeerde.

Veel is in het voorliggende manuscript met aandacht en zorg 
gezegd. Veel meer nog is niet zozeer verzwegen als wel ongezegd 
gebleven, omdat mijn blikveld eindig en beperkt is en mijn men-
selijk handelen en denken altijd bricolage. Daarenboven is het 
ook de wetenschap zelf die mij het licht geeft, maar mij daarmee 
ook verblindt voor alles buiten haar schijnsel. Ik heb het correcte 
kunnen stellen, doch het ware niet kunnen noemen. Met slechts 
een geringe wijziging  van één zelfstandig naamwoord, kunnen 
wij Heisenbergs visionaire inzicht beamen: We have to remember 
that what we observe is not language itself, but language exposed 
to our method of questioning. Daarmee is de wetenschap ook voor 
mij een bitterzoete nectar van doem en troost, welke laatste zich 
doorgaans aandient in vluchtige en vergankelijke gestalten; de 
ijle zweem van consolatio philosophiae die nochtans wederom de 
taal behoeft…

Daß die Wissenschaft nicht denken kann, ist kein Mangel, sondern 
ein Vorzug. Er allein sichert ihr die Möglichkeit, sich nach der Art 
der Forschung auf ein jeweiliges Gegenstandsgebiet einzulassen und 
sich darin anzusiedeln. Die Wissenschaft denkt nicht…





1

I n l e i d i n g

Het voorliggende onderzoek is infiniet per definitie, zowel naar de 
aard van het onderzoeksobject alsook naar het aan wetenschappen 
eigen aspect van voorlopigheid en vluchtigheid. Het onderzoek 
heeft tot doel een werkwoordelijke verschijningsvorm in het klas-
siek Hebreeuws in al zijn bijzonderheden te ontleden en te plaat-
sen tegen zijn linguïstisch decorum, het Noordwest-Semitisch van 
de eerste twee millennia v.C. en meer specifiek de Kanaänitische 
dialecten van het eerste millennium v.C.

Uitgangspunt voor het onderzoek is het klassiek Hebreeuws zo-
als dit in het boek Kronieken is geattesteerd. De aandacht van mijn 
onderzoek is derhalve met name gericht op de in het Hebreeuws 
van dit boek voorkomende vindplaatsen van deze werkwoorde-
lijke vorm, die ik in dit onderzoek de naam liqtol heb gegeven. 
Het spreekt voor zich, dat deze benaming een gelegenheidsterm is.

De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in een intensieve 
analyse van het verbale systeem van het Hebreeuws van het boek 
Kronieken: een vorm van klassiek Hebreeuws, die in de literatuur 
van de tweede helft van de twintigste eeuw veelal met de term Late 
Biblical Hebrew wordt aangeduid. Deze term is een van de vele die 
werden en ten dele nog worden gebezigd in het onderzoek naar 
de historisch-linguïstische stratificatie van verschillende vormen 
van klassiek Hebreeuws: de Hebreeuwse inscripties vanaf de 10de 

eeuw v.C., het Bijbels Hebreeuws, het Hebreeuws van het boek 
Ben Sira, het Qumran Hebreeuws en het Hebreeuws zoals we 
dat aantreffen in de Misjna. Gedurende mijn ontdekkingstocht 
doorheen alle bijzondere kleuren die het Hebreeuws van het boek 
Kronieken heeft, viel één werkwoordelijke vorm in het bijzonder 
op. Deze werkwoordsvorm is naar de vorm een infinitivus con-
structus voorafgegaan door het element ל. Het is een syntagma 
dat duizenden keren is geattesteerd in klassiek Hebreeuws en dat 
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wordt gebruikt in finale zinnen, waarin deze infinitief dan ook 
functioneert als een doelinfinitief. Het type syntactische context, 
waarin deze doelinfinitief voorkomt, wordt in de moderne taal-
kunde control genoemd. In de zogenaamde control theory, een 
module van de grammatica zoals deze wordt beschreven binnen 
het zogenaamde principles and parameters model, wordt exact be-
schreven wat de voorwaarden zijn voor de onderdelen van deze 
control syntax. Dit betreft niet alleen de infinitief zelf, maar ook, 
en met name, het type onderwerp dat de infinitiefzin moet heb-
ben. Dit moet een null subject zijn van het type pro, een prono-
minaal element dat fonetisch weliswaar nul, maar syntactisch een 
volwaardig element is.

Welnu, in een relatief groot aantal vindplaatsen van deze vorm, 
de infinitivus constructus voorafgegaan door ל, kan dit syntagma 
niet gelezen worden als control infinitive, omdat de syntactische 
context niet aan de voorwaarden voldoet die voor control syn-
tax vereist zijn. Er moet derhalve sprake zijn van een ander type 
werkwoordsvorm, en mogelijk ook van een ander type onderwerp.

De centrale vraag van het voorliggende onderzoek is die naar 
de morfosyntactische eigenschappen van deze werkwoordelijke 
vorm zelf alsmede naar de aan deze vorm voorafgaande ל. Dit 
onderzoek zal een antwoord formuleren op deze vragen.

Een belangrijk verschil van de taalkundige methode ten op-
zichte van meer klassiek filologisch onderzoek is gelegen in het 
feit dat dit laatste een taxonomisch principe bezigt, terwijl het 
hier gebruikte principles and parameters model niet alleen aan de 
eisen van waarnemingsadequaatheid (observational adequacy) 
en beschrijvingsadequaatheid (descriptive adequacy) moet vol-
doen – een tweetal criteria dat ook geldt voor de filologie –, maar 
ook aan de eisen van verklaringsadequaatheid, de zogenaamde 
explanatory adequacy.

Deze laatste leidt ertoe, dat een aantal syntactische fenomenen 
dat gerelateerd is aan de liqtol eveneens geproblematiseerd dient 
te worden. Hieruit zijn dan ook de overige onderzoeksvragen 
voortgekomen. Deze betreffen de beschrijving en verklaring van 
getopicaliseerde constituenten, lexicale subjecten en voegwoorden 
in zinnen met liqtol die per definitie niet mogelijk zijn in zinnen 
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waarin de infinitivus constructus voorafgegaan door ל als doelin-
finitief functioneert in contexten van control syntax. Dit betreft 
feitelijk onderzoek naar een verschil in distributie en positie van 
specifieke constituenten in zinnen met l-infinitief enerzijds en 
liqtol anderzijds.

Tot slot wordt onderzocht of deze werkwoordelijke vorm zich 
ook in andere Noordwest-Semitische talen en dialecten bevindt.

De methode die gebruikt wordt voor de beantwoording van 
bovenstaande onderzoeksvragen is het uit het Minimalist Program 
voortgekomen principles and parameters model, en de binnen dit 
model ontwikkelde modules waarmee het fenomeen taalverande-
ring als taalverandering, dat wil zeggen als syntactische fenomeen, 
adequaat beschreven en verklaard kan worden. Dit laatste is van 
groot belang, omdat, zoals nog zal blijken, veel onderzoek naar 
de historisch-linguïstische  stratificatie van klassiek Hebreeuws 
feitelijk sociolinguïstisch van aard is. Ik zal in het voorliggende 
onderzoek betogen dat de weg die met deze methodes – waarvan 
de recente aanzetten vanuit de zogenaamde Variationist Approach 
een goed voorbeeld vormen – is ingeslagen, vele resultaten ople-
verde en op zal leveren, maar dat taalverandering als syntactisch 
fenomeen zich zo evenwel niet tot onderzoeksobject laat maken.

Het voorliggende onderzoek heeft de volgende opbouw. In 
deel I wordt de bestaande exegetische en filologische literatuur 
besproken met betrekking tot de wijze waarop deze al dan niet 
in staat is de liqtol als werkwoordelijke vorm, om het even onder 
welke noemer, te onderkennen en te beschrijven of analyseren. Het 
deel sluit af met een kritische discussie over het discours waarin 
de aanduidingen Early Biblical Hebrew, Standard Biblical Hebrew 
en Late Biblical Hebrew hun origine hebben.

In deel II – en deel dat een brugfunctie heeft – zal ik eerst een 
bondig overzicht geven van die modules van de grammatica, zoals 
deze in het principles and parameters model worden gebruikt, die 
van belang zijn voor de in het erop volgende deel te voltrekken 
analyses van de liqtol. Vervolgens zal ik een analyse geven van de 
syntactische structuren van de infinitivus constructus en het aan 
deze infinitief voorafgaande element ל. Ook deze analyse heeft 
een brugfunctie, daar zal blijken dat een analyse van de standaard 
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l-infinitief in de context van control syntax voorwaardelijk is voor 
een gedegen analyse van de liqtol.

Het erop volgende deel III vormt het analytisch hart van het 
voorliggende onderzoek. In dit deel worden alle passages in Kro-
nieken waarin volgens mijn analyse sprake moet zijn van een 
liqtol syntactisch geanalyseerd en vergeleken met de vertalingen 
die de versiones bieden. Van elke passage wordt tevens een werk-
vertaling geboden.

Nadat aan het eind van deel III een aantal belangrijke voorlo-
pige conclusies is getrokken op basis van de in dat deel voltrokken 
syntactische analyses, zal in deel IV het kader en het blikveld van 
het klassiek Hebreeuws van Kronieken worden verbreed tot het 
Akkadisch en de Noordwest-Semitische talen. Doel van dit deel is 
met name gelegen in de taalkundige interpretatie van de uitkom-
sten van de analyses van deel III. Het ontstaan van de liqtol vanuit 
de l-infinitief zal als een proces van grammaticalisatie worden be-
schreven en geanalyseerd. Dit stelt ons in staat om op syntactisch 
niveau de taalverandering nauwkeurig te beschrijven. Deze zal 
dan ook tot een tweetal formules terug te brengen blijken te zijn.

In deel V worden tenslotte de definitieve conclusies van het ge-
hele onderzoek gepresenteerd en worden aanbevelingen op zowel 
filologisch als taalkundig als exegetisch vlak gegeven, die mijns 
inziens noodzakelijk uit het onderzoek voortkomen.
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I  D e  l i q t o l  i n  h e t 
b o e k  K r o n i e k e n

In het boek Kronieken is een werkwoordelijke vorm geattesteerd 
die morfologisch gelijk lijkt te zijn aan het in klassiek Hebreeuws 
veelvuldig voorkomende syntagma van de infinitivus constructus 
voorafgegaan door 1.ל Deze infinitivus constructus betreft een pre-
dicaat dat veelal wordt gebruikt in finale bijzinnen. Hoewel deze 
vorm op het eerste gezicht gelijkt op de l-infinitief, zal blijken 
dat deze werkwoordsvorm alsmede het element ל geheel andere 
morfosyntactische eigenschappen heeft dan die welke worden 
aangetroffen in de standaard syntaxis van de l-infinitief, namelijk 
de infinitief als adjunct en de infinitief als argument van een pre-
dicaat in een syntactische context van zogenaamde control syntax, 
die in het Oude Testament meer dan 4000 keer aanwezig is.

In het voorliggende onderzoek zal de onderzochte vorm met 
de term liqtol worden aangeduid, omdat, zoals zal blijken, deze 
aanduiding meer recht doet aan de betreffende vorm dan een 
omschrijvende term als finiete infinitivus constructus, of finiete 
l-infinitief.

§1 Een korte schets van de liqtol

Voordat een aantal belangrijke commentaren en grammatica’s in 
het eerste deel van dit onderzoek uitputtend en kritisch opgeno-
men zal worden, zal ik in deze inleidende paragraaf kort de pro-

1 Om de breedsprakige aanduiding infinitivus constructus voorafgegaan door 
.te zoveel mogelijk te voorkomen, gebruik ik de aanduiding l-infinitief (om) ל
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blematiek van de liqtol aan de hand van twee voorbeelden schetsen. 
Door middel van deze twee voorbeelden zal ik de noodzaak van 
een, op moderne taalkundige methoden gebaseerd, syntactisch 
onderzoek naar klassiek Hebreeuws aantonen. Een onderzoek dat, 
zo zal blijken, niet uitsluitend zal leiden tot taalkundige of filolo-
gische conclusies, maar dat ook gevolgen zal moeten hebben voor 
de exegese in het algemeen alsmede voor vertalers en lexicografen.

In 1 Kronieken 22:12 bevindt zich een infinitiefzin, die wordt in-
geleid met het voegwoord ו en. De uiteenlopende oplossingen van 
de verschillende vertalingen, commentaren en grammatica’s van 
deze zin, maken dit vers tot een geschikt openingsvoorbeeld voor 
de syntactische casus die in mijn onderzoek centraal zal staan.2

(1) 1 Kron. 22:12

tårwø;t_tRa rwømVvIl◊w lEa∂rVcˆy_lAo ÔK◊…wAxyIw hÎnyIb…w lRkEc hÎwh◊y ÔKV;l_NR;tIy JKAa

:ÔKyRhølTa hDwh◊y
Ik hoop dan ook dat de heer je verstand en inzicht zal 
schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de 
wetten van de heer, je God, zult naleven.3

Dit vers bestaat uit een drietal zinnen, waarvan de eerste twee een 
werkwoord van de yqtl conjugatie hebben en de derde de infini-
tiefzin betreft. De infinitiefzin wordt ingeleid door een voegwoord 
 Het element dat aan de infinitief voorafgaat, is het veelvuldig .ו
geattesteerde element ל. Dit element komt  in combinatie van de 
infinitivus constructus meer dan 4000 keer voor in klassiek He-
breeuws en wordt dan doorgaans vertaald met (om) te en in enkele 
gevallen met door te. De infinitief zelf vertoont geen afwijkende 
morfologische of orthografische kenmerken.

2 De term zin wordt in het voorliggende onderzoek gedefinieerd: een zin 
met een enkelvoudige predicaatstoekenning. Het komt daarmee overeen met de 
Engelse term clause en de in het Nederlands gebruikte aanduiding enkelvoudige 
zin. Om taalvervuiling tegen te gaan en omwille van bondige terminologie is 
gekozen voor de eenvoudige term zin.
3 Tenzij anders vermeld, zijn de in het voorliggende onderzoek gebruikte 
Nederlandse vertalingen afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
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Het probleem van de infinitiefzin in 1 Kronieken 22:12 is 
gelegen in het feit dat de functie van deze infinitiefzin niet het 
Hebreeuwse equivalent kan zijn van een Nederlandse infinitief 
voorafgegaan door te of, als finale bijzin, voorafgegaan door om 
te, daar deze type zinsstructuur geen voegwoord als hoofd van de 
zin kan hebben, zoals ook blijkt uit onderstaande zinnen in (2).

(2) a Ik ga naar huis (*en) om te eten.
b Ik wil (*en) lezen.
c Ik ga naar huis (*en) om te lezen *(en) om te 
schrijven

Uit de zinnen in (2)a–b wordt duidelijk, dat het voegwoord en 
niet is toegestaan als hoofd van een infinitiefzin die functioneert 
als complement van een hoofdzin respectievelijk hulpwerkwoord. 
Uit (2)c daarentegen blijkt, dat een tweede infinitiefzin een voege-
woord vereist.

Uit de infinitiefzin in 1 Kronieken 22:12 blijkt dus, dat van een 
infiniete functie van de l-infinitief geen sprake kan zijn. In de in 
(1) opgenomen nbv vertaling wordt de l-infinitief, mijns inziens 
correct, dan ook niet weergegeven met een finale bijzin, maar met 
een onderschikkend voegwoord zodat en een persoonsvorm van 
het werkwoord in de onvoltooid toekomende tijd, zult naleven. 
Hiermee is bondig een vanuit de distributie van het voegwoord ו 
beargumenteerd voorbeeld gegeven van een l-infinitief, die geen 
infiniete functie kán hebben.

Alvorens over te gaan naar een tweede en laatste voorbeeld om 
de problematiek van de liqtol in een korte schets te beschrijven, wil 
ik hier een aantal andere belangrijke vertalingen opnemen van  1 
Kronieken 22:12, om aan te tonen dat het onderwerp van het hier 
gepresenteerde onderzoek ook vertalers voor aperte problemen 
stelt. Wanneer naast de in (1) weergegeven nbv vertaling een aan-
tal andere belangrijke vertalingen van het onderhavige vers wordt 
nagelezen, dan blijkt dat, op één na, geen van de vertalingen dit 
vers als infiniete bijzin met (doel)infinitief weergeeft. De te ver-
wachten (om) te infinitief blijft dus uit. Ik neem de vertalingen 
hier afzonderlijk op.
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kjv: Only the LORD give thee wisdom and understana-
ding, and give thee charge concerning Israel, that thou 
mayest keep the law of the LORD thy God.

nrsv: Only, may the LORD grant you discretion and un-
derstanding, so that when he gives you charge over Israel 
you may keep the law of the LORD your God.

asv: Only Jehovah give thee discretion and understanding, 
and give thee charge concerning Israel; that so thou may-
est keep the law of Jehovah thy God.

niv: May the LORD give you discretion and understand-
ing when he puts you in command over Israel, so that you 
may keep the law of the LORD your God.

esv: Only, may the LORD grant you discretion and under-
standing, that when he gives you charge over Israel you 
may keep the law of the LORD your God.

luth: Auch wird der HERR dir geben Klugheit und Ver-
stand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest 
das Gesetz des HERRN, deines Gottes.

nbg: Voorwaar, de HERE geve u verstand en inzicht, en 
stelle u over Israël, opdat gij de wet van de HERE, uw God, 
onderhoudt.

kbs: De hEER geve je verstand en inzicht als Hij je aan-
stelt over Israël, om de Wet te onderhouden van de HEER 
onze God.

Het moge duidelijk zijn, dat elk van de hier opgenomen moderne 
vertalingen een equivalente oplossing biedt, namelijk een verta-
ling van de l-infinitief met persoonsvorm in een onderschikkende 
bijzin. Opvallende uitzondering is de Willibrord vertaling. Deze 
vertaalt, alsof er geen enkel syntactisch probleem is, met een doel-
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infinitief, hetgeen, zoals reeds in (2) is gebleken, niet mogelijk is. 
Het merendeel van de vertalingen laat echter zien, dat de vertalers 
zich bewust zijn van een problematische infinitiefzin.

Ik zal hier met betrekking tot 1 Kronieken 22:12, eveneens een 
klein aantal commentaren van de boeken Kronieken bespreken. 
In de behandeling van dit inleidende voorbeeld geeft een korte 
uitweiding over een kleine selectie uit de commentaren op 1 Kro-
nieken 22:12 bovendien inzicht in de problematiek waarvoor de 
liqtol moderne exegeten stelt.

Keil (1872, 181) constateert dat de infinitief לׁשמור een voortzet-
ting van het verbum finitum is, en stelt de volgende vertaling voor: 
und halten mögest du das Gesetz Jahve’s. Met betrekking tot de syn-
taxis verwijst Keil naar Ewald (1863, 840), die echter volstaat met 
de melding dat de infinitivus constructus in flüchtiger Sprache de 
persoonsvorm kan voortzetten,4 waardoor de infinitief beschrijft 
was gethan werden müsse. Opvallend is dat Keil (1872, 181) de op-
lossing die Bertheau (1854, 204) aandraagt afwijst. Bertheau stelt 
een vertaling met modale persoonsvorm voor—bewahren musst 
du—maar opvallender is dat Bertheau (1854, 204) meldt dat deze 
syntaxis een voor Kronieken kenmerkend aspect behelst: …der 
unserem Geschichtsschreiber eigenthümliche Gebrauch des inf. mit 
5.…ל

Curtis en Madsen (1910) melden over 1 Kronieken 22:12 niet 
meer dan een mogelijke relatie met 2 Kronieken 2:11 op basis van 
de woordgroep ׁשכל ובינה wijsheid en inzicht.

Galling (1954, 63) gaat geheel niet in op de problematische 
vorm לׁשמור in 1 Kronieken 22:12. Galling stelt een emendatie voor 
van de zin ויצוך על ישראל en hij stelt jou aan over Israël en volstaat 
in zijn beargumentering hiervan met das nicht hier her gehörende. 
In de opgenomen vertaling echter geeft Galling deze en de aan 
de emendatie voorafgaande zin weer met Nur möge der Herr dir 
Klugheit un Einsicht geben und, daß du das Gesetz des Herrn, deines 
Gottes hältst. Galling vertaalt dus wel met een gevolgaanduidende 

4 In Ewald §237 c worden verschillende modale en aspectuele kenmerken 
van de infinitivus constructus behandeld.
5 Bertheau (1854, 204) verwijst in zijn behandeling van dit vers ook naar 1 
Kron. 22:5, een vers dat ik later in dit onderzoek zal behandelen.
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finiete zin, maar verantwoordt of beargumenteert op geen enkele 
wijze, waarom hij de vorm לׁשמור zo weergeeft.

In het commentaar van Van den Born (1960, 102) wordt, on-
danks dat de opgenomen vertaling het probleem oneigenlijk op-
lost door de voorgaande zin met een nevenschikkend voegwoord 
als weer te geven, niets in de uitleg vermeld over de vorm לׁשמר.

Beentjes (2002, 182–193) bespreekt de passage 1 Kronieken 
22:2–19, maar in dat hoofdstuk wordt niet nader ingegaan op de 
problematiek van de infinitiefzin in vers 12.

Japhet (2002, 359) vertaalt de infinitiefzin en de daaraan voor-
afgaande zin in 1 Kronieken 22:12 als volgt: und dich zum Befehls-
haber über Israel machen und zu wahren die Tora jhwhs, deines 
Gottes. In haar analyse van dit vers stelt Japhet (2002, 365) dat 
dit vers in zijn huidige Hebreeuwse vorm problematisch is. De 
eerste en de tweede zin, zo stelt Japhet, sluiten syntactisch goed 
op elkaar aan, de derde zin echter, de infinitiefzin, levert een syn-
tactisch probleem op. Dit probleem is niet op te lossen door in de 
tweede zin een tekstuele corruptie te zien, of door te veronderstel-
len dat de infinitiefzin afhankelijk is van de eerste zin. Voor de 
eerste schijnoplossing, die overigens wel door Galling (1954) wordt 
voorgesteld, is geen enkele goede reden aan te voeren, terwijl de 
tweede ‘oplossing’ ook niets oplevert, daar het voegwoord ו en 
die aan de infinitief voorafgaat ook syntactische afhankelijkheid 
van de eerste zin uitsluit. Opvallend is dat Japhet (2002, 359) wel 
letterlijk vertaalt en zo een syntaxis voorstelt die onmogelijk is.6

Knoppers (2004, 767–768) stelt dat de syntaxis van de infi-
nitiefzin difficult is en constateert dat de relatie tussen de infini-
tiefzin en de twee voorafgaande zinnen omstreden (disputed) is. 
Hierbij vermeldt hij Kropat, die in zijn publicatie in §7.2 stelt, dat 
een l-infinitief als consecutief van een persoonsvorm een, volgens 
Knoppers, personal subject kan hebben. De variante lezing die 
Septuaginta geeft, καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν, is volgens 

6 In de Engelstalige editie van het commentaar, Japhet (1993, 399), wordt, 
zo lijkt het, de schijnoplossing nog als mogelijk oplossing voor de problematiek 
geboden. De in Japhet (1993, 391) opgenomen vertaling is tevens fundamenteel 
anders dan die in de Duitstalige versie: you may keep the law of the Lord your 
God. Hier wordt immers de infinitiefzin door een constructie met modale per-
soonsvorm weergegeven.
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Knoppers beïnvloed door het volgende vers, 1 Kronieken 22:13. 
De vertaling die Knoppers (2004, 765) van de infinitiefzin geeft, 
luidt so that when he puts you in command over Israel you may 
observe the Torah of Yhwh your God. Knoppers interpreteert de 
infinitiefzin dus als een persoonsvorm, namelijk een gevolgaan-
duidende en nevenschikkende zin met zodat. Hiervoor baseert hij 
zich deels op Kropat (1909) waarbij dat wat Knoppers (2004, 765) 
een personal subject noemt in zijn vertaling met het persoonlijk 
voornaamwoord you wordt gerealiseerd. Knoppers (2004) is zich 
bewust van de problematiek van de in 1 Kronieken 22:12 geattes-
teerde vorm, beschrijft deze en geeft er een vanuit de verklaring 
consequent doordachte vertaling voor.

Met betrekking tot de hier opgenomen commentaren moe-
ten we concluderen, dat uitsluitend Keil, Japhet en Knoppers de 
problematiek van de vorm לׁשמור een notitie in hun commentaar 
waardig achtten. Ook in deze commentaren echter wordt geen 
model geboden van waaruit zowel een verklaring als ook een 
daaruit consequent volgende vertaling gegeven kunnen worden.

Een tweede en laatste voorbeeld betreft een infinitiefzin uit 
2 Kronieken. Ik zal omwille van de syntactische analyse van dit 
voorbeeld ook de aan de infinitiefzin voorafgaande zin opnemen.

(3) 2 Kron. 19:2

bDhTaR;t hDwh◊y yEa◊nOcVl…w rOzVoAl oDv∂rDlSh fDpDvwøh◊y JKRlR;mAh_lRa rRmaø¥yÅw

… en zei tegen hem: “U vond het nodig degenen die de 
heer afwijzen te helpen en degenen die hem haten lief te 
hebben.”

In dit tweede voorbeeld is de problematiek waarvoor de l-infinitief 
ons stelt zelfs voor een niet taalkundig georiënteerde exegeet over-
duidelijk. Ten eerste betreft de infinitiefzin een hoofdzin, niet een 
bijzin. Dit gegeven is voldoende om uit te sluiten dat de infinitief 
functioneert als een complement van een predicaat in een voor-
afgaande hoofdzin. De zin die aan deze infinitiefzin voorafgaat, is 
hier een wyyqtl zin die met het werkwoord אמר zeggen de directe 
rede inleidt, de directe rede waarvan de infinitiefzin de eerste zin 
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is.7 Ten tweede blijkt dit ook uit het feit, dat het vraagpartikel ה 
voorafgaat aan de infinitief,8 daar dit partikel nooit een lijdend-
voorwerpzin inleidt. Ten derde moet opgemerkt worden dat het 
complement van de infinitief לרׁשע aan de slechte in deze zin ge-
topicaliseerd is. Topicalisatie echter, is niet mogelijk indien de 
lijdendvoorwerpzin de vorm van een infinitiefzin heeft. De drie 
hier genoemde argumenten sluiten een analyse van de infinitiefzin 
als complement van een voorafgaand element uit.

Vervolgens moet geconcludeerd worden, dat de infinitief even-
min als substantief kan functioneren. Dit gebruik van de geno-
minaliseerde infinitief is geenszins afwezig in klassiek Hebreeuws, 
maar het komt alleen in specifieke syntactische contexten voor. Zo 
zou, indien er sprake zou zijn van een genominaliseerde infinitief 
die als predicaat dienst doet, een expletief9 – dat als onderwerp 
functioneert – het of er ingevoegd moeten worden. Wanneer de 
genominaliseerde infinitief als onderwerp zou functioneren, zou 
een copulativum en een predicaat moeten volgen.

Er moet geconcludeerd worden dat er sprake is van een werk-
woordelijk gebruik van de l-infinitief, die echter niet als (om) te 
infinitief functioneert. De analyse van de syntactische context 
van deze infinitief leidt er toe, voor deze infinitief een functie te 
veronderstellen die niet infiniet is. Veeleer is ook in dit voorbeeld 
sprake van een persoonsvorm, de liqtol.

Ook met betrekking tot dit voorbeeld zal ik de vertalingen 
presenteren.

kjv: and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help 
the ungodly, and love them that hate the LORD?”

7 Het werkwoord אמר zeggen heeft hier niet de betekenis van bevelen. In 
deze laatste betekenis heeft אמר wel een infinitiefzin als complement.
8 Het vraagpartikel als hoofd van een infinitiefzin komt, naast 2 Kron. 19:2 
slechts voor in Est. 7:8 en mogelijk in Jes. 58:5, waar echter een ellips van het 
woord יום ‘dag’ gelezen kan worden waardoor de infinitief een nominale functie 
heeft.
9 Dat zou een element kunnen zijn dat wel syntactisch maar niet fonetisch 
gerealiseerd is. Een zogenaamd null expletive. Het voert te ver hier nader in te 
gaan op expletief woorden en voor de analyse van de onderhavige zin is het niet 
van belang.
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nrsv: and said to King Jehoshaphat, “Should you help the 
wicked and love those who hate the LORD?”

asv: and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help 
the wicked, and love them that hate Jehovah?

niv: and said to the king, “Should you help the wicked 
and love those who hate the LORD?”

esv: and said to King Jehoshaphat, “Should you help the 
wicked and love those who hate the LORD?

luth: und sprach zum König Joschafat: Sollst du so dem 
Gottlosen helfen und die lieben, die den HERRN hassen?

nbg: en zeide tot koning Josafat: Moogt gij de goddeloze 
helpen en bevriend zijn met hen die de HERE haten?

kbs: Hij zei tegen koning Josafat: ‘Moest u een boosdoe-
ner hulp verlenen en aanpappen met hen die de HEER 
haten?

De vertalingen geven, ditmaal zonder uitzondering, geen van al-
len een infinitief weer, maar parafraseren de l-infinitief met een 
modale persoonsvorm. De modaliteiten geven moeten, noodza-
kelijkheid of mogen weer. Alle vertalingen impliceren dus, dat hier 
van een infiniete syntaxis geen sprake kan zijn.

Tot slot is het zinvol om, evenals bij het eerste voorbeeld, in 
het kader van de behandeling van deze zin de commentaren er op 
na te slaan. Dit zal de noodzaak van het onderzoek naar de liqtol 
verder verduidelijken.

Bertheau (1854, 340) vertaalt de infinitiefzin met muss man den 
Frevler helfen. Hij verwijst naar zijn uitleg van 1 Kronieken 5:1 en 
de daarin voorkomende vorm להתיחׂש. Bertheau (1854, 153) stelt 
dat dit soort infinitieven in Kronieken modaliteiten uitdrukt: der 
Infinitiv mit ל um das Sollen und Müssen auszudrücken: und nicht 
soll er verzeichnet werden. Bertheau merkt vervolgens op dat het 
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onderwerp in deze zin Ruben is, die ook het onderwerp van de 
hoofdzin is, en hij verwijst hierbij naar de lezingen van Septua-
ginta en de Vulgaat.10

Keil (1872, 284) biedt ten opzichte van Bertheau niets nieuws. 
Keilt vertaalt de zin als Soll man den Frevler helfen. Ook Keil ver-
wijst, evenals Bertheau (1854), naar 1 Kronieken 5:1 en 1 Kronieken 
9:25. Bij 1 Kronieken 5:1 merkt Keil (1872, 73) op dat de infinitief 
Sollen oder Müssen uitdrukt en hij verwijst daarvoor naar Ewald 
§237c. Met Kimchi neemt Keil (1872, 73–74) aan dat niet Ruben, 
maar Josef het onderwerp van de vorm להתיחׂש is, waarin hij dus 
afwijkt van Bertheau.

Curtis en Madsen (1910) volstaan met een korte noot bij de 
vorm לעזר, waarin ze verwijzen naar §114k van Gesenius’ gram-
matica.

Galling (1954, 120) geeft de infinitiefzin weer met musstest du 
einem Frevler helfen. Hoewel duidelijk is dat Galling de vorm לעזר 
niet als l-infinitief leest, beargumenteert Galling in zijn bespre-
king van dit vers zijn keuze voor een vertaling met persoonsvorm 
echter niet.

Hoewel Van den Born (1960, 176) de infinitiefzin in 2 Kro-
nieken 19:2 weergeeft met moest gij een booswicht te hulp komen, 
meldt Van den Born in zijn uitleg geheel niets over de infinitief 
in 2 Kronieken 19:2.

Japhet (2003, 223) vertaalt de vorm לעזר Willst du denn dem Bö-
sewicht helfen. Japhet (2003, 233) gaat op deze vorm niet nader in.

Beentjes (2006, 248) merkt op dat Kronieken ten opzichte van 
1 Koningen 22 een eigen slot heeft toegevoegd met de passage 2 
Kronieken 19:1–3. Op de vorm לעזר gaat Beentjes niet in.

Deze korte schets van de liqtol afsluitend, kan geconstateerd 
worden, dat de problematieken waarvoor deze vorm ons stelt, 
zeer divers van aard zijn. Het gaat hierbij niet uitsluitend om 
taalkundige problemen die voor de exegese van generlei belang 
zouden zijn. Ook voor de exegese van de boeken Kronieken levert 
de liqtol een aantal problemen op. Uit de selectie van commen-

10 Septuaginta vertaalt met een derde persoon aoristus passief: καὶ οὐκ 
ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια. Ook de Vulgaat leest Ruben als onderwerp van 
de zin: et non est ille reputatus in primogenitum.
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taren die hierboven zijn opgenomen, blijkt dat een deel van de 
commentaren het probleem niet onderkent of niet behandelt en 
dat de commentatoren die het probleem wel beschrijven, niet tot 
een adequate analyse komen, maar volstaan met een verwijzing 
naar andere verzen waarin de liqtol ook is geattesteerd, dan wel 
verwijzen naar grammatica’s of grammaticale studies. Voor verta-
lers van het Hebreeuws van de boeken Kronieken blijkt de liqtol al 
evenmin een eenvoudig op te lossen probleem. Vertalingen geven 
de vorm weer met een grote verscheidenheid aan infinitieven 
en persoonsvormen met gebruik van verschillende (nevenschik-
kende) voegwoorden. Daarnaast geeft een aantal vertalingen de 
liqtol weer met modale werkwoordsvormen. Een analyse van de 
liqtol zal derhalve gevolgen moeten hebben voor zowel de gram-
matica van het klassiek Hebreeuws, de exegese van onder andere 
de boeken Kronieken, alsmede voor de vertalingen van de zinnen 
waarin deze vorm voorkomt.

Hoewel zowel vertalingen als commentaren met interpretaties 
met persoonsvorm de liqtol als het ware intuïtief correct weer-
geven, is het duidelijk, dat een taalkundige analyse van de liqtol 
vooraf moet gaan aan een vertaling of exegese van deze vorm, om 
met betrekking hiertoe boven het niveau van ad hoc oplossingen te 
geraken. Deze aanzet tot een taalkundige beschrijving en analyse 
van de liqtol zal in hoofdstuk 2 van dit onderzoek geboden wor-
den. Alvorens deze taalkundige analyses uit te voeren, zal ik in het 
eerste deel van mijn onderzoek de exegese en de grammatica van 
respectievelijk de desbetreffende teksten en vormen beschrijven.

In §2 van het eerste deel van mijn onderzoek zal ik nader ine-
gaan op de in de commentaren geboden exegeses van de zinnen 
waarin de liqtol is geattesteerd. In §3 zal ik vervolgens de belangi-
rijkste grammatica’s en grammaticale studies met betrekking tot 
de l-infinitief behandelen en beschrijven in hoeverre deze de liqtol 
onderkennen. In beide paragrafen behandel ik, de resultaten van 
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de analyses van §8 anticiperend, de passages uit Kronieken die 
mijns inziens als liqtol geïnterpreteerd dienen te worden.

§2 De liqtol in de Kronieken exegese

In deze paragraaf zal ik systematisch de in een aantal belangrijke 
Kroniekencommentaren geboden analyses van verzen met liqtol 
behandelen. Het betreft een selectie van commentaren uit de ne-
gentiende en twintigste eeuw. De hier geboden selectie impliceert 
geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van de commentaren, 
noch is zij een uitputtende afspiegeling van de daarin opgenomen 
analyses van de liqtol. Met deze paragraaf heb ik mij ten doel 
gesteld, na te gaan of en in welke mate exegeten de morfosyntac-
tische problemen van een groep l-infinitieven in de taal van het 
boek Kronieken onderkent. Dit is volgens mij van belang, omdat 
de mate waarin dit probleem al langere tijd wordt geconstateerd, 
zónder dat hiervoor een verklaring wordt geboden, bij kan dragen 
aan de nadere verduidelijking van noodzaak van het voorliggende 
onderzoek.

Vanzelfsprekend kunnen de commentaren op Kronieken niet 
voltallig behandeld worden in het hier gepresenteerde onderzoek. 
Ik heb derhalve een selectie gemaakt uit de grote hoeveelheid 
commentaren en thematische studies die er over Kronieken is 
geschreven. Deze selectie impliceert geen persoonlijke voorkeur 
en evenmin behelst ze een oordeel over de inhoudelijk exegetische 
kwaliteit van het desbetreffende commentaar. 

In chronologische volgorde gesteld, zijn de in mijn onderzoek 
opgenomen commentaren: Bertheau (1854), Keil (1872), Kittel 
(1902) Curtis en Madsen (1910), Slotki (1952), Galling (1954), Van 
den Born (1960), Myers (1965), Michaeli (1967), Ackroyd (1973), 
Williamson (1982), De Vries (1989), Willi (1991–2009), Japhet 
(2002, 2003), Knoppers (2004) en Beentjes (2002, 2006).
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§2.1 Bertheau (1854)

Bertheau behoort met Keil (1872) en Curtis en Madsen (1910) tot 
de grote commentaren van de negentiende en vroege twintigste 
eeuw. Het is een van de eerste grote kritische commentaren en 
verdient derhalve beslist een plaats in het onderzoek naar de liqtol. 
Bertheau geeft bij veel passages van de desbetreffende infinitief 
een vertaling met persoonsvorm, al dan niet modaal, maar geeft 
er nergens een syntactische analyse of, in meer algemene zin, een 
filologisch commentaar bij. Desalniettemin blijkt overduidelijk 
uit zijn vertalingen, dat hij veel van de vormen als (modale) per-
soonsvorm heeft gelezen, ondanks dat deze naar de vorm een 
l-infinitief zijn. Bertheau geeft niet bij alle, in dit onderzoek opge-
nomen passages, commentaar en waar hij dat wel doet, verschilt 
dit bovendien in lengte en soort per passage. Ik zal hier de meest 
opvallende opnemen en deze afzonderlijk behandelen, de overige 
voeg ik samen.

Bertheau (1854, 53) geeft een relatief uitgebreide notitie bij 1 
Kronieken 5:1: der Infinitiv mit ל um das Sollen und Müssen aus-
zudrücken: und nicht soll er verzeichnet werden in die Geschlechts-
registern Israels hin zur Erstgeburt, an der Stelle und in dem Range 
des Erstgebornen.

Hieruit blijkt duidelijk dat Bertheau de modaliteit van obliga-
tie (moeten) als een van de functies van de l-infinitief beschouwt.

(4) 1 Kron. 5:1

h∂rOkV;bAl cEjÅyVtIhVl aøl◊w

hoewel deze niet als eerstgeborene staat ingeschreven.

Bertheau lijkt zich ook bewust te zijn van de problematiek die dit 
voor het onderwerp van de infinitiefzin geeft. Hij merkt op dat 
Ruben op het eerste oog onderwerp lijkt te zijn. Tevens merkt hij 
op dat Septuaginta en Vulgaat dit eveneens zo hebben gelezen. 
Met joodse exegeten, onder wie Qimchi, veronderstelt Bertheau 
echter dat Jozef en niet Ruben het onderwerp van de infinitief is.

Voor 1 Kronieken 6:34 geeft Bertheau (1854, 68) geen uitleg, 
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maar uit zijn vertaling blijkt, dat hij ook in deze infinitief een 
modale persoonsvorm ziet: sie müssen Israel versöhnen.

(5) 1 Kron. 6:34

lEa∂rVcˆy_lAo rEÚpAkVl…w

Ook moesten zij voor Israël verzoening bewerken…

Ook hier stelt Bertheau, zo blijkt uit zijn vertaling Sie müssen Israel 
versöhnen, een modaliteit van moeten voor.

Bij zijn behandeling van 1 Kronieken 9:25 verwijst Bertheau 
(1854, 112) naar zijn notitie bij 1 Kronieken 5:1 der Infinit. mit ל 
wie c. 5, 1.

(6) 1 Kron. 9:25

MyImÎ¥yAh tAoVbIvVl awøbDl MRhyérVxAjV;b MRhyEjSaÅw

De wachtploegen werden gevormd door hun verwanten, 
die op geregelde tijden uit hun woonplaatsen kwamen om 
zeven dagen wacht te lopen.

Bertheau geeft deze infinitiefzin weer met sie müssen kommen je 
den siebenten Tag von einer Zeit zur andern zugleich mit jenen. Ook 
hier kiest Berteau dus voor een modale persoonsvorm.

(7) 1 Kron. 12:9

s :rEhAmVl MyîrDhRh_lAo MIyaDbVxIk◊w

…en snel als gazellen in de bergen.

Deze passage wordt door Bertheau vertaald met und gleich Hin-
dinnen über die Berge eilend. Hoewel Bertheau geen nadere uitleg 
geeft over deze vertaling, blijkt dat hij hier de vorm למהר niet als 
infinitief heeft geïnterpreteerd.

Bij de vorm ולשמור in 1 Kronieken 22:12 wordt door Bertheau 
een opmerking geplaatst.
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(8) 1 Kron. 22:12

tårwø;t_tRa rwømVvIl◊w lEa∂rVcˆy_lAo ÔK◊…wAxyIw hÎnyIb…w lRkEc hÎwh◊y ÔKV;l_NR;tIy JKAa
:ÔKyRhølTa hDwh◊y 

Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal 
schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de 
wetten van de HEER, je God, zult naleven.

Bertheau stelt dat het gebruik van de infinitief zoals dat in dit vers 
wordt aangetroffen, karakteristiek is voor de auteur van Kronie-
ken: Der unserum Geschichtsschreiber eigenthümliche Gebrauch 
des Inf. mit ל: zu bewahren! = bewahren musst du, vgl. zu V. 5. Uit 
de vertaling die Bertheau hier geeft, blijkt dat hij de l-infinitief 
met de functie van modale persoonsvorm als een karakteristiek 
aspect van het Hebreeuws van het boek Kronieken beschouwt.

De vorm ולהכין in 2 Kronieken 2:8 interpreteert Bertheau als 
een voortzetting van de imperatief שלח in het voorgaande vers.

(9) 2 Kron. 2:8

:aElVpAh◊w lwødÎ…g hRnwøb yInSa_rRvSa tˆyA;bAh yI;k bOrDl MyIxEo yIl NyIkDhVl…w

om mij van een grote hoeveelheid hout te voorzien, want 
de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en in-
drukwekkend worden.

Der Infinitiv ולהכין kann nicht als Fortsetzung von 
-in V. 7. aufgefasst werden; er ist die Fortset לכרת
zung des Imperat. שלח ל  in V. 7. in der Bedeutung: 
und zurichten soll man mir.

Ook hier leest Bertheau een infinitief als een modale persoons-
vorm. Opvallend hierbij is, dat Bertheau het onderwerp van de 
vorm ולהכין als een men, en dus als meervoud interpreteert, ter-
wijl de persoonsvorm van de imperatief in het voorgaande vers, 
waarvan de vorm ולהכין naar Bertheaus eigen zeggen afhankelijk 
is, een derde persoon mannelijk enkelvoud is.

Bij de twee infiniete vormen in 2 Kronieken 6:33 stelt Bertheau 
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dat deze de voortzetting zijn van למען met yqtl waarmee het vers 
opent.

(10) 2 Kron. 6:33

lEa∂rVcˆy ÔKV;mAoV;k ÔKVtOa hDa√rˆyVl…w ÔKRmVv_tRa X®rDaDh yE;mAo_lDk …wo√d´y NAoAmVl
:yItyInD;b rRvSa hRΩzAh tˆyA;bAh_lAo a∂rVqˆn ÔKVmIv_yI;k tAoådDl◊w

Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en 
ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij 
zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel 
die ik heb gebouwd.

Bertheau vertaalt deze passage met und auf dass sie fürchten – und 
auf dass sie erkennen.
Bij de behandeling van 2 Kronieken 7:17 blijkt, dat Bertheau in-
ziet dat het gebruik van het voegwoord ו voorafgaand aan een 
l-infinitief problematisch is.

(11) 2 Kron. 7:17

rRvSa lOkV;k twøcSoAl◊w ÔKyIbDa dyIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w
:rwømVvI;t yAfDÚpVvIm…w yå;qUj◊w ÔKyItyˆ…wIx

En wat jezelf betreft, als je mij toegewijd blijft, zoals je va-
der David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je 
altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels,

Bertheau geeft hierbij de volgende opmerking:

Nach 1 Kön. ist das ו vor לעשות in unserem Texte 
zu streichen, weil der Infinit. mit ל dem vorherge-
henden Verbo הלך zur genaueren Bestimmung un-
tergeordnet ist.

Deze annotatie is opmerkelijk. Enerzijds, omdat Bertheau blijkt 
geeft van een scherpzinnige syntactische analyse, anderzijds om-
dat hij in geen van de vele andere passages waarbij zich hetzelfde 
probleem van een voorafgaand voegwoord voordoet, deze opmer-
king plaatst. Wat hier ook de reden van mag zijn, het is in positieve 
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zin opvallend, dat Bertheau de opmerkingsgave bezit, in te zien 
dat control syntax geblokkeerd wordt wanneer er een voegwoord 
tussen de infinitief en zijn hoofdzin staat, waardoor control syntax 
niet mogelijk is. Hierbij moet in acht genomen worden, dat het 
Bertheau natuurlijk geheel en al ontbrak aan moderne taalkundige 
methode, die hem een verklaringsmodel zou hebben kunnen bie-
den voor dit fenomeen. Dit maakt zijn filologische analyse ervan 
des te bewonderenswaardiger.

Voor de overige vertalingen die Bertheau geeft van de ver-
schillende, in dit onderzoek als liqtol geinterpreteerde vormen, 
verwijs ik naar zijn commentaar. Uit de hierboven opgenomen 
voorbeelden moge reeds duidelijk zijn dat Bertheau het syntac-
tisch afwijkende en problematische gebruik van de l-infinitief in 
het Hebreeuws van het boek Kronieken heeft onderkend en dat 
hij tevens opmerkt, dat juist dit syntactische fenomeen in dit He-
breeuws een van de karakteristieke aspecten van dit boek behelst.

§2.2 Keil (1872)

Ook Keil annoteert in zijn commentaar op Kronieken de nodige  
passages waarin problematische l-infinitieven zijn geattesteerd. 
Evenals bij het commentaar van Bertheau zal ik de meest opmer-
kelijke passages uit Keil hier opnemen en verwijs ik voor de hier 
niet opgenomen en mijns inziens minder belangrijke annotaties 
naar de desbetreffende pagina’s in zijn commentaar.

Ook Keil geeft, evenals Bertheau, vertalingen van de verschil-
lende passasges met l-infinitief waarbij deze als persoonsvorm 
wordt gelezen, zonder dat hij hierbij aangeeft waarom hij aldus 
interpreteert. Desalniettemin blijkt daaruit ook, dat Keil de des-
betreffende vormen niet als standaard l-infinitief heeft gelezen.

Bij 1 Kronieken 5:1; 9:25; 15:2; 22:5, 12 geeft Keil vertalingen van 
de l-infinitief met een persoonsvorm. Opvallend hierbij is, dat hij 
een groot deel hiervan ook modaal vertaalt, waarbij dit telkens 
modaliteiten van moeten of mogen betreft.

Bij 2 Kronieken 2:811 verwijst Keil naar het commentaar van 

11 Voor de Hebreeuwse tekst verwijs ik naar pagina 19.
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Bertheau en stelt hij, dat Bertheau onjuist interpreteert, wanneer 
hij beweert dat de infinitief ולהכין een voortzetting is van de im-
peratief שלח in het voorgaande vers:

The infinitive ולהכין cannot be regarded as the con-
tinuation of לכרות, nor is it a continuation of the 
imperat. שלח לי (ver. 7) with the signification, “and 
let there be prepared for me” (Berth.). It is subor-
dinate to the preceding clauses: send me cedars, 
which thy people who are skilful in the matter hew, 
and in that my servants will assist, in order, viz. to 
prepare me building timber in plenty (the ו is ex-
plic.).

De oplossing die Keil hier aandraagt is een bijzondere. Ten eer-
ste stelt Keil enerzijds dat de zin met de vorm ולהכין ondergeschikt 
is aan de voorgaande clauses (meervoud!). Syntactisch is dit echter 
niet mogelijk, een zin kan ondergeschikt zijn aan maar één andere 
zin, niet aan meerdere. Ten tweede voert Keil hier een zwaar ele-
ment in, namelijk een adverbiaal geinterpreteerde ו die hij vertaalt 
met namelijk. Dit betreft een specifiek type gemarkeerde syntaxis, 
waarbij de infinitiefzin ook niet meer een bijzin (bij de hoofdzin) 
is, maar waar deze zelf tot een hoofdzin is geworden: En zie, mijn 
knechten zullen met jouw knechten zijn. Namelijk, om mij veelvul-
dig hout voor te bereiden. Hoewel Jouon-Muraoka (2006, §170) 
passages12 vermeldt waarbij het voegwoord ו een zogenaamde 
explicatieve functie heeft, betreft dit in geen van de in die para-
graaf vermelde passages een l-infinitief. Bovendien, zijn de zinnen 
met dit type voegwoord wel degelijk ondergeschikte bijzinnen. 
Verder is een nog bijkomend probleem voor Keils analyse de zeer 
complexe syntaxis van bijwoordelijke woordgroepen, waarvoor 
ik verwijs naar Cinques omvattende studie Adverbs and Functio-
nal Heads. A Cross-Linguistic Perspective uit 1999, waaruit blijkt 
hoe complex de positie en de zogenaamde scope van adverbia is.

Hoewel op het eerst oog plausibel, berust de door Keil voor-
gestelde lezing, mijns inziens, te veel op aannames die zelf niet 
voldoende bewezen zijn.

12 Zie ook halot 5– ו.
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Bij de vorm להעלות in 2 Kronieken 8:13 geeft Keil een uitge-
breid commentaar.

(12) 2 Kron. 8:13

MyIv∂dFjRl◊w twøtD;bAÚvAl hRvOm tAwVxImV;k twølSoAhVl MwøyV;b Mwøy_rAb√dIb…w
gAjVb…w twøoUbDÚvAh gAjVb…w twø…xA;mAh gAjV;b hDnDÚvA;b MyImDoVÚp vwølDv twødSowø;mAl◊w

:twø;kU;sAh

Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven 
voor sabbat, nieuwemaan en de drie grote jaarlijkse fees-
ten: het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest 
en het Loofhuttenfeest.

Ook in deze passages meent Keil het probleem op te lossen, door 
het voegwoord ו als explicativum te lezen. Daarnaast stelt hij bo-
vendien dat het gebruik van de infinitief een latere ontwikkeling 
van het Hebreeuws weerspiegelt, waarbij de infinitief de functie 
van de infinituvs absolutus over zou nemen:

The ו before בדבר is explicative, and that = viz.; and 
the infin. להעלות, according to the later usage, in-
stead of infin. absol.; cf. Ew. §280, d.

Ook hier heeft Keils lezing veel van een gelegenheidsoplossing, 
waarbij het syntactische probleem, dat niet alleen hier maar op 
meerdere plaatsten in het boek Kronieken (zowel met als zonder 
voegwoord ו) is geattesteerd, wordt ‘weggepoetst’, met oplossingen 
voor losse onderdelen van het syntactische probleem – de functie 
van het voegwoord en de historisch hoegenaamd latere ontwik-
keling van de functies van de infinitivus constructus – zonder dat 
het type syntaxis op enigerlei wijze recht wordt gedaan, en waarbij 
derhalve van een integrale verklaring al helemaal geen sprake is.

De problematische zin כי להמליכו in 2 Kronieken 11:22 beschrijft 
Keil uitgebreid.

(13) 2 Kron. 11:22

:wøkyIlVmAhVl yI;k wyDjRaV;b dyIgÎnVl hDkSoAm_NRb hD¥yIbSa_tRa MDoVbAj√r vaørDl dEmSoA¥yÅw
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Haar zoon Abia wilde hij tot troonopvolger maken, en 
daarom stelde hij hem aan het hoofd van zijn broers.

Keil annoteert als volgt: for to make him king, scil. was his inten-
tion. The infin. with ל is here used in the swiftness of speech in loose 
connection to state with what further purpose he had appointed him 
 Wat Keil hier bedoelt met swiftness of speech is mij volkomen .נגיד
onduidelijk. Daarbij stelt hij ook hier wederom voor een bijwoor-
delijke constructie in te voegen, die gelijkend is aan de hierboven 
behandelde passages uit zijn commentaar, aangezien hij eigen-
handig het element scil. invoegt, wat erop duidt dat Keil ook hier 
een bijwoordelijke woordgroep namelijk, te weten veronderstelt.

In 2 Kronieken 19:2 leest Keil een modale persoonsvorm voor 
de vorm לעזר die hij vertaalt met should one help the wicked. Zo 
vertaalt hij ook andere l-infinitieven zonder verder commentaar 
met persoonsvormen, zoals in 1 Kronieken 5:1; 9:25; 15:2; 22:12; 
36:14.

Bij 2 Kronieken 31:18 verwijst Keil naar het commentaar van 
Bertheau.

(14) 2 Kron. 31:18

MDtÎn…wmTaRb yI;k lDh∂q_lDkVl MRhyEtwønVb…w MRhy´nVb…w MRhyEv◊n MDÚpAf_lDkV;b cEjÅyVtIhVl…w
:v®dOq_…wv√;dåqVtˆy

De hele groep werd met gezin en al geregistreerd, vrou-
wen, zonen en dochters inbegrepen, want zij waren door 
het ambt van de Levieten geheiligd.

Keil annoteert dit als volgt:

The connection and interpretation of this verse is 
doubtful. If we take ולהתיחש as continuation of 
 ver 17, it gives us no suitable sense. The ,ואת התיחש
addition, “and also to every priest and Levite was 
a larger of smaller portion given according to the 
catalogue” … is arbitrary, and does not fully express 
the ב before כל טפם. Berth., on the other hand, cor-
rectly remarks, “After the parentheses in vers. 16 
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and 17, ולהתיחש may be taken as a continuation 
of לתת in ver. 16;” but the word itself he translates 
wrongly thus: The men were in the priests’ cities, 
also to register their children, etc., disregarding the 
construction of התיחש with ב.

De oplossing die Keil hier, in navolging van Bertheau, aan-
draagt, is mijns inziens weinig plausibel, daar de veronderstelling 
dat de vorm ולהתיחש een continuering zou zijn van de infinitief 
 in vers 15, volgens mij syntactisch en semantisch niet mogelijk לתת
is. Ten eerste is interpretatie van de verzen zestien en zeventien 
als parenthetisch vooralsnog hypothetisch. Ten tweede leidt dit, 
indien deze verzen al parenthetisch zouden zijn, tot een inter-
pretatie waarbij de vorm ולהתיחש, samen met de infinitief לתת 
uit vers vijftien afhankelijk is van dezelfde hoofdzin. Dit zou dan 
betekenen dat Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah en 
Shecaniah verantwoordelijk zouden zijn voor de opname in de 
genealogische administratie.

Ik verwijs voor de complexiteit van de passages 2 Kronieken 
31:14–19 naar Japhet (1993, 968–973). Wat uit haar (overtuigende) 
analyse van de indeling van deze verzen blijkt, is dat er een be-
langrijke scheiding is in 17aβ. Vanaf dit punt namelijk, worden 
de regels voor de Levieten beschreven. Ook vanuit een modern 
exegetisch standpunt, lijkt derhalve de syntactische gelijkstelling 
van ולהתיחש en לתת weinig plausibel.

Als laatste voorbeeld van Keils analyses van afwijkende infi-
niete vormen, neem ik hier zijn commentaar bij de vorm לטהר 
uit 2 Kronieken 34:8 op.

(15) 2 Kron. 34:8

NDpDv_tRa jAlDv tˆyD;bAh◊w X®rDaDh rEhAfVl wøkVlDmVl hérVcRo hRnwømVv tÅnVvIb…w
ryI;k◊zA;mAh zDjDawøy_NR;b jDawøy tEa◊w ryIoDh_rAc …whDyEcSoAm_tRa◊w …whÎyVlAxSa_NR;b

:wyDhølTa hDwh◊y tyE;b_tRa q´ΩzAjVl

In het achttiende jaar van zijn regering, die in het teken 
stond van de reiniging van het land en de tempel, gaf Josia 
aan Safan, de zoon van Asaljahu, Maäseja, de stadscom-
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mandant, en kanselier Joach, de zoon van Joachaz, de op-
dracht om de tempel van de HEER, zijn God, te herstellen.

Keil vertaalt dit als volgt: In the eighteenth year of his reign, when 
he was purging the land and the house (of God), he sent. Tevens 
geeft Keil aan, dat een vertaling met after the purging hier niet 
mogelijk is. De oplossing die Bertheau aandraagt bij deze passage, 
waarbij de zin לטהר הארץ והבית lijdendvoorwerpzin met infinitief 
is van de (dan als hoofdzin fungerende) zin met שלח, wijst Keil, 
mijns inziens terecht, af.13

Keil stelt hier voor om de ל in de vorm לטהר te lezen als ל used 
of time en hij verwijst daarbij naar Jer. 46:13 waarin deze functie 
van de ל ook geattesteerd zou zijn.

(16) Jer. 46:13

JKRlRm rA…xa®r√dAk…wb◊n awøbDl ayIbÎ…nAh …whDyVm√rˆy_lRa hÎwh◊y rR;bî;d rRvSa rDb∂;dAh

:Mˆy∂rVxIm X®rRa_tRa twø;kAhVl lRbD;b

De Heer richtte de volgende woorden tot de profeet Jere-
mia over de invasie van Koning Nebukadnessar in Egypte.

Zoals blijkt, maakt de vorm in Jer. 46:13 de syntaxis in 2 Kronie-
ken 34:8 op geen enkele wijze inzichtelijker. Veeleer kan gesteld 
worden dat ook in Jer. 46:13 sprake is een liqtol vorm.

Eveneens kan hier opgemerkt worden, dat de syntaxis en de 
semantiek die Keil hier voorstelt en waarvoor hij de term ל of 
time introduceert, reeds bekend is in de constructie van והיה ge-
volgd door l-infinitief. De veronderstelling dat het element ל een 
afwijkende syntaxis en semantiek zou hebben, lijkt te zeer ad hoc 
oplossing voor een probleem dat bovendien niet in de ל gelegen 
is, maar in de morfosyntactische eigenschappen van de infinitief.

Concluderend kan gesteld worden, dat ook Keil, evenals Ber-
theau, een grote opmerkingsgave heeft voor de problematische 

13 Het argument dat Keil hiervoor aandraagt, is echter weinig steekhoudend. 
Volgens Keil zou een object niet aan het begin van een zin geplaatst kunnen 
worden. Een stelling die mijns inziens niet houdbaar is.
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passages met een l-infinitief in het Hebreeuws van Kronieken. 
Er moet echter ook geconcludeerd worden, dat Keil hiervoor op 
veel plaatsen weinig plausibele analyses geeft, die bovendien de 
problematische syntaxis op geen enkele wijze verklaren.

§2.3 Kittel (1902)

Kittel vertaalt in zijn commentaar op het boek Kronieken op vele 
plaatsen de desbetreffende l-infinitief met een persoonsvorm. In 1 
Kronieken 5:1; 9:25; 15:2; 22:5; 2 Kronieken 2:8; 6:33; 8:13 en meer-
dere andere passages vertaalt hij veelal met een modale persoon-
vorm. Ik verwijs voor de details naar de desbetreffende passages 
in het commentaar, waaruit ik er hier een tweetal in detail zal 
opnemen en behandelen.

De eerste betreft Kittels kommentaar op de vorm ולעשות in 2 
Kronieken 7:17.

(17) 2 Kron. 7:17

rRvSa lOkV;k twøcSoAl◊w ÔKyIbDa dyIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w
:rwømVvI;t yAfDÚpVvIm…w yå;qUj◊w ÔKyItyˆ…wIx

En wat jezelf betreft, als je mij toegewijd blijft, zoals je va-
der David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je 
altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels,

Kittel vertaalt de vorm ולעשות met so daß du tußt, een persoons-
vorm. De annotatie die hij hierbij geeft is echter minstens zo in-
teressant als zijn vertaling: In v. 17 liest der MT ולעשות; aber ו ist 
störend und fehlt in 1 Reg. 9:1. Kittel noemt de plaatsing van het 
voegwoord ו storend en merkt op dat deze ontbreekt in de paral-
lelle tekst in 1 Koningen 9:1. Zoals nog zal blijken in de behande-
ling van de in Kronieken geattesteerde liqtol vormen, is precies 
de plaatsing van het voegwoord veelal een aanwijzing voor de 
noodzaak tot een interpretatie van de l-infinitief als liqtol.

De tweede passage die ik uit Kittel opneem, betreft de vorm in 
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2 Kronieken 11:22. Een passage die ik hierboven ook uit het com-
mentaar van Keil heb behandeld.14

(18) 2 Kron. 11:22

:wøkyIlVmAhVl yI;k wyDjRaV;b dyIgÎnVl hDkSoAm_NRb hD¥yIbSa_tRa MDoVbAj√r vaørDl dEmSoA¥yÅw

Haar zoon Abia wilde hij tot troonopvolger maken, en 
daarom stelde hij hem aan het hoofd van zijn broers.

Kittel vertaalt de zin כי להמליכו met ‘er gedachte’ nemlich ihn auf 
den Thron zu erheben. Hij voegt dus een zin met persoonsvorm in, 
waarvan de infinitiefzin vervolgens een complement is. In de an-
notatie bij deze zin stelt Kittel bovendien het volgende: Die Härte 
 חשב lässt sich nach Septuaginta durch Einfügung von כי להמליכו
beseitigen. De Septuaginta voegt inderdaad een persoonsvorm in.

(19) 2 Kron. 11:22 Septuagina

ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν

Kittel verklaart op deze wijze, namelijk door het syntactisch pro-
bleem als het ware te verwijderen door naar de Griekse tekst van 
Septuaginta te verwijzen, natuurlijk geheel niets, en – en dat is 
belangrijker – hij draagt hiermee evenmin bij aan de verklaring 
van de overige vindplaatsen van dit fenomeen in het Hebreeuws 
van Kronieken. Temeer daar de Septuaginta niet met betrekking 
tot alle overige attestaties deze ontsnappingsroute biedt.

Ook het commentaar van Kittel getuigt van grote filologische 
opmerkzaamheid. Hoewel we Kittel, evenals overigens Bertheau, 
Keil en andere commentaren uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw, niet kunnen verwijten niet te voldoen aan een in de mo-
derne taalkunde vereiste explanatory adequacy, kunnen er wel 
vraagtekens worden gezet bij de analytisch kracht van het com-
mentaar, die het ook her en der aan diepte ontbreekt, vooral in de 
passages waar deze commentatoren ad hoc oplossingen aandragen, 
al dan niet gebaseerd op anderstalige versiones van de Hebreeuwse 

14 Zie pagina 23.
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brontekst. Anderzijds moet echter ook met nadruk opgemerkt 
worden, dat de commentaren van jongere datum veelal het filo-
logische niveau en de syntactische analyses van de commentaren 
uit negentiende en eerste helft twintigste eeuw niet evenaren.

§2.4 Curtis en Madsen (1910)

De bijdragen van Curtus en Madsen behoren, tot op heden, tot de 
filologisch meest gedetailleerde studies van de taal van het boek 
Kronieken. Zoals in deze paragraaf zal blijken, geeft dit com-
mentaar een grote hoeveelheid morfologische en syntactische 
informatie. Reeds bij het eerste hier te bespreken vers, 1 Kronie-
ken 5:1, blijkt de syntactische opmerkzaamheid van de auteurs 
van dit commentaar.

(20) 1 Kron. 5:1

h∂rOkV;bAl cEjÅyVtIhVl aøl◊w

hoewel deze niet als eerstgeborene staat ingeschreven.

Curtis en Madsen (1910, 119) geven deze zin weer met But he is not 
enrolled in the genealogy according to the birthright en vermelden 
hierbij dat het onderwerp van deze zin Joseph is.

Vervolgens verwijzen Curtis en Madsen (1910, 121) naar een 
aantal bronnen. Evenals uit de vertaling, blijkt hieruit overdui-
delijk, dat de commentatoren de infinitief in deze zin niet als 
standaard l-infinitief beschouwen. Ze verwijzen ten eerste naar 
König (1897, 541–542) die de ו hier met aber vertaalt, door Cur-
tis en Madsen als adversative weergegeven. Verder verwijst het 
commentaar naar §114 in GKC, een paragraaf waarin een enorme 
rijkdom aan afwijkende syntactische functies en semantiek van 
de infinitivus constructus wordt beschreven. Tot slot moet hier 
vermeld worden, dat Curtis en Madsen verwijzen naar Davidson 
(1896). In deze grammatica wordt, in §94 en §95b, de infinitivus 
constructus beschreven als persoonsvorm: The inf. with ל is also 
used as a circumscription in various senses of the imperfect. Hierbij 
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omschrijft Davidson (1896, 127) de volgende tempora: periphrastic 
future, gerundive (is to be, must be, ought to be), can be. De negatie 
van het perifrastisch futurum en het gerundium worden volgens 
Davidson (1896, 128) met לא of אין gevormd. Hierbij wordt expli-
ciet ook 1 Kronieken 5:1 opgenomen.

Uit de in Curtis en Madsen genoemde verwijzingen blijkt dui-
delijk, hoezeer de commentatoren de problematische aard van de 
in 1 Kronieken 5:1 voorkomende l-infinitief hebben onderkend.

In de behandeling van 1 Kronieken 6:34 stellen Curtis en 
Madsen dat de infinitief een continuation is van het participium 
.offerend מקטירים

(21) 1 Kron. 6:34

lEa∂rVcˆy_lAo rEÚpAkVl…w

Ook moesten zij voor Israël verzoening bewerken…

Ook voor dit vers verwijzen Curtis en Madsen (1910, 136) naar 
GKC en naar Davidson (1896). In deze grammatica’s wordt in res-
pectievelijk §114p en §96 de l-infinitief voorafgegaan door het 
voegwoord ו als continuering van de voorafgaande finiete zin 
beschouwd.15

Uit de behandeling van 1 Kronieken 6:34 blijkt dus, dat Curtis 
en Madsen oog hebben voor de afwijkende syntaxis van de infi-
nitiefzin in dit vers.

In de behandeling van 1 Kronieken 9:25 zijn Curtis en Madsen 
bondiger dan bij de twee vorige attestaties van de liqtol.

(22) 1 Kron. 9:25

MyImÎ¥yAh tAoVbIvVl awøbDl MRhyérVxAjV;b MRhyEjSaÅw

De wachtploegen werden gevormd door hun verwanten, 
die op geregelde tijden uit hun woonplaatsen kwamen om 
zeven dagen wacht te lopen.

15 Curtis en Madsen (1910, 136) vermelden met betrekking tot Davidson 
(1896) foutief §92 R. 4. Het gaat namelijk om §96 remark 4.
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Curtis en Madsen (1910, 176) vertalen dit vers als volgt: And their 
brethren who were in their villages were obliged to come every seven 
days.16 Curtis en Madsen (1910, 179) kenmerken de l-infinitief in 
deze zin als infinitief met een ל of past time with implied injunc-
tion. Zij verwijzen hiervoor naar §204 in Driver (1892). Tevens 
wordt verwezen naar §114k in Cowley (1910, 349), een paragraaf 
met voorbeelden van de l-infinitief voorafgegaan door een (weg-
gelaten) vorm van het werkwoord היה zijn. Deze vormen hebben 
volgens Cowley (1910, 348) een modaliteit van moeten of willen. 
De zin uit 1 Kronieken 9:25 wordt hier expliciet vermeld.

Voor de infinitiefzinnen in 1 Kronieken 15:2, 17:25 verwijzen 
Curtis en Madsen (1910, 203, 214) naar §114p respectievelijk §114l 
in GKC.

Bij de behandeling van 1 Kronieken 17:25 wordt gewezen op de 
parallel met persoonsvorm in 2 Sam. 7:27.

(23) 1 Kron. 17:25

tˆyD;b wøl twønVbIl ÔK√;dVbAo N‰zOa_tRa DtyIlÎ…g yAhølTa hD;tAa yI;k

U, mijn God, hebt aan uw dienaar onthuld dat u voor mij 
een huis zult bouwen.

De parallel in 2 Sam. 7:27 heeft een verbum dicendi, namelijk de 
infinitief לאמר te zeggen, gevolgd door een zin met de yqtl van 
het werkwoord בנה bouwen. De zin in 1 Kronieken 17:25 vormt 
derhalve een fraai voorbeeld van de syntactische functies van de 
liqtol, functies die doorgaans aan de yqtl zijn voorbehouden.

(24) 2 Sam. 7:27

JKD;l_h‰nVbRa tˆyA;b rOmaEl

Curtis en Madsen verwijzen met betrekking tot 2 Kronieken 17:25 
niet naar secundaire literatuur.

Met betrekking tot de syntaxis van de infinitiefzinnen in 1 Kro-

16 Het moge duidelijk zijn, dat de in (22) opgenomen nbv meer parafrase 
dan vertaling is.



32

nieken 22:5, 12 wordt niets opgemerkt.17 De in 2 Kronieken 2:8 
geattesteerde liqtol wordt in Curtis en Madsen (1910, 323) uitgelegd 
als l-infinitief met ו explicativum met verwijzing naar §114l in GKC.

Over de eerste en derde infinitief, להיות respectievelijk לׁשמוע, 
mijns inziens beide liqtol, in 2 Kronieken 6:20 wordt niets vermeld.

De liqtol in 2 Kronieken 7:17 wordt vergeleken met de parallelle 
passage in 1 Koningen 9:4.

(25) 2 Kron. 7:17

ÔKyItyˆ…wIx rRvSa lOkV;k twøcSoAl◊w ÔKyIbDa dyIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa 
hD;tAa◊w

En wat jezelf betreft, als je mij toegewijd blijft, zoals je va-
der David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je 
altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, …

Het voegwoord ו en voorafgaand aan de l-infinitief in 1 Konin-
gen 9:4 ontbreekt, en op basis daarvan stellen Curtis en Madsen 
(1910, 351) voor deze infinitief weg te laten. Als andere optie wordt 
een analyse geboden, waarin de infinitief als voortzetting wordt 
beschouwd van אם אלך indien jij gaat aan het begin van het vers. 
Deze laatste optie interpreteert de l-infinitief als liqtol en hiervoor 
wordt verwezen naar §114p in GKC.18

De infinitief in 2 Kronieken 8:13 wordt vergeleken met die uit 
1 Kronieken 9:25, 13:4 en 15:2.

(26) 2 Kron. 8:13

hRvOm tAwVxImV;k twølSoAhVl MwøyV;b Mwøy_rAb√dIb…w

Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven…

Curtis en Madsen (1910, 356) verwijzen naar §114k in GKC en stel-
len dat de l-infinitief hier de infinitivus absolutus vervangt.

17 Curtis en Madsen behandeling van 1 Kron. 22:12 is reeds op pagina 9 be-
handeld.
18 Tevens worden als soortgelijke zinnen 1 Sam. 8:12, 2 Kron. 30:9 genoemd.
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De infinitief 2 להמליכו Kronieken 11:22 wordt omschreven als 
een peculiar sentence without verb.

(27) 2 Kron. 11:22

wøkyIlVmAhVl yI;k

Haar zoon Abia wilde hij tot troonopvolger maken, en 
daarom stelde hij hem aan het hoofd van zijn broers.

De nbv parafraseert hier, waardoor de laatste zin in dit vers, de 
infinitiefzin, niet meer aanwezig is in de vertaling. Curtis en Mad-
sen (1910, 370) stellen, op basis van het werkwoord διενοειτο uit 
de Septuaginta, dat hier mogelijk het werkwoord חׁשב denken is 
weggevallen.

De l-infinitef in 2 Kronieken 12:12 wordt als voortzetting van 
een persoonsvorm gezien.

(28) 2 Kron. 12:12

hDlDkVl tyIjVvAhVl aøl◊w

…en richtte hij hem niet geheel en al te gronde…

Er wordt met betrekking tot deze infinitief verwezen naar §114p 
in GKC.

De infinitiefzinnen in 2 Kronieken 13:11 en 2 Kronieken 20:35 
worden niet vermeld, terwijl voor 2 Kronieken 19:2 wordt verwe-
zen naar §114k in GKC.

De l-infinitief in 2 Kronieken 26:15 wordt voorafgegaan door 
een werkwoord in de Hifil.

(29) 2 Kron. 26:15

rEzDoEhVl ayIlVpIh_yI;k

…want met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds 
verder uitgebreid.

Curtis en Madsen (1910, 452) verwijzen naar §114n in GKC. Deze 
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beschrijft de constructie van Hifil gevolgd door een l-infinitief 
zijnde een constructie met an action in some definite direction. In 
voetnoot 2 stelt Cowley (1910, 350) dat de persoonsvorm in de hifil, 
die voorafgaat aan de l-infinitief, slechts een adverbial statement 
is en derhalve als bijwoord wordt weergegeven.

De infinitief in 2 Kronieken 30:9 wordt als voortzetting van 
een persoonsvorm gezien. Curtis en Madsen (1910, 474) verwijzen 
hiervoor naar §114p in GKC.

(30) 2 Kron. 30:9

taøΩzAh X®rDaDl b…wvDl◊w

…en zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren.

De infinitief in 2 Kronieken 31:10 wordt behandeld met betrek-
king tot de stamformatie die Hifil danwel Qal is. De constituenten 
volgorde object–infinitief wordt als arameïsme gezien.19

In 2 Kronieken 33:6 is een tweetal liqtol geattesteerd. De eerste 
is wederom een l-infinitief voorafgegaan door een adverbiale Hifil 
qtl. De tweede is mogelijk een gerundium, waarbij er sprake is van 
een causale infinitief met de betekenis door te.

(31) 2 Kron. 33:6

wøsyIoVkAhVl hDwh◊y yEnyEoV;b oårDh twøcSoAl hD;b√rIh

Hij tergde de heer door voortdurend te doen wat slecht 
is in zijn ogen.

Bij beide infinitieven wordt in Curtis en Madsen (1910, 497) uit-
sluitend een tekstkritische notitie gegeven.

Met betrekking tot de liqtol in 2 Kronieken 33:14, 36:14 en 36:19 
wordt niets vermeld.

Hoewel Curtis en Madsen (1910) het eerste (hier opgenomen) 
commentaar uit de twintigste eeuw is, moet op deze plaats in het 
onderzoek naar de liqtol al geconstateerd worden, dat dit com-

19 Deze volgorde komt in deze passage ook voor in 2 Kron. 31:7.
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mentaar een zeer grote opmerkzaamheid heeft voor syntactische 
functies van de l-infinitief. Een opmerkzaamheid die, zoals nog 
zal blijken, nauwelijks geëvenaard wordt in jongere commentaren.

§2.5 Galling (1954)

Galling (1954) behoort tot de belangrijkste exegetische studies 
over de boeken Kronieken uit de twintigste eeuw. Galling biedt 
zelf een vertaling en geeft daarnaast een exegese per passage. Zo-
als zal blijken zijn voor het onderzoek naar de liqtol vooral zijn 
vertalingen van belang. In de exegetische passages van Gallings 
commentaar bevindt zich namelijk weinig tot geen relevante syn-
tactische informatie. Ik zal hier beginnen met die zinnen waarbij 
Galling (1954) wel een korte opmerking geeft.

In 2 Kronieken 11:22 volgt Galling (1954, 103), zo lijkt het, de 
Septuaginta. Hij vertaalt hier namelijk met denn er ‘gedachte’ ihn, 

‘von allen seinen Söhnen’ zum König zu machen.20 De, ten opzichte 
van de Hebreeuwse brontekst, additionele tekst is door Galling 
tussen aanhalingstekens geplaatst. Het Duitse gedachte in Gallings 
vertaling komt van de persoonsvorm διενοειτο uit de Septuaginta. 
Dit maakt een lijdendvoorwerpzin met infinitief mogelijk, waarbij 
deze infinitiefzin object van het in het Hebreeuws aan te vullen 
werkwoord חׁשב denken zou zijn.

Ook bij 2 Kronieken 33:14 stelt Galling (1954, 167) tekstuele 
aanpassingen voor, die gerelateerd lijken aan de problematiek van 
de infinitiefzin in dit vers.

(32) 2 Kron. 33:14

Myˆg∂;dAh rAoAvVb awøbDl◊w

…tot aan de Vispoort.

Galling (1954, 167) geeft deze zin weer met wo man zum Fischtor 
kommt. Tevens stellt Galling hier voor om voor de infinitief לבוא 

20 Voor de tekst en glosse van 2 Kron. 11:22 verwijs ik naar pagina 33.
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een prepositionele woordgroep עד לבוא te lezen. In beide gevallen 
echter, leest Galling hier ְלבוא in plaats van de Hebreeuwse tekst 
 ,Het verschil tussen de sjwa en de qamets is hier essentieel .ָלבוא
daar dit het verschil tussen de onbeklemtoonde status constructus 
en de beklemtoonde status absolutus van de infinitivus constructus 
impliceert. De eerste kan inderdaad met begin worden weergege-
ven, maar de laatste, de status absolutus niet. Wat hieruit volgt, is 
dat Galling een finiete zin met een onderwerp man weergeeft, waar 
noch de Hebreeuwse codices, noch de door Galling voorgestelde 
Hebreeuwse tekst dit rechtvaardigt.21

Ik zal hier tot slot een aantal passages uit de in Galling (1954) 
geboden vertaling weergeven die hij evenwel niet van commentaar 
voorziet. Deze vertalingen impliceren zonder uitzondering, dat 
Galling in de desbetreffende zinnen geen infinitief heeft gelezen, 
maar finiete (nevenschikkende) zinnen, waarvan enkele met een 
persoonvorm met een modale nuance.

In 2 Kronieken 13:11 vertaalt Galling (1954, 108) met indem sie 
sie jeden Abend anzünden.

(33) 2 Kron. 13:11

b®rRoD;b b®rRoD;b rEoDbVl DhyRtOr´n◊w

… en ontsteken elke avond de lampen in de gouden lam-
penstandaard.

Galling geeft de infinitiefzin weer, maar vertaalt de opvallende 
constituentenvolgorde object - infinitief weg, door und seine Lam-
pen in de aan de infinitiefzin voorafgaande zin te plaatsen, om 
vervolgens het object van de infinitief met een persoonlijk voor-
naamwoord sie weer te geven.

In 2 Kronieken 19:2 vertaalt Galling (1954, 120) met een mo-
daliteit van moeten.

21 Het eigenaardige hiervan is, dat een liqtol, die vanuit de Hebreeuwse tekst 
gelezen kan worden, de door Galling voorgestelde vertaling kan ondersteunen, 
terwijl de door Galling voorgestelde lezing van de Hebreeuwse tekst dit niet kan.
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(34) 2 Kron. 19:2

rOzVoAl oDv∂rDlSh

…degenen die de heer afwijzen te helpen

Galling (1954, 120) geeft de infinitiefzin weer met Mußtest du ei-
nem Frevler helfen?, een zin waarmee Galling in zijn vertaling de 
directe rede opent. Galling leest deze infinitiefzin klaarblijkelijk 
als een zelfstandige hoofdzin met een modale persoonsvorm. Bo-
vendien leest hij er een modale betekenis van obligatie in.

Als laatste voorbeeld geeft ik hier Gallings vertaling van 2 Kro-
nieken 30:9 weer. Ook hieruit blijkt dat Galling geen infinitief leest 
maar een persoonsvorm.

(35) 2 Kron. 30:9

taøΩzAh X®rDaDl b…wvDl◊w

…en zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren.

Galling (1954, 158) geeft deze infinitiefzin weer met so daß sie in 
dies Land zurückkehren können. Deze vertaling lijkt op de in nbv 
geboden vertaling die is weergegeven in (35), met een verschil 
in modaliteit van kunnen of mogen. Ook Galling leest, net als de 
vertalers van nbv, geen infinitief maar een modale persoonsvorm.

Gallings behandeling van 2 Kronieken 12:12 vormt een uitzon-
dering ten opzichte van de behandeling van de overige zinnen met 
een liqtol in zijn commentaar.

(36) 2 Kron. 12:12

hDlDkVl tyIjVvAhVl aøl◊w

…en richtte hij hem niet geheel en al te gronde…

In zijn vertaling van deze zin laat Galling (1954, 104) het voeg-
woord ו en, die aan de infinitief voorafgaat weg: Weil er sich aber 
demütigte, ließ der Zorn des Herrn von ihm ab, ihn gänzlich zu 
vernichten. De door Galling geboden vertaling impliceert, dat 
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de infinitiefzin ihn gänzlich zu vernichten een adjunct is bij de 
voorafgaande hoofdzin ließ der Zorn des Herrn von ihm ab. Noch 
de weglating van de ו noch het negeren van de gebruikte ontken-
ning לא, die doorgaans alleen voor persoonsvormen gebruikt kan 
worden, wordt beargumenteerd.

De overige zinnen met een liqtol in Kronieken worden in Gal-
ling (1954) op soortgelijke wijze geëxegetiseerd. In de passages 
met commentaar wordt niet ingegaan op de in de vertaling wel 
impliciet aanwezige syntactische analyse. Uit die analyses blijkt dat 
Galling, met uitzondering van één vers dat hierboven behandeld 
wordt in (36), geen infinitief leest maar een persoonsvorm, al dan 
niet met een modale nuance, in de vorm van een hoofdzin danwel 
in een nevenschikkende bijzin.

§2.6 Van den Born (1960)

In het commentaar van Van den Born wordt geen enkele van de 
in mijn onderzoek als liqtol gemarkeerde vormen met een doel-
infinitief vertaald. Hij gebruikt in zijn vertaling persoonsvormen, 
deelwoorden, voorzetselbepalingen en bijwoordelijke bepalingen. 
Daarnaast voegt Van den Born soms zelf, tussen ronde of tussen 
vierkante haken, een woord of een zin in.

In 1 Kronieken 22:12 bijvoorbeeld, voegt Van den Born en 
kracht in aan het begin van de zin met de problematische l-infi-
nitief, die hij als volgt vertaalt: Jahweh geve u verstand en inzicht 
als Hij u aanstelt over Israel, (en kracht) om de wet te onderhouden 
van Jahweh. 

(37) 1 Kron. 22:12

tårwø;t_tRa rwømVvIl◊w lEa∂rVcˆy_lAo ÔK◊…wAxyIw hÎnyIb…w lRkEc hÎwh◊y ÔKV;l_NR;tIy JKAa
:ÔKyRhølTa hDwh◊y 

Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal 
schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de 
wetten van de HEER, je God, zult naleven.
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Hierdoor wordt de vorm ולשמור tot een doelinfinitief, omdat 
de hele zin ולשמור את תורת יהוה אלהיך met het door Van den 
Born toegevoegde en kracht tot een tweede complement van het 
predicaat יתן in de eerste zin van het vers wordt, na het eerste 
complement van dit predicaat, namelijk שכל ובינה.

In 2 Kronieken 11:22 gebruikt Van den Born een soortgelijke 
oplossing: hier voegt hij een persoonsvorm wilde hij in waar deze 
niet in de brontekst staat: want hem [wilde hij] tot koning verheffen. 
Hierbij lijkt Van den Born, al expliciteert hij dit niet, zich bij Kittel 
aan te sluiten in diens ‘oplossing’ voor deze problematisch infi-
nitief, door namelijk naar Septuaginta te verwijzen en de daarin 
aanwezige persoonsvorm.22

Als laatste voorbeeld uit het commentaar van Van den Born 
neem ik hier een voorbeeld op waarbij hij een voegwoord dat wel 
in de Hebreeuwse brontekst staat, niet opneemt in zijn vertaling. 
Het betreft 2 Kronieken 2:8.

(38) 2 Kron. 2:8

:aElVpAh◊w lwødÎ…g hRnwøb yInSa_rRvSa tˆyA;bAh yI;k bOrDl MyIxEo yIl NyIkDhVl…w

om mij van een grote hoeveelheid hout te voorzien, want 
de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en in-
drukwekkend worden.

Van den Born vertaalt de zin ולהכין לי עצים לרב hier als volgt: om 
mij een groot aantal bomen te bezorgen. Hierbij kiest Van den Born 
ervoor, om precies dat element dat de syntaxis in deze passage zo 
bemoeilijkt, weg te laten, namelijk het voegwoord ו. Door deze 
weglating wordt het mogelijk de zin als lijdendvoorwerpzin te zien 
met een doelinfinitief, een syntactische optie die de Hebreeuwse 
brontekst ons echter niet biedt, juist vanwege dit voegwoord.

Ik concludeer uit bovenstaande alinea’s, dat Bron een scherp 
oog heeft voor de problematische syntaxis van alle in mijn onder-
zoek opgenomen liqtol-vormen, daar hij geen van deze met een 
doelinfinitief vertaalt, tenzij hij door toevoeging of weglating in 

22 Zie (18) en (19) op pagina 28.
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de Hebreeuwse brontekst ingrijpt, waarna een doelinfinitief wel 
een optie wordt. Hoewel een syntactische analyses ontbreekt, is het 
Borns verdienste dat hij in alle gevallen heeft onderkend, dat de 
functie van doelinfinitief voor de desbetreffende l-infinitief door 
de syntaxis van de Hebreeuwse brontekst geen optie is.

§2.7 Japhet (2002, 2003)

De commentaren van Japhet behoren tot de meest gedetailleerde 
en recente commentaren op de boeken Kronieken. Japhet wordt  
derhalve met recht gezien als een van de grootste kenners van 
dit Bijbelboek. Ik zal hier citeren uit de Duitstalige (en meest 
recente) versie.

Uitgaande van de omvang van de beide delen van haar com-
mentaar is het opvallend, dat zij van alle zinnen met een liqtol 
uitsluitend één korte notitie heeft bij twee zinnen uit hetzelfde 
hoofdstuk, namelijk 1 Kronieken 22:5, 12. Japhets analyse van het 
tweede vers is al besproken op pagina 10. Japhets analyse van het 
eerste vers, 1 Kronieken 22:5, zal ik hier kort behandelen.

(39) 1 Kron. 22:5

hÎwhyAl twønVbIl tˆyA;bAh◊w

en de tempel die voor de heer zal worden gebouwd…

Japhet (2002, 358) geeft de vertaling das Haus aber, das yhwh 
gebaut werden soll. In de exegetische analyse van dit vers spreekt 
Japhet (2002, 361) van een nominale zin gevolgd door een aantal 
l-infinitieven. Dit type syntaxis noemt Japhet typisch chronistisch. 
Wat hieronder verstaan moet worden, is mij niet duidelijk.

Wat met name opvalt aan Japhets behandeling van dit vers, is 
dat op geen enkele wijze deze modale persoonsvorm gebaut wer-
den soll wordt toegelicht. Tevens lijkt Japhet (2002, 361) de infini-
tief לבנות te bouwen dezelfde syntactische functie toe te kennen als 
de daarop volgende l-infinitief להגדיל groot te maken. Die laatste 
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is echter een doelinfinitief, die afhankelijk is van de voorafgaande 
zin, wat Japhets analyse weinig plausibel maakt.

Tot slot moet hier vermeld worden, dat Japhet op verschillende 
plaatsen de l-infinitief als doelinfinitief interpreteert en vertaalt, 
terwijl hiervan evidentelijk geen sprake kan zijn. Het betreft de 
infinitieven in: 1 Kronieken 12:34, 2 Kronieken 2:8, 7:17, 8:13, 12:12, 
13:11, 31:10, 36:19. In al deze verzen vertaalt Japhet met zu gevolgd 
door infinitief.

Het mag opvallend genoemd worden, dat in een commentaar 
van de omvang als dat van Japhet geen enkele aandacht is voor een 
opvallend en karakteristiek syntactisch verschijnsel als de liqtol.

§2.8 Knoppers (2004)

Knoppers vertaalt in zijn commentaar de passages met een pro-
blematisch l-infinitief veelal niet met een doelinfinitief. De ver-
talingen die hij aandraagt, laten verschillende strategieën zien, 
om dit ‘probleem’ op te lossen. In enkele gevallen geeft Knoppers 
naast de vertalingen ook de nodige annotaties waarin hij aangeeft, 
hoe hij de l-infinitief in kwestie interpreteert en waarom. Uit deze  
voorbeelden neem ik hier enkele op.

De desbetreffende zin in 1 Kronieken 12:33 vertaalt Knoppers 
als volgt: knowing what Israel should do.

(40) 1 Kron. 12:33

 lEa∂rVcˆy hRcSoÅ¥y_hAm tAoådDl MyI;tIoAl hÎnyIb yEo√dwøy rDkCDÚcˆy yEnV;bIm…w
MRhyIÚp_lAo MRhyEjSa_lDk◊w MˆyAtaDm MRhyEva∂r

uit de stam Issachar, waar men de tekenen des tijds goed 
aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen: 200 
hoofden met hun stamgenoten onder hun bevel;

Voor de twee zinnen in 12aβ, לדעת מה יעשה ישראל, verwijst Knop-
pers naar §124p uit de grammatica van Jouon-Muraoka en stelt 
hij The inf. continues a preceding verb. Volgens Knoppers zou dit 
voorafgaande werkwoord in dit vers יודעי zijn. Dit is echter pro-
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blematisch, daar dit participium in de status constructus staat in 
de woordgroep יודעי בינה לעתים, waardoor het een nominale in 
plaats van een werkwoordelijke functie heeft. De oplossing die 
Knoppers voorstelt moet derhalve als syntactische onmogelijk 
bestempeld worden.

Jouon-Muraoka stelt in §124p dat een l-infinitief een partici-
pium kan voortzetten:

In some cases the infinitive with ל preceded by ו 
continues a preceding verb (or nominal clause) and 
virtually has the value of a finite form.

Het deelwoord uit Jer. 44:1923 dat in deze grammatica als voor-
beeld wordt gegeven, heeft echter niet een nominale maar een 
werkwoordelijke functie, wat maakt dat de syntaxis van dit voor-
beeld niet goed te vergelijken is met de syntaxis van 1 Kronieken 
12:33. Met de verwijzing naar de §124p maakt Knoppers wel dui-
delijk – dit doet hij overigens in zijn vertaling ook – dat hij van 
mening is dat de vorm לדעת geen doelinfinitief kan zijn.

Evenals Kittel, die opmerkte dat het voegwoord ו in 2 Kronie-
ken 7:17 storend is, geeft Knoppers aan dat dit voegwoord proble-
matisch is in het geval van 1 Kronieken 12:34.

(41) 1 Kron. 12:34

PRlDa MyIÚvImSj hDmDjVlIm yElV;k_lDkV;b hDmDjVlIm yEk√rOo aDbDx yEaVxwøy N…wlUb◊ΩzIm
:bElÎw bEl_aølV;b rOdSoAl◊w 

uit de stam Zebulon: 50.000 man parate troepen, uitge-
rust met allerlei soorten wapens, vechtlustig en vastbera-
den;

Knoppers stelt dat mt de lectio difficilior is maar dat hij deson-
danks het voegwoord, in navolging van de Septuaginta, weglaat. 
Knoppers vertaalt de woordgroep ולעדר בלא לב ולב met to assist 
David with single-mindedness. Door de weglating van het voeg-

23 Het deelwoord מקטרים in וכי אנחנו מקטרים למלכת השמים ולהסך לה נסכים.
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woord ו lijkt de mogelijkheid te ontstaan, deze hele zin als com-
plement van 1 Kron. 12:24a te beschouwen.

(42) 1 Kron. 12:24

bEsDhVl hÎnwørVbRj dyIw∂;d_lAo …waD;b aDbD…xAl X…wlDjRh yEva∂r yérVÚpVsIm hR;lEa◊w

:hDwh◊y yIpV;k wyDlEa l…waDv t…wkVlAm

Dit zijn de aantallen van de bewapende krijgers die zich in 
Hebron bij David voegen om Sauls koningschap op hem 
over te dragen, zoals de heer had beschikt

Na dit vers volgt een lange opsomming die zich over vele ver-
zen uitstrekt. Deze verzen vormen individueel de elementen van 
de opsomming en zijn als zodanig ook geen complementen bij 
het predicaat באו uit vers vierentwintig. Dit complement wordt 
namelijk, en wel in infiniete vorm, al in 12:34b geplaatst: להסב 
 Dit maakt het weinig plausibel, zo niet .מלכות שאול אליו כפי יהוה
syntactisch onmogelijk, om de ingebedde zinnen ולעדר בלא לב ולב  
uit 12:34 als complement van het predicaat באו uit 12:24 te lezen. 
Zouden we deze interpretatie wel willen aanhouden, juist dan is 
het in mt aanwezige voegwoord ו noodzakelijk. Deze zou dan 
immers het infinitivale complement ולעדר בלא לב ולב uit 12:34 op 
hetzelfde syntactische niveau plaatsen als het eerste infinitivale 
complement in 12:24 להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה.

Als laatste voorbeeld van de aandacht die Knoppers heeft voor 
de problematische l-infinitieven in Kronieken behandel ik zijn 
annotaties bij 1 Kronieken 22:12.

(43) 1 Kron. 22:12

tårwø;t_tRa rwømVvIl◊w lEa∂rVcˆy_lAo ÔK◊…wAxyIw hÎnyIb…w lRkEc hÎwh◊y ÔKV;l_NR;tIy JKAa

:ÔKyRhølTa hDwh◊y 

Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal 
schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de 
wetten van de HEER, je God, zult naleven.
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Knoppers vertaalt deze zin als volgt: you may observe the Torah 
of Yhwh your God. Bij de Textual Notes gaat Knoppers nader in 
op de syntactische problemen in rondom deze zin.

Again, the syntax is difficult. … The precise rela-
tionship of the clause to the two previous clauses…
is disputed.

Opvallend is dat Knoppers hier niet opnieuw analyseert in over-
eenstemming met §124p uit Jouon-Muraoka, zoals hij dat wel 
deed in zijn commentaar op 1 Kronieken 12:33.24 In plaats daarvan 
beroept Knoppers zich op de studie van Kropat:

Kropat (§7,2) argues that when the inf. (with l-) fol-
lows a finite verb, the inf. may be translated with a 
personal subject.

Zowel deze passage uit Kropat, als de genoemde paragraaf uit de 
grammatica van Jouon-Muraoka, stellen feitelijk dat de morfo-
logische kenmerken van de desbetreffende vorm duiden op een 
l-infinitief, maar dat de morfosyntactische eigenschappen ervan 
die van een persoonsvorm zijn, inclusief de soorten subjecten en 
objecten alsmede de positie ervan.

Knoppers heeft, zeker voor een hedendaags commentaar, zeer 
veel aandacht voor problematische syntactische aspecten van de 
l-infinitief in het Hebreeuws van het boek Kronieken. Hij onder-
kent de problemen, zoals blijkt uit zijn vertalingen. Bovendien 
beschrijft en analyseert hij deze problematische vorm in zijn (Tex-
tual) Notes. Hoewel Knoppers op verschillende plaatsen verwijst 
naar literatuur over de syntaxis van de l-infinitief, ontbreekt het 
aan een integrale aanpak van deze vormen en komt hij niet tot 
een verklaring ervan. Voor de overige passages, die ik hier niet 
heb opgenomen, verwijs ik naar zijn commentaar.

§2.9 Overige moderne commentaren

Ik heb in deze paragraaf, dat moge duidelijk zijn, niet alle com-

24 Zie pagina 41.
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mentaren op het boek Kronieken kunnen behandelen. Dit zou niet 
alleen een geheel zelfstandige studie vereisen, maar het zou, en dat 
is belangrijker, weinig toevoegen aan de problemen waarvoor dit 
onderzoek zich gesteld weet, namelijk een filologische analyse van 
syntactische problemen als ook de morfologische eigenschappen 
van l-infinitieven in het Hebreeuws van het boek Kronieken, die 
niet als infinitief functioneren, maar als persoonsvorm. Dit geldt 
temeer voor de commentaren die in (met name de tweede helft 
van) de twintigste eeuw zijn verschenen.
De commentaren van Slotki (1952), Meyers (1965), Michaeli (1967), 
Ackroyd (1973), Williamson (1982), De Vries (1989), Willi (1991–
2009) en de Nederlandstalige van Beentjes (2002) en Beentjes 
(2006) zijn één voor één zeer rijke commentaren met hun eigen 
accenten in het onderzoek naar het boek Kronieken. Juist door de 
verschuivingen van vragen, de paradigm shifts, de veranderende 
onderzoeksmethoden en onderzoeksperspectieven, accentueren 
deze commentaren andere aspecten van de literaire tradities van 
het oude Israël en veranderen in sterke mate de perspectieven op 
literatuur, op tekst en op ontstaansgeschiedenis en receptiege-
schiedenis ervan. Hierdoor geraken vragen naar de taal van het 
boek op de achtergrond. Vragen die in de oudere, veelal negen-
tiende of vroeg twintigste-eeuwse commentaren wel van groot 
belang waren, vanuit een sterker, soms wellicht eenzijdig, filolo-
gisch perspectief. Toch is het juist deze laatste categorie van com-
mentaren die bij het voorliggende onderzoek van groot belang is.

§2.10 Conclusies bij de commentaren

De commentaren die ik in deze paragraaf heb behandeld, geven 
blijk van een bijzondere aandacht voor de problematische passa-
ges met l-infinitieven in het Hebreeuws van het boek Kronieken 
die in deel III nog zeer gedetailleerd geanalyseerd en besproken 
zullen worden. Een groot deel van deze commentaren laat in ver-
taling en regelmatig ook in de annotaties bij deze passages zien, 
dat de exegeet de syntactische problemen ten volle onderkent.

Een belangrijk aspect dat ontbreekt, is gelegen in een verkla-
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ringsmodel dat de klassieke filologie vanzelfsprekend vreemd is. 
Voor zover over een filologische ‘methode’ gesproken kan worden, 
heeft deze het karakter van een trial-and-error wijze van analyse-
ren van teksten en talige data. Het doel hiervan is niet zozeer het 
bieden van een overkoepelende verklaring, of zelfs maar van een 
verklaring van individuele vindplaatsen van de desbetreffende fe-
nomenen. In modern jargon geformuleerd, kan gezegd worden dat 
de filologie zich hooguit voor de eis van een descriptive adequacy 
geplaatst zag, terwijl van een explanatory adequacy geen sprake 
is. Hierbij is het doel gelegen in het goed beschrijven van wat van 
vindplaats tot vindplaats van een bepaald talig fenomeen het geval 
is. Verklaren waarom dit het geval is, of hoe zich dit verhoudt tot 
andere talige gegevens, is hierbij niet aan de orde.

Eerst met de intrede van de moderne taalkunde in de tweede 
helft van de twintigste eeuw is hier grote verandering in gekomen. 
Beschrijven alleen volstaat niet meer binnen dit paradigma. Talige 
gegevens moeten binnen een verklarend model geanalyseerd wor-
den en binnen dit kader waar nodig ook oorzakelijk met andere 
talige fenomenen in verband gebracht kunnen worden. Het in het 
voorliggende onderzoek gehanteerde principles and parameters 
model kan, mijns inziens, aan deze eis van explanatory adequacy 
wel voldoen. En precies hierin ligt ook de aanvulling van dit on-
derzoek ten opzicht van de oudere filologie. Deze laatste bevat 
echter, zo bleek ook in deze paragraaf, een schat aan tekstuele en 
talige gegevens, die onmisbaar is voor willekeurig welke heden-
daagse methode en daarin is mijns inziens ook nochtans haar 
waarde gelegen.

Zo gesteld blijkt modern taalkundig onderzoek complementair 
ten opzichte van de filologie, waarbij die laatste onmisbaar is en 
blijft, juist wegens de grote beschrijvingskracht ervan, waarbij een 
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hedendaags taalkundig perspectief aanvullend kan zijn om deze 
grote hoeveelheden data systematisch te verklaren.

§3 De liqtol in grammaticaal onderzoek

Na de bestudering van de commentaren op het boek Kronieken 
zal ik in deze paragraaf het onderzoek naar de syntaxis van het 
Hebreeuws van het boek Kronieken aan een kritische analyse on-
derwerpen. Over het Hebreeuws van Kronieken is veel, zeer veel 
geschreven en derhalve zal ik hier niet uitsluitend de grammatica’s 
behandelen maar ook een aantal belangrijke monografieën over 
de taal van het boek alsmede enkele detailstudies over specifieke 
syntactische aspecten van het door de auteur(s) van het boek ge-
bruikte Hebreeuws. Zoals zal blijken, moeten conclusies over de 
taal van het boek Kronieken hun weerslag hebben op het geheel 
van de Kronieken exegese, daar de analyses van het Hebreeuws 
van het boek een fundamentele invloed hebben gehad op de voor-
gestelde historische plaatsing van het boek en op de verhouding 
van dit boek tot andere jongere boeken in het Oude Testament.

De paragraaf verschilt in die zin ten opzichte van de voor-
gaande, dat ik me hier niet zal beperken tot de in Kronieken ge-
attesteerde verzen met liqtol. Wat mij hier interesseert is de mate 
waarin grammaticaal onderzoek de liqtol herkent, beschrijft en 
deze vorm vervolgens tracht te verklaren.

Vanzelfsprekend kan niet alle Hebreeuwse grammaticale on-
derzoek hier behandeld worden, maar zal een beargumenteerde 
keuze gemaakt moeten worden. De argumenten voor het opne-
men van specifieke grammaticale studies berust niet uitsluitend 
op omvang, maar is tevens gebaseerd op de wijze waarop het 
onderzoek de syntaxis van de infinitivus constructus behandelt. 
De wijze van behandeling van de infinitief is niet alleen gemeten 
in aantallen pagina’s maar ook in de mate waarin een publicatie 
specifieke eigenschappen van infiniete syntaxis weet te vermelden. 
De grammatica’s en studies die ik derhalve hier behandel zijn in 
chronologische volgorde: Ewald (1863), Driver (1881), Davidson 
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(1896), König (1897), Kropat (1909), Cowley (1910), Bergsträßer 
(1926), Soisalon-Soininen (1972), Van Bekkum (1983), Qimron 
(1986), Waltke-O’Connor (1990), Meyer (1992), Schneider (1993), 
Kieviet (1997), Jenni (2000), Van Peursen (2004) en Joüon-Mu-
raoka (2000, 2006).

§3.1 Ewald (1863)

Hoewel Ewald (1863) geen substantiële aspecten van afwijkend 
gebruik van de infinivus constructus behandelt, dient deze om-
vangrijke negentiende-eeuwse grammatica hier opgenomen te 
worden omdat Ewald hiermee grote invloed heeft gehad op de 
verdere ontwikkeling van Hebreeuwse grammatica’s. Daarnaast 
is een aantal in dit onderzoek te behandelen functionele aspec-
ten van de infinitief in aanzet al zichtbaar in Ewalds grammatica.

Vooraleerst dient opgemerkt te worden dat Ewald (1863, 597), 
evenals alle grammatica’s van later datum, veronderstelt dat de 
infinitivus constructus niet is gemarkeerd met tense en dat deze 
infinitief geen onderwerp zou hebben:

Denn er spricht den ganz nackten begriff eines 
verbalstammes aus sowol ohne bezeichnung von 
person und zeit ohne welche das verbum nicht seyn 
kann, alsauch ohne vorzüglich eine person als trä-
gerin der handlung zu setzen wie das particip thut.

Zoals later in dit hoofdstuk, alsook in deel II, zal blijken, is 
dit een onhoudbare aanname. De infinitivus constructus heeft 
wel degelijk een onderwerp en een deel van de infinitieven is bo-
vendien gemarkeerd met een tense feature.25 Grammatica’s die 
zijn geschreven in een tijd waarin moderne taalkundige metho-
des nog geenzins een feit waren, is dit vanzelfsprekend niet als 
tekortkoming aan te merken. Het feit dient echter genoemd te 
worden, daar vele grammatica’s na Ewald ook dit standpunt ten 
aanzien van de infinitivus constructus innemen, zelfs wanneer 

25 De in deel II te bespreken control infinitive heeft wel degelijk, zo blijkt uit 
taalkundig onderzoek, een tense feature.
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het gebruik van de infinitief reden geeft om te veronderstellen 
dat er wel degelijk sprake is van een onderwerp en een specifieke 
werkwoordelijke tijd.

Opvallend is dat Ewald (1863, 597) hier meldt, dat er sprake is 
van freier gebruik van de infinitief in de jongere boeken van het 
Oude Testament: Den infin. inderthat freier zu gebrauchen fan-
gen auf eine merkwürdige weise erst die Spätesten an. Waaruit dit 
vrije gebruik zou moeten bestaan of wat het vrije aan dit gebruik 
is, wordt door Ewald niet beschreven. Wanneer de door Ewald 
(1863, 596) ter illustratie van het vrije gebruik van de infinitief 
opgenomen voorbeelden nader worden bekeken, dan blijkt het 
bovendien om een diversiteit aan functionaliteiten te gaan. De 
infinitieven in Est. 1:7, 1 Kronieken 23:31 en 2 Kronieken 24:14 
moeten als nominaal gebruikte infinitieven gelezen worden, terwijl 
de infinitief in 2 Kronieken 3:3 een finale infinitief is. Daarnaast 
neemt Ewald echter een aantal infinitieven op, waarvan met recht 
afwijkende syntaxis verondersteld moet worden. Dit betreft de 
infinitieven van de stam יחׂש Hitpael. Deze is 16 keer geattesteerd 
in en wel uitsluitend in Ezra (tweemaal in hoofdstuk 8), Nehemia 
(eenmaal in hoofdstuk 7) en in Kronieken.26 Ik zal hier niet ingaan 
op deze zeer specifieke vorm en voor filologische en exegetische 
details verwijs ik naar Beentjes (1999). De voorbeelden, zoveel 
is duidelijk, die Ewald opneemt ter illustratie van het door hem 
veronderstelde vrije gebruik van de infinitivus constructus in de 
jongste boeken van het Oude Testament zijn van een dusdanige 
diversiteit aan syntactische functies, dat hieruit geen conclusie 
getrokken kan worden met betrekking tot Ewalds inzichten met 
betrekking tot afwijkende functies van de infinitivus constructus.

In een ander deel van Ewalds grammatica wordt wél aandacht 
besteed aan het gebruik van de infinitivus constructus als per-
soonsvorm. Dit echter op geheel impliciete wijze. Zo stelt Ewald 
(1863, 693) dat de infinitief voorafgegaan door ל de functie van 
een finiete bijzin met dat of zodat kan hebben. Dit type syntaxis 
zou echter ook als equivalent van het Latijnse gerundium op -ndo 

26 Ezra 8:1, 3; Neh. 7:5; 1 Kron. 4:33; 5:1, 7; 7:5, 7, 9, 40; 9:22; 2 Kron. 12:15; 31:16, 
17, 18, 19. Daarnaast komt het nog tweemaal als participium voor in Ezra 2:62; 
Neh. 7:64 en tweemaal als qtl in 1 Kron. 5:17; 9:1



50

beschouwd kunnen worden. Als voorbeeld zal ik hier 1 Kronieken 
12:9 opnemen, een zin die door Ewald als voorbeeld ter illustratie 
van het hier beschreven type infinitief wordt opgenomen.27

(44) 1 Kron. 12:9

rEhAmVl MyîrDhRh_lAo MIyaDbVxIk◊w

…en snel als gazellen in de bergen.

Ewald (1863, 693) vertaalt hier met sie waren gleich Gazellen festi-
nando (an eilen). Het moge duidelijk zijn dat het ad hoc voorstel 
om deze l-infinitief met een participium te vertalen niet alleen 
geen recht doet aan de Hebreeuwse taal, maar ook descriptief 
niet volstaat. Klassiek Hebreeuws laat een zeer divers gebruik van 
deelwoorden zien en een constructie zoals impliciet in Ewalds 
vertaling en analyse aanwezig was, zeer wel mogelijk geweest met 
een participium. Het voorstel schiet aldus te kort met betrek-
king tot verschillende eisen die aan een moderne grammaticale 
analyse gesteld mogen worden en kan derhalve niet zonder meer 
overgenomen worden.

Het gebruik van de l-infinitief als persoonsvorm door Ewald 
(1863, 693) vergeleken met het Duitse daß, sodaß, wordt niet nader 
toegelicht of uitgewerkt in dat deel (§280) van zijn grammatica. 
Op twee andere plaatsen echter wordt het gebruik van de infinitief 
als persoonsvorm eveneens besproken, zij het ook daar impliciet. 
In §351 behandelt Ewald de infinitiefzin met het voegwoord ו en 
aan het hoofd en in §337 stelt Ewald voor, bepaalde infinitiefzin-
nen met het finale nevenschikkend voegwoord damit als finiete 
zin te interpreteren. Van eerstgenoemde zal ik een door Ewald 
opgenomen voorbeeld kort presenteren en analyseren in (47). 
Van laatstgenoemde geeft Ewald twee voorbeelden waarvan ge-
heel niet duidelijk is, hoe Ewald deze zinnen analyseert. In §337b 
behandelt Ewald finale zinnen, waarvoor het imperfectum, de 
yqtl, als meest geëigend wordt gezien. Wanneer echter, zo stelt 
Ewald (1863, 813), de finale bijzijn minder sterk verbonden is met 

27 Ewald (863, 693) meldt deze zin als 1 Kron. 12:8.
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de hoofdzin, dan volstaat het gebruik van een l-infinitief. De twee 
voorbeelden, 2 Sam. 4:10 en 2 Kronieken 26:15 bevatten complexe 
zinnen. In beide gevallen maakt Ewald niet inzichtelijk waarom 
deze attestaties als exemplarische zinnen van het gebruik van de 
l-infinitief als persoonsvorm in een finale bijzin zou zijn. Ik zal 
beide voorbeelden hier opnemen.

(45) 2 Sam. 4:10

h∂rOcV;b wøl_yI;tItVl rRvSa

…dat was het bodeloon dat ik hem heb gegeven.

Deze infinitief moet, zo blijkt uit de morfologie van het suffix als 
nominaal gebruikte infinitief (mijn geven) opgevat worden. Een 
interpretatie van deze infinitief als finitie zin met het nevenschik-
kend voegwoord opdat, is niet alleen niet dwingend, maar zelfs 
apert foutief.

Het door Ewald opgenomen voorbeeld uit Kronieken heeft 
bovendien de moeilijkheid dat het desbetreffende vers drie in-
finitieven bevat, waarbij Ewald niet aangeeft om welke infinitief 
het hem te doen is.

(46) 2 Kron. 26:15

MyIl∂;d◊gI;mAh_lAo twøyVhIl bEvwøj tRbRvSjAm twønObVÚvIj MÊAlDv…wryI;b cAoA¥yÅw
qwøj∂rEmVl_dAo wømVv aEx´¥yÅw twølOd◊…g MyInDbSaDb…w MyI…xIjA;b awøryIl twø…nIÚpAh_lAo◊w

:qDzDj_yI;k dAo rEzDoEhVl ayIlVpIh_yI;k

In Jeruzalem liet hij op de torens en de hoeken van de 
stadsmuur vernuftige verdedigingswerktuigen neerzetten, 
waarmee pijlen en grote stenen konden worden afgescho-
ten. Uzzia’s gezag reikte tot ver over de grenzen, want met 
wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder 
uitgebreid.

De eerste twee hier gebruikte infinitieven, להיות en לירוא, kun-
nen als standaard finale l-infinitief, om te zijn respectievelijk om 
te schieten, gelezen worden. De syntactische context van laatste 
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infinitief is complexer, maar dit wordt veroorzaakt door de voor-
afgaande, adverbiaal gebruikte qtl Hifil van de stam פלא. Ook hier 
is niet duidelijk waarom er sprake van een finiete zin met damit 
sprake zou moeten zijn.

Ewald (1863, 840) is van groter belang voor het onderzoek naar 
de liqtol dan voorgaande voorbeelden. Aan het einde van §351, een 
paragraaf over voegwoorden, bespreekt Ewald de infinitiefzin met 
het voegwoord ו en aan het hoofd waarbij de infinitief volgens 
hem een finiete functie heeft. Ewald (1863, 840) merkt in dit ka-
der op: Auch fängt der inf. c. mit ל an in flüchtiger sprache so das 
verbum fortzusetzen. De functies van dit type syntaxis omschrijft 
Ewald als volgt:

Am frühesten setzt sich so das verbum in dieser leich-
ten weise durch den inf. mit -ו und fort wo weiter zu 
beschreiben ist was getan werden müsse … oder wo 
ein zustand weiter zu schildern ist.

Ewald beschrijft hiermee feitelijk een modaliteit van obligatie, 
een modaliteit die, zoals zal blijken in het voorliggend onderzoek, 
een regelmatig geattesteerd aspect van de liqtol betreft. Dit type 
syntaxis, zo stelt Ewald, komt voor in informeel taalgebruik. Of 
deze conclusie correct is, kan vanzelfsprekend niet beoordeeld 
worden, daar geheel niet duidelijk is waar de grens ligt tussen een 
meer literaire, verheven stijl en informeel taalgebruik, temeer daar 
dit voor een taal als klassiek Hebreeuws waarschijnlijk geheel niet 
te achterhalen is.

Hoewel Ewald dit gebruik van de infinitief met ו en mijns in-
ziens correct als een specifiek type syntaxis behandelt, waarmee 
deze grammatica  bewijst opvallend veel oog voor detail hebben, 
blijft zijn beschrijving steken in een algemene constatering van 
het feit als zodanig. Ook komt de vraag naar finiet gebruik van 
een infinitief niet op. Voor Ewald (1863) geldt, en dit is, zoals nog 
zal blijken, tekenend voor het merendeel van de grammatica’s 
voorzover deze oog hebben voor dit syntactische fenomeen, dat 
de behandeling van de finiet gebruik van de l-infinitief zich op een 
taxonomisch niveau voltrekt. Ik zal hier een voorbeeld opnemen 
uit Ewald dat volgens mij als exemplarisch voor deze tendens kan 
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gelden. Dit is met name interessant daar de passage uit Kronieken 
een parallel heeft in Koningen met een andere syntaxis, juist waar 
het de infinitief betreft.

(47) 2 Kron. 7:17

 rRvSa lOkV;k twøcSoAl◊w ÔKyIbDa dyIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w
ÔKyItyˆ…wIx

En wat jezelf betreft, als je mij toegewijd blijft, zoals je va-
der David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag…

De nbv vertaalt hier met een nevenschikkend voegwoord als en 
geeft daarmee de zin een irrealis modaliteit. Bovendien wordt de 
zin finiet vertaald. Zoals in het taalkundige deel II van het hier 
gepresenteerde onderzoek zal blijken, is een voegwoord aan het 
hoofd van de zin, in dit geval ו en, een criterium op basis waar-
van in veel gevallen een standaard syntaxis van de l-infinitief, die 
van een doelinfinitief met te, kan worden uitgesloten. Dit heeft 
bovendien eveneens gevolgen voor het type onderwerp dat in dit 
type infinitiefzin aanwezig is.
Het parallelle vers bij 2 Kronieken 7:17 in 1 Koningen 9:4 ver-
toont een belangwekkend verschil ten opzichte van het vers in 
Kronieken.

(48) 1 Kon. 9:4

twøcSoAl rRvOyVb…w bDbEl_MDtV;b ÔKyIbDa dIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w
ÔKyItyˆ…wIx rRvSa lOkV;k

En wat jezelf betreft, als jij mij met heel je hart oprecht 
toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles 
doet wat ik je opdraag…

Door het ontbreken van het voegwoord ו en aan het hoofd van de 
infinitiefzin is een ander type syntaxis mogelijk. Dit betreft een 
infinitiefzin zoals deze in hedendaags Nederlands als door te infi-
nitief bekend is, namelijk een redegevende zin. De nrsv vertaalt 
hier equivalent met een gerund doing, een werkwoordelijke vorm 



54

waarvoor nrsv overigens ook kiest in 2 Kronieken 7:17, waarbij 
met betrekking tot deze laatste dus het voegwoord wordt wegge-
laten. Een weergave waarmee de syntactische problematiek wordt 
ontkend. De nbv vertaalt zowel de versie in Koningen als die in 
Kronieken op dezelfde wijze, wat vanzelfsprekend geen recht doet 
aan het verschil tussen beide versies.

Tot slot moet hier Ewalds positie met betrekking tot de aan de 
infinitief voorafgaande ל behandeld worden. Ewald (1863, 599) ziet 
het element ל als reguliere prepositie, en deze dient volgens Ewald 
zur algemeinen unterordnung eines nennwortes. Door deze verbin-
ding van ל en infinitief is een syntactisch subtype van de infiniti-
vus constructus ontstaan. Dit subtype functioneert volgens Ewald 
overeenkomstig de Latijnse gerundium in de ablativus of accusa-
tivus op -ndo respectievelijk -ndum, het Latijnse participium op 

-ndus, danwel overeenkomstig de participia van noodzakelijkheid,28 
zoals deze uit het Sanskriet en Grieks bekend zijn. Ewald spreekt 
in dit kader van ein besonderer verbal-modus.

Problematisch hierbij is evenwel dat Ewald (1863, 599–600), 
om de syntaxis van dit subtype te illustreren, voorbeelden van 
infinitivale constructies geeft waarin het werkwoord היה zijn of 
de prepositie עם met wordt gebruikt. In dit type syntaxis moet in 
veel gevallen echter veeleer over twee zinnen worden gesproken, 
waarbij de functie van de infinitief met name wordt bepaald door 
het element היה dan wel door het voorzetsel in de voorafgaande 
zin. De modaliteit van de l-infinitief die Ewald expliciet noemt 
zijn moeten, kunnen, mogen.29

Ewald stelt 2 Kronieken 20:6 als voorbeeld van een modaliteit 
die hij categoriseert als kunnen, moeten en hij doet dit evenzo (in 
een opsomming van voorbeelden van een modaliteit van mogen, 
kunnen) met Recht. 1:19. Zoals echter blijkt in (49) en in (50) is 
de syntaxis in beide passages van geheel andere aard. In 2 Kronie-
ken 20:6 kan de infinitief als gesubstantiveerde infinitief gelezen 
worden.

28 Deze drukken een modaliteit van zullen of moeten uit.
29 Ewald geeft ook Jer. 51:49 als voorbeeld. Deze infinitiefzin wordt in het 
voorliggende onderzoek besproken in (68).
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(49) 2 Kron. 20:6

bE…xÅyVtIhVl ÔKV;mIo NyEa◊w

niemand kan zich tegen u verzetten

Deze zin wordt door Ewald (1863, 600) echter vertaald met es ist 
nicht zu bestehen. Dit parafraseert hij vervolgens met mann kann 
nicht bestehen vor dir. Hoewel, zoals nog zal blijken, de liqtol in 
veel gevallen inderdaad gemarkeerd is met een modaliteit van kun-
nen of moeten, moge het duidelijk zijn dat Ewalds voorstel hier ad 
hoc is. Zeer waarschijnlijk is de l-infinitief in dit vers namelijk een 
nominale constituent.30 Voor details van zinnen met het partikel 
.is niet verwijs ik naar §160 in Joüon-Muraoka (2006) אין

Het tweede voorbeeld betreft de zin in Rechteren 1:19. Dit voor-
beeld komt uit een syntactische context die geheel niet te verge-
lijken is met die van 2 Kronieken 20:6 in (49).

(50) Recht. 1:19

qRmEoDh yEbVvOy_tRa vyîrwøhVl aøl yI;k

…maar het lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te 
verdrijven…

De infinitief in Recht. 1:19 betreft geen doelinfinitief. De zin heeft 
een voegwoord כי want, maar aan het hoofd en de l-infinitief 
wordt bovendien genegeerd door de negatie לא niet, een negatie 
die persoonsvormen negeert. Aspecten die control syntax uitslui-
ten. Interessant is te zien hoe twee vertalingen dit problematische 
vers weergeven. De nbv biedt een ‘oplossing’ waarbij een hele 
zin, het lukte niet, wordt ingevoerd. Een zin die de Hebreeuwse 
grondtekst niet heeft. nrsv geeft correcter weer en vertaalt met 
een modale zin met persoonsvorm, but could not drive out the 
inhabitants of the plain. Laatst genoemde vertaling doet aldus 
meer recht aan het feit dat dit geen standaard l-infinitief betreft 
maar een liqtol.

30 Zie bijvoorbeeld ook Jes. 1:15 לבך אין אתי ‘jouw hart is niet bij mij’.
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Ewald illustreert, zoals blijkt uit de twee hierboven behandelde 
voorbeelden, zijn modale infinitiefzinnen dus met infinitieven uit 
syntactisch zeer diverse contexten, waardoor niet inzichtelijk is 
wat het element is, dat gemarkeerd is met deze modaliteit, dan 
wel de infinitief dan wel een ander element. Dit neemt niet weg 
dat Ewald (1863, 599–600) een groot aantal exempels bevat dat 
infinitieven betreft waarin inderdaad geen sprake kan zijn van 
een standaard l-infinitief.

Ewald (1863) behoort tot een van de belangrijkste grammatica’s 
van de negentiende eeuw. De bestudering van de Hebreeuwse taal 
als een (levend) organisme is voor zijn tijd geheel nieuw.. In de 
verschillende edities die vanaf 1844 verschenen, is zeer veel aan-
dacht voor kleine details en zijn er aanzetten, vanuit de idee van 
taal als organisme, tot een beschrijving van historische ontwikke-
ling van de Hebreeuwse taal. Dit blijkt ook uit de behandeling van 
de infinitivus constructus en de syntaxis van deze werkwoordelijke 
vorm. Met betrekking tot de behandeling van de syntaxis van de 
l-infinitief moet echter eveneens geconcludeerd worden, en dit 
ondanks Ewalds scherpe oog voor kleine syntactische details, dat 
deze grammatica niet in staat is afwijkend, dat wil zeggen finiet, 
gebruik van de infinitief consistent te beschrijven te en analyseren. 
Ewald is, dit blijkt uit zijn voorbeelden alsmede uit zijn vertalingen, 
niet ignorant ten aanzien van bijzondere syntactische functies van 
de l-infinitief, maar in zijn grammatica beschouwt hij deze vorm 
toch zonder meer – en daarin is Ewald traditioneel te noemen – als 
infinitief. In Ewald (1863) ontbreekt het aan een integrale analyse 
of zelfs maar een beschrijving van het (modaal) finiete gebruik 
van de infinitivus constructus.

Het in deze korte analyse van Ewald (1863) geschetste beeld 
zal paradigmatisch blijken te zijn voor een zeer groot deel van 
alle grammatica uit negentiende en twintigste eeuw. Er is zeer 
veel aandacht voor details en elk detail is veelal voorzien van een 
groot aantal voorbeelden, maar analytisch blijven de grammatici 
steken op het niveau van een taxonomie.
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§3.2 Driver (1881)

Drivers klassieke studie A Treatise on the Use of Tenses in Hebrew 
and Some other Syntactical Questions uit 1881 bevat een voor het 
voorliggende onderzoek belangrijke paragraaf over de infiniti-
vus constructus en de morfosyntactische eigenschappen ervan. 
In §202–§207,31 getiteld Some Uses of the Infinitive with Lamed, 
neemt Driver een tiental passages met l-infinitief op, waarvan hij 
stelt dat deze niet als een standaard doelinfinitief fungeren. Het 
betreft de volgende verzen: 1 Kronieken 5:1; 15:2; 22:5; 2 Kronieken 
7:17; 8:13; 11:22; 12:12; 19:2; 30:9; 36:19.

In §202 (2) behandelt Driver de l-infinitief voorafgegaan door 
de negatie לא. Hier neemt Driver 1 Kronieken 5:1 en 15:2 op. Beide 
vertaalt Driver met een persoonsvorm. In 1 Kronieken 5:1 vertaalt 
hij de woordgroep ולא להתיחש לבכרה  met and he could not be 
reckoned for the birthright en in 1 Kronieken 15:2 vertaalt hij לא 
.met must not לשאת

In §204 spreekt Driver over een zogenaamde periphrastic future, 
waarbij de l-infinitief the sole predicate vormt. Hierbij staat het 
onderwerp van de zin vóór de infinitief, zo stelt Driver. In dit type 
syntaxis is sprake van an inevitable sequence, or obligation. Deze 
observatie komt in belangrijke mate overeen met de observaties 
die ik in mijn onderzoek zal doen. De passages met liqtol hebben 
in vele gevallen een modale persoonsvorm, waarbij veelal sprake 
is van een modaliteit van moeten of willen.

In deze categorie neemt Driver eveneens 1 Kronieken 22:5 op

(51) 1 Kron. 22:5

 lyî;d◊gAhVl hÎwhyAl twønVbIl tˆyA;bAh◊w JK∂rÎw rAoAn yˆnVb hOmølVv dyˆw∂;d rRmaø¥yÅw
dyIw∂;d NRkD¥yÅw wøl aD…n hÎnyIkDa twøx∂rSaDh_lDkVl t®rRaVpItVl…w MEvVl hDlVoAmVl

:wøtwøm yEnVpIl bOrDl 

David dacht namelijk bij zichzelf: Mijn zoon Salomo is 
nog jong en onervaren, en de tempel die voor de HEER zal 
worden gebouwd moet zo groots en indrukwekkend wor-

31 Dit is sectie 2 van appendix 5.
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den dat hij over de hele wereld geroemd en bewonderd 
wordt. Laat ik daarom vast voorbereidingen treffen. Dus 
trof David voor zijn dood nog een groot aantal voorberei-
dingen.

De infinitief לבנות vertaalt Driver must be built so as to etc. Hoewel 
Driver het onderwerp van deze zin niet noemt of behandelt bij dit 
door hem gegeven voorbeeld, blijkt uit de alinea over de positie 
van het onderwerp aan het begin van §204, dat Driver veronder-
stelt dat de direct aan de infinitief לבנות voorafgaande dp32 הבית 
het huis als onderwerp van de zin fungeert.33

Naast de periphrastic future kan er volgens Driver ook sprake 
zijn van een past time. Hieronder rekent hij 1 Kronieken 9:25 en 
2 Kronieken 8:13; 11:22; 12:12; 36:19. In 2 Kronieken 11:22 vertaalt 
hij de woordgroep כי להמליכו  met for (it was his purpose) to make 
him king, en in 12:12 vertaalt hij ולא להשחית לכלה  met and was no 
longer for destroying utterly.

Als voorbeeld van een vraagzin gebruikt Driver 2 Kronieken 
19:2 waarbij hij הלרשע לעזר vertaalt met een modale persoonsvorm 
wilt thou help the wicked.

In §206 stelt Driver dat de infinitief ook een persoonsvorm 
uit de er direct aan voorafgaande zin kan voortzetten, waarbij de 
werkwoordelijke tijd en modus volgens hem als volgt functione-
ren: the particular sense to be assigned to it being determined by 
the mood of that verb, but generally the presence of some aim or 
purpose. Uit Kronieken gebruikt Driver voor dit type syntaxis 2 
Kronieken 30:9 als voorbeeld, waarbij hij de zin ולשוב לארץ הזאת 
vertaalt met een persoonsvorm and will be for returning.

Driver observeert nauwkeurig dat de syntaxis van een aantal 
infinitieven in Kronieken en in andere boeken niet de standaard-
functie van doelinfinitief hebben. Van de 34 l-infinitieven die in 
het voorliggende onderzoek als liqtol worden gecategoriseerd, 

32 De woordgroep dp staat voor determiner phrase en betreft een nominale 
constituent met een lidwoord als hoofd van de woordgroep, zoals bijvoorbeeld 
het huis.
33 Voor de complexiteit van dit vers verwijs ik naar de gedetailleerde analyse 
in §8.8 van het voorliggende onderzoek.
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neemt Driver er 10 op. Hiermee onderkent Driver het probleem 
van de morfosyntactische eigenschappen van deze eigenaardige 
werkwoordelijke vorm.

§3.3 Davidson (1896)

De Hebrew Syntax van Davidson behoort heden ten dage niet tot 
één van de meest gebruikte grammatica’s. Desalniettemin, dient 
Davidson (1896) hier opgenomen te worden, omdat het, zoals zal 
blijken, op een zeer compacte wijze aandacht heeft voor het finiete 
gebruik van de l-infinitief.

Davidson (1896, 123) stelt dat de infinitivus constructus niet 
gemarkeerd is met een tense feature:

As nomen verbi it does not of itself express tense; the 
time is either indefinite or suggested by the context 
and circumstances.

Het hier geformuleerde ontbreken van tense met betrekking tot 
de infinitief zal, zo zal nog uitvoerig worden besproken in deel II, 
vanuit een moderne taalkundige methode een onhoudbare visie 
blijken te zijn. Voor grammatica’s en syntactische studies uit de 
negentiende en de vroege twintigste eeuw zou het echter een ana-
chronisme zijn, dit als een tekortkoming aan te merken.

Vervolgens behandelt Davidson de functies van de infinitief als 
onderdeel van een pp, waarbij de infinitief genitief casus heeft, en 
als lijdend voorwerp van een werkwoord uit de hoofdzin, waarbij 
de infinitief wordt verondersteld accusatief casus te hebben.34

Uit Davidson (1896, 124) blijkt dat hij de ל die aan de infini-
tief voorafgaat als prepositie ziet. Deze ל is uitdrukking van the 
direction of the action of the governing verb. De syntaxis van deze 
werkwoordelijke vorm heeft, aldus Davidson, een ontwikkeling 
doorgemaakt die tot nieuwe syntactische functies heeft geleid, 

34 De syntactische aanduiding pp staat voor prepositional phrase en duidt een 
woordgroep aan waarvan een voorzetsel het hoofd is, zoals bijvoorbeeld in het 
huis.
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die voorbij die van een simpele lijdendvoorwerpzin met infini-
tief gaan.

De eerste opmerkelijke notitie die Davidson met betrekking 
tot de l-infinitief maakt, vinden we in deze passage. Davidson 
stelt hier namelijk dat de l-infinitief zich bijna tot een zelfstandige, 
eenvoudige werkwoordelijke vorm heeft ontwikkeld:

This inf. with ל has become almost a simple verbal 
form, and appears often as subject in the nominal 
sent..

Deze opmerking heeft weliswaar betrekking op nominale, niet 
de verbale, functies van de l-infinitief, maar het geeft wel aan 
de Davidson oog heeft voor de samensmelting van de ל met de 
infinitief.

Het onderwerp van de l-infinitief kan volgens Davidson (1896, 
124), afhankelijk van de wijze waarop het gerealiseerd wordt en 
afhankelijk van de positie in de zin ten opzichte van de infinitief, 
genitief of nominatief casus hebben. Davidson (1896, 125) stelt dat 
het onderwerp, ook wanneer het niet van de l-infinitief gescheiden 
is, in de nominatief blijkt te staan, zoals blijkt uit de qamets onder 
de ל in vormen als bijvoorbeeld 1 Sam. 19:20. Een vorm die zal 
worden behandeld in de voorliggende studie bij (100).

Davidson (1896, 127–128) beschrijft, in §94 en §95, functies van 
de l-infinitief die een sterke gelijkenis vertonen met de syntacti-
sche functies die in mijn onderzoek aan de liqtol toegekend wor-
den. Ik zal op deze twee paragrafen derhalve in meer detail ingaan.

Davidson (1896, 127) kent de l-infinitief functies toe die nor-
maal zijn voorbehouden aan de yqtl. Hij spreekt hierbij over een 
periphrastic future en over een gerundive, in the sense of is to be, 
must be ought to be. Het perifrastisch futurum wordt onder andere 
gevormd door constructies van het werkwoord היה zijn gevolgd 
door een l-infinitief. Een voorbeeld hiervan is Gen. 15:12.

(52) Gen. 15:12

awøbDl vRmRÚvAh yIh◊yÅw

Toen de zon op het punt stond onder te gaan…
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Davidson geeft deze twee zinnen weer met and it was, the sun was 
about to set. Dit perifrastisch futurum ziet Davidson echter ook in 
zinnen van een geheel andere syntactische categorie, zoals in Jes. 
38:20. Deze laatste wordt in het voorliggende onderzoek uitgebreid 
besproken bij (92). Davidson (1896, 127) vertaalt deze echter alsof 
de infinitiefzin door een zin met היה zijn wordt voorafgegaan: Je. 
is (ready, about) to save me. Davidson stelt op het eind van §94 
dan ook dat het werkwoord zijn veelal verondersteld moet wor-
den. Ook Jes. 10:32, een zin die evenals Jes. 38:20 als hoofdzin met 
liqtol geanalyseerd kan worden, wordt blijkbaar eveneens tot deze 
categorie gerekend.

(53) Jes. 10:32

dOmSoAl bOnV;b Mwø¥yAh dwøo

Vandaag nog houden ze halt bij Nob…

Deze zin heeft, zoals nbv ook impliceert, geheel geen veronder-
stelde vorm van היה zijn nodig. De zin kan als hoofdzin gelezen 
worden waarbij het onderwerp gelijk is aan dat van voorafgaande 
zinnen. Ook Jer. 51:49 wordt door Davidson in deze categorie 
ingedeeld. Dit vers wordt als (68) in het voorliggende onderzoek 
behandeld en ik verwijs voor verdere details derhalve naar de 
betreffende analyse aldaar.

Davidson noemt in §94 eveneens een vers uit Ps. 25.

(54) Ps. 25:14

MDoyîdwøhVl wøtyîrVb…w wyDaéryIl hÎwh◊y dwøs

De heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen 
vertrouwd met zijn verbond.

Het is echter plausibel de ל voor hier als echte prepositie, als on-
derdeel van een pp te lezen en niet als een element in tp.35 1 Kro-

35 De syntactische aanduiding tp staat voor tense phrase en duidt, in termen 
van X-bar theory, een functioneel deel van de zinshiërarchie aan, dat zich tussen 
de lager gelegen vp verb phrase en de hoger gelegen cp complementizer phrase 
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nieken 9:25, een zin met l-infinitief die in mijn onderzoek als 
liqtol wordt geanalyseerd, wordt door Davidson in §94 genoemd. 
Deze zin wordt in het voorliggende onderzoek op verschillende 
plaatsen behandeld (onder andere in (6) en (22)) waarnaar ik 
derhalve verwijs.

Als tweede functie van de l-infinitief noemt Davisdon (1896, 
127) het gerundivum met de betekenis is to be, must be, ought to 
be. Als eerste voorbeeld hiervan neemt Davidson 2 Koningen 
4:13 op, een type infinitiefzin dat in het hier gepresenteerde on-
derzoek wordt behandeld bij (67).36 Een tweede voorbeeld komt 
uit 2 Koningen 13:19

(55) 2 Kon. 13:19

MyImDoVÚp vEv_wøa vEmDj twø;kAhVl

Had maar vijf of zes keer geslagen!

Davidson parafraseert hier met het Latijnse percutiendum erat. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de Vulgaat geen gerundi-
vum gebruikt, maar met een conjunctief, si percussisses vertaalt, 
terwijl Septuaginta vertaalt met een conditionele aoristus indi-
catief, ει επανταξας. Zowel Vulgaat als Septuaginta vertalen met 
een persoonsvorm en staan derhalve dichter bij een liqtol dan bij 
een gerundivum. Voorts noemt Davidson een functie op die een 
modaliteit van kunnen, can be in Davidsons woorden, weergeeft. 
Hiervan geeft hij een tweetal voorbeelden Recht. 1:19 en 2 Sam. 
14:19. Ik zal de laatste hier kort behandelen, daar de infinitival zin 
in Rechteren reeds in (50) is behandeld.

(56) 2 Sam. 14:19

JKRlR;mAh yInOdSa rR;bî;d_rRvSa lO;kIm lyImVcAhVl…w NyImEhVl vIa_MIa

Zo waar u leeft, mijn Heer en koning, u hebt het bij het 

bevindt. De functioneel syntactische cp en tp lagen binnen de zin, zullen in 
deel II in detail besproken worden.
36 Zie, voor het verschil met een soortgelijke constructie in Misjna Hebreeuws 
ook de beschrijving bij (75) in het voorliggende onderzoek.
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rechte eind.

Ten eerste moet opgemerkt worden dat nbv hier de nodige pro-
blemen ‘wegpoetst’ met een vertaling, dan wel parafrasering, die 
veel te wensen overlaat, daar twee hele infinitiefzinnen zijn ‘ver-
dwenen’ in de zin u heeft het bij het rechte eind. Ten tweede is er 
een tekst-kritisch probleem met betrekking tot de orthografie van 
het, hier defectief geschreven, woord איׁש man, mens. Hoewel ik de 
Masoretische tekst volg, is het voor de syntaxis van deze infinitief-
zin niet van belang of er איׁש iemand of het partikel יׁש er is wordt 
verondersteld.37 Wanneer met de Masoreten אׁש iemand wordt 
gelezen, levert dit een lexicaal onderwerp op. Wanneer halot 
wordt gevolgd, leidt dit tot een lezing met een relatieve zin indien 
er (iemand) is die naar links wijkt…. In beide interpretaties kan 
geen standaardfunctie van de l-infinitief gelezen worden, maar 
moet een finiete functie aan de l-infinitief toegekend worden. Het 
verschil is gelegen in een lexicaal onderwerp of een null-subject.

Davidson (1896, 128) behandelt de negatie van de infinitivus 
constructus en stelt dat deze, in geval van een perifrastisch futurum 
of gerundivum, niet בלתי maar לא of אין is. Het eerste voorbeeld 
dat Davidson citeert, is Am. 6:10.

(57) Am. 6:10

hDwh◊y MEvV;b ryI;k◊zAhVl aøl yI;k

… en noem de naam van de heer niet!

Davidson vertaalt de infinitiefzin in Am. 6:10 met Je. must not be 
mentioned. Een vertaling die mijns inziens de liqtol hier meer recht 
doet dan de door nbv voorgestelde imperatief.38 Een voorbeeld 
met de negatie אין is te vinden in Est. 4:2.

37 Zie halot voor deze orthografische variant, die ook geattesteerd zou zijn 
in Pred. 18:24 en Micha 6:10.
38 Een ander hier te noemen bezwaar tegen de vertaling van nbv is gelegen 
in het feit dat zij de pp בׁשם יהוה ‘in de naam van de Heer’ vertalen als object np 
de naam van de Heer.



64

(58) Est. 4:2

qDc v…wbVlI;b JKRlR;mAh rAoAv_lRa awøbDl NyEa yI;k

…want het was niet toegestaan deze in rouwkleding bin-
nen te gaan.

Deze zin in Est. 4:2 is exemplarisch voor een infinitiefzin met een 
null-subject dat geen pro kan zijn, maar pro is.39 Zowel het voeg-
woord כי want als de negatie אין maken control syntax vanuit de 
hoofdzin onmogelijk en dus is pro geen optie. Volgens Davidson 
is er geen verschil tussen het type met לא en het type met אין, al 
komt de laatste meer voor, aldus Davidson in the later style. Als 
te vergelijken passages geeft Davidson hiervoor 1 Kronieken 15:2 
en 1 Kronieken 23:26 aan.

(59) 1 Kron. 15:2

MI¥yˆwVlAh_MIa yI;k MyIhølTaDh NwørSa_tRa taEcDl aøl dyˆw∂;d rAmDa zDa

Daarna verklaarde hij dat alleen de Levieten de ark van 
God mochten dragen.

Het tweede voorbeeld heeft inderaad een andere negatie. Maar 
het is niet duidelijk waarom deze tot een latere stijl zou behoren.

(60) 1 Kron. 23:26

wøt∂dObSoAl wyDlE;k_lD;k_tRa◊w ND;kVvI;mAh_tRa taEcDl_NyEa MI¥yˆwVlAl MAg◊w

De Levieten hoeven de tabernakel en de voorwerpen voor 
de eredienst daarom niet meer mee te dragen.

Uit de boeken Kronieken neemt Davidson (1896, 128) voorts 

39 De verschillende typen null subject, pro en pro, worden in deel II in detail 
besproken. Hier is het voldoende te weten, dat het een null subject betreft, dat wil 
zeggen een constituent die op fonetisch niveau ‘niet bestaat’, maar op syntactisch 
niveau wel degelijke aanwezig is.
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nog een aantal passages op dat, op de eerste na, uitsluitend doel-
infinitieven betreft: 1 Kron. 5:1; 2 Kron. 5:11, 20:17, 22:9.40

Tot slot dient hier nog Davidons opmerking over de l-infinitief 
vermeld te worden met betrekking tot wat hij noemt consecutieve 
syntaxis. Davidson (1896, 129) formuleert hierover het volgende:

The inf. cons with and is used, particularly in later 
style, in continuation of a preceding finite or other 
form … Originally and in the older passages the inf. 
stood perhaps under the influence of a will or pur-
pose implicitly contained in preceding clause, but 
in many cases this cannot any more be discovered; 
the inf. is merely a shorter way of indicating the ac-
tion.

Davidson somt het volgend viertiental passages op: Am. 8:4, Hos. 
12:3, 1 Sam. 8:12, Jer. 44:19, Ez. 13:22, Is. 44:28, Lev. 10:10, 11, Neh. 
8:13, Ps. 104:21, Job 34:8, Pred. 9:1, Dan. 2:16,8. Daarnaast geeft hij 
in deze opsomming een viertal verzen uit de boeken Kronieken: 
1 Kronieken 6:34, 10:13, 2 Kronieken 7:17, 8:13. De l-infinitieven in 
deze vier verzen betreffen waarschijnlijk alle vier een liqtol, hoewel 
die infinitief in 1 Kronieken 10:13 twijfelachtig is.

(61) 1 Kron. 10:13

vwør√dIl bwøaD;b lwøaVvIl_MÅg◊w

Ook had hij de geest van een dode geraadpleegd.

Het lijkt in dit vers mogelijk de eerste infinitief als oorzakelijk te 
lezen, en ook door een medium te vragen om te zoeken. In deze 
lezing geeft de handeling van de infinitief aan waaruit de ontrouw 
aan het woord van God mede bestaat. Namelijk het raadplegen 
van een medium in plaats van het vertrouwen op het woord van 

40 1 Kron. 5:1 komt in het hier gepresenteerde onderzoek in detail aan bod in 
§8.1.
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God. Deze lezing is echter geen optie, daar het voegwoord ו en 
en het bijwoord גם ook hier control syntax onmogelijk maken.41

Afsluitend moet geconcludeerd worden dat Davidson (1896), 
ondanks dat deze publicatie niet tot de standaard grammatica’s 
voor hedendaags gebruik behoort, in een modern taalkundig on-
derzoek naar de l-infinitief niet mag ontbreken. Meer dan de ove-
rige grote grammatica’s uit de negentiende en vroege twintigste 
eeuw heeft Davidsons syntaxis een grote hoeveelheid informatie 
over finiet (modaal) gebruik van de infinitivus constructus. Daar-
enboven geeft Davidson blijk van een zeer scherpe blik voor afwij-
kende syntactische functies en modale nuances, die hij beschrijft 
op een wijze die een sterke gelijkenis vertoont met wat in het 
hier gepresenteerde onderzoek als liqtol zal worden gedefinieerd.

§3.4 König (1897)

In König (1897) wordt de infinitivus constructus uitvoerig behan-
deld in hoofdstuk 11, i en iii en, met meer nadruk op de syntaxis, 
in hoofdstuk 39, i. Hoewel König het finiete gebruik van de in-
finitief nergens in zijn grammatica opmerkt, is er in genoemde 
paragrafen een aantal notities met betrekking tot de werkwoor-
delijke tijd van de infinitief die hier opgenomen dienen te worden.

Opvallend is dat König in §216 eerst lijkt te impliceren dat 
de werkwoordelijke tijd van de infinitivus constructus de tegen-
woordige tijd is, terwijl hij in dezelfde paragraaf stelt dat deze 
afhankelijk is van de omgeving van de infinitief waardoor deze 
ook een verleden of toekomende tijdsvorm zou kunnen hebben. 
Deze beschrijving roept een aantal vragen op.42

Ten eerste moet gesteld worden dat een werkwoordelijke vorm, 
wanneer deze aan een ander element in de syntactische context 
zijn tijdsvorm ontleent, niet ook zelf een standaardwaarde kan 
hebben voor werkwoordelijke tijd, dit zou immers een aperte 
contradictie zijn. Of een werkwoordelijke vorm heeft zelf een 

41 Control syntax was derhalve wel een mogelijke lezing geweest wanneer de 
zin niet was gestart met וגם ‘en ook’.
42 König (1897) spreekt in §216 van Zeitsphäre.
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waarde voor een aspect óf hij deze ontleent deze waarde aan de 
syntactische omgeving middels een syntactische relatie.

Ten tweede is het opmerkelijk dat König zijn stelling illustreert 
met infinitieven uit zeer uiteenlopende syntactische contexten. Zo 
worden infinitieven met voorafgaande ל (onder meer Gen. 2:4) 
en zonder voorafgaande ל (Gen. 2:18) genoemd. Tevens wordt 
een infinitief met een hieraan voorafgaande prepositie עד (Gen. 
27:45) opgenomen. Deze diversiteit aan syntactische contexten 
leidt ertoe dat het niet duidelijk is, wat maakt dat de infinitief 
verschillende tijdsvormen kent, indien dit al het geval zou zijn. 
Derhalve is deze hypothese mijns inziens onbruikbaar.

De door König genoemde Zeitsphäre waaraan de infinitief zijn 
tijdsvorm ontleent, is zelf als zodanig ook problematisch. Waar-
op König doelt in §216, is namelijk veeleer de tijdsvorm van het 
predicaat waarvan de infinitief afhankelijk is. Dit blijkt ook uit 
zijn voorbeelden. Zo geeft König als voorbeeld van Vergangenheit 
Gen. 2:4 op. Dit is een plausibele lezing van deze infinitief, daar 
het predicaat waarvan de infinitief afhankelijk is, de Hebreeuwse 
werkwoordstijd qtl heeft. Anderzijds echter worden in de categorie 
van infinitieven met een toekomende tijdsvorm, wederom infini-
tieven uit zeer uiteenlopende syntactische contexten opgenomen. 
Zo is de infinitief in Jer. 44:8 afhankelijk van een participium, 
terwijl Gen. 27:45 een infinitief met een voorafgaande prepositie 
is. Hieruit blijkt dat de categorisering van de predicaten uit de 
hoofdzin, die waaraan de infinitief zijn tijdsvorm zou ontlenen, 
evenmin eenduidig is. Dit alles maakt de beschrijving voor mo-
dern taalkundig onderzoek bijna geheel onbruikbaar.

Afrondend impliceert König in §216 dat de infinitief niet ge-
markeerd is met een tijdsvorm. Hij spreekt van Zeitlosigkeit en 
vergelijkt de Hebreeuwse infinitief met de Arabische masdar. Dit is 
vanzelfsprekend opvallend ten opzichte van de eerder door König 
geponeerde standaardwaarde van de tijdsvorm van de infinitief, 
namelijk de tegenwoordige tijd.

Deze benadering van de tijdsvorm van de infinitief zal in het 
hier gepresenteerde onderzoek derhalve niet overgenomen wor-
den. In aansluiting bij modern taalkundig onderzoek wordt door 
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mij echter verondersteld dat de l-infinitief43 wel gemarkeerd is 
met een tijdsvorm: de l-infinitief heeft het kenmerk [+t]. Hier-
uit volgt dat de l-infinitief met betrekking tot de tijdsvorm niet 
afhankelijk44 is van zijn syntactische omgeving, maar zich veeleer 
‘futuraal’ verhoudt tot het predicaat waarvan het afhankelijk is.

Ondanks de enorme hoeveelheid data die König (1897, 574–596) 
presenteert, is in de behandeling van de infinitivus constructus 
geen spoor van aandacht voor afwijkend gebruik van deze werk-
woordelijk vorm. 45 De syntaxis van Königs grammatica, zo moet 
geconcludeerd worden, bevat voor het onderzoek naar de liqtol 
geen noemenswaardige aanzetten.

§3.5 Kropat (1909)

Kropat (1909) is een mijlpaal in het historisch onderzoek naar de 
taal van Kronieken. Feitelijk is alle latere historisch-linguïstische 
onderzoek uit de twintigste eeuw naar de ontwikkeling van Bij-
bels Hebreeuws schatplichtig aan deze studie, en wel omdat het 
een weinig kritisch overnemen van Kropats onderzoeksresultaten 
behelst, maar ook omdat het een navolging betreft van de door 
Kropat gehanteerde methodiek.46

43 Hier dient opgemerkt te worden dat een belangrijk onderscheid tussen 
zogenaamde raising infinitives en control infinitives is gelegen in het niet respec-
tievelijk wel gemarkeerd zijn met een tense feature. Bovenstaande opmerking 
beperkt zich derhalve tot deze control infinitives. Het onderscheid tussen control 
en raising zal hier niet besproken worden, daar het irrelevant is voor het hier 
gepresenteerde onderzoek.
44 Anders geformuleerd: het werkwoord ontleent zijn tijdsvorm dus niet aan 
zijn syntactische omgeving.
45 Met name in §402, de paragraaf waarin modale zinnen worden behandeld 
is deze lacune opvallend.
46 Hierbij moeten met name genoemd worden Wagner (1966), Polzin (1976), 
Hurvitz (1982), Rooker (1990). Van deze studies zijn Wagner, Hurvitz overwe-
gend lexicaal georiënteerd. Syntaxis speelt in deze studies geen noemenswaardige 
rol. Polzin en Rooker zijn verdere uitwerkingen en preciseringen van Kropat. 
Geen van deze studies bevat echter onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
infinitief  die niet reeds in Kropat zijn verwerkt. Ik zal deze studies, die desal-
niettemin voor het onderzoek naar laat klassiek Hebreeuws zeer belangwekkend 
zijn, in mijn onderzoek derhalve niet opnemen. 
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Kropat deelt zijn onderzoek in naar syntactische beschrijvings-
niveaus: der einfache nackte Satz, der einfache bekleidete Satz, der 
zusammengesetzte Satz. Op deze drie niveaus worden syntacti-
sche fenomenen beschreven vanuit een comparatief paradigma. 
Het Hebreeuws van de auteurs van de boeken Kronieken wordt 
vergeleken met het Hebreeuws van zijn (vermeende) bronnen. 
Het is derhalve noodzakelijk hier kort weer te geven wat de aard 
van Kropats corpora is. Voor Kropat (1909, v) behoren de boeken 
Kronieken, Ezra en Nehemia tot het werk van de Kronist. Deze 
zogenaamde Kronist is volgens Kropat niet één individu geweest 
maar veeleer een groep auteurs. De bronnen die de Kronist heeft 
gebruikt zijn bovenal de boeken Samuël en de boeken Konin-
gen en in mindere mate de Hexateuch. Volgens Kropat (1909, v) 
loopt ongeveer eenderde van het boek Kronieken parallel aan de 
genoemde bronnen. Hieruit blijkt dat voor Kropat de karakteris-
tieken van het Hebreeuws van Kronieken met name gelegen zijn 
in de afwijkingen die zich juist in de parallelle teksten bevinden. 
Kropat (1909, v–vi) verduidelijkt hierbij wel dat zijn onderzoek 
zich richt op de historische ontwikkeling van de syntaxis en niet 
op tekstuele varianten. Het betreft een taalkúndig, met andere 
woorden geen tekstkritisch, onderzoek. Kropat (1909, vi) blijkt 
zich wel bewust van de beperking van een onderzoek naar de 
synoptische delen van het boek Kronieken. Dit illustreert hij met 
de syntaxis van de telwoorden. In het Hebreeuws van Kronieken 
wordt het telwoord altijd na het substantief geplaatst, in de synop-
tische delen wordt de volgorde echter nooit aangepast en blijft het 
telwoord vóór het substantief staan.

Kropats onderzoek resulteert in een lijst van syntactische fe-
nomenen die gecategoriseerd zijn naar consequentie van door-
voering. Kropat (1909, 72–73) spreekt van regelmäßig durchge-
führten Änderungen en van nicht konsequent durgeführten, mehr 
gelegentlich hervortretenden Eigentümlichkeiten. In de eerste ca-
tegorie vallen 13 syntactische fenomenen, in de tweede categorie 
zijn dat er 9. Deze 21 syntactische aspecten van het Hebreeuws 
van het boek Kronieken behelzen volgens Kropat een historisch-
linguïstische ontwikkeling die zich binnen het klassiek Hebreeuws 
voltrekt. Daarnaast analyseert Kropat (1909, 73–74) een veertiental 
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syntactische fenomenen die volgens hem resultaat zijn van de di-
recte invloed die het Aramees op het jongere klassiek Hebreeuws 
had. Dit betreft dus de zogenaamde arameïsmen. Hoewel Kro-
pats methodiek op veel punten te bekritiseren zou zijn, iets dat 
in later onderzoek ook veelal is gedaan, ga ik in dit onderzoek 
niet verder in op het meta-niveau van Kropats onderzoek en de 
achterliggende methodiek, daar dit voor het onderzoek naar de 
l-infinitief niet van belang is. Ik zal me derhalve beperken tot 
Kropats opmerkingen over de syntaxis van de infinitief in het 
Hebreeuws van Kronieken.

Kropat (1909, 59–60) behandelt de topicalisatie van het lijdend 
voorwerp van de infinitivus constructus. De hieruit resulterende 
constituentenvolgorde object-infinitief is volgens Kropat een ara-
meïsme. Een van de voorbeelden die Kropat opsomt, geef ik hier 
weer.

(62) 2 Kron. 31:7

dwø;sˆyVl twømérSoDh …w;lEjEh yIvIlVÚvAh v®dOjA;b

in de derde maand werd begonnen met het aanleggen van 
de voorraden47

In deze zin is het duidelijk dat het object, הערמות de voorraden, van 
de infinitief voorafgaat aan deze infinitief. Een syntactisch feno-
meen dat ook volgens Qimron (1986) een aspect van laat klassiek 
Hebreeuws en van Qumran Hebreeuws is. Verdere voorbeelden 
die Kropat noemt zijn: 2 Kronieken 28:10; 29:16; 31:7, 10.

In §7 behandelt Kropat (1909, 24–25) het gebruik van de infi-
nitivus constructus welke Kropat zelf als Verwendung des Infinitivs 
mit ל als Prädikat eines Nominalsatzes aanduidt. Kropat ziet dit 
type zin dus blijkbaar als een nominale zin en doet daarmee ook 
een impliciete uitspraak over de functie van de infinitief in deze 
syntactische context. Deze laatste kan immers alleen als substan-
tief functioneren, indien de gehele zin een nominale zin is. Kropat 
merkt tevens op dat er in dit type syntaxis veelal sprake is van mo-

47 Mij is niet duidelijk waarom nbv hier met een passieve constructie vertaalt.
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daliteiten van Sollen, Müssen, Dürfen, ook wanneer de l-infinitief 
parallel met een persoonsvorm is geattesteerd. Bovendien heeft 
de infinitief volgens Kropat een functie die equivalent is aan die 
van het participium. De voorbeelden die Kropat opneemt zijn: 
1 Kronieken 5:1; 9:25; 15:2, 19; 22:12; 23:4; 2 Kronieken 2:8; 7:17; 
11:22; 12:12; 19:2; 25:9 30:9; 31:18; 36:19. Van deze 15 voorbeelden 
zijn mijns inziens alleen 1 Kronieken 23:4, 2 Kronieken 25:9; 31:8 
een doelinfinitief. De infinitieven in de overige zinnen zullen ook 
in dit onderzoek als liqtol beschouwd worden. Daarnaast is een 
aantal zinnen met infinitieven met een finiete functie niet door 
Kropat opgenomen.48 Ik zal hier volstaan met een korte analyse 
van de voorbeelden die Kropat wel opneemt, maar die naar mijn 
mening als doelinfinitief geanalyseerd moeten worden.

In 1 Kronieken 23:4 volgt een l-infinitief op een prepositioneel 
element, מאלה van deze. Kropat ziet dit element klaarblijkelijk 
als onderdeel van de zin waarvan ook de infinitief deel uitmaakt.

(63) 1 Kron. 23:4

PRlDa hDoD;b√rAa◊w MyîrVcRo hÎwh◊y_tyE;b tRkaRlVm_lAo AjE…xÅnVl hR;lEaEm

vierentwintigduizend van hen kregen de verantwoorde-
lijkheid voor de eredienst in de tempel van de heer…

Bovenstaand vers kan mogelijk ook uit twee zinnen bestaan. Im-
mers, klassiek Hebreeuws beschikt over zogenaamde null copula: 
vormen van היה zijn die syntactisch wel, maar fonetisch niet ge-
realiseerd worden. Dit fenomeen kennen we meer algemeen in 
de zogenaamde nominale zin: zinnen met alleen nominale con-
stituenten. Elementen die in het Nederlands geattesteerd zijn als 
er, het in zinnen zoals het sneeuwt en er waren, worden expletief 
genoemd. Dit zijn zogenaamde dummy subjects. Deze worden in-
gevoerd vanuit de universele eis dat zinnen een onderwerp moeten 
hebben.49 Ook voor dit element wordt verondersteld, dat er talen 

48 Deze zullen vanzelfsprekend in het taalkundig deel van het hier gepresen-
teerde onderzoek als liqtol behandeld worden.
49 In de moderne taalkunde vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw wordt in 
dit kader gesproken van het zogenaamde extended projection principle, veelal 
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zijn waarin dit element wel fonetische gerealiseerd wordt, naast 
talen waarin dit element fonetisch nul is. In het laatste geval is er 
sprake van een zogenaamd null expletive en klassiek Hebreeuws 
behoort mijns inziens tot de talen die deze null expletive hebben. 
De laatste woordgroep in Rechters 14:15 is zo’n zin met een null 
expletive.

(64) Recht. 14:15

:aølSh …wnDl MRta∂rVq …wnEv√rÎyVlAh

Om ons te onterven zijn jullie tot ons gekomen, is het 
niet?50

De laatste zin in dit vers bestaat uit niets meer dan het vraag-
partikel ה en de ontkenning לא. Het moge duidelijk zijn dat dit 
een zelfstandige zin is en dat er derhalve meer constituenten op 
syntactisch niveau aanwezig moeten zijn dan er op fonetisch ni-
veau worden gerealiseerd.

Als bovenstaande aannames correct zijn, is het zeer wel mo-
gelijk om in het element מאלה van deze in (63) een zin te zien: 
uit deze zijn er. Dit maakt dat de in (63) opgenomen tekst twee 
zinnen bevat, waarvan de infinitiefzin, de tweede, een standaard 
control infinitive is. Een en ander leidt ertoe, dat het begin van 1 
Kronieken 23:4 als volgt vertaalt kan worden: uit deze zijn er vier-
entwintigduizend om de dienst van het huis van de Heer te leiden.

In 2 Kronieken 25:9 is in principe dezelfde analyse mogelijk. 
Ook in dit vers staat een element dat als een zelfstandige zin ge-
lezen kan worden met een tweetal elementen dat niet fonetische 
gerealiseerd wordt.

(65) 2 Kron. 25:9

rD;kI;kAh tAaVmIl twøcSoA;l_hAm…w

weergegeven als epp. Dit principe doet uitspraken over de syntactische eis met 
betrekking tot het onderwerp van een zin. Niet alle zinstypen hebben epp, maar 
details omtrent deze syntactische eigenschap van talen zijn in het voorliggende 
onderzoek niet aan de orde.
50 De hier geboden vertaling betreft mijn eigen werkvertaling.
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Maar die honderd talent dan…?

De in (65) opgenomen nbv is niet zozeer een vertaling als wel 
een parafrasering van de Hebreeuwse grondtekst. Ook deze tekst 
kan geanalyseerd worden als biclausal. De eerste zin bestaat dan 
uit een voegwoord ו en en de wh-constituent מה wat, daarnaast 
heeft deze zin een null copula en een null expletive, namelijk er. 
Het geheel van deze twee zinnen dient dan vertaald te worden als 
en wat is er te doen met de honderd talenten.

De door Kropat opgenomen infinitiefzin uit 2 Kronieken 31:8 
heeft een infinitief van de stam יחׂש Hitpael, een specifieke casus 
van de infinitief van een stam, waarvoor ik verwijs naar naar de re-
sultaten van het onderzoek zoals gepresenteerd in Beentjes (1999).

Het onderzoek van Kropat betreft een belangrijke studie in de 
geschiedenis van het historisch-linguïstisch onderzoek naar klas-
siek Hebreeuws. Ook voor de syntaxis van de l-infinitief blijkt Kro-
pat een belangrijke plaats in te ruimen. Dat in recenter onderzoek 
de studie van Kropat op methodisch vlak (met recht) bekritiseerd 
is, doet hieraan niet af. Als een van de eerste onderzoekers neemt 
Kropat het finiete gebruik van de infinitief op in een aparte para-
graaf van zijn publicatie.51 Hiermee erkent hij de specifieke status 
van dit syntactische fenomeen. Hoewel Kropat (1909, 24–25) een 
aantal zinnen met liqtol uit Kronieken niet opgenomen heeft, somt 
hij eveneens een groot aantal passages met dit zeer karakteristieke 
gebruik van de l-infinitief wel op. Hij behandelt deze vervolgens 
op systematische wijze, wat voor een studie daterend uit het be-
gin van de twintigste eeuw een bijzondere prestatie is. Hiermee 
kan Kropat met recht een pioniersrol worden toegeschreven met 
betrekking tot het onderzoek naar de finiete l-infinitief.

51 Kropat verwijst wel naar oudere studies (bijvoorbeeld die van Driver) maar  
deze behandelen dit syntactisch fenomeen niet onder een overkoepelende cate-
gorie of in een afzonderlijke paragraaf, waardoor het veelal bij losse annotaties 
blijft.
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§3.6 Cowley (1910)

Cowley52 (1910) merkt allereerst op dat de syntactische relatie 
tussen het element ל en de infinitivus constructus sterker lijkt te 
zijn, dan die tussen de infinitief en andere aan de infinitief voor-
afgaande elementen zoals ב en 53.כ Dit blijkt, aldus Cowley (1910, 
124), uit de dagesh in de tweede radicaal van de verbale wortel. Bij 
een aan de infinitief voorafgaande ב b of כ k bevindt zich dagesh 
veelal niet in de tweede radicaal, terwijl deze vaak wel aanwezig 
is wanneer een ל voorafgaat. Opvallend is, dat waar Cowley (1910, 
124) slechts spreekt over the blending of the ל with the Infin. con-
str. into a single grammatical form…, hij in de voetnoot bij §114 f 
spreekt over de formation of a special new verbal form. In dat ka-
der spreekt hij in die paragraaf ook over een vervluchtiging van 
de betekenis van het element ל en over een compleet negeren van 
de originele betekenis ervan.

Hoewel Cowley dus op twee plaatsen opmerkt, dat veranderin-
gen in het gebruik van de infinitivus contructus voorafgegaan door 
-er op lijken te duiden dat er sprake is van een specifieke werk ל
woordelijke vorm, werkt hij dit verder nergens uit. Dit ondanks het 
feit dat in §114 op talloze plaatsen wordt verwezen naar de losser 
wordende verbinding tussen ל en de infinitief, naar de infinitief 
voorafgegaan door de negatie לא, naar de finiet gebruikte infinitief 
voorafgegaan door ו en als voortzetting van een verbale zin met 
een persoonsvorm, de infinitief met een lexicaal54 onderwerp. Er 
wordt klaarblijkelijk geen verband gelegd tussen de opgemerkte  
veranderende syntaxis van ל en de infinitief enerzijds en het fi-
niete gebruik van de infinitief anderzijds. Niettegenstaande de 
enorme rijkdom aan gepresenteerd materiaal in met name §114 
blijft het eerste beperkt tot een constatering op morfonologisch 

52 Buiten §3.6 wordt Cowley (1910) overal vermeld met de aanduiding gkc, 
de meer gebruikelijke afkorting voor deze grammatica.
53 In GKC zijn de paragrafen 45 en 114 van belang voor het onderzoek naar 
de liqtol.
54 Een lexicaal, dat wil zeggen fonologisch gerealiseerd, onderwerp in plaats 
van de voor een infinitief te verwachten pro, een element dat fonetisch nul is, 
maar dat wel syntactische eigenschappen heeft. Voor pro en andere zogenaamde 
empty categories verwijs ik naar het taalkundig deel van dit onderzoek.
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niveau terwijl het tweede uit losse morfosyntactische notities be-
staat. Hoewel de aanzet tot een overkoepelende categorie aanwezig 
is—de genoemde new special new verbal form—wordt deze niet 
nader uitgewerkt.

§3.7 Bergsträßer (1926)

Bergsträßer (1926) behandelt de infinitivus constructus op zeer 
gedetailleerde wijze. De ruim zeven pagina’s gewijd aan deze in-
finitief zijn voorzien van een grote hoeveelheid voorbeelden, wat 
deze grammatica tot een onmisbaar instrument voor elk serieus 
syntactisch onderzoek binnen de Hebraïstiek maakt.

Allereerst wil ik hier een korte analyse geven van de wijze waar-
op Bergsträßer het tense aspect van de infinitvus constructus be-
schrijft. Bergsträßer (1926, 56) stelt namelijk dat de infinitief geen 
werkwoordelijke tijd heeft. In moderne terminologie: de infinitief 
heeft geen tense feature. Op basis van met name de overtuigende 
resultaten van Martin (2001) moet deze constatering echter als 
onjuist beschouwd worden. Ik zal in §3.17 bij de bespreking van 
Joüon-Muraoka (2006) terugkomen op dit belangrijke aandachts-
punt. Het is voor een grammatica, die ruim een halve eeuw voor 
de moderne taalkundige benaderingen van syntaxis is geschreven, 
verder geen punt van commentaar.

Bergsträßer (1926, 56) stelt, dat de standaard negatie voor de 
infinitivus constructus בלתי en zeldener בלי is. De negatie לא komt 
evenals אין, aldus Bergsträßer, met name voor in laat Hebreeuws. 
De twee door Bergsträßer als voorbeeld gegeven infinitieven (1 
Kronieken 5:1, 2 Kronieken 12:12) waarvan de zinnen met ולא 
beginnen, zijn inderdaad beide geen standaard l-infinitief: bei-
de zijn volgens mijn analyse een liqtol.55 In de terminologie van 
Bergsträßer zijn deze infinitieven derhalve ‘predicatief ’ gebruikt, 
doch niet opgenomen in §4.11, de paragraaf waarin Bergsträßer 
het predicatieve gebruik van de infinitivus constructus behandelt. 

55 In het taalkundig deel van het onderzoek wordt deze analyse in detail 
beargumenteerd.
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Integendeel, deze twee liqtol worden zonder verdere opmerkingen 
als standaard doelinfinitief behandeld.

(66) 2 Kron. 12:12

hDlDkVl tyIjVvAhVl aøl◊w hÎwh◊y_PAa …w…nR;mIm bDv wøo◊nD;kIhVb…w

Omdat Rechabeam zich verootmoedigd had, wendde de 
heer zijn toorn van hem af en richtte hij hem niet geheel 
en al te gronde.

Ook de hier opgenomen nbv-vertaling geeft de infinitiefzin weer 
met een onvoltooid verledentijd en impliceert dus een persoons-
vorm en geen infinitief. Een infinitief als adjunct dan wel als argu-
ment van een matrix predicate is ook niet mogelijk, daar er immers 
geen hoofdzin is waarbij de infinitiefzin argument of adjunct kan 
zijn. Een vertaling die in deze zin een finale infinitief zou willen 
lezen, door met om hem niet geheel te gronde te richten te vertalen, 
doet de Hebreeuwse grondtekst geen recht, daar zo namelijk het 
voegwoord ו en wordt ‘wegvertaald’.56

Bergsträßer (1926, 56) stelt dat in de oorspronkelijke prepositio-
nele betekenis van de ל te in enkele gevallen aanwezig is. Dit is zeer 
opmerkelijk daar hij dit staaft met voorbeelden waarin dit element 
juist geen prepositie meer is, maar betekenissen heeft als opdat, 
om te. En, in consecutieve betekenis: ten tijde van, totdat, omdat, 
daar. Uit deze paragraaf blijkt duidelijk, hoezeer het onderzoek 
naar morfosyntactische aspecten van klassiek Hebreeuws naast 
gedegen filologisch onderzoek behoefte heeft aan een taalkundige 
methode. Het verschil tussen ‘echte’ preposities als hoofd van een 
prepositional phrase (pp) enerzijds, en anderzijds prepositionele 
voegwoorden en elementen die tense en finiteness markeren (zoals 
de Hebreeuwse ל) als hoofd van de tense phrase (tp) of een xp 
binnen de complementizer phrase, de cp, kan alleen met een dus-

56 Een fraaie vertaling van de modaliteit in de infinitief is met de Staten-
vertaling (1637) gegeven: Ende als hy sich verootmoedichde, keerde de toorn des 
HEEREN van hem af, op dat hy [hem] niet ten uytersten toe en verdorve. Deze 
weergave behoudt de finaliteit die de standaard doelinfinitief heeft, maar vertaalt 
tevens met persoonsvorm.
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danig methodisch raamwerk helder gemaakt worden. Wanneer 
dit onderscheid echter niet gemaakt word, of kan worden, leidt 
dit onherroepelijk tot een equivalente behandeling van elemen-
ten die morfologisch en syntactisch van geheel andere aard zijn.

Een andere exemplarische passage waaruit dit ook blijkt, is 
§11.2 waarin Bergsträßer de infinitief als onderwerp behandelt. 
Bergsträßer (1926, 57) stelt, dat de subjectsinfinitief in nominale 
zinnen met een prepositioneel onderwerp voorkomt, maar tevens 
in nominale zinnen zonder predicaat. Wanneer de voorbeelden 
voor die laatste categorie nader geanalyseerd worden, blijkt echter 
dat de infinitief geheel geen onderwerp is, maar een afzonderlijke 
zin, zoals bovendien ook impliciet blijkt uit Bergsträßers (1926, 
58) vertaling.

(67) 2 Kon. 4:13

JKDl twøcSoAl hRm

…wat we voor haar kunnen doen

Bergsträßer (1926, 58) vertaalt hier met was kann man für dich 
tun, waarbij, dat moge duidelijk zijn, geheel geen sprake is van een 
subjectsinfinitief. De parafrasering van deze Hebreeuwse zinnen 
is wat is er te doen voor jou, hetgeen inzichtelijk maakt wat in dit 
type zin de crux is: er is in (klassiek) Hebreeuw sprake van een 
zogenaamde null copula en van een null expletive. Dit betekent dat 
er in een constructie als 2 Koningen 4:13 sprake is van twee zinnen 
waarbij de infinitiefzin een standaard l-infinitief is.

Ten slotte zijn de volgende paragrafen voor het onderzoek naar 
de liqtol van groot belang: Bergsträßers §11.4 over het predica-
tieve gebruik van de infinitivus constructus en §11.5 over het, wat 
Bergsträßer noemt, gerundivisch gebruik van deze vorm. In §11.4 
wordt door Bergsträßer (1926, 59) ook de infinitief voorafgegaan 
door היה zijn opgenomen, een type zin dat ik hier verder niet 
zal bespreken omdat dit een aparte syntactische categorie vormt. 
De tweede categorie die Bergsträßer (1926, 59–60) opneemt zijn, 
zo formuleert hij, infinitieven in einfachem Nominaalsatz. Deze 
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komen volgens Bergsträßer meestal overeen met de Duitse hulp-
werkworden als sollen, müssen, dürfen.

Het zevental voorbeelden dat Bergsträßer (1926, 60) geeft, be-
vat drie voorbeelden uit Kronieken: 1 Kronieken 9:25; 15:2; 22:5. 
Deze zinnen zullen in het voorliggende onderzoek als liqtol ge-
analyseerd worden in deel III. Het voorbeeld uit Jeremia bespreek 
ik hier bondig.

(68) Jer. 51:49

lOÚp◊nIl lRbD;b_MÅ…g

Babel zelf moet vallen

Duidelijk is, dat in Jer. 51:49 geen sprake is van een afhankelijke 
zin: het is een hoofdzin die begint met een voegwoord גם zoals, 
ook. Dit betekent dat er geen sprake kan zijn van een infinitiefzin 
die afhankelijk is van een element uit een hoofdzin. De vorm לנפל 
wordt in nbv, mijns inziens correct, met een persoonsvorm ver-
taald. Ook hier, zo moet geconcludeerd worden, kan geen sprake 
zijn van een l-infinitief; er is veeleer sprake van een liqtol. Hierop 
wijst ook het feit dat er geen null subject is, maar een lexicaal on-
derwerp, namelijk בבל Babel, iets dat niet mogelijk is als er sprake 
geweest was van een doelinfinitief.

Bergsträßers grammatica blijkt, althans in zijn syntactische 
analyses, taxonomisch van aard. De in §11.4 behandelde infinitie-
ven worden gekenmerkt als predicatief, maar onder deze noemer 
worden zowel infinitiefzinnen met היה zijn als finiet gebruikte infi-
nitieven, liqtol in de terminologie van het hier gepresenteerde on-
derzoek, gebracht. Bovendien wordt dit gebruik van de infinitivus 
constructus niet in verband gebracht met andere talige fenomenen.

In de laatste paragraaf (§11.5) uit Bergsträßers grammatica 
waarin de infinitivus constructus wordt behandeld, worden infi-
nitieven bijeengebracht die volgens Bergsträßer als gerundivum 
functioneren. In subcategorie e en f stelt Bergsträßer dat er infi-
nitieven zijn die functioneren im Sinne eines Hauptverbums, auch 
bei Anknüpfung an eine vorhergehende prädikative Verbalform. In 
categorie g neemt Bergsträßer infinitieven op, die hij vertaalt met 
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in Bezug auf, an. Hoewel dit een ad hoc oplossing is, is duidelijk 
dat het ook hier om finiet gebruikte infinitieven gaat. Onder de 
vijftien hier opgenomen voorbeelden bevinden zich infinitieven 
met heel verschillende syntactische functies: Spr. 2:2, 8 zijn inder-
daad gerundivisch en kunnen met door te worden vertaald, terwijl 
Ps. 104:14 een standaard doelinfinitief is. Daarnaast is er een aantal 
infinitieven dat inderdaad een finiete functie heeft, dat wil zeggen 
als liqtol functioneert in de volgende passages: Jes. 21:2; Ps. 104:15, 
21; Job 34:8; Spr. 26:2; Ezra 3:12; 1 Kronieken 12:19, 2; Kron. 36:19.57 
Uit deze voorbeelden is Jes. 21:1 een fraai exempel van een liqtol 
met een lexicaal onderwerp en deze zal ik hier derhalve opnemen.

(69) Jes. 21:1

PølSjAl b‰g‰…nA;b twøp…wsV;k

Zoals de stormen over de Negev, vlaag na vlaag

De in (69) opgenomen vertaling (nbv) is een ad hoc oplossing 
met een bijwoordelijke constructie. De zin zou, wil deze de syn-
taxis van de liqtol recht doen, veeleer ongeveer als volgt vertaald 
moeten worden: zoals de stormen over de Negev elkaar opvolgen.

In deze zin kan de infinitief geen infiniete functie hebben daar 
het een zelfstandige hoofdzin betreft waarin bovendien een lexi-
caal onderwerp, סופות stormen, aanwezig is. Beide aspecten van 
deze zin sluiten voor de vorm לחלף een infiniete functie uit, het-
geen betekent dat hier een liqtol gelezen moet worden.

Bergsträßer (1926, 59) impliceert in een voetnoot dat de infi-
nitivus constructus, wanneer deze een persoonsvorm schijnt te 
vervangen, óf tekstkritisch óf grammaticaal op te lossen is, door te 
stellen dat de context verdacht is, dat de vorm foutief overgeleverd 
is, door een hoofdwerkwoord in te vullen, of door de vorm anders 

57 Bergsträßer neemt ook Jes. 5:22 en Jes. 63:1 op. Deze zijn echter niet nood-
zakelijk te interpreteren als liqtol. In Jes. 5:22, waar tweemaal een infinitief voor-
komt, kan deze infinitief als gesubstantiveerde infinitief gelezen worden of als 
verbaal gebruikte infinitief: helden in het drinken van wijn en echte kerels in 
het mengen van sterke drank. In Jes. 63:1 kan de infinitief in de laatste zin als 
infinitief geanalyseerd worden, ook hier is een liqtol niet noodzakelijk: ik spre-
kend in gerechtigheid, (ik) groot om te redden.



80

te verklaren. De laatste oplossing leidt ook bij Bergsträßer tot ver-
talingen van de infinitief door middel van persoonsvormen, door 
Bergsträßer (1926, 59) aangeduid als final-konsekutiv en indem.

Met betrekking tot Bergsträßers grammatica kan niet anders 
dan positief geconcludeerd worden waar het zijn opmerkzaam-
heid voor finiet gebruikte infinitieven betreft. Nochtans wordt ook 
in deze grammatica de finiet gebruikte infinitief in het hoofdstuk 
over de infinitivus constructus behandeld. Hiermee wordt het fe-
nomeen derhalve slechts ten dele recht gedaan. Ook Bergsträßer 
(1926) blijft hiermee steken in een taxonomie, zij het een filo-
logisch verfijnde, die evenwel niet in staat lijkt tot een nadere 
analyses waarin het talige fenomeen van de liqtol in een wijdere 
taalkundige context geplaatst en verklaard kan worden.

§3.8 Soisalon-Soininen (1972)

Soisalon-Soininen (1972) betreft een artikel waarnaar nadien in 
vele studies wordt verwezen. Derhalve dient het ook hier opgeno-
men te worden, niettegenstaande het feit – zo zal geconcludeerd 
worden – dat het artikel ten opzichte van ander grammaticaal en 
syntactisch onderzoek weinig tot geen nieuwe inzichten biedt.

Soisalon-Soininen poneert een drietal categorieën. Afhankelijk 
van functie van de infinitief onderscheidt hij de volgende infini-
tieven: zelfstandige infinitieven met de functie van onderwerp of 
predicaat; adnominale infinitieven bij naamwoorden en infinitie-
ven als bepaling van werkwoorden of zinnen. De laatste categorie 
wordt in twee subcategorieën onderverdeeld, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen de infinitief als direct object en de infinitief 
met een Satzadverbiale constructie. Soisalon-Soininen (1972, 83) 
stelt dat het gebruik van de prepositie ל in deze laatste syntacti-
sche context is ontstaan, om zich vervolgens te verspreiden naar 
andere syntactische contexten, waardoor de l-infinitief in klas-
siek Hebreeuws tot de, zo stelt hij, normale Infinitiv geworden is. 
Hiervoor voert Soisalon-Soininen echter geen enkel bewijs aan.

Bij de behandeling van de adnominale infinitief valt op dat de 
voorbeelden allesbehalve syntactisch eenduidig zijn. Zo behandelt 
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Soisalon-Soininen (1972, 85) verbale en nominale infinitieven in 
de adnominale categorie. Het blijkt dat deze categorisering niet 
zozeer een categorisering van de infinitief zelf is, als wel een ca-
tegorisering van constituenten waarvan de infinitief afhankelijk 
is. Hoewel Soisalon-Soininen zelf beschrijft dat de adnominale 
infinitieven verbale alsook substantivische betekenis kan hebben, 
verandert dit niets aan het gegeven dat een categorie als adnomi-
nale infinitieven syntactisch niet kan voldoen aan de eisen van 
een adequate beschrijving of verklaring. Hiervan zijn de door 
Soisalon-Soininen (1972, 85) opgenomen infinitieven uit Dan. 11:15 
en 2 Kronieken 18:34 exemplarisch te noemen. Ik zal deze twee 
verzen hier derhalve opnemen en kort analyseren.

(70) Dan. 11:15

dOmSoAl AjO;k NyEa◊w

En er is geen kracht om te staan

De in (70) geboden vertaling is een werkvertaling, niet de vertaling 
van nbv. Deze vertaalt met zelfs hun keurtroepen slagen er niet in 
weerstand te bieden en maakt zo het onderwerp van de voorgaande 
zin tot onderwerp van de infinitiefzin.58

(71) 2 Kron. 18:34

vRmDÚvAh awø;b tEoVl tDmÎ¥yÅw

Tegen zonsondergang stierf hij

De infinitiefzin in Dan. 11:15 en er is geen kracht om op te staan, 
is van geheel andere syntactische orde dan 2 Kronieken 18:3 op 
de tijd van het opkomen van de zon. In 2 Kronieken 18:3 is de in-
finitief gesubstantiveerd en daardoor onderdeel van een np (het 
opkomen van de zon), terwijl hiervan in het voorbeeld uit Daniel 
geen sprake is.

In de analyse van de door Soisalon-Soininen beschreven voor-

58 De argumenten voor deze vertaling zijn mij geheel onduidelijk.
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beelden wil ik hier tot slot de categorie behandelen die Soisalon-
Soininen (1972, 88–90) Konsekutiv noemt. Soisalon-Soininen twij-
felt hierbij aan de analyses van Sola-Solé (1961) en stelt dat een 
aantal in Sola-Solé als consecutief gekenmerkte infinitieven mo-
gelijk als doelinfinitief of als gerundivisch gebruikte infinitieven 
verklaard kunnen worden. Van de behandelde voorbeelden (Ruth 
2:10, Deut. 4:25; 30:14, Kon. 2:27 en Jes. 56:6) is slechts Ruth 2:10 
niet als finaal, nominaal, epexegitisch of gerundivisch te duiden, 
derhalve neem ik dat vers hier op.

(72) Ruth 2:10

yˆnéryI;kAhVl ÔKy‰nyEoV;b NEj yItaDxDm Ao…w;dAm

Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent

Het is onmiddellijk inzichtelijk waarom de l-infinitief in Ruth 
2:10 geen control infinitive kan zijn: het werkwoord מצא vinden is 
geen control predicate, dat wil zeggen, het is in klassiek Hebreeuws 
niet geattesteerd met een finale adjunct clause dan wel met een 
lijdendvoorwerpzin met infinitief. In de hierboven opgenomen 
nbv is deze keuze ook impliciet aanwezig waarin immers met 
een finiete relatieve zin vertaald wordt. Deze zin bevat, in de ter-
minologie van het hier gepresenteerde onderzoek, dan ook geen 
doelinfinitief maar een liqtol.

Met betrekking tot de door Soisalon-Soininen (1972, 89) op-
genomen voorbeelden moet verder opgemerkt worden, dat de 
opgesomde infinitieven syntactisch en semantisch van geheel 
verschillende categorieën zijn. De infinitiefzinnen in Deut. 30:14; 
Kon. 2:27; Jes. 56:6 kunnen als finale zinnen gekenmerkt worden, 
terwijl Deut. 4:25 een (in klassieke terminologie) gerundium be-
treft, dat ook als redegevende infinitief met door te vertaald kan 
worden. De zin in Ruth 2:10 is hierboven reeds behandeld en als 
liqtol gekenmerkt.

Met betrekking tot Soisalon-Soininen (1972) moet geconclu-
deerd worden, dat zijn korte studie een systematiek ontbeert. De 
bijdrage van die studie aan het onderzoek naar de l-infinitief in 
klassiek Hebreeuws blijft dan ook beperkt en wel door de volgende 
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oorzaken: de bewijsvoering voor de analyses van infinitiefzin-
nen wordt niet gegeven of is niet inzichtelijk;59 evident verschil-
lende typen van infinitiefzinnen worden onder één noemer ge-
categoriseerd; het kernmerk Konsekutiv wordt niet beschreven 
en is derhalve onduidelijk; het enige voorbeeld (Ruth 2:10) van 
een infinitief die een afwijkende syntaxis vertoont, wordt niet als 
zodanig behandeld. Het is te betreuren dat Soisalon-Soininen 
(1972, 90), die zelf constateert dat het in het onderzoek naar de 
infinitivus constructus aan systematiek ontbreekt,60 zich niet tot 
een taalkundige theorie wendt om zijn onderzoek die systema-
tiek wel te bieden. Hoewel het een veel geciteerde studie is, zijn 
de resultaten van Soisalon-Soininens onderzoek niet van belang 
voor mijn onderzoek naar de l-infinitief en de liqtol.

§3.9 Van Bekkum (1983)

Het artikel The origins of the infinitive in Rabbinical Hebrew, Van 
Bekkum (1983), behelst, zoals de titel aangeeft, een korte studie 
naar de origine van de infinitief in Rabbijns Hebreeuws. Bek-
kums onderzoek concentreert zich daarbij op het Tannaïtisch 
Hebreeuws, veelal afgekort met rh1, Rabbinical Hebrew 1.61 Bek-
kums gedetailleerde onderzoek beperkt zich niet tot de l-infini-
tief, maar betreft de infinitieven in het algemeen en beschrijft 
derhalve ook de ontwikkeling van de infinitivus absolutus en de 
infinitivus constructus zonder voorafgaande ל. Van Bekkum (1983, 
247) geeft aan, algemene karakteristieken van de morfonologische 
en morfosyntactische ontwikkelingen van de infinitieven tussen 

59 Zo wordt bijvoorbeeld de stelling in Soisalon-Soininen (1972, 83) (Der 
gebrauch dieser Präposition ist wohl innerhalb dieser Gruppe entstanden und er 
hat sich dann dermaßen erweitert, daß nun der inf. cstr. mit ל als der normale 
Infinitiv im Hebräischen gilt.) op geen enkele wijze onderbouwd.
60 Die systematische Darstellung der Infinitive hilft in großem Maß, einzelne 
Fälle richtig zu beurteilen. Deshalb ist es schade da sie in den Grammatiken oft 
verstreut behandelt sind. Soisalon-Soininen (1972, 90)
61 Dit is de facto het Hebreeuws zoals aangetroffen in de Misjna. Hier dient 
aangetekend te worden, dat Rabbijns Hebreeuws voor Van Bekkum, die zich 
baseert op resultaten van Haneman (1980), het Hebreeuws is van het Parma 
manuscript De-Rossi 138, dat dateert uit 1073.
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klassiek Hebreeuws en Tannaïtisch Hebreeuws te onderzoeken. 
Ik zal mij in mijn analyse van Bekkums artikel beperken tot zijn 
onderzoek naar de status van de infinitivus constructus in Rab-
bijns Hebreeuws, omdat Van Bekkum hierin de functies van de 
infinitief beschrijft, die karakteristiek zijn voor het Hebreeuws 
van de Misjna. Tevens zal blijken dat Bekkums beschrijving van 
de morfosyntactische ontwikkeling van de functie van de aan de 
infinitief voorafgaande ל voor het onderzoek naar de liqtol van 
belang is.

Van Bekkum (1983, 264) merkt ten eerste op dat de distributie 
van infiniete vormen in rh1 is gewijzigd ten opzichte van de situa-
tie in klassiek Hebreeuws. De infinitief is met een werkwoordelijke 
functie in rh1 alleen als l-infinitief geattesteerd.62 Volgens Van 
Bekkum is het syntagma van de ל en de infinitivus constructus één 
morfologische eenheid geworden. Deze vorm van de l-infinitief 
komt in rh1 niet meer voor met subjectssuffixen, maar, evenals 
in klassiek Hebreeuws, wel met objectssuffixen. Tevens is de l-
infinitief in rh1 niet langer geattesteerd in de status constructus.

Ten tweede stelt Van Bekkum (1983, 265–266) met Qimron 
(1976) dat de ל in Qumran Hebreeuws dezelfde functie heeft als 
de prefixen van de yqtl, hetgeen de nauwe band tussen de ל en 
de infinitief bevestigt. De elisie van de ה in de infinitieven van de 
stamformaties hifil, nifal en hitpael moet volgens Van Bekkum 
derhalve, in analogie aan soortgelijke ontwikkelingen met betrek-
king tot de prefixen van de yqtl, dan ook oorzakelijk gerelateerd 
worden aan de ontwikkeling van de ל.

Tenslotte beschrijft Van Bekkum (1983, 266) de ל als absolutely 
prefixed to the infinitive form. Tevens stelt hij dat de ל geen enkele 
semantische betekenis meer draagt. De eenheid van de ל met de 
infinitief is volgens Van Bekkum zo sterk geworden, dat dit tot 
een aantal voor rh1 karakteristieke morfonologische aspecten 
heeft geleid, waarvan een aantal paradigmatisch gerelateerd is 
aan de ontwikkeling van de prefixen van de yqtl. Deze aspecten 
zal ik, gezien hun belang voor het onderzoek naar de liqtol, hier 
kort bespreken.

Het partikel מן vanuit, uit, weg, weg van is in klassiek He-

62 Van Bekkum spreekt over real infinitive.
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breeuws altijd met een kale infinitief geattesteerd.63 In rh1 wordt 
dit partikel echter standaard met een l-infinitief gecombineerd. 
In het Kaufman manuscript a50 is het syntagma מן gevolgd l-
infinitief 103 keer geattesteerd tegen 10 keer met kale infinitief.64

Een tweede element waaruit volgens Van Bekkum blijkt dat 
de ל als equivalent van het prefix van de yqtl wordt ervaren in 
rh1, is het feit dat de l-infinitief nieuwe klinkerschema’s vertoont. 
Naast de liqtol is er sprake van een liqtal65 naar analogie van de 
karakteristieke prefix vorm yiqtal. Tevens heeft de infinitief van 
de verba tertiae laryngalis, indien de eerste consonant van de stam 
een נ is, een karakteristieke vorm die structureel gelijk is aan de 
yqtl. Deze ontwikkeling is eveneens geattesteerd met betrekking 
tot andere verba primae nun. De l-infinitief van het werkwoord 
 ליתן lātēt maar לתת geven bijvoorbeeld, heeft niet de infinitief נתן
līytēn, naar analogie van de yqtl van dit werkwoord יתן. In het 
Kaufman-manuscript a50 hebben slechts 7 van de 54 infinitiefzin-
nen met l-infinitief van dit werkwoord de klassiek Hebreeuwse 
morfologie.66 Voor een groter aantal voorbeelden van verschui-
vingen in de morfologie van de l-infinitief verwijs ik naar Van 
Bekkum (1983, 267–269).

Een voor het onderzoek naar de liqtol belangrijk aspect van de 
historische ontwikkeling van de l-infinitief in Misjna Hebreeuws 
is gelegen in het ontstaan van nieuwe verbale functies van de l-
infinitief. Het betreft hier wijzigingen in de tijdsvorm en de moda-
liteiten die de infinitief ondergaat. Wat hierbij opmerkelijk is, is dat 
Van Bekkum in zijn analyse voorbij lijkt te gaan aan het feit, dat het 
type onderwerp in de infinitiefzin —waarin de l-infinitief nieuwe 
functies heeft gekregen— niet langer het null subject pro (het 

63 Dit syntagma heeft 183 vindplaatsen in Bijbels Hebreeuws. Eenmaal, in Am. 
6:14 komt het met ל voor in een constructie waar echter de infinitief in status 
constructus staat en een strikt nominale functie heeft. In Qumran Hebreeuws is 
de infinitief voorafgegaan door מן en ל tweemaal geattesteerd: 4Q166 2:9; 4Q397 
f14 21:8, één van de fragmenten van de Halachische brief, 4qmmt. In Qumran 
Hebreeuws komt de kale infinitief voorafgegaan door 44 מן keer voor.
64 De constructie met kale infinitief is geattesteerd in: Kil 3:1; Shabb 2:3; Yoma 
1:8; Ketub 13:10; Qidd 4:11; Arayot 1:22.
65 De liqtal is volgens Haneman (1980, 116) een vorm die in het Hebreeuws 
van de Misjna is ontstaan.
66 Shabb 17:2; Ned 11:8; Sota 7:8; AvodaZ 1:1; 2:6, 7; Zevah 10:7
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onderwerp dat in standaard zinnen met l-infinitieven voorkomt) 
kan zijn. Ik zal, om dit te verduidelijken, de door Van Bekkum 
gegeven voorbeelden behandelen en daarbij ook het onderwerp 
van de desbetreffende zinnen in mijn beschrijving opnemen.

Ten eerste beschrijft Van Bekkum (1983, 270) het zogenaamde 
perifrastische futurum. Deze constructie van het adverbium עתיד 
gereed, toekomstig en de l-infinitief is in Misjna Hebreeuws 36 
keer geattesteerd.

(73) Misjna Demay 7:4

rAjDmVl vyîrVpAhVl dyItDo yˆnSaRÚv hAm

Dat wat ik morgen zal afzonderen.

Van Bekkum (1983, 270) spreekt in het kader van dit type syntaxis 
van een real future notion. Hoewel er voor deze interpretatie beslist 
veel te zeggen valt, blijft het vooralsnog onbeslist of deze futurale 
tijdsvorm wordt gerealiseerd daar de tense features van de infini-
tief, of door de bijwoordelijke constructie met עתיד.

In het kader van het onderzoek naar de liqtol is het lexicale 
onderwerp אני ik, dat hier gebruikt wordt zeer opmerkelijk. Dit 
geeft immers aan dat van het null subject pro geen sprake kan zijn, 
waarmee tevens is aangetoond dat van control syntax geen sprake 
kan zijn. Dit betekent dat de vorm להפריׁש inderdaad geheel niet 
als infinitief geduid kan worden.

In een ander voorbeeld bespreekt Van Bekkum een op de hier-
boven in (73) besproken en syntactisch gelijkende constructie. In 
dit type wordt het nomen סוף einde gebruikt.67

(74) Misjna Makkot 1:1

;hDtD;b…wtV;k ;hDl NR;tyIl wøpwøs rDjDmVl NyEb…w Mwø¥yAh NyEb awølShÅw

En is het niet zo dat hij haar vandaag of morgen zeker 
haar huwelijksovereenkomst zal betalen

67 De constructie komt 9 keer voor: Mak. 1:1; Avot 2:4; 4:9, 11; 5:17; Bek. 6:6.
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In tegenstelling tot het in (73) besproken voorbeeld is in de infinis-
tiefzin uit Makkot 1:1 geen lexicaal onderwerp aanwezig. Daarente-
gen heeft het zelfstandig naamwoord סוף einde een persoonssuffix, 
dat als anafoor een antecedent moet hebben. Dit is vanzelfspre-
kend de איׁש פלני deze of gene man uit de voorgaande zin.

Een drietal andere elementen in de onderhavige zin dient hier 
ook genoemd te worden. Het gaat hierbij om elementen die in 
de zin voorafgaan aan de l-infinitief. Deze zijn behalve het voeg-
woord ו en ook het vraagpartikel ה, de negatie לא niet en de pp 
(prepositional phrase) בין היום ובין למחר tussen vandaag en morgen. 
Zoals in het taalkundig deel van het onderzoek naar de liqtol zal 
blijken, kan alleen een tweede, gecoördineerde l-infinitief een 
voorafgaand voegwoord ו en hebben. Aan de l-infinitief in de 
infinitiefzin, die onmiddellijk volgt op de hoofdzin kan geen ele-
ment voorafgaan. Gaat er wel een element aan vooraf, dan is dit 
een criterium op basis waarvan besloten moet worden dat het in 
de desbetreffende attestaties niet om een control infinitive gaat.

Tot slot van deze korte analyse dient opgemerkt te worden dat 
de gebruikte negatie (לא) een negatie is die voor de persoonsvor-
men qtl en yqtl wordt gebruikt.68 Het gebruik van deze negatie in 
infinitiefzinnen wijst veelal op een finiete functie van de l-infinitief. 
In rh1 komt de met לא genegeerde l-infinitief 65 keer voor.69 In 
een aantal van deze verzen betreft het een zin met het voegwoord 
 dat, wat een bevestiging is van het feit dat er geen sprake van ׁש
control syntax kan zijn.

Ten derde bespreekt Van Bekkum (1983, 270) het type construc-
tie waarin de l-infinitief wordt voorafgegaan door מה wat en een 
persoonlijk voornaamwoord.70 Dit type syntaxis heeft volgens 
Van Bekkum een modaliteit van mogelijkheid of noodzakelijkheid.71 
Evenals in de in (73) besproken zin, is ook in dit type syntaxis 

68 De negatie van de l-infinitief met לא komt in Bijbels Hebreeuws 7 keer voor: 
Ri. 1:19; Jes. 30:5; Jer. 4:11; Am. 6:10; 1 Kron. 5:1; 15:2; 2 Kron. 12:12. In Qumran 
Hebreeuws, waar deze constructie op ruim 20 plaatsen is te vinden, is dit gebruik 
vooral geattesteerd in 1qs en 1qha.
69 Zie Qimron (1986, 78–79) en Pérez Fernández (1997, 144).
70 Zie ook Sola-Solé (1961, 83–84) en Segal (1958, 166).
71 Zie Cinque (1999, 78–81) voor een analyse van de alethic modalities, pos-
sibility en necessity.
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sprake van een lexicaal onderwerp, ditmaal in de vorm van een 
persoonlijk voornaamwoord, wat betekent dat een null subject 
pro niet mogelijk is en dat er evenmin sprake kan zijn van een 
control infinitive.

(75) Misjna Kil’ayim 6:4

oår‰z ayIbDhVl yˆnSa hDm

Mag ik zaad zaaien?

De distributie van deze vorm in de verschillende Hebreeuwse 
corpora is opvallend. In rh1 is deze constructie viermaal geat-
testeerd: Kil. 6:4; Eruv. 4:2; AvodaZ. 1:4; Yad. 4:4.72 Deze syntaxis 
komt in deze vorm in Bijbels Hebreeuws en Qumran Hebreeuws 
niet voor.73 Dit type infinitiefzin beperkt zich naar de vorm dus 
tot het Hebreeuws van de Misjna. Een van de kenmerken van deze 
vorm echter, de modale aspecten van deze infinitief, is, zoals zal 
blijken in de taalkundige analyse, karakteristiek voor de liqtol.

Tot slot en ten vierde somt Van Bekkum (1983, 270) een vijftal 
constructies op, waarin de l-infinitief voorafgegaan wordt door 
verschillende elementen, het adjectief צריך noodzakelijk, nodig, de 
passieve participia van de verba אסר verbieden, עׂשה doen en נתר 
Hofal toestaan, en het participium van יכל kunnen. Deze specifieke 
constructies zijn volgens Van Bekkum (1983, 270) nodig for giv-
ing real future stress, while the pc form only has a limited ability to 
appear with a pure future meaning.

Van Bekkum (1983, 270) relateert het ontstaan van de vier 
hierboven genoemde constructies met l-infinitief aan het feit dat 
(het paronomastisch gebruik van) de infinitivus absolutus geheel 
verdwenen is. Een tendens die al duidelijk waarneembaar is in 
de jongere boeken van het Oude Testament en in Qumran He-
breeuws. Anderzijds dient vermeld te worden dat juist het finiete 

72 Zie ook Pérez Fernández (1997, 148).
73 De in Bijbels Hebreeuws zesmaal geattesteerde (2 Kon. 4:13, 14; Jes. 5:4; 
Est. 1:15; 6:6; 2 Kron. 25:9) infinitiefzin met de het syntagma מה לעׂשות ל behelst 
een geheel andere syntaxis en kan derhalve niet vergeleken worden met het hier 
besproken type.
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gebruik van de infinitivus absolutus in jonge boeken Prediker en 
Ester een opvallend verschijnsel is, terwijl deze infinitief in het 
boek Kronieken geheel niet geattesteerd is.

Bekkums onderzoek naar het ontstaan van de infinitief in rh1 
biedt een grote hoeveelheid gedetailleerd materiaal, en Van Bek-
kum (1983, 272) stelt, mijns inziens correct, dat de traditionele ter-
minologie zoals toegepast op de verschillende types van l-infinitief, 
mogelijk inadequaat is. Ook in mijn onderzoek zal bepleit worden 
om de uit de Indo-Europese talen overgenomen term infinitief 
slechts op een beperkte subset van de in klassiek Hebreeuws tek-
stuele corpora aangetroffen vormen toe te passen.

Bekkums conclusie met betrekking tot het ontstaan van de 
nieuwe infinitivale functies in rh1 en de rol die het verdwijnen 
van de infinitivus absolutus daarin gespeeld zou hebben, zal ik 
evenwel niet overnemen. Ook moet geconcludeerd worden dat 
Van Bekkum geen aandacht heeft voor het opvallende verschijnsel 
van lexicale subjecten in infinitiefzinnen.

§3.10 Qimron (1986)

Hoewel Qimron (1986) een grammatica van het Hebreeuws van 
de bij de Dode Zee aangetroffen teksten betreft, is het om twee 
redenen van belang deze korte grammatica hier op te nemen. 
Ten eerste wordt algemeen aangenomen, dat het Qumran He-
breeuws dicht bij het Hebreeuws van de jongere boeken van het 
Oude Testament staat, waaronder—zo wordt in een groot deel 
de exegetische studies van dit boek aangenomen—ook Kronie-
ken. Ten tweede doet Qimron een aantal uitspraken over de finiet 
gebruikte infinitivus contructus, die van belang zijn voor het hier 
gepresenteerde onderzoek.

Qimron (1986, 70) stelt dat het onderzoek naar het predica-
tieve gebruik van de infinitief nader onderzocht moet worden, 
daar het bestaande onderzoek onvolledig is. Zelf onderscheidt 
Qimron indicatief en modaal gebruik van de infinitief, waarbij 
hij aantekent dat het modaal gebruik vaker is geattesteerd dan het 
indicatief gebruik. Uit de voorbeelden die in Qimron (1986, 71) 
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zijn opgenomen blijkt, dat Qimron bij modaal gebruik hieronder 
de imperatief en de negatie hiervan, de prohibitivus, verstaat. An-
dere modaliteiten zijn óf niet opgenomen, óf niet in de door hem  
geboden vertalingen zichtbaar. Naast het modale en indicatieve 
gebruik, neemt Qimron (1986, 72) een derde categorie op. Deze 
betreft de infinitief voorafgegaan door היה zijn, een constructie die 
volgens Qimron de plaats inneemt van de in klassiek Hebreeuws 
bekende syntagma היה gevolgd door participium.74

Tot slot merkt Qimron (1986, 76) op, dat de infinitief in Qum-
ran Hebreeuws niet alleen ontkend kan worden door אין (een ne-
gatie voor nominale constituenten) of בלתי de standaard negatie 
voor de infinitief in klassiek Hebreeuws, maar ook door לא, een ne-
gatie die in klassiek Hebreeuws alleen voor persoonsvormen wordt 
gebruikt. Deze negatie van de infinitief behelst volgens Qimron 
(1986, 76) de prohibitivus, die hij vertaald met one must not.

Met betrekking tot de grammatica van Qimron moet geconclu-
deerd worden, dat er een aantal belangrijke observaties aangaande 
het finiete gebruik van de infinitief wordt gedaan. Tevens moet 
echter geconstateerd worden, dat het ook Qimron ontbreekt aan 
een taalkundige theorie om deze verschijnselen adequaat te be-
schrijven en te verklaren. Daarnaast is het opvallend dat Qimron 
uitsluitend imperativisch en prohibitivisch gebruik van de finiete 
infinitivus veronderstelt. Qimron biedt een aantal belangrijke en 
waardevolle voorbeelden, maar hierop volgt geen gedetailleerde 
analyse.

§3.11 Waltke-O’Connor (1990)

Waltke-O’Connor (1990) behoort met Joüon-Muraoka (2006) tot 
de omvangrijkste moderne grammatica’s van klassiek Hebreeuws. 
Ook de infinitieven worden gedetailleerd behandeld. In Waltke-
O’Connor (1990, 600) wordt onder de grammaticale functies van 
de infinitief opgemerkt, dat deze uitzonderlijk ook functioneert 
als persoonsvorm, met name na de prepositie de ל. Tevens wordt, 

74 De voorbeelden die Qimron in zijn grammatica opneemt, komen nagenoeg 
uitsluitend uit 1qm, 1qs en 4qmmt.
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evenals in Cowley §114 f, verwezen naar de harde uitspraak van 
de tweede radicaal indien deze een van de bgdkft consonanten 
betreft, waaruit de nauwe band tussen de ל en de infinitief. Een 
punt van kritiek op de indeling van de paragraaf over de infinitivus 
constructus dat genoemd moet worden, betreft het opnemen van 
talloze voorbeelden van verbaal gebruik van de infinitief onder 
de kop Nominal Uses.75

In de behandeling van de infinitief voorafgegaan door 76,ל valt 
op dat Waltke-O’Connor stelt dat dit syntagma functies heeft 
analoog aan die van de infinitief voorafgegaan door andere pre-
posities, waarbij als eerste purpose en result wordt genoemd. Dit 
is opvallend, daar dit een karakteristiek behelst van de infinitief 
voorafgegaan door de ל. Volgens Waltke-O’Connor (1990, 606) 
zijn de gerundive, modal and immanent clauses kenmerkend voor 
de infinitief met 77.ל Ook opvallend is de constatering dat het ver-
schil tussen een purposive infinitive en een complementary infini-
tive niet altijd duidelijk is. Een doelinfinitief is immers evenzeer 
een complement van een predicaat in de hoofdzin, en derhalve 
ook complementary. Mogelijk doelt Waltke-O’Connor (1990, 607) 
hier op het verschil tussen infinitiefzinnen met, zoals in het Ne-
derlands, te of met om te. Indien dit verschil bedoeld wordt, en de 
twee voorbeelden lijken daarop te wijzen, dan is dit verschil gele-
gen in de zogenaamde c-selection van een element in de hoofdzin 
en niet in de infiniete bijzin.78

De analyse van subjecten in de infinitiefzin, zoals deze wordt 
gegeven in Waltke-O’Connor (1990, 607) behoeft ook een korte 
kritiek. Waltke-O’Connor stelt dat een onderwerp het onderwerp 
van het werkwoord in de hoofdzin kan zijn, of dat er sprake kan 

75 Dit betreft §36.2.
76 Ook opgenomen onder Nominal Uses, in §36.2.3
77 Hoewel de aanduidingen modal en gerundive voor zich spreken, is de 
aanduiding immanent onduidelijk.
78 Zoals bijvoorbeeld het verschil tussen Nederlandse hulpwerkwoorden die 
een kale infinitief selecteren en andere verba die een infinitief met te selecteren. 
Het verschil tussen een te of om te infinitiefzin kan ook semantisch van aard 
zijn. Zo het verschil tussen ik begin te lezen en ik begin om te lezen. In de tweede 
zin is dat wat begonnen wordt niet het lezen, waar dat in de eerste zin wel de 
betekenis is.
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zijn van een onderwerp not involved in the main clause. Daargela-
ten, dat mij niet helder is wat involvement syntactisch zou kunnen 
betekenen, is het voorbeeld opvallend. Ik neem het hier op, daar 
het kenmerkend is voor de ad hoc benaderingen en beschrijvingen 
in moderne grammatica’s van klassiek Hebreeuws waaraan geen 
taalkundige theorie ten grondslag ligt.

(76) Ezechiël 21:24

lRbD;b_JKRlRm b®rRj awøbDl MyIk∂r√;d MˆyAnVv ÔKVl_MyIc M∂dDa_NRb hD;tAa◊w

‘Mensenkind, teken twee wegen waarlangs het zwaard van 
de koning van Babylonië kan gaan.’

De vertaling die in Waltke-O’Connor wordt gegeven, gelijkt op die 
in nrsv: Mortal, mark out two roads for the sword of the king of 
Babylon to come. Hoewel het inderdaad zo is, dat het onderwerp 
van de infinitiefzin, het zwaard van de koning, inderdaad niet in 
de hoofdzin aanwezig is, kan deze samengestelde zin, geheel niet 
vergeleken worden met en standaard doel-infinitief, daar  het 
element dat hier in de Engelse vertaling, ook in die van Walkte-
O’Connor, wordt gebruikt, namelijk for, de syntaxis van de zin 
fundamenteel wijzigt.

Het element for betreft een zogenaamd prepositional comple-
mentizer en als voegwoord kent deze accusatief casus toe aan zijn 
complement. In Engelse zinnen met dit voegwoord moet dus wel 
een lexicaal onderwerp aanwezig zijn.

(77) a) *Him to attack David would be wrong.
b) For him to attack David would be wrong.
c) To attack David would be wrong.

Uit (77) blijkt dat een lexicaal onderwerp, een np, alleen mogelijk 
is, wanneer het element for aanwezig is. Is dit element afwezig, 
dan is een lexicaal onderwerp niet mogelijk. In Government and 
Binding kan dit verklaard worden vanuit het zogenaamde case 
filter, dat stelt dat elke fonetisch gerealiseerde np abstracte casus 
toegekend moet krijgen.
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Uit bovenstaande analyse blijkt het in Waltke-O’Connor (1990, 
607) genoemde voorbeeld in het kader van het verschil tussen in-
finitieven zonder betekenis te zijn, daar het verschil alleen in de 
vertaling betekenis heeft door het element for. De verklaring voor 
het lexicale onderwerp, het zwaard van de koning van Babel, in 
de Hebreeuwse tekst, is hiermee op geen enkele wijze verhelderd, 
en evenmin is aangetoond of het Hebreeuws over een equivalent 
prepositioneel voegwoord beschikt. De vertaling en de daarmee 
gesuggereerde verklaring zijn dus niet onderbouwd. Er voorlopig 
van uitgaand dat het Hebreeuws geen op het Engels gelijkende for 
to infinitives heeft, kan Ez. 21:24 in mijn analyses niet anders dan 
als liqtol geanalyseerd worden.

De finiet gebruikte infinitivus constructus wordt in Waltke-
O’Connor (1990, 611) behandeld. Hier wordt gesteld, dat de in-
finitief, voorafgegaan door ל, voorafgegan door het voegwoord ו 
en, soms als persoonsvorm fungeert. Ook Waltke-O’Connor is in 
de behandeling van de finiet gebruikte infinitief dus uitsluitend 
taxonomisch: er wordt geen model geboden waarbinnen deze 
afwijkende vorm verklaard kan worden.

Tot slot moet vermeld worden, dat een aantal in §36.2.3 g op-
genomen voorbeelden finiet gebruikte infinitieven betreft, zoals 
ook blijkt uit de daar geboden vertaling. Deze zinnen worden 
door Waltke-O’Connor aangeduid als immanent clauses. Het is 
mij volstrekt onduidelijk waarom deze zinnen met deze onduide-
lijk aanduiding in die paragraaf zijn opgenomen, terwijl ze naar 
vorm en functie bij de paragraaf over finiet gebruikte infinitieven 
te verwachten zijn.

Concluderend. Hoewel Waltke-O’Connor (1990) het finiete 
gebruik van de infinitief erkend in een korte, schetsmatige para-
graaf, die niet meer dan een taxonomisch rompstuk behelst, is de 
grammatica aangaande de infinitief teleurstellend te noemen. De 
analyses van het gebruik van de infinitivus constructus in Waltke-
O’Connor (1990) moet als inconsistent en terminologisch wazig 
bestempeld worden. De categorieën alsmede de aanduidingen 
voor syntactische contexten van de infinitief zijn inconsequent 
gebruikt en de voorbeelden staan veelal opgenomen in paragrafen 
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waar deze op basis van hun morfosyntactische eigenschappen niet 
ingedeeld hadden mogen worden.

§3.12 Meyer (1992)

Meyer beschrijft in zijn grammatica in §102 onder subparagraaf 5 
het finiete gebruik van de l-infinitief. Hij stelt hierbij het volgende: 
Vielfach fungiert der Inf. als finites Verbum sowohl im Haupt- als 
auch im Nebensatz.

De eerste l-infinitief die Meyer hiervoor als voorbeeld aan-
draagt, is Recht. 1:19.

(78) Recht. 1:19

qRmEoDh yEbVvOy_tRa vyîrwøhVl aøl yI;k

…maar het lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te 
verdrijven

Zowel het gebruik van het partikel כי als ook het gebruik van de 
negatie לא maken, dit zal ik gedetailleerd in §4 en deel III beschrij-
ven, control syntax onmogelijk. Daarnaast toont het gebruik van 
de negatie aan, dat de morfosyntactische eigenschappen van de 
vorm ְלהֹוִריׁש niet die van een standaardinfinitief kunnen zijn, daar 
deze negatie uitsluitend persoonsvormen ontkent.

Verder geeft Meyer in dezelfde paragraaf 1 Koningen 2:37 als 
voorbeeld van finiet gebruik van de l-infinitief. Dit is evenwel niet 
adequaat, daar de desbetreffende woordgroep in dit vers, ביום 
 een gesubstantiveerde infinitief met suffix bevat. Er is hier ,צאתך
in het geheel geen sprake van een werkwoordelijke functie van 
de infinitief, waardoor finitiet gebruik eveneens uitgesloten is.

Voor het voorbeeld dat Meyer uit Gen. 30:15 neemt, המעט 
 geldt dezelfde argumentatie, evenals voor Gen ,קחתך את אישי
19:16, waaruit Meyer de woordgroep בחמלת יהוה עליו opneemt. 
Deze laatste bevat een infinitief in status constructus voorafgegaan 
door het voorzetsel ב. Ook dit is een nominaal gebruikte infinitief, 
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waardoor Meyers categorisering van deze vorm, namelijk als een 
finiet gebruikte infinitief, als onjuist bestempeld moet worden.

Meyer neemt eveneens een zin uit Jes. 38:20 op.

(79) Jes. 38:20

yˆnEoyIvwøhVl hDwh◊y

De heer is mij te hulp gekomen

Mijns inziens neemt Meyer deze zin met recht wél op als een 
finiet gebruikte l-infinitief. De argumenten hiervoor beschrijf ik 
bij voorbeeld (92) op pagina 108.

Tot slot geeft Meyer een voorbeeld van finiet gebruik van de 
l-infinitief uit Num. 20:4.

(80) Num. 20:4

 …wnVjAnSa MDv t…wmDl hRΩzAh rD;b√dI;mAh_lRa hÎwh◊y lAhVq_tRa MRtaEbSh hDmDl◊w
…wnéryIoVb…w

Waarom hebt u het volk van de Heer naar deze woestijn 
gebracht? Om ons hier te laten sterven, met ons vee?

Ook hier is, in tegenstelling tot wat Meyer beweert, volgens mij 
geen sprake van finiet gebruik van de infinitief. Deze wordt hier 
idiomatisch gebruikt, zoals de nbv hier in vertaling deels al aan-
geeft. Een werkvertaling voor dit vers moet volgens mij aldus lui-
den: En waarom hebben jullie de gemeente van de Heer naar deze 
woestijn gebracht? Om daar te sterven? Wij en ons vee?

Uit Qumran geeft Meyer op het eind van de paragraaf over 
finiet gebruik van de infinitief één voorbeeld.

(81) 1QS 6:5

Mjlh tyCarb Krbhl hnwCrl wdy jlCy Nhwkh

En de priester zal zijn hand uitstrekken om als eerste het 
brood te zegenen
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Zoals uit mijn werkvertaling reeds blijkt, is een standaardfunctie, 
namelijk die van een doelinfinitief, hier mogelijk en dus ook de 
meest waarschijnlijke.

Meyer begint zijn paragraaf met de constatering dat de l-in-
finitief veelvuldig als persoonsvorm wordt gebruikt. We moeten 
na analyse van de door hem gegeven voorbeelden echter consta-
teren, dat deze slechts op twee plaatsen adequaat zijn. Wat opvalt 
is dat hij bovendien niet méér voorbeelden van dit type syntaxis 
aandraagt. De grammatica van Meyer draagt, afgezien van de con-
statering dat de infinitief finiet gebruikt wordt, slechts in zeer be-
perkte zin bij aan de beschrijving en de analyse van dit fenomeen.

§3.13 Schneider (1993)

Met Schneider (1993)79 heeft Weinrich (1964) zijn intrede gedaan 
in de moderne hebraïstiek. Weinrichs taalkundig model tracht de 
distributie van tempora te verklaren vanuit de idee van verschil-
lende teksttypen: discursieve tekst en vertellende tekst.80 Hoewel 
Schneider (1993) in zijn syntaxis veel nadruk legt op de distributie 
van tempora in Bijbels Hebreeuws, impliceert hij tevens een aantal 
opmerkelijke eigenschappen van de infinitivus constructus. Deze 
dienen hier besproken te worden.

Schneider (1993, 212) meldt in §49.3.1.1 dat de infinitief vooraf-
gegaan door ל een doel kenmerkt. Opvallend zijn de Duitse ver-
talingen die hij voorstelt en de korte notities die hij daarbij maakt. 
Ten eerst stelt hij voor dat deze infinitief met ל het equivalent is 
van het Duitse daß, damit. Een nevenschikkend voegwoord dat 
in het Duits een finiet complement heeft. Tevens is in die syntaxis 
niet per definitie sprake van een gecoïndiceerd onderwerp in 
hoofdzin en bijzin, hetgeen in bijzinnen met doelinfinitief van-
zelfsprekend wel het geval is. Opvallend is dan ook, dat Schneider 
pas in tweede instantie um zu als kenmerk van de infinitief met ל 

79 Feitelijk van 1982, daar Schneider vanaf de 5de druk de theorieën over dis-
tributie van tempora opneemt in de syntaxis van zijn grammatica.
80 De aanzet van Schneider heeft in Nederland navolging gekregen in publi-
caties van met name Talstra (1978), Talstra (1982).
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noemt. Hiervan is volgens Schneider sprake bei gleichen Subjekt. 
Dit is opvallend temeer daar Schneider (1993, 97) stelt, dat de 
infinitivus constructus gelijksoortige functies heeft als de Duitse 
en Engelse infinitief.

De conclusie met betrekking tot Schneiders grammatica moet 
derhalve luiden, dat de infinitivus constructus op impliciete wijze 
syntactische functies wordt toegekend, die sterk afwijken van 
de doelinfinitief uit de moderne talen alsook van de infinitivus 
constructus voorafgegaan door ל in deze finale functie. Dit doet 
Schneider echter zonder dat deze afwijkende functies onderwerp 
zijn van nader grammaticaal onderzoek, waardoor dit onderdeel 
van zijn grammatica een sterk descriptief, taxonomisch karakter 
heeft.

§3.14 Kieviet (1997)

Kieviet (1997), een ongepubliceerde doctoraalscriptie, is een van 
de belangwekkendste studies naar de syntaxis van de infinitivus 
constructus in het Hebreeuws van de boeken Kronieken. Kieviet 
(197, 9) vermijdt een aantal belangrijke fouten, dat wel gemaakt 
wordt in het merendeel van het twintigste-eeuwse onderzoek naar 
de syntaxis van klassiek Hebreeuws. De rol van de invloed van 
het Aramees wordt buiten beschouwing gelaten, omdat de histo-
rische ontwikkeling van het Aramees zelf nog veel onopgeloste 
vragen heeft en het derhalve niet duidelijk is, of een arameïsme 
in Hebreeuws een ouder of een jonger Aramees element behelst. 
Het zogenaamde Late Biblical Hebrew (lbh) wordt niet als lin-
guistische eenheid beschouwd en derhalve evenmin gebruikt: de 
boeken Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester en Daniël hebben elk 
hun eigen specifieke karakteristieken die onderzoek behoeven. 
De aanduiding lbh is volgens Kieviet dan ook geen bruikbaar 
element in modern taalkundig onderzoek. Ik zal in deze paragraaf 
een aantal aspecten van Kieviets onderzoek behandelen. Hier-
uit zal blijken dat het formeel taalkundige raamwerk dat Kieviet 
presenteert een bijzondere vooruitgang is ten opzichte van ou-
der maar eveneens recenter syntactisch onderzoek, maar dat dit 
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raamwerk in de analyse en uitwerking van de concrete exempels 
niet consequent wordt toegepast.

In de sectie waarin Kieviet (1997, 69) het predicatief gebruik 
van de infinitivus constructus behandelt, stelt hij dat het niet altijd 
duidelijk is of de infinitief in dit gebruik een verbale of nominale 
functie heeft. De oorzaak hiervan is, zo stelt Kieviet, gelegen in het 
feit dat het niet mogelijk is te analyseren welke constituenten zich 
in de zin bevinden, waardoor het onmogelijk is de thematische 
rollen toe te kennen. Deze stelling is niet alleen verbazingwek-
kend, maar leidt ook tot ad hoc-oplossingen voor problematische 
passages met infinitiefzinnen. Met betrekking tot 1 Kronieken 22:5 
bijvoorbeeld – een vers met een infinitief die in het hier gepresen-
teerde onderzoek als liqtol geïnterpreteerd wordt – stelt Kieviet 
(1997, 70) in zijn analyse: Hoe dan ook, de ic wordt hier gebruikt 
als een toekomende tijd. Een opmerking die weliswaar correct is, 
doch argumentatieve onderbouwing behoeft.

Kieviet onderkent het finiete gebruik van de infinitivus con-
structus. Tevens stelt hij, dat er, ingeval van finiet gebruik, veelal 
sprake is van een modaliteit. Zo stelt Kieviet (1997, 80) dat er bij 
predicatief gebruik van de infinitivus constructus sprake is van 
verplichting, intentie, oorzakelijkheid, futurum (instans), waarvan 
mij met betrekking tot de laatste niet duidelijk is, waarom Kieviet 
deze als modus, en niet als tempus of aspect duidt.

Hoewel Kieviet zich positief onderscheidt van het overige on-
derzoek naar de infinitivus constructus in klassiek Hebreeuws, 
mede door zijn formeel taalkundige benadering van deze onder-
zochte werkwoordelijke vorm, analyseert hij enkele keren infi-
nitieven op een wijze waarbij de syntaxis als finiet wordt gezien, 
terwijl deze analyse volgens mij niet dwingend is. Ik zal hiervan 
één voorbeeld geven.

(82) 2 Kron. 26:18

ryIfVqAhVl MyIv∂;düqVmAh NOrShAa_y´nV;b MyInShO;kAl yI;k

Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammelingen 
van Aäron. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen.
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In 2 Kronieken 26:18 kan een standaard doel-infinitief gelezen 
worden. De prepositie ל aan in de pp לכהנים aan de priesters heeft 
hier de (veel voorkomende) betekenis het is aan de priesters, een 
type syntaxis dat in grammatica’s ook wel dativus ethicus genoemd 
wordt. De obligatie in dit vers behelst dus niet een markering van 
het werkwoord, de infinitief, maar een specifieke prepositionele 
constructie.81 Daar komt bij dat dit geheel niet één zin betreft, 
maar een drietal zinnen. Ten eerste כי לכהנים בני אהרן, gevolgd 
door het deelwoord, המקדשים, met lidwoord dat hier als relati-
vum fungeert en tot slot de infinitiefzin להקטיר. De vertaling met 
persoonsvorm, zoals de nbv geeft, is dus onnodig en derhalve 
onwenselijk want willekeurig. Er kan hier immers gewoon ver-
taald worden met een standaard doelinfinitief, waarvoor ik de 
volgende werkvertaling voorstel: Want het is aan de priesters, de 
zonen van Aaron, die geheiligd zijn om te offeren. De veronderstel-
ling dat hier sprake is van een finiet gebruikte infinitief is mijns 
inziens dan ook incorrect.

In een paragraaf waarin het predicatieve gebruik van de infi-
nitivus constructus wordt behandeld, somt Kieviet (1997, 73–80) 
een negental infinitieven op die volgens hem niet gecategoriseerd 
kunnen worden: 1 Kronieken 12:9; 15:19; 16:39–40, 2 Kronieken 
5:13; 8:13; 13:11; 31:14, 18. Ik wil hier niet op Kieviets analyses van 
afzonderlijke infinitieven ingaan. Wat hier echter wel opgemerkt 
moet worden, is het feit dat Kieviet hier zijn toevlucht meent te 
moeten nemen tot ad hoc-oplossingen, waarbij hij bovendien niet 
langer de syntaxis als beschrijvingsniveau aanhoudt, maar veeleer 
op een stilistisch niveau argumenteert. Zo stelt Kieviet (1997, 78) 
bijvoorbeeld, dat veel van dit materiaal zich in ‘lijsten’ bevindt, 
waarbij hij suggereert dat in deze lijsten mogelijk niet de stan-
daardregels van de syntaxis gelden. Het moge duidelijk zijn, dat 
dit type oplossingen waarbij ook het taalkundig raamwerk wordt 
losgelaten, niet tot plausibele oplossingen leidt.

In een korte maar bijzondere paragraaf in Kieviet (1997, 180–
182) wordt de status van het aan de infinitief voorafgaande element 
 te behandeld. Kieviet constateert (mede op basis van bestaand ל

81 Een zelfde conclusie geldt Kieviets (1997, 67–68) analyse van 2 Sam. 18:11, 
waar de prepositie על aan, over wordt gebruikt.
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onderzoek) dat de combinatie van de infinitivus constructus met 
het element ל te in Misjna Hebreeuws de facto de enige vorm van 
de infinitivus constructus is. Een tendens die in het Hebreeuws 
van de boeken Kronieken ook reeds zichtbaar zou zijn.82 Kieviet 
vraagt zich af of de status van het element ל te gewijzigd is. In de 
standaard constructie van de l-infinitief heeft het element ל te de 
status van lexeem. Hierbij is het van geen belang of ל als prepo-
sitie wordt gezien of als een ander lexicaal element. De nauwe 
band tussen de infinitief en het element ל zou er volgens Kievit 
echter op kunnen wijzen dat dit element is gegrammaticaliseerd 
tot een morfeem. Dit zou betekenen dat de ל een zelfde status zou 
hebben als de preformatieven in de yqtl, met dit verschil dat de 
-geen persoon, geslacht of getal markeert, maar een ander syn ל
tactisch aspect.83 Een van de in Kronieken geattesteerde vormen 
van de infinitief zou hierop kunnen wijzen. Waar in 2 Sam. 10:3 
het bijwoordelijke element בעבור omwille van gevolgd wordt door 
een kale infinitief, wordt in 1 Kronieken 19:3 de infinitief ook nog 
voorafgegaan door ל te.

(83) 1 Kron. 19:3

rOqVjAl r…wbSoA;b aølSh

die het land moeten verkennen…

Uit (83) zou blijken dat het element ל te een van de infinitief on-
scheidbaar element is geworden, een morfeem. Kieviet (1997, 181) 
somt een viertal contra-argumenten op tegen deze visie. Ten eerste 
worden in het Hebreeuws van de boeken Kronieken vaker prepo-
sities onafscheidelijk van elementen, waarbij de categoriale status 
van de prepositie echter ongewijzigd blijft. Ten tweede worden in 
het Hebreeuws van Kronieken ook preposities gecombineerd met 
de infinitief zonder het element ל. Ten derde stelt Kieviet, dat het 
element ל in de in Kronieken veel voorkomende constructie עד ל 

82 Kieviet constateert, mijns inziens correct, dat de resultaten van  statistisch 
onderzoek zoals gepresenteerd in Verheij (1990, 56–59), niet significant zijn, daar 
de absolute aantallen te laag zijn.
83 Bijvoorbeeld modaliteit.
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tot te gevolgd door infinitivus constructus, een eigen semantische 
waarde heeft, daar deze ל ook weggelaten kan worden.

Het vierde en belangrijkste argument komt door effecten die 
zichtbaar worden bij coördinatie. Zoals bekend, kunnen alleen 
elementen van dezelfde categoriale status gecoördineerd worden.84

(84) Ik las het boek in de collegezaal en de studenten *(in) de 
bibliotheek.

In (84) kunnen alleen de pp in de collegezaal en in de bibliotheek 
worden gecoördineerd, niet een pp in de collegezaal en een np de 
bibliotheek. Vanzelfsprekend kunnen morfemen niet gecoördi-
neerd worden.

(85) Ik heb de brief geschreven en *(ge)lezen

In (85) wordt verduidelijkt dat een morfeem, ge, niet gecoördi-
neerd kan worden.

Volgens Kieviet (1997, 181) wordt het element ל te in 2 Kronieken 
35:16 gecoördineerd, wat er op zou duiden dat dit element geen 
morfeem kan zijn.

(86) 2 Kron. 35:16

lAo twølOo twølSoAh◊w jAsRÚpAh twøcSoAl a…whAh Mwø¥yA;b hÎwh◊y tådwøbSo_lD;k Nwø;kI;tÅw

…whD¥yIvaøy JKRlR;mAh tAwVxImV;k hDwh◊y jA;b◊zIm

Zo herstelde men die dag op bevel van koning Josia de 
dienst aan de heer in ere door Pesach te vieren en offers 
te brengen op het altaar van de heer.

Ten eerste moet opgemerkt worden, dat hier waarschijnlijk geen 
sprake is van coördinatie, daar de tweede infinitief een ander 

84 De asterisk buiten de haakjes en de asterisk binnen de haakjes duidt op 
een niet grammaticale constructie bij aanwezigheid respectievelijk afwezigheid 
van het tussen haakjes geplaatste element.
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object heeft. Het verschil tussen coördinatie en twee infinitieven 
met een verschillend object blijkt ook uit (87).85

(87) a) ?Ik ben van plan het boek te schrijven en lezen
b) Ik ben van plan het boek te schrijven en de krant 

*(te) lezen.

Hoewel (87) a) slechts marginaal mogelijk is, wordt het verschil 
tussen beide typen syntaxis duidelijk. Wanneer de infinitieven 
een ander object hebben moet het element te ook bij de tweede 
infinitief aanwezig zijn, terwijl dit niet nodig is wanneer beide 
infinitieven hetzelfde object delen. Een andere optie waarbij co-
ordinatie geen rol speelt, is gelegen in een interpretatie waarbij 
de zin והעלות עלות על מזבח יהוה als onderwerpzin gevolgd door 
het null copula wordt gezien.

Kieviet zelf is niet eenduidig in zijn analyse van de infinitief 
in 2 Kronieken 35:16. Kieviet (1997, 38) stelt namelijk dat de twee 
infinitieven in dit vers epexegetische infinitieven bij het werkwoord 
 en toen werd vastgesteld, terwijl Kieviet (1997, 133) spreekt ותכון
van double duty. Kieviet (1997, 38) geeft bovendien zelf aan, dat de 
prepositieloze vorm העלות offeren een unieke vorm is, die alleen 
in de boeken Kronieken is geattesteerd. Het weglaten van de ל is 
(indien er al sprake is van coördinatie) dus niet per se gerelateerd 
aan coördinatie. Hieruit volgt dat de vermeende coördinatie van 
 in 2 Kronieken 35:16 ook geen argumentatieve kracht heeft in de ל
oplossing van de vraag naar de categoriale status van het element 
.in het Hebreeuws van de boeken Kronieken ל

Tevens kan hier met betrekking tot coördinatieverschijnselen 
van ל opgemerkt worden, dat het zeer waarschijnlijk is, dat zo-
genaamde kale infinitieven ook een element te kunnen hebben, 
namelijk een te dat niet fonetisch gerealiseerd is, maar dat syntac-
tisch wel aanwezig is. Dit blijkt uit syntactische fenomenen van 
cliticisation als ook uit de distributie van expletieven in het Engels.

85 Een vraagteken (?) in taalkundige voorbeelden geeft aan, dat een zin mar-
ginaal grammaticaal is. Dit houdt in, dat desbetreffende zin door een deel van 
de native speakers van de desbetreffende taal als grammaticaal wordt ervaren 
en door een deel van de native speakers als niet grammaticaal.
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(88) a) I can’t let you have my book on syntax
b) *I can’t let you’ve my book on syntax

In (88) blijkt dat have niet als cliticum aan you kan functioneren. 
Dit is alleen te verklaren mits verondersteld wordt, dat de infini-
tiefzin have my book on syntax een null to heeft, zoals weergege-
ven in (89).

(89) I can’t let [tp you [t to] have my book on syntax]

Tevens lijkt de distributie van het expletief there te wijzen op een 
null to in zinnen met kale infinitief, wanneer we, met Safir (1993) 
veronderstellen dat expletive there alleen in de specifier position 
van tp voor kan komen. Deze beperking zou verschijnselen als 
die in (90).

(90) a) I consider [there to be an economic crisis]
b) *I consider [there an economic crisis]

Indien de expletief there inderdaad alleen in de hoogste positie van 
de tense phrase (tp) kan voorkomen, dan kan daaruit verklaard 
worden waarom in (90) there niet mogelijk is: het betreft hier een 
zogenaamde small clause, een zin zonder werkwoord waarin geen 
tp aanwezig is. Hieruit volgt dan tevens dat in zinnen als in (91) 
wel een null to verondersteld moet worden: there moet hier im-
mers wel de specifier position van de tp innemen.

(91) Let [tp there [t to be light]]

Uit de analyses van (88) en (91) blijkt dat er in zinnen met een kale 
infinitief een null to aanwezig is. Vanzelfsprekend kunnen we voor 
Hebreeuws een equivalente syntaxis veronderstellen.

Met betrekking tot Kieviets notie double duty moet geconclu-
deerd worden, dat deze analyses gedateerd en onvolledig zijn en 
derhalve geen uitsluitsel geven over de categoriale status van het 
element ל. Deze vraag staat derhalve nog open.

Kieviet (1997) vormt een zeer belangrijke studie. Feitelijk is het 
onderzoek uniek in zijn soort. De aanzetten die er gedaan worden, 
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om tot een modern taalkundige beschrijving van de syntaxis van 
de infinitivus constructus te komen, zijn in geen ander (mij be-
kend) onderzoek aanwezig. Dat Kieviet veelal op een descriptief 
niveau blijft, is niet  problematisch, daar het raamwerk voor dit 
descriptieve niveau solide is. Wat echter wel een gemis is in deze 
studie, juist in het kader van een dusdanig veelbelovende aanzet, 
is de beantwoording van een aantal over de status en de distributie 
van zowel de infinitief als de ל. Vragen die vooraf hadden moeten 
gaan aan de vraag naar de syntaxis en functies van de infinitief. 
Hoewel Kieviet wel het probleem van de categoriale status van de 
 te behandelt, blijft zijn conclusie met betrekking tot dit element ל
zonder gevolgen voor de finiet modale functies van de infinitief, 
terwijl juist daar een aanzet voor een mogelijk oplossing van deze 
syntactische functie is gelegen.

§3.15 Jenni (2000)

Jenni (2000) behelst de derde van drie monografieën waarin de 
Hebreeuwse voorzetsels כ ,ב en ל worden behandeld. Het door 
Jenni gepresenteerde onderzoek naar ל is zeer indrukwekkend 
en verdient vanzelfsprekend een plaats in elk onderzoek naar de 
infinitivus constructus voorafgegaan door ל. In de bespreking van 
Jenni’s onderzoek zal ik eerst ingaan op het daarin door Jenni ge-
bruikte theoretische kader om vervolgens een aantal uit Jenni’s 
onderzoek afkomstige voorbeelden te behandelen.

In de rubricering die Jenni (2000, 25) toepast, wordt de l-infini-
tief opgenomen als rubriek 7, gekenmerkt als lamed cum infinitivo. 
Alvorens in te gaan op de toepasbaarheid van Jenni’s onderzoek 
in het kader van een onderzoek naar de liqtol, zal ik hier enige 
in Jenni (2000) gepresenteerde data met betrekking tot Jenni’s 
rubriek 7 weergeven.

Volgens Jenni (2000, 21) is het totale aantal vindplaatsen van de 
l-infinitief 4385. Dit betreft 2943 infinitieven zonder pronominaal 
suffix, 428 infinitieven met pronominaal suffix, 930 vormen van de 
vorm לאמר als inleiding van de directe rede, 9 vormen van לאמר 
als infinitief, 61 vormen van de l-infinitief met het vrouwlijke suffix 
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-a, 12 vormen van de l-infinitief met nomen rectum en twee unieke 
vormen van de l-infinitief, waarvan één met het prefix מ en één 
l-infinitief voorafgegaan door de quantor כל in 1 Kronieken 23:31.

In zijn beschrijving van de syntagmatische verbindingen van 
het voorzetsel ל onderscheidt Jenni (2000) twee elementen: het 
aan de ל voorafgaande element en het op de ל volgende element. 
Deze twee worden door Jenni gekenmerkt als de x-zijde respec-
tievelijk y-zijde van het voorzetsel. De relatie van het voorzetsel 
tot de y-zijde (de infinitiefzin) moet volgens Jenni (2000, 149–152) 
onderverdeeld worden in twee syntactische categorieën, name-
lijk Verknüpfung en Einbettung. De tweede categorie, Einbettung, 
omschrijft Jenni als een infinitiefzin die als argument86 van een 
hoofdzin functioneert. De eerste categorie is niet enkelvoudig, 
maar veeleer een verzameling van verschillende typen zinnen, die 
volgens Jenni (2000, 149) een freie Angabe zijn ten opzicht van 
de x-zijde van het voorzetsel ל, de hoofdzin.87 Hoewel deze inde-
ling in Verknüpfung en Einbettung niet ondubbelzinnig en vanuit 
syntactisch theoretisch oogpunt ook onwerkbaar is, zal ik hier 
verder niet op de criteria van deze indeling als indeling ingaan, 
daar het niet van belang is voor het onderzoek naar de liqtol. Wel 
zal ik de afzonderlijke elementen Verknüpfung en Einbettung van 
enig analytisch commentaar voorzien.

In zijn beschrijving van Verknüpgunf geeft Jenni (2000, 151) 
aan, dat niet het voorzetsel ל de finaliteit van een doel-infinitief 
bewerkstelligt, maar dat deze finaliteit veeleer door de verbinding 
van de predicaten van beide zinnen voorafgaand aan en volgende 
op het voorzetsel tot stand wordt gebracht. Hoewel dit vanuit een 
semantisch perspectief zo gepercipieerd zou kunnen worden, is 
deze analyse evenwel op een syntactisch niveau onvolledig. Juist 
de grote verscheidenheid aan logico-semantische relaties tussen 
de hoofdzin en de infinitiefzin, bij Jenni de x-zijde respectievelijk 
de y-zijde van de ל, moet een syntactische basis hebben en deze 
behoeft een verklarende beschrijving, die door Jenni niet geboden 

86 In modern taalkundige terminologie het internal argument van het (ver-
bale) predicaat, het direct object.
87 Jenni (2000, 151) spreekt van een modale Umstandsangabe.
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wordt. Dit maakt dat de categorie Verknüpfung een relatief diffuse 
en derhalve onbruikbare categorie.

Einbettung berust volgens Jenni (2000, 151) vooral op het valen-
tiepatroon van het predicaat aan de x-zijde van de prepositie, de 
hoofdzin. Wanneer er sprake is van inbedding, veronderstelt Jenni 
(2000, 153) een tweetal mogelijkheden. Ten eerste kan er sprake 
zijn van een werkwoord aan de x-zijde. Indien hiervan sprake is, 
wordt de infinitief volgens Jenni niet voorafgegaan door de prepo-
sitie ל. Ten tweede is er de mogelijkheid van een hulpwerkwoord, 
waarbij er sprake is van een infinitief die wel voorafgegaan wordt 
door ל. Ten opzichte van het onderzoek naar andere talen is dit 
een opvallende conclusie. Hulpwerkwoorden  worden in andere 
talen doorgaans gevolgd door een kale infinitief, die niet vooraf-
gegaan wordt door een aan het Nederlandse te equivalent element. 
Door te veronderstellen dat klassiek Hebreeuws hiervan afwijkt, 
namelijk door een type syntaxis waarbij het hulpwerkwoord mét 
 geconstrueerd wordt, wordt de modern taalkundige eis van een ל
minimaal theoretisch apparatus met een maximaal verklarend 
vermogen doorbroken. Dit mag in een taxonomische benadering 
van grammatica weinig problematisch zijn, maar in het kader van 
de ontwikkeling van een grammatica die zich voor de eis gesteld 
ziet staan, om te voldoen zowel aan een descriptive als een ex-
planatory adequacy, leidt dit onmiskenbaar tot problemen die de 
ontwikkeling van modellen in ernstige mate bemoeilijkt.

Een volgend problematisch aspect van Jenni’s theoretische 
kader, is gelegen in de term Verbalnomen. Jenni (2000, 153) stelt 
namelijk dat de infinitief, wanneer er sprake is van Einbettung 
bij een werkwoord, een Verbalnomen is. Niettegenstaande het 
feit dat in klassieke grammatica een term als verbaal nomen een 
gangbaar begrip is, is het hier onbruikbaar, daar de infinitief alle 
eigenschappen heeft van een werkwoord en niet van een nomi-
nale constituent.

Tot slot moet nog een bijkomend probleem van Jenni’s beschrij-
ving en analyse van Einbettung besproken worden. Dit is gelegen 
in het feit dat het begrip valentie door Jenni wordt gehanteerd 
op een te grofmazige wijze. Het discriminerend criterium dat bij 
uitstek hulpwerkwoorden van werkwoorden onderscheidt, is na-
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melijk het ontbreken van een θ-grid.88 Dit houdt in dat een hulp-
werkwoord, in tegenstelling tot een werkwoord, geen thematische 
rollen toekent aan constituenten. Deze zogenaamde thematische 
rollen, theta roles, geven de semantische relatie aan van argumen-
ten ten opzichte van hun predicaat. Aangezien Jenni’s analyse van 
de relatie van de x-zijde en de y-zijde van een element zich op 
semantisch niveau voltrekt,89 zou het onderscheid tussen syntac-
tische positie en semantische relatie een rol moeten spelen in zijn 
theoretische kader. Dat dit niet het geval is, wreekt zich in Jenni’s 
analyse van Einbettung en wel in het daarbinnen aangebrachte 
onderscheid tussen syntaxis met werkwoord enerzijds  en met 
hulpwerkwoord anderzijds. Immers, hulpwerkwoorden, volgens 
Jenni (2000, 153) geconstrueerd met ל, kennen geen thematische 
rol toe en hebben derhalve geen semantische relatie met de argu-
menten in de desbetreffende zin. Een en ander zou dus consequen-
ties moeten hebben voor de door Jenni toegepaste categorisering, 
die, zoals gezegd, juist op semantisch niveau tekort schiet.

Met betrekking tot het door Jenni in Jenni (2000) geboden 
theoretische raamwerk moet geconcludeerd worden, dat dit op 
een belangrijk aantal punten tekortschiet wanneer het beoordeeld 
wordt vanuit een modern taalkundig perspectief. Hoewel met 
Jenni (2000) belangrijke voortgang is geboekt in het onderzoek 
naar de Hebreeuwse prepositie ל, biedt Jenni (2000) onvoldoende 
basis om de syntaxis van de l-infinitief in een descriptief adequaat 
kader te behandelen, wat ertoe leidt dat Jenni (2000) voor onder-
zoek naar afwijkende vormen van de l-infinitief, zoals de liqtol, 
weinig relevant is. Deze geringe relevantie zal ik thans kort in de 
bespreking van een klein aantal voorbeelden nader verduidelijken.

Jenni (2000, 223–233) behandelt rubriek 76 (Einbettung in 
Nominalsätzen) binnen de hoofdrubriek 7, lamed cum infinitivo. 
Hierbinnen maakt Jenni nog verder onderscheid tussen verschil-
lende semantische relatietypen. In subcategorie 762, gekenmerkt 

88 Uit de spreken als theta-grid. De thetmatische rollen zijn bekend als onder 
andere agens, theme (patiens), goal, instrument, experiencer, source, locative.
89 Bei der Untersuchung der Gebrauchsweisen der Präposition sind immer beide 
durch das Relationswort aufeinander bezogenen Argumentstellen … semantisch 
zu kategorisieren. Jenni (2000, 11).
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als Epistemische Modalitäten, geeft Jenni een voorbeeld uit Jesaja 
38. Een voorbeeld waaraan ik ruim aandacht wil besteden, daar 
het exemplarisch is voor andere analyses in Jenni (2000).

(92) Jes. 38:20

yˆnEoyIvwøhVl hDwh◊y

De heer is mij te hulp gekomen

Jenni vertaalt deze zin als volgt: Jahwe wird mich gewiss erhören. 
Dit is een vertaling die een syntactische analyse impliceert waarin 
de vorm להוׁשיעני niet als standaardinfinitief wordt geïnterpreteerd, 
en daarmee een vertaling die noch in het kader van Einbettung 
noch in het kader van Verknüpfung te beschrijven of verklaren 
is. Hieruit blijkt dat in Jenni (2000) een analyse op syntactische 
niveau ontbreekt. Twee zaken laten dit helder zien.

Ten eerste is hier geen sprake van een ingebedde zin die syn-
tactisch en semantisch afhankelijk is van een hoofdzin. Het betreft 
hier immers een zelfstandige hoofdzin. Dit betekent dat er ook 
geen sprake kan zijn van een control infinitive, daar er geen control 
predicate in de hoofdzin kan zijn.

Ten tweede (en ten gevolge van het eerste) betekent dit dat er 
geen sprake kan zijn van het in normale (van control predicates 
afhankelijk) infinitiefzinnen aanwezige null subject, pro. Ook dit 
heeft impliciet een vertaalslag gekregen in de door Jenni geboden 
interpretatie, waarin de aan de infinitief voorafgaande phrase יהוה 
als onderwerp van de infinitief wordt gezien. Dit betekent dat de 
zin een lexical subject heeft in plaats van het voor een infinitief 
te verwachten null subject, wat wederom tot gevolg heeft dat hier 
de vorm להוׁשיעני als finiete vorm, dat wil zeggen als liqtol gelezen 
moet worden.

Met betrekking tot de in Jenni geboden categorisering van 
het hierboven besproken voorbeeld dient zich een aantal pro-
blemen aan. Ten eerste stelt Jenni (2000, 223) dat er sprake is 
van Einbettung. In Jenni (2000, 151–153) echter wordt beweerd, 
dat de l-infinitief onderdeel is van een constituent die door het 
valentiepatroon van het predicaat in de hoofdzin obligaat aanwe-
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zig is. Jenni (2000, 223) stelt dat een l-infinitief ook ingebed kan 
zijn als predicaat of als onderwerp in een nominale zin. In deze 
overgang schuilt echter een interpretatieverschil van de term in-
bedding, dat zeer problematisch is. Het type inbedding immers 
van een lijdendvoorwerpzin met infinitief die als argument van 
een predicaat in de hoofdzin dient, is van geheel andere aard dan 
de ‘inbedding’ van een infinitief die zelf een constituent in een 
nominale zin is. In het eerste geval is de infinitief een constituent 
van een van de hoofdzin afzonderlijke lijdendvoorwerpzin, terwijl 
in het tweede geval de infinitief een constituent (argument dan 
wel predicaat) van één en dezelfde zin is, waarin ook een andere 
nominale constituent functioneert. Het gaat dus om constituen-
ten uit verschillende dan wel dezelfde zin. Het type inbedding, 
met andere woorden, bevindt zich op verschillende syntactische 
niveaus en dit kan niet één op één vergeleken worden. Wederom 
blijkt dat Jenni (2000) terminologisch niet eenduidig is, waar-
schijnlijk mede door het ontbreken van een theoretisch kader op 
syntactisch niveau.

Tot slot dient in het kader van de bespreking van Jenni’s analyse 
van de infinitief in Jes. 38:20 opgemerkt te worden, dat het on-
duidelijk is waarom Jenni een zin, die hij zelf met persoonsvorm 
interpreteert en vertaalt, opneemt in een categorie van nominale 
zinnen.

In rubriek 76 in Jenni (2000) wordt tevens een aantal zinnen 
uit Kronieken opgenomen. Ook de categorisering van de hierin 
voorkomende infinitieven is zeer discutabel. De reeds in (3) ber-
handelde infinitief in 2 Kronieken 19:2 wordt in Jenni (2000, 228) 
opgenomen. Zo ook de l-infinitief in 2 Kronieken 2:8 die in dit 
onderzoek als liqtol geanalyseerd zal worden. Voorts zijn er infi-
nitieven opgenomen die in een constructie waarin de l-infinitief 
wordt voorafgegaan door מה wat,90 alsmede infinitieven in con-
structies met היה zijn.91 De relevantie van Jenni’s imposante stu-

90 Een contructie die zesmaal voorkomt in Bijbels Hebreeuws: 2 Kon. 4:13, 
14; Jes. 5:4; Est. 1:15; 6:6; 2 Kron. 25:9
91 Geattesteerd in: Ex 40:15; Num 7:5; 8:11; 24:22; Deut 19:3; 23:12; 31:17; Joz 
11:20; Re 3:4; 2 Kon 19:25; Jes. 5:5; 6:13; 37:26; Ez 30:16; 45:11; Job 20:23; Kl 4:10; 2 
Kron. 26:5
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dies voor het onderzoek naar de liqtol moet, zo concludeer ik, als 
gering beschouwd worden.

§3.16 Van Peursen (2004)

De studie van Van Peursen (2004), een bewerking van de dis-
sertatie uit 1999, betreft een onderzoek naar de werkwoordelijke 
tijden in de Hebreeuwse tekst van het boek Ben Sira. In Van Peur-
sen (2004) wordt vanzelfsprekend ook de infinitivus constructus 
behandeld. Van de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze 
infinitief is een tweetal aspecten van belang voor het onderzoek 
naar de liqtol: het onderwerp van de infinitief en de verbale func-
ties van de infinitief. De door Van Peursen geboden analyses van 
beide aspecten zal ik hier behandelen.

Met betrekking tot het onderwerp van de infinitivus constructus 
doet Van Peursen (2004) een aantal uitspraken. Deze betreffen de 
casus van het onderwerp van de infinitief en de morfologie van 
het onderwerp. Deze twee deelaspecten zal ik hier achtereenvol-
gens behandelen.

De casus van het onderwerp van de infinitivus constructus, zo 
stelt Van Peursen (2004, 213–214) kan de nominatief zijn: The 
subject of the action expressed by the inf. cstr. may be in the nomi-
native. Als voorbeeld voor een onderwerp in de nominatief wordt 
het hieronder in (99) behandelde vers uit Numeri 35 gegeven. Dit 
is echter een problematisch vers voorzover het een voorbeeld van 
een onderwerp van een l-infinitief betreft, daar het vermeende 
onderwerp van de infinitief, het nominaal gebruikte participium 
 ,de moordenaar, hier niet onderwerp is van de infinitiefzin הרצח
maar veeleer de semantische rol van theme van het predicaat 
van de hoofdzin, נתן toestaan, heeft.92 Indien deze lezing van het 
werkwoord in de hoofdzin niet wordt gevolgd, dan is de interpre-
tatie waarbij de infinitief in de infinitiefzin als liqtol gelezen zou 

92 De semantische relaties van argumenten met het predicaat worden thema-
tische rollen, theta-roles (θ-roles), genoemd. De θ-role theme (klassiek ook wel 
aangeduid met de term patiens) betreft de rol die het effect van een handeling 
ondergaat.
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moeten worden (een lezing die Joüon-Muraoka (2008, §124 g) 
voorstelt) nochthans niet dwingend. Immers, het werkwoord נתן, 
in dat geval te vertalen met geven, zou dan הרצח de moordenaar 
als indirect object hebben. De crux van het probleem in Num. 35:6 
is gelegen in de positie van de infinitiefzin. Deze is getopicaliseerd 
waardoor de noun phrase (np) הרצח de moordenaar gescheiden 
is van het predicaat נתן, voor welk de noun phrase (np) הרצח de 
moordenaar een thematische rol vervuld.93 Joüon-Muraoka (2008) 
behandelt het vers eveneens en ik zal bij de behandeling van zijn 
grammatica in §3.17 dit vers nog verder becommentariëren.

Een tweede opmerking aangaande de casus van het onderwerp 
betreft het feit dat het onderwerp van een infinitief, wanneer dit 
een control infinitive is, geen nominatief kan zijn. Ongeacht de 
wijze waarop case assignment plaatsvindt, de casus van een null 
subject is null case en geen nominatief.94 Indien er sprake is van 
een lexicaal onderwerp, is er vanzelfsprekend geen sprake van het 
null subject pro en om die reden kan er derhalve geen sprake zijn 
van null case. Elke vorm van een lexicaal onderwerp, danwel in 
de vorm van een np danwel in de vorm van een subjectssuffix als 
affix aan de l-infinitief, krijgt de desbetreffende casus op geheel 
andere wijze dan het null subject pro. Deze lexicale vormen behel-
zen dan ook een type syntaxis dat derhalve strikt onderscheiden 
dient te worden van die gevallen waarin wel sprake is van pro 
met null case. Zonder in allerlei technisch-taalkundige details te 
treden kan hier opgemerkt worden, dat genitive case assignment 
een syntactische relatie binnen de determiner phrase (dp) is,95 ter-
wijl nominative case van een onderwerp noun phrase (np) binnen 
tense phrase (tp) wordt gerealiseerd.

Ook in Van Peursen (2004, 214–215) lijkt het gebrek aan een 
adequaat syntactische theoretisch raamwerk een obstakel voor 
de noodzakelijke descriptieve helderheid. Zo worden in §14.2 
infinitieven die constituent zijn binnen een pp (infinitieven voor-

93 Of hierbij נתנ als ‘geven’ of als ‘toestaan’ geïnterpreteerd wordt, is irrelevant.
94 Voor verschillende benaderingen van null case assignment, cf. Chomsky 
(2000, 2001a, 2001b) enerzijds en Martin (2001) en Rizzi (1997) anderzijds.
95 Het kenmerk dp is het label dat het ‘oudere’ np (noun phrase) vervangt. 
Het label dp staat voor determiner phrase.
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afgegaan door ‘echte’ preposities als ב in, op en כ omstreeks, als) 
behandeld samen met infinitieven die onderdeel zijn van een tense 
phrase (tp) en voorafgegaan door ל. Daarenboven moeten de twee 
l-infinitieven die Van Peursen (2004, 215) opsomt, Sir. 27:5; 43:24, 
niet als (standaard) l-infinitief maar als liqtol geanalyseerd worden. 
Beide verzen zal ik nader becommentariëren.

(93) Sir. 43:24

MmwtCn wnynza omCl

we staan verbaasd over wat we horen

Indien לׁשמע inderdaad een l-infinitief is, en niet het substantief 
ַמע  onze oren het lexicale אזנינו gerucht, verhaal, dan is de dp ׁשֵ
onderwerp van לׁשמע, dat dus geen infinitief kan zijn maar veel-
eer als liqtol geïnterpreteerd moet worden. Opmerkelijk is dat 
Van Peursen (2004, 215) hier stelt, dat het onderwerp a suffixed 
noun is. Het persoonssuffix נו ons in de dp אזנינו onze oren is im-
mers niet het onderwerp, maar de hele dp is onderwerp van de 
liqtol. De hierboven opgenomen vertaling van nbv is derhalve 
geen optimale vertaling van de Hebreeuwse tekst. De twee zinnen 
zouden dan ook beter vertaald kunnen met onze oren horen het, 
wij staan verbaasd. In deze interpretatie zou dan het onderwerp 
wel structurele casus, namelijk nominatief, hebben. Het belang-
rijkste punt echter blijft het feit dat de vorm לׁשמע geen l-infinitief 
is, maar een liqtol en dus niet opgenomen kan worden in één en 
dezelfde categorie als de infinitivus constructus in een context van 
control syntax.

Het tweede door Van Peursen (2004, 215) opgenomen voor-
beeld behelst Sir. 27:5.

(94) Sir. 27:5

NCbk robl rxwy ylk

Zoals het vaatwerk van een pottenbakker in de oven ge-
toetst wordt
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Van Peursen (2004, 215) vertaalt met the heating of the furnace. 
Een vertaling die niet geheel inzichtelijk is, daar de semantische 
rol van de dp כלי יוצר het vaatwerk van de pottenbakker dan on-
duidelijk blijft. Met Clines (1995, 242) interpreteer ik deze dp als 
direct object van het predicaat, wat er toe leidt dat כבׁשן oven het 
onderwerp moet zijn. Dit betekent tevens dat het object van de 
liqtol —ook hier kan immers geen sprake zijn van een infinitief— 
getopicaliseerd is en dus aan de liqtol voorafgaat. De nbv vetaalt 
hier met een passieve persoonsvorm getoetst wordt, maar een 
vertaling met een actief predicaat had dit type syntaxis mogelijk 
meer recht gedaan: het vaatwerk van de pottenbakker, toetst de 
oven en evenzo de mens zijn uitspraken.96

Ook uit Van Peursen (2004, 266–269) blijkt dat het gebrek aan 
onderscheid met betrekking tot het type onderwerp problema-
tisch is voor het onderzoek naar de infinitivus constructus in het 
Hebreeuws van het boek Ben Sira. Van de categorieën die Van 
Peursen (2004, 266) opneemt (final, consecutive, temporal, causal, 
comparative, instrument of manner) hebben alleen de eerste twee, 
de finale en de consecutieve infinitief, een ל. In alle andere cate-
gorieën wordt de infinitief door een prepositie voorafgegaan. Ik 
zal me, in het kader van mijn onderzoek naar de liqtol, derhalve 
beperken tot Van Peursens analyses van, wat hij noemt, de finale 
en consecutieve infinitief.

Van Peursen (2004, 267) stelt dat het onderscheid tussen een 
finale infinitief en een consecutieve infinitief, beide voorafgegaan 
door ל, slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. Deze constate-
ring blijkt dan ook uit de door hem geboden analyses. Het onder-
scheid is immers juist in het type onderwerp gelegen. Zowel de 
finale als de consecutieve infinitief hebben een null subject, maar 
waar de finale infinitief een control infinitive is met het onderwerp 
pro, behelst de consecutieve infinitief —de liqtol in de hier gebe-
zigde terminologie— een zin met het onderwerp van het type pro, 
een onderwerp dat niet fonetisch maar wel syntactisch is gerea-
liseerd. Deze laatste, pro, is het null subject zoals dat voorkomt in 

96 De King James vertaling geeft in dit opzicht een boeiende vertaling: The 
furnace proveth the potter’s vessels. Hieruit blijkt dat de vertalers de dp ‘de oven’ 
als onderwerp hebben gelezen.
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talen waarin in contexten met persoonsvorm het subjet fonetisch 
nul kan zijn.97 Zoals zal blijken in het taalkundig deel van het 
hier gepresenteerde onderzoek, zijn de syntactische contexten 
van beide subjecten van geheel andere aard. Als gevolg hiervan 
moet geconcludeerd worden, dat Peursens uitspraak betreffende 
het gebrek aan discriminerende criteria met betrekking tot het 
verschil van finale en consecutieve infinitief slechts de helft van 
het probleem bestrijkt. Het is wel degelijk mogelijk de finale van 
de consecutieve infinitief te onderscheiden, en wel met behulp 
van control theory en een taalkundige theorie over null subjects.

Ook in de categorisering zoals gepresenteerd in Van Peursen 
(2004, 268) blijkt het gebrek aan een taalkundig raamwerk tot pro-
blemen te leiden. Dat een type infinitief namelijk in driekwart van 
alle gevallen hetzelfde onderwerp heeft als de hoofdzin, is slechts 
de helft van de analyse. Ook hieruit wordt immers niet duidelijk 
van welk type onderwerp er sprake is in de desbetreffende zin.

Samenvattend moet gesteld worden dat de in Van Peursen 
(2004) geboden analyse van het onderwerp van de infinitivus 
constructus aanvulling behoeft: l-infinitieven en liqtol worden als 
equivalent behandeld; infinitieven als onderdeel van pp en infi-
nitieven als predicaat en derhalve onderdeel van tp worden niet 
onderscheiden; verschillende typen casus worden niet onderschei-
den, waardoor structurele casus als nominatief in tp, genitief in 
dp en null case in tp worden behandeld als betroffen zij eenzelfde 
syntactische context.

In Van Peursen (2004, 252–255) wordt een aantal finiet werk-
woordelijke functies van de infinitivus constructus behandeld. 
Deze functies benoemt Van Peursen als predicatief. Tevens stelt 
Van Peursen dat dit predicatieve gebruik van de infinitief meestal 
de expressie van een modaliteit behelst. Het gaat hierbij, aldus 
Van Peursen, om de modaliteit van obligation of possibility. De 
toename van het predicatieve gebruik van de infinitivus construc-
tus in de jongere boeken van het Oude Testament, Qumran He-
breeuws en Misjna Hebreeuws wijt Van Peursen aan de invloed 
van het Aramees op deze talen. Voorts worden in Van Peursen 

97 Zoals in bijvoorbeeld Italiaans: sono solo, ‘ik ben alleen’. Daarentegen is 
Nederlands geen null subject language: *ben alleen.
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(2004, 266–269) verschillende typen functies van de infinitivus 
constructus als other adverbial functions gekenmerkt.

Ondanks het grote aantal voorbeelden en niettegenstaande 
de scherpe analyses is van Peursens onderzoek taxonomisch van 
aard te noemen. Het kenmerk predicative blijft te diffuus, want 
inhoudelijk zeer divers. Daarenboven, en dat is zwaarwegender, 
wordt geen verklaringsmodel geboden, waardoor het onduidelijk 
blijft wat maakt dat een infinitief de functie van een (modale) 
persoonsvorm aan kan nemen. Tevens is het verschil in soorten 
infinitief, zoals gecategoriseerd in Van Peursen (2004, 266–269) 
onduidelijk: zowel type a als type b (de soorten die Van Peursen 
onderscheidt) wordt voorafgegaan door ל, wat het onderscheid 
onduidelijk maakt; bij type a én type b is volgens Van Peursen 
sprake van een main verb, terwijl bij consecutieve infinitieven 
echter geheel geen sprake is van een hoofdzin, en dus ook niet van 
een hoofdwerkwoord. Met betrekking tot de logico-semantische 
functie van de infinitiefzin stelt Van Peursen (2004, 268) dat type 
a als verbaal complement en type b als adjunct functioneert. Nog 
ongeacht het feit dat Van Peursen terminologisch onduidelijk is 
door complement en argument te verwarren, klopt deze indeling 
volgens mij ook niet, daar een consecutieve infinitief, die immers 
ook onder type a valt, of een predicatief gebruikte infinitief geen 
complement dan wel argument kan zijn.98

In Van Peursens beschrijving van de consecutieve doelzin blijkt 
hoezeer het onderzoek van Van Peursen de scherpte en het oog 
voor detail op een meer klassiek filologisch niveau wel heeft. Ik 
wil hiervan tot slot een voorbeeld geeft.

98 Van Peursen (2004, 268) beschrijft het verschil tussen hetgeen hij als com-
plement en adjunct aanduidt als a complement is an obligatory, nuclear constitu-
ent of the sentence, while an adjunct is an optional, extra-nuclear modifier. Ik 
veronderstel dat Van Peursen hier met complement aanduidt wat in taalkundige 
terminologie voor argument en derhalve onderdeel van het theta-grid doorgaat. 
De juistheid of onjuistheid van deze veronderstelling doet echter niets af aan 
het feit dat infinitieven van type a, bijvoorbeeld de consecutieve infinitief, geen 
sprake van complement dan wel argument kan zijn. 
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(95) Sir. 38:5

wjk Cwna lk oydwhl rwbob

…in order to cause all men to know His power

In Bijbels Hebreeuws komt de constructie בעבור gevolgd door in-
finitivus constructus achtmaal voor. Hiervan is een vijftal gevormd 
met kale infinitief en drie worden voorafgegaan door het element 
-ontstaat. In de hierboven aange לבעבור waardoor het syntagma ,ל
haalde zin uit Sir. 38:5 echter staat het element ל niet voorafgaand 
aan  בעבור maar het volgt erop. Deze constructie is in Bijbels He-
breeuws ook eenmaal geattesteerd en wel in 1 Kronieken 19:3. Het 
gegeven dat het element ל hier direct aan de infinitief en niet aan 
 voorafgaat, verklaart Van Peursen (2004, 367) met Kropat בעבור
(1909, 43) vanuit het veronderstelde gegeven van de in de jon-
gere boeken van het Oude Testament sterker wordende eenheid 
tussen de infinitief en het element ל. Iets wat door het Qumran 
Hebreeuws en het Misjna Hebreeuws bevestigd lijkt te worden.

De voor Sir. 38:5 door Van Peursen geboden vertaling, laat ech-
ter het finiete gebruik van de l-infinitief in de desbetreffende zin  
onderbelicht. Dit komt door het feit dat Van Peursen (2004, 366) 
het causatieve aspect van het werkwoord vertaalt met een aparte 
zin to cause, waardoor een tweetal infinitiefzinnen (to cause all 
men to know) ontstaat waar de Hebreeuwse brontekst er slechts 
één heeft. Hierdoor wordt wat in het Hebreeuws het lexicale on-
derwerp van de infinitief is, een criterium op basis waarvan Van 
Peursen deze infinitief met persoonsvorm dat wil zeggen met 
liqtol had moeten vertalen, object van het werkwoord to cause, 
een werkwoord dat geheel niet aanwezig is in de Hebreeuwse 
tekst. Wanneer het Hebreeuws wel recht wordt gedaan, door de 
dp כל אנוׁש ieder mens als onderwerp van de zin met liqtol te in-
terpreteren, iets dat onvermijdelijk is, dan was een vertaling als 
opdat iedereen zijn kracht kent correcter geweest.

Hoewel Van Peursen (2004) bijzonder veel aandacht heeft voor 
finiet gebruik van de infinitief, blijft ook deze studie steken in 
een taxonomische categorisering. Dit is temeer te betreuren daar 
Van Peursen een van de weinige studies is, waarin wel, en op zeer 
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gedetailleerde wijze, aandacht wordt besteed aan het fenomeen 
van finiet gebruikte infinitieven. Ook hier moet geconstateerd 
worden dat een modern taalkundig theoretisch raamwerk de 
categorisering eenduidiger had gemaakt waardoor de analyses 
veel aan scherpte hadden gewonnen en waardoor de historisch 
linguïstische beschrijving en verklaring van dit fenomeen in het 
Hebreeuws van het boek Ben Sira alszodanig alsmede de relatie 
hiervan tot Bijbels Hebreeuws, Qumran Hebreeuws en Misjna 
Hebreeuws inzichtelijker had verhelderd.

§3.17 Muraoka (2000, 2006)

In deze paragraaf zal ik twee bijdragen van Muraoka behandelen.
Ten eerste, en bondig, het artikel An approach to the Morphosyntax 
and Syntax of Qumran Hebrew, een bijdrage aan uit Muraoka en 
Elwode (2000, 193–214).99 Ten tweede, en uitgebreider, de gram-
matica Joüon-Muraoka (2006).

Muraoka (2000, 194) merkt op dat in Qumran Hebreeuws de 
l-infinitief door een voorzetsel voorafgegaan kan worden. Dit 
type syntaxis is in het Hebreeuws van het Oude Testament slechts 
eenmaal geattesteerd.100

(96) Hab. 3:14

 MDtUxyIlSo yˆnExyIpShAl …wrSoVsˆy [wyÎz∂rVÚp] wøz∂rVÚp vaør wyDÚfAmVb D;tVbåqÎn
rD;tVsI;mA;b yInDo lOkTaRl_wømV;k 

Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de 
krijgers. Zij stormen aan om mij te breken, het doet ze 
plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden.

99 In deze bundel bevindt zich nog een tweetal artikelen: Verbal Syntax in 
Late Biblical Hebrew van Eskhult en The Syntax of Biblical Documents form the 
Judean Desert as Reflected in a Comparison of Multiple Copies of Biblical Texts 
van Fassberg. Beide bieden ten opzichte van andere hier reeds opgenomen 
onderzoek geen toevoegingen. Het zijn veeleer samenvattingen van bestaand 
onderzoek.
100 Dit is exclusief de passages waarbij een l-infinitief het partikel עד direct 
voor zich heeft, een syntagma dat in Kronieken veelvuldig voorkomt.
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Muraoka neemt een vijftal vindplaatsen van dit syntagma uit 
Qumran Hebreeuws in zijn artikel op: 4Q160 frg. 1:4, 4Q166 2:9, 
4Q176 frg. 8–11:11, 4Q67:4, 1QIsaa 5:5. Deze passages behelzen res-
pectievelijk 1 Sam. 3:15, Hos. 2:11, Jes. 5:5; 54:9; 58:13. Hieronder geef 
ik het voorbeeld uit 4Q166 dat oveenkomt met Hos. 2:11.

(97) Hos. 2:11

 yîrVmAx yI;tVlA…xIh◊w wødSowømV;b yIvwøryIt◊w wø;tIoV;b yˆnÎg√d yI;tVjåqDl◊w b…wvDa NEkDl
;hDtÎw√rRo_tRa twø;sAkVl yI;tVvIp…w

Daarom zal ik, als het tijd is voor de oogst, mijn koren en 
mijn wijn terugnemen; ook mijn wol en mijn vals, waar-
mee ze haar naaktheid moet bedekken, zal ik terughalen.

De l-infinitief לכסות wordt in de zin לכסות את ערותה in 4Q166 
voorafgegaan door het voorzetsel מן uit. Muraoka analyseert de 
syntaxis van deze zinnen niet en wijdt ook niet uit over de mor-
fosyntactische eigenschappen van de infinitief.

Problematisch aan deze infinitiefzin is, dat er sprake lijkt te zijn 
van zogenaamde object control, waar subject control te verwachten 
is, wanneer de vorm לכסות als doelinfinitief geïnterpreteerd wordt. 
Het is immers de wol en de vlas (het object in de hoofdzin) die 
ten doel heeft de naaktheid te bedekken, niet het ik zal wegnemen 
(de persoonsvorm). Mogelijk is dit de achterliggende reden voor 
de vertaling met een persoonsvorm die nbv biedt bij Hos. 2:11.

(98) 4Q166 2:9

[htwro ]«ta twsklm ytCypw yrmx ytlxhw

Ik zal mijn wol en mijn vlas wegnemen van het bedekken 
van haar naaktheid.

Zoals mijn werkvertaling in (98) impliceert, functioneert de infinim-
tiefzin, inclusief het voorzetsel מן, hier als adjunct bij de hoofdzin 
 Hierbij functioneert de l-infinitief veeleer als .והצלתי צמרי ופישתי
een nominale vorm.

Door het invoegen van de extra prepositie מן is het hierboven 
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genoemde probleem rond de control syntax opgelost en mogelijk 
is dat hier een van de redenen geweest om deze in te voegen.

Hoe dit verder ook zij, Muraoka heeft een, voor de ontwik-
keling van de morfosyntactische eigenschappen karakteristieke, 
vorm gevonden, die er inderdaad op lijkt te wijzen, dat de syntac-
tische band tussen de ל en de infinitvus constructus onbreekbaar 
is geworden ten tijde van de periode waarin de teksten Qumran 
Hebreeuws zijn geschreven. Dit verduidelijkt hij met behulp van 
het syntagma dat in het zogenaamde lbh nog niet is geattesteerd; 
een syntagma namelijk waarbij aan een l-infinitief nog een voor-
zetsel voorafgaat.

Joüon-Muraoka (2006) wordt beschouwd als een van de meest 
complete moderne grammatica’s van het klassiek Hebreeuws. De 
grammatica doet zijn naam in de behandeling van de infinitief 
eveneens eer aan: zij biedt een grote hoeveelheid syntactische 
informatie op een zeer gedetailleerd niveau.

Joüon-Muraoka (2006) geeft een grote hoeveelheid informatie 
voorzien van voorbeelden met betrekking tot het onderwerp van 
de infinitivus constructus. Er is vanuit taalkundig perspectief wel 
een aantal opmerkingen te plaatsen bij de categorisering van de 
werkwoordsvorm, en deze formuleer ik in de volgende alinea’s.

Ten eerste blijkt uit de voorbeelden in §124 g en §124 s, dat de 
verschillende categorieën subjecten niet vanuit een taalkundige 
theorie worden behandeld. In dit kader moet het ontbreken van 
een verschil tussen lexicale subjecten en zogenaamde empty cat-
egories101 als belangrijkste tekortkoming beschouwd worden. Ik 
zal een tweetal beargumenteerde voorbeelden geven van infini-
tiefzinnen die categoriaal geen eenheid vormen.

(99) Numeri 35:6

AjExOrDh hD;mDv sUnDl …wnV;tI;t rRvSa

…waarheen iemand die een ander gedood heeft kan uit-
wijken…

101 Zie hiervoor de voetnoot op pagina 74.
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Joüon-Muraoka (2008, §124 g) vertaalt hier met so that the mur-
derer may take refuge there. Hieruit blijkt dat הרצח de moordenaar 
als onderwerp van de infinitiefzin wordt gezien. Dit betekent, in 
de in dit onderzoek gebruikte terminologie, dat de vorm לנס te 
vluchten geen infinitief zou zijn, maar een liqtol, een finiet gebruik-
te l-infinitief dus. Veeleer is hier echter sprake van een ander type 
syntaxis, waarbij de infinitief een standaardfunctie heeft, namelijk 
die van een doelinfinitief. Het verschil is niet zozeer resultaat van 
een syntactisch interpretatieverschil met betrekking tot de infi-
nitief, als wel van een interpretatieverschil van het werkwoord in 
de hoofdzin, נתן welke stam als basisbetekenis geven heeft, maar 
die hier de betekenis toestaan heeft.102 Hoewel de semantiek van 
 hier niet met zekerheid bepaald kan worden, is deze om een נתן
tweetal redenen wel plausibeler dan de alternatieve optie. Ten 
eerste wordt נתן in de betekenis toestaan veelal gevolgd door een 
accusatief en een infinitief en dit is precies de syntaxis die we hier 
aantreffen, met het verschil dat het object van werkwoord in de 
hoofdzin hier van deze is gescheiden, daar de infinitiefzin tussen 
de hoofdzin en het object van het werkwoord staat.

Het tweede argument tegen de interpretatie van de l-infinitief 
als liqtol bevindt zich op methodisch niveau en is derhalve van 
groter gewicht. De liqtol is een werkwoordelijke vorm die – niet-
tegenstaande een zeer beperkt aantal marginale suggesties in een 
al evenzeer klein aantal grammatica’s – juist als liqtol, niet is be-
schreven en onderzocht. Er is dus grote terughoudendheid ge-
boden bij de interpretatie van l-infinitieven en het markeren van 
deze als liqtol. Dit betekent dat de l-infinitief alleen dan als liqtol 
geanalyseerd moet worden, wanneer de syntactische context van 
de l-infinitief geen interpretatie ervan toelaat, die deze vorm als 
standaard doelinfinitief interpreteert.103

We moeten de bespreking van de (impliciete) analyse van Nu-
meri 35:5 zoals geboden in Joüon-Muraoka afsluiten met de con-
clusie dat hier geen sprake kan zijn van de werkwoordelijk vorm. 

102 Zie hiervoor halot ii (1995, 734) en dch v (2001, 810).
103 De criteria op basis waarvan onderscheiden kan worden tussen (om) te-
infinitieven en liqtol, worden in het taalkundig deel van mijn onderzoek gefor-
muleerd.
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Maar nog belangrijker is het gegeven, dat het onderwerp van 
de infinitief dus geheel geen nominatief casus heeft. Het is een 
element dat als object met accusatief casus van het werkwoord 
toestaan functioneert.

Als tweede voorbeeld kan hier 2 Sam. 19:20 aangehaald worden. 
Joüon-Muraoka (2008) stelt in §124g dat in deze zin sprake is van 
een onderwerp met nominatief casus.

(100) 2 Sam. 19:20

wø;bIl_lRa JKRlR;mAh M…wcDl

…en reken het me niet aan.

In (100) is sprake van een lexicaal onderwerp, המלך de koning. Dit 
betekent dat een null subject, pro hier niet mogelijk is. Van een 
standaard l-infinitief kan hier dus geen sprake zijn, daar control 
syntax hier immers geen optie is. De nbv geeft de infinitiefzin 
weer met een zin die op basis van de Hebreeuwse brontekst geheel 
niet te verantwoorden is.

Het lexicale onderwerp in 2 Sam. 19:20 heeft naar alle waar-
schijnlijkheid nominatief casus, daar elke andere casus (inclusief 
null case) hier geen optie is. Maar dit heeft verstrekkende gevolgen 
voor de vorm לׂשום. Dit kan immers geen infinitief meer zijn, daar 
het onderwerp van een l-infinitief geen lexicaal onderwerp met 
nominatief casus kan zijn. En juist dit aspect ontbreekt in Joüon-
Muraoka’s analyse van het onderwerp van deze zin. Was in deze 
grammatica de consequentie getrokken uit de analyse van het on-
derwerp van deze infinitief als lexicaal onderwerp met nominatief, 
dan was deze zin waarschijnlijk niet gecategoriseerd als infinitief.

Een vertaling van 2 Sam. 19:20 die meer recht doet aan de He-
breeuwse brontekst zou een nevenschikkende zin met persoons-
vorm zijn: doordat de koning in zijn hart bewaart.

Ook met betrekking tot de analyse van 2 Sam. 19:20 moet ge-
concludeerd worden dat – niettegenstaande de correcte analyse 
van het type onderwerp van de infinitief – Muraoka’s analyse 
onvolledig blijft en daardoor sterk aan kracht inboet, omdat de 
hieruit te trekken consequenties over de ‘infinitief ’ uitblijven.



122

Ten tweede kunnen veel van de in deze grammatica als afwij-
kend aangeduide subjecten als standaard control syntax met het 
null subject pro worden gezien104, met verschillende typen control: 
subject control, object control dan wel arbitrary control.105

Hier moet ook een aantal losse opmerkingen uit Joüon-Murao-
ka (2006), waarin uitspraken wordt gedaan over de ל voorafgaand 
aan de infinitief, behandeld worden. In §124 l wordt gesteld dat de 
 zijn terminative force heeft verloren en tot een mere marker of ל
the infinitive construct is geworden, tewijl in §124 m van de ל wordt 
gesteld, dat deze bijna geheel geen waarde heeft. Deze noties zijn 
voor een modern taalkundige benadering echter onbruikbaar, daar 
ze ten eerste te zeer taxonomisch van aard zijn en ze, ten tweede, in 
de verklarende vertalingen als ad hoc oplossing geboden worden, 
waarvan veelal niet duidelijk is, hoe deze tot stand zijn gekomen.

Een aantal in §124 p en §124 s vermelde notities dient hier even-
eens kritisch opgenomen worden. Hoewel in §124 p een aantal 
infinitieven wordt opgesomd, waarbij inderdaad geen sprake van 
control syntax kan zijn, is niet duidelijk wat bedoeld wordt met 
virtually has the value of a finite form. Het betreft hier infinitiefzin-
nen, met een infinitief voorafgegaan door de ל, die het voegwoord 
 en als hoofd van de cp hebben.106 Joüon-Muraoka (2006) maakt ו
echter niet duidelijk of hierin nu een aparte werkwoordelijke vorm 
met een finiete betekenis wordt gezien, of dat er sprake is van een 
infinitief.

Tot slot is het noodzakelijk hier op te nemen, dat Joüon-Mura-
oka (2006) in §124 s een aantal uitspraken doet over tense en aspect 
van infinitieven, dat achterhaald is door taalkundig onderzoek en 
derhalve als gedateerd beschouwd moet worden.

Ten eerste wordt beweerd dat de infinitief atemporal is. Als 
gevolg hiervan zou zowel time als aspect uitsluitend contextueel-

104 Zo kunnen alle in §124 s opgenomen voorbeelden als finale infinitiefzinnen 
met control syntax, dat wil zeggen als (om) te infinitieven, worden geanalyseerd.
105 Control syntax wordt in het taalkundige deel van dit onderzoek nader 
besproken. Afhankelijk van het controlerende element (onderwerp, object of 
willekeurig) uit de hoofdzin is sprake van een bepaald type control syntax.
106 Ook in het hier gepresenteerde onderzoek speelt deze categorie van infi-
nitivale zinnen een belangrijke rol.
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bepaald kunnen worden. In Martin (2001)107 is echter overtuigend 
aangetoond, dat er verschil gemaakt dient te worden tussen control 
infinitives en exceptional case marking108. Hoewel dit verschil hier 
niet verder uitgewerkt hoeft te worden, is het van groot belang 
met betrekking tot het tense kernmerk van de infinitief. Alleen in 
gevallen van ecm is sprake van een infinitiefzin met het kenmerk 
[-tense, -finite]. Deze infinitief betreft dus een infinitief die gen-
heel niet gemarkeerd is met een werkwoordelijke tijd. De control 
infinitives echter hebben een feature matrix [+tense, -finite]. Dit 
betreft dus infinitieven die geen markering hebben voor finiet of 
infiniet, maar die wel degelijk een werkwoordelijke tijd hebben. 
Het t kenmerk van de control syntaxis is volgens Martin (2001) 
future oriented en de modaliteit is irrealis.109

Ten tweede stelt Joüon-Muraoka in §124 s dat de infinitief aper-
sonal is en dat het onderwerp alleen achterhaald kan worden via de 
context van de infinitiefzin. Dit is echter een overbodige opmer-
king. Volgens de in de Government & Binding Theory110 ontwik-
kelde analyse van het onderwerp in dit type infinitiefzinnen, pro 
genoemd, is het onderwerp een anafoor die per definitie gebonden 
moet worden binnen een bepaald syntactisch domein. Afhankelijk 
van het type control, worden de kenmerken voor persoon, geslacht 
en getal111 van pro bepaald door het onderwerp, het object of een 
willekeurig element.112 Dat het onderwerp als null subject van een 

107 Voortbouwend op Chomsky & Lasnik  waarin wordt gesteld dat pro altijd 
null case moet controleren.
108 Vanaf hier ecm. Het verschil tussen ecm en control syntax zal in het taal-
kundige deel bondig beschreven worden. Het volstaat hier op te merken, dat en 
gevallen van ecm een predicaat uit de hoofdzin een element in de infinitiefzin 
casus toekent: I consider her to be intelligent. Hierbij is her onderdeel van de 
infinitiefzin, terwijl consider, het predicaat uit de hoofdzin, de case assigner is.
109 Bovenstaande alinea heeft een technisch karkater, maar het maakt duidelijk 
hoezeer de grammatica van het klassiek Hebreeuws een moderne taalkundige 
benadering behoeft en wat hiervan het voordeel kan zijn.
110 Met de term Goverment & Binding Theory wordt een verzameling taalkun-
dige methodes en modellen aangeduid, zoals tot ongeveer begin jaren 90 werd 
ontwikkeld. Vanaf hier wordt Goverment & Binding Theory met gb aangeduid.
111 Deze verzameling kenmerken wordt in de hier gehanteerde taalkundige 
methode aangeduid als φ-features. Deze term zal ook hier gebruikt worden.
112 Dit betreft respectievelijk subject control, object control en arbitrary control. 
Voor control wordt verwezen naar het taalkundig deel van dit onderzoek.
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infinitiefzin in alle gevallen door een element buiten de zin zelf 
wordt bepaald, behoeft derhalve geen aparte notitie, in tegendeel, 
het is de standaard, ongemarkeerde syntaxis van de infinitivus 
constructus als finale infinitief, al dan niet voorafgegaan door ל. 
Bovendien is pro niet apersonal, het moet alleen zijn φ-features 
ontlenen aan een ander element in de zin.

Met betrekking tot de behandeling van de infinitivus construc-
tus in Joüon-Muraoka (2006) moet geconcludeerd worden, dat 
er waardevolle individuele notities van (ten opzichte van control 
syntax) afwijkende functies van de infinitief zijn opgenomen. Het 
blijft echter bij notities die een overkoepelende theorie ontberen, 
die de notities meer samenhang zou hebben gegeven. Ook hier 
wordt enerzijds gesteld, dat de infinitief als persoonsvorm functi-
oneert, maar wordt anderzijds hieruit niet de conclusie getrokken, 
dat er óf geen sprake meer kan zijn van een infinitief zoals we deze 
in de Indo-Europese grammatica kennen,113 óf sprake moet zijn 
van een nieuwe, tot nog toe niet beschreven, klassiek Hebreeuwse 
werkwoordsvorm: liqtol.

§3.18 Conclusies bij het overzicht van het filologische en 
taalkundige onderzoek

Het in deze §3 beschreven onderzoek bestrijkt een groot tijdvak 
van bijna anderhalve eeuw dat veel verschillende typen onderzoek 
vanuit heel verschillende perspectieven bevat. Voor dit onderzoek 
is van belang te constateren, dat er in de loop van deze anderhalve 
eeuw onderzoek naar de morfosyntactische eigenschappen van de 
l-infinitief veel aandacht is voor de, ten opzichte van de voor een 
infinitief te verwachten syntactische functies en eigenschappen, 
afwijkende functies ervan. Alle onderzoekers onderkennen het 
finiete gebruik van de l-infinitief en geven er talloze voorbeelden 

113 Dit is geen nieuwe discussie. Het is de vraag of het binnen de filologie voor 
de Latijnse en Griekse grammatica ontwikkelde terminologisch begrippenap-
paraat zonder meer op een Semitische taal toepasbaar is. Dit verschil is reeds 
zichtbaar in de verschillende benaderingen van de grammatica’s van Ewald en 
Gesenius in de 19de eeuw. 
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van. Evenals bij de conclusie met betrekking tot de commentaren 
op het boek Kronieken, moet ook hier geconstateerd worden, dat 
het overgrote deel van het onderzoek een explanatory adequacy 
ontbeert en dat het grammaticale onderzoek zich in belangrijke 
mate op een uitsluitend descriptief niveau voltrekt. Als positieve 
uitzondering hierop moet het onderzoek van Kievit (1997) worden 
genoemd. Waar deze echter in zijn aanzet een formeel syntactische 
benadering van de fenomenen hanteert, laat hij deze in de behan-
deling van zijn voorbeelden toch (deels) weer los. Dit maakt dat 
de conclusies van zijn onderzoek uiteindelijk aan kracht inboeten 
en dat er bovendien heel verschillende syntactische categorieën 
onder een en dezelfde noemer worden behandeld. Verder werd 
duidelijk dat Kieviet infinitieven, die als standaard doelinfinitief 
kunnen worden gecategoriseerd als afwijkend behandelt, wat de 
categorisering en derhalve eveneens de achterliggende analyses 
vertroebelt.

Als belangrijkste uitkomst van het in §3 geboden overzicht van 
het grammaticaal-filologische onderzoek en de aanzetten tot meer 
taalkundig onderzoek geldt een tweetal constateringen. Ten eerste 
blijkt dat veel onderzoekers scherp observeren en onderkennen 
dat er een groep l-infinitieven is in het Hebreeuws van het boek 
Kronieken (en daarbuiten) waarbij syntactische problemen wor-
den ervaren en waarbij de morfosyntactische eigenschappen van 
de l-infinitief zelf afwijkend gemarkeerd zijn. Ten tweede is over-
duidelijk gebleken, dat het de hebraïstiek en de exegese vooralsnog 
aan een verklaringsmodel voor deze problematiek ontbreekt, om 
dit fenomeen te duiden binnen zijn bredere talige context en zo 
exact te beschrijven en te verklaren wat er precies op syntactisch 
niveau verandert. Dit gemis resulteert veelal in een ad hoc taxo-
nomie, waarbij de analysecriteria niet helder zijn met als gevolg 
incorrecte analyses en conclusies omtrent zowel infinitieven die 
als liqtol fungeren maar desniettemin als doelinfinitief worden 
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beschouwd, alsook infinitieven die een standaardfunctie hebben 
maar nochtans als afwijkend worden geïnterpreteerd.

§4 Diachrone linguïstiek en de historische stratificatie 
van klassiek Hebreeuwse teksten

In deze paragraaf zal ik een bondig overzicht geven van de filo-
logische en van de taalkundige perspectieven op taalverandering 
binnen het corpus van klassiek Hebreeuwse teksten. Hierbij zullen 
verschillende aspecten van dit onderzoek nader belicht worden. 
Ten eerste de stratificatie van Bijbels Hebreeuws in drie stadia. 
Het zogenaamde Early Biblical Hebrew, Standard Biblical Hebrew 
en Late Biblical Hebrew, afgekort met respectievelijk ebh, sbh 
lbh. Ten tweede de verhouding tussen Bijbels Hebreeuws en het 
Hebreeuws zoals dit is aangetroffen in de Dode Zee rollen, het 
zogenaamde Qumran Hebreeuws.

§4.1 Wagner (1966)

Zoals de titel van Wagners onderzoek Die lexikalischen und gram-
matikalischen Aramäismen im alttestamentlichen Hebräisch reeds 
aangeeft, concentreert dit onderzoek zich voornamelijk op de 
invloed van het Aramees op het Hebreeuws. Wagner (1966, 11) 
geeft aan dat de invloed op drie niveaus aanwezig is, namelijk, in 
zijn terminologie: lexicaal, grammaticaal en syntactisch-stilistisch. 
Wagners studie voltrekt zich echter voornamelijk op het eerste 
niveau. Volgens Wagner is dit het gevolg van het feit dat ara-
meïsmen op grammaticaal en syntactisch-stilistisch niveau veel 
minder eenduidig te observeren en te beschrijven zijn. Op lexicaal 
niveau is dit volgens Wagner wel goed mogelijk. Op grammaticaal 
niveau beschrijft Wagner vervolgens feitelijk alleen invloeden van 
het Aramees op aspecten van de fonologie en op aspecten van de 
morfologie van nominale vormen.

Met betrekking tot de infinitivus constructus stelt Wagner dat  
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deze werkwoordelijke vorm ook met het prefix מ is geattesteerd. 
Een vorm die inderdaad standaard is in het Aramees. Problema-
tisch hieraan is het feit dat deze vorm ook aanwezig is in pre-
exilische teksten, terwijl Wagner aan wil tonen dat de invloed 
van het Aramees op het Hebreeuws een aspect is van jongere, 
post-exilische teksten.

Hoewel Wagner een veel genoemde bron is in later onderzoek 
naar de historische ontwikkeling van klassiek Hebreeuws, kan ik 
niet anders dan constateren, dat deze studie zeer beperkt is in zijn 
reikwijdte daar het zich beperkt tot lexicale aspecten en gramma-
ticale aspecten van de fonologie en morfologie. Daarenboven is 
het methodisch, ook voor de tijd waarin dit onderzoek geschre-
ven is, gedateerd en ligt er geen enkele conceptuele visie aan ten 
grondslag waaruit duidelijk zou kunnen worden hoe Wagner het 
fenomeen arameïsme interpreteert binnen het grotere kader van 
de historische ontwikkeling van het Hebreeuws. Een bijkomende 
tekortkoming van deze studie zijn de categorieën grammaticaal 
en syntactisch-stilistisch. Het is mij een volkomen raadsel wat 
Wagners criteria zijn voor deze categorieën, noch begrijp ik wat 
hiervan de inhouden zijn, omdat Wagner nalaat dit duidelijk te 
maken in zijn onderzoek. Kortom, Wagner lijkt te blijven steken 
op het niveau van een ad hoc taxonomie en te werken met ondui-
delijke taalkundige categorieën.

§4.2 Polzin (1976)

Het doel van Polzins studie is gelegen in de beschrijving van de 
talige karakteristieken van p, een van de onderdelen van de zoge-
naamde documentary hypothesis van de Tora. Hiervoor gebruikt 
Polzin Bijbelteksten waarin, naar zijn oordeel typerende, aspecten 
van post-exilisch Hebreeuws zichtbaar zijn. Dit zijn in Polzins 
studie de boeken Kronieken, Ezra en de biografische delen114 van 
Nehemia. Voor Kronieken maakt Polzin dan nog een belangrijk 
onderscheid: de synoptische delen weerspiegelen volgens hem 

114 Polzin gebruikt de aanduidingen N1 en N2 voor biografische respectievelijk 
niet-biografische delen van het boek Nehemia. 
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niet de taal van de auteur(s) van het boek Kronieken, maar die 
van de auteurs van de bronnen waar zij uit putten. Alleen de niet-
synoptische delen van het boek Kronieken kunnen volgens Polzin 
derhalve gezien worden als typisch post-exilisch Hebreeuws.115

Polzin gebruikt een viertal hoofdcriteria waarop hij zijn studie 
fundeert. Ten eerste het feit dat het Hebreeuws van boeken uit 
de post-exilische tijd opvallend anders is dan het Hebreeuws van 
boeken van voor de ballingschap. Ten tweede stelt Polzin dat het 
Hebreeuws zoals aangetroffen in Kronieken exemplarisch is voor 
het Hebreeuws van de tweede tempelperiode. Met betrekking tot 
dit tweede criterium, is het opvallend dat Polzin het Hebreeuws 
van de boeken Daniel, Esther, Ezra, Nehemia en Ben Sirach als 
typisch post-exilisch beschouwt. Waarom deze door Polzin niet, 
maar Kronieken wel, als exemplarisch voor het Hebreeuws van de 
tweede tempel periode worden gezien, blijft onduidelijk.

Het derde criterium blijkt, in een terugblik, een belangrijke 
wending te zijn geweest. Waar Kropat (1909) en vooral Wagner 
(1966) een zwaar gewicht toekennen aan de lexicale verschillen 
tussen eerdere en latere ontwikkelingsstadia van het klassiek He-
breeuws, stelt Polzin dat syntaxis en grammatica een meer ob-
jectieve basis voor historisch linguïstisch onderzoek vormen dan 
lexicale aspecten van de taal.

Het vierde criterium markeert een belangrijk verschil met de 
studie van Wagner (1966). Waar voor Wagner arameïsmen dé bron 
bij uitstek was voor het herkennen van jongere strata in de histo-
rische ontwikkeling van het klassiek Hebreeuws, is het fenomeen 
arameïsme voor Polzin niet eenduidig als criterium in te zetten.116

Een opvallend aspect van Polzins visie op Qumran Hebreeuws 
moet hier nog vermeld worden. Polzin (1976, 4–5) stelt dat Qum-
ran Hebreeuws te veel archaïsmen bevat om als exemplarisch voor 
het Hebreeuws van de laatste eeuwen v.C. te kunnen gelden. Vol-

115 Een positie die na de studies van Japhet (1968, 1991, 1993), Williamson 
(1977) en Trontveit (1982) onhoudbaar is geworden.
116 Polzin hanteert hiervoor een achttal kritische toetsen die een onderzoe-
ker dient toe te passen, wil hij op basis van (vermeende) arameïsmen een He-
breeuwse tekst op betrouwbare wijze als late dateren.
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gens Polzin is dit Hebreeuws, evenals het Hebreeuws van het boek 
Ester, archaïserend. Beide typeert Polzin derhalve als archaïstisch.

Polzin formuleert uiteindelijk 19 criteria die exemplarisch zijn 
voor late biblical Hebrew. Deze zijn ingedeeld in een a-categorie 
en een b-categorie, waarbij deze laatste volgens Polzin zijn toe te 
schrijven aan de invloed van het Aramees. De eerste categorie 
behelst 13 elementen en de tweede categorie bestaat uit 6 elemen-
ten. Element a-7 betreft het gebruik van de infinitivus constructus 
voorafgegaan door voorzetsels ב of כ. Dit syntagma zou, zo stelt 
Polzin, in het Hebreeuws van Kronieken veel minder voorkomen 
dan in het Hebreeuws van oudere teksten. Element a-13 formuleert 
een sterke toename van het gebruik van de l-infinitief ten opzichte 
van het gebruik van infinitieven in andere constructies.

De combinatie van a-7 en a-13 heeft er alle schijn van een cir-
kelredenering te zijn. Indien immers het gebruik van de infinitivus 
constructus met de voorzetsels ב of כ sterk afneemt, dan leidt dit 
welhaast automatisch tot een relatieve toename van de infinitief 
voorafgegaan door het voorzetsel ל.

Hoezeer het gebruik van de formuleringen x komt meer voor en 
y komt minder voor niet voldoet aan zelfs maar een observational 
adequacy blijkt uit het volgende. Wanneer naar aantallen infini-
tieven in het boek Kronieken wordt gekeken, valt een belangrijk 
verschil op tussen 1 Kronieken en 2 Kronieken. De combinatie van 
de infinitivus constructus met het voorzetsel ב komt in 1 Kronieken 
11 keer voor, maar is in 2 Kronieken 50 keer geattesteerd. Berekend 
in vindplaatsen per 1000 woorden is dit 0.66 respectievelijk 2.35. 
Met het voorzetsel כ zijn er 2 vindplaatsen in 1 Kronieken en 21 
attestaties in 2 Kronieken, wat neerkomt op 0.12 respectievelijk 
0.99 vindplaatsen per 1000 woorden. De infinitivus constructus 
voorafgegaan door ל tenslotte laat het volgende beeld zien. In 1 
Kronieken zijn 151 vindplaatsen en in 2 Kronieken 315. Dit zijn 9.01 
respectievelijk 14.82 vindplaatsen per 1000 woorden. Op basis van 
deze gegevens zou veeleer een conclusie gerechtvaardigd zijn die 
stelt dat in 1 Kronieken de infinitivus constructus in het algemeen 
een veel minder gebezigde werkwoordelijke vorm is.

Wanneer bovendien de data uit de boeken Samuël en Konin-
gen worden vergeleken met de cijfers uit Kronieken, blijkt dat 
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de noties van toename of afname van specifieke talige elementen 
uit bepaalde boeken alles behalve eenduidig is. In onderstaande 
tabel geef ik in kolom 2, 3 en 4 het aantal vindplaatsen per 1000 
woorden van de infinitivus constructus voorafgegaan door res-
pectievelijk כ ,ב en ל.

1 Sam.  1.30  .72  10.91
2 Sam.  1.52  .58  12.07
1 Kon.  1.13  1.13  11.84
2 Kon.  1.60  1.23  9.83
1 Kron.  .66  .12  9.01
2 Kron.  2.35  .99  14.82

Ten eerste is het opvallend dat binnen de boeken Samuël, Ko-
ningen en Kronieken de gemiddelden per 1000 woorden sterk 
verschillen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er van de infinitief, vooraf-
gegaan door כ, de tweede kolom, niet zonder meer gesproken kan 
worden over een afname van dit syntagma in de jongere boeken. 
Hier blijkt immers dat de auteurs van zowel Samuël als Kronieken 
deze vorm beduidend minder gebruiken dan Koningen. Verge-
lijken we in deze tweede kolom 2 Kronieken met het hele boek 
Samuël, dan blijkt zelfs een toename van het gebruik van de infi-
nitief voorafgegaan door כ. Een soortgelijke conclusie zou getrok-
ken kunnen worden uit de gegevens in de eerste kolom, waar het 
gebruik van de infinitief voorafgegaan door ב in 2 Kronieken een 
(sterke) toename laat zien ten opzichte van alle andere, en volgens 
Polzin oudere, boeken.

Wanneer de l-infinitief nader wordt beschouwd, dan blijkt dat 2 
Koningen en 1 Kronieken niet veel verschillen, terwijl 2 Kronieken 
en 2 Samuël relatief een klein verschil laten zien.

De studie van Polzin, zo moet mijns inziens geconcludeerd 
worden, is gedateerd in zijn opvattingen over het vermeende ge-
deelde auteurschap van het zogenaamde Kronistisch geschied-
werk, een veronderstelling die Polzins resultaten al in sterke mate 
onder druk zet.

Maar een belangrijker punt van kritiek is toch vooral gelegen 
in de wijze waarop Polzin ‘meet’ en gebruik maakt van de noties 
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toename en afname. Dit gebruik van gemiddelden blijkt niet alleen 
onnauwkeurig, om niet te zeggen dat zijn data onbetrouwbaar of 
invalide zijn. De inzet van deze data is ook veel te grofmazig, zoals 
blijkt uit een heel eenvoudige blik op de cijfers zoals gepresen-
teerd in de tabel op pagina 130. Deze wijze van het beschrijven van 
taalveranderingen binnen de verschillende corpora van klassiek 
Hebreeuwse teksten schiet, naar hedendaags taalkundige maat-
staven, zwaar tekort. Het is niet duidelijk wat er precies gemeten 
wordt en evenmin of dat wat gemeten wordt werkelijk helpt bij 
de beantwoording van de onderzoeksvragen. Een methodische 
problematiek die, helaas, ook bij studies wordt aangetroffen die 
na Polzins onderzoek zijn verschenen en die daarop voortbouwen.

§4.3 Rooker (1990)

Rooker steunt in belangrijke mate op het werk van Polzin dat in 
§4.2 is behandeld. Dit maakt dat zijn werk methodisch in zeer 
grote mate overeenkomt met dat van Polzin, wat voor de conclu-
sies van Rookers onderzoek vanzelfsprekend ook gevolgen heeft. 
Dit blijkt vooral uit Rookers derde hoofdstuk, waarin Rooker 
feitelijk eenvoudig Polzins typologie hanteert, om het Hebreeuws 
van het boek Ezechiël linguïstisch te dateren.

In Polzins vierde hoofdstuk, het hoofdstuk waarin hij zijn me-
thodologie uiteenzet, blijkt dat hij naast Polzin, ook in belangrijke 
mate steunt op het vroegere onderzoek van Hurvitz, wiens onder-
zoek ik hierna in §4.7 zal bespreken. Met name de constrastering 
van een vermeend lbh element met een ebh element, neemt 
hierin een belangrijke plaats in.

Mijn analyses van de conceptuele en methodische problemen 
die het onderzoek van zowel Polzin als Hurvitz in ernstige mate 
mankeren, gaan ook op voor Rooker, die immers zeer nauw aan-
sluit bij en steunt op de door hen gepubliceerde resultaten. Pol-
zins belangrijkste conclusie, namelijk dat Ezechiël een Hebrew 
in transition behelst, is mijns inziens dus even onhoudbaar als 
de conclusies van Polzin en Hurvitz met betrekking tot de door 
hen onderzochte teksten. Ook de oorzaak hiervan is equivalent 
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en betreft het gebrek aan een heldere wetenschappelijke visie op 
het fenomeen taalverandering en, dientengevolge, een adequate 
methode om vragen omtrent dit fenomeen ten eerste goed te 
formuleren en ten tweede binnen het gestelde methodische kader 
correct te beantwoorden.

§4.4 Naudé (2000)

Naudé heeft in de periode 1990–2000 een serie artikelen gepu-
bliceerd over de typologie van Qumran Hebreeuws. 117 Hierin 
heeft hij veel aandacht voor de veranderingen die zichtbaar zijn 
in Qumran Hebreeuws ten opzichte van Bijbels Hebreeuws. In 
twee artikelen uit het jaar 200o wordt Naudé’s belangrijkste kritiek 
op bestaande modellen van stratificatie van klassiek Hebreeuws 
krachtig verduidelijkt.118

In het artikel The Language of the Book of Ezekiel: Biblical He-
brew in Transition? onderzoekt Naudé de historische positionering 
van het Hebreeuws van het boek Ezechiël, zoals voorgesteld in de 
(hierboven in §4.3 behandelde) studie van Rooker (1990). Naudé’s 
belangrijkste punt van kritiek – een punt dat ook van groot belang 
zal blijken te zijn voor het onderhavige onderzoek – is gelegen in 
het gegeven dat er in het bestaande onderzoek geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen het syntactische fenomeen taalverandering 
en de sociolinguïstische notie van de verspreiding van taalveran-
dering. Wat volgens Naudé is onderzocht, is het fenomeen van 
sociolinguïstische verspreiding van een talig aspect. Dit evenwel 

117 Naast de twee artikelen die ik in deze paragraaf nader bespreek, dienen 
ook de volgende genoemd te worden: A Syntactic Analysis of Dislocation in 
Biblical Hebrew (1990), On the Syntax of dy-Phrases in the Aramaic of 11QtgJob 
(1991), Qumran Hebrew as a Null Subject Language (1991), On Subject Pronoun 
and Subject Noun Assymetry. A Preliminary survey of Northwest Semitic (1993), 
The Assymetry of Subject Pronouns and Subject Nouns in Qumran Hebrew and 
Cognates (1994), Towards a Typology of Qumran Hebrew (1994), Syntactic Aspects 
of Co-Ordinate Subjects with Independent Personal Pronouns (1999).
118 Ik ga niet in op de concrete voorbeelden die Naudé bespreekt, omdat, zoals 
zal blijken, zijn verdiensten vooral op methodisch en conceptueel vlak liggen. 
Daarin, en niet zozeer in de scherpte van filologische observatie draagt Naudé 
bij aan de discussie omtrent de historische stratificatie van het Hebreeuws.
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vanuit de veronderstelling dat het eerste, namelijk taalverandering 
als syntactische verschijnsel, werd onderzocht. In meer empi-
risch wetenschappelijke termen geformuleerd, zou gesteld kunnen 
worden dat het desbetreffende onderzoek validiteit ontbeert. Het 
onderzoekt namelijk niet wat het zegt te onderzoeken.

Dit blijkt ook duidelijk uit zijn conclusies met betrekking tot de 
studie van Rooker: What is the relation between language change 
and the spreading of that change? Can Aramaic influence be typified 
as a change of the language of Ezekiel or is it only a permeation of 
Armaic constructions into that language? Deze vragen met betrek-
king tot het Hebreeuws van het boek Ezechiël leiden vervolgens 
tot vragen die de kern van het probleem van het bestaande en 
door Naudé bekritiseerde onderzoek vormen: Is language vari-
ation the mechanism of change or is it the result of change, that 
is, an indicator of the extent to which this change is spread in the 
particular language? Should change be understood as the change of 
the surface forms of a grammar or is it the change of the subjacent 
rules or features of the grammar?

Met deze kritische vragen haakt Naudé feitelijk aan bij de op-
vattingen van taalverandering zoals deze in de moderne linguis-
tiek worden gehanteerd. Het zijn niet de veranderingen in de 
oppervlakte-vormen van een taal, die de taalverandering vormen. 
Deze veranderingen in de oppervlakte vormen, of deze nu fonolo-
gisch, morfologisch of syntactisch zijn, zijn veeleer de resultaten 
van een taalverandering. Taalverandering vindt plaats op een lexi-
caal niveau en behelst wijzigingen in de eigenschappen van een 
lexicaal item. Dit lexicale item betreft een item in het lexicon van 
dat wat Chomsky I-language noemt: de geïnternaliseerde kennis 
die een native speaker van de betreffende taal heeft verworven. 
Elke item in dit lexicon heeft, onder andere, morfosyntactische 
eigenschappen. Wanneer er met de eigenschappen van dit lexicale 
item iets verandert, kan dit leiden tot een of meer veranderingen 
op verschillende oppervlakte niveaus van de taal: in de fonologie, 
in de morfologie of in de syntaxis.

Een voorbeeld uit de Nederlandse taal is de in de treinen van 
NS (helaas veelvuldig) gehoorde zin reizigers worden verzocht over 
of uit te stappen, waar de te verwachten zin reizigers wordt ver-
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zocht over of uit te stappen is. De oppervlakte laat een verschil in 
vervoeging van het werkwoord zien. Betekent dit nu dat er in de 
vervoeging van werkwoorden een en ander is veranderd, of dat de 
congruentie regels tussen onderwerp en predicaat zijn gewijzigd? 
Wat hier feitelijk aan de orde is, is het gegeven dat zogenaamde 
thematische rol (en de bijbehorende datief casus) van de np de 
reizigers niet meer wordt herkend. Deze krijgen hierdoor de rol 
van agent, terwijl deze feitelijk de rol van benefactive of goal 
heeft. De zin is mogelijk als standaard passieve zin geïnterpreteerd, 
waarin de np de reizigers een zogenaamd derived subject is.

In het artikel Qumran Hebrew Syntax in the Perspective of a 
Theory of Language Change and Diffusion verduidelijkt Naudé 
zijn opvatting over taalverandering en spreekt hier bovendien 
niet langer van taalverandering maar van language variation, een 
term die feitelijk ook correcter is. Naudé preciseert in dit artikel 
ook nader wat hij verstaat onder lexical items, waarbij hij onder-
scheid maakt tussen substantive en functional items: lexical items 
are presented as bundles of lexical features. Verder verduidelijkt 
hij, op basis van Chomsky en het Minimalist Program, dat er op 
syntactisch niveau geen keuzemogelijkheid bestaat: There is no 
optionality in syntactic principles. Optionality in language is due 
to differences in lexical items/morphemes. Dit is slechts een kleine 
stap verwijderd van het principles and parameters model, waarin 
sprake is van universele principes en waarin taalvariatie de facto 
niets anders is dan verschillen in parameter setting die van taal tot 
taal kan verschillen, zowel synchroon tussen talen onderling, als 
diachroon tussen verschillende historische ontwikkelingsstadia 
van een en dezelfde taal.

De grote verdienste van Naudé’s bijdragen aan het onderzoek 
naar de historische ontwikkeling van de verschillende klassiek 
Hebreeuwse tekst copora en de verhouding tussen deze corpora 
onderling is met name gelegen op methodisch conceptueel vlak. 
Bij mijn weten is hij de enige die binnen dit discours de moderne 
visie op taalvariatie, zoals deze binnen het principles and param-
eters model wordt gebezigd, heeft geïntroduceerd. Dit resulteert in 
veel meer dan de inbreng van de zoveelste nieuwe methode. Het 
leidt namelijk tot het besef, dat veel van het bestaande onderzoek 
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feitelijk geen onderzoek naar taalverandering is, maar veeleer 
onderzoek naar de aan de oppervlakte zichtbare resultaten van 
taalverandering. Dit is mijns inziens de hoofdreden voor het ad 
hoc karakter van veel studies, die nochthans een scherp oog voor 
de veranderingen hebben. De onderzoekers kan geen willekeurige 
wijze van werken verweten worden, daar bij gebrek aan een met 
goede criteria onderbouwd concept van taalvariatie, elk onderzoek 
minstens ten dele aan het probleem van invaliditeit moet leiden.  
Naudé heeft dit duidelijk zichtbaar gemaakt, en daarmee een weg 
geopend die navolging verdient.119

§4.5 Fassberg (2013)

Fassberg (2013) betreft een kort artikel van nog geen 15 pagina’s. 
Ik neem dit artikel op, omdat het mijns inziens exemplarisch is 
voor een groot deel van het onderzoek: het mankeert aan me-
thodische en conceptuele duidelijkheid. Dit leidt vervolgens tot 
bijzonder vreemde conclusies omtrent taalverandering en de op 
basis hiervan voorgestelde stratificatie van de teksten uit het be-
treffende corpus.

Fassberg behandelt in zijn artikel een zestal wisselingen in 
woordvolgorde, waarbij deze een verschil laten zien tussen het 
zogenaamde pre-exilische Hebreeuws enerzijds en het Hebreeuws 
van na de ballingschap anderzijds. Het gaat om de volgende vijf 
aspecten: verandering in de constituentenvolgorde werkwoord en 
onderwerp, infinitief en object, zelfstandig naamwoord en modi-
fier, materiaal en gewicht of maat, dubbele uitdrukkingen. Ik be-
schrijf hier het tweede element dat Fassberg opneemt, namelijk de 
woordvolgorde van de infinitivus constructus en het direct object.

De analyse die Fassberg geeft van de volgorde waarbij het object 
van een infinitief vóór deze infinitief is geplaatst, steunt deels op 
de analyse die hij geeft van de eerste woordvolgordeverandering 
die hij behandelt, namelijk die van onderwerp en werkwoord. Ik 
beschrijf hier derhalve kort eerst welke argumentatie Fassberg 

119 Het is derhalve zeer opvallend dat zijn onderzoek weinig tot geen navolging 
heeft gehad in de Hebraïstiek of in de exegese.
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hiervoor hanteert, omdat deze voor zijn analyse van de infinitief 
constructies ook van belang zijn.

Fassberg (2013, 58) stelt dat in klassiek Hebreeuwse teksten van 
het narratieve teksttype het werkwoord voor het onderwerp wordt 
geplaatst, met als belangrijkste werkwoordelijke vorm vanzelf-
sprekend de wyyqtl, die altijd op de eerste positie in de zin staat. 
In het Hebreeuws van na de ballingschap is volgens Fassberg een 
verandering zichtbaar:

In the Hebrew of the Second Temple period, there 
are examples in which the narrative word order 
in verbal clauses reveals a shift from the classical 
VS order. The subject moves to a position before 
the verb, or put differently, the verb is moved to a 
position after the subject, sometimes immediately 
following the subject and other times with an inter-
vening object or adverb.

Uit deze korte passage blijkt een aantal zaken. Ten eerste blijkt de 
observatie van veranderingen in de oppervlaktetekst geen enkele 
informatie te geven met betrekking tot wat er nu feitelijk van 
plaats is veranderd. Ten tweede is niet verklaard wat de oorzaak is 
van het feit in de wyyqtl altijd, zonder uitzondering, op de eerste 
positie in de zin staat. Dat deze werkwoordelijke vorm altijd op 
de eerste positie staat, lijkt te duiden op een wetmatigheid, maar 
is dit ook werkelijk zo? Kan ik met deze observatie het verschil 
verklaren tussen een wyyqtl en een wyqtl, wanneer bij deze laatste 
werkwoordelijke vorm geen xp tussen de ו en het werkwoord is 
geplaatst. Anders geformuleerd: is de wyqtl altijd een w-x-yqtl 
waarbij de x een xp is die verschillende inhouden kan krijgen 
maar ook nul kan zijn, of is er sprake van drie verbale vormen, 
de wyyqtl, de wyqtl en de w-x-yqtl?

Naudé (1996) heeft deze verschillen vanuit een modern taal-
kundig onderzoeksparadigma wél goed geanalyseerd en met be-
trekking tot dit fenomeen daadwerkelijk onderzocht wat hier de 
taalverandering is die zich heeft voltrokken. Dit blijkt namelijk 
in eerste instantie namelijk niet aan veranderende woordvolgor-
des gerelateerd te zijn. Deze wijziging van woordvolgorde, die 
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als oppervlaktefenomeen zichtbaar wordt, is niet oorzaak maar 
gevolg. De oorzaak hiervan is volgens Naudé (2000, 9) gelegen 
in de veranderende V-features van de werkwoordelijke vormen. 
Naudé formuleert dit als volgt:

Like strong N-features, strong V-features force verb 
movement. Changes (from strong to weak of from 
weak to strong) will be triggered off by ambiguities 
in verb movement contexts for example of the waw-
consecutive phenomena and the distribution of 
pronouns. … In Naudé (1996) it was shown that the 
V-features of the waw-consecutive which is used 
as a complementizer have changed from strong to 
weak in QH.

In Chomsky’s termen kan met betrekking tot dit geval van verb 
movement gesteld worden, dat er in geval van de wyyqtl sprake is 
van zogenaamde uninterpretable features die voorafgaand aan de 
zogenaamde spell out verwijderd moeten zijn. Deze deletie van 
features is (onder andere) mogelijk door de operatie move. Zonder 
verder in te gaan op details van dit model zoals Chomsky (2001) 
dit formuleerde in het bekende artikel Derivation by Phase, moge 
het duidelijk zijn, dat de positie waarop een willekeurige werk-
woordelijke vorm aan de oppervlakte komt het resultaat is van 
syntactische operaties, in dit geval move, die op hun beurt weer 
geïnitieerd worden doordat items die in de derivatie komen vanuit 
het lexicon, specifieke eigenschappen hebben. De taalverandering 
is dus niet te zoeken op het niveau van het eindresultaat, de opper-
vlakte tekst, maar in gewijzigde features van items uit het lexicon. 
Alleen wanneer deze features en de bijbehorende operaties, zoals 
move, onderzocht worden, wordt duidelijk welk element uit een 
derivatie van posities is veranderd. In het geval van de vraag die 
Fassberg tracht te beantwoorden, die naar de relatieve positie van 
werkwoord en onderwerp ten opzicht van elkaar, zal dan blijken 
dat niet het onderwerp van positie is veranderd, maar dat de ope-
ratie move niet langer nodig is voor specifieke verbale vormen, 
omdat de features op deze vormen zijn gewijzigd. Vanuit de idee 
dat syntaxis economy driven is, zal immers een operatie move 
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alleen plaats vinden indien strikt noodzakelijk. De noodzaak tot 
move valt echter weg op het moment dat de uninterpretable fea-
tures op de werkwoordelijk vorm wegvallen.

Het tweede aspect dat Fassberg behandelt, betreft de relatieve 
volgorde van de infinitivus constructus en het direct object. Fass-
berg (2013, 61) verwoordt dit als volgt:

A noticeable feature in the Hebrew of the Second 
Temple period is the preposing of direct objects 
before infinitives for the purpose of emphasis. This 
shift, too, has been attributed to Aramaic influence. 
One could also describe the shift, however, as the 
movement of the infinitive in the other direction, 
which would then parallel the movement of the in-
flected verb noted above.

Het eerste opvallende aspect van Fassbergs analyse is gelegen 
in het feit, dat hij veronderstelt dat de volgorde object–infinitief 
emfase betreft. De fp positie binnen de zin waarnaar een xp, bij-
voorbeeld die van het object, naar toe beweegt, zit relatief hoog in 
de cp, de complementizer phrase die zelf het hoogste functionele 
domein binnen de zin vormt. Dit is de zogenaamde TopP of FocP 
voor respectievelijk getopicaliseerde of gefocaliseerde constituen-
ten.120 De presumptie van een object dat in de cp wordt geplaatst 
veronderstelt derhalve specifieke features op de object np en heeft 
als zodanig niets van doen met de beweging van de infinitief naar 
een positie lager in de zin. Bovendien behelst de plaatsing van het 
object naar een positie binnen de cp en vóór het werkwoord juist 
geen taalverandering indien het slechts de focalisatie of topicalisa-
tie van een object betreft. De woordvolgorde object–werkwoord 
is immers talloze malen in alle Bijbelboeken geattesteerd, met 
alle werkwoordelijke vormen behalve met wyyqtl, imperatief en 
l-infinitief. De vraag dient zich aan waarom een getopicaliseerd of 
gefocaliseerd object bij persoonsvormen wel mogelijk is, maar bij 
l-infinitieven niet. Zoals nog zal blijken in §6 van mijn onderzoek, 
moet dit verklaard worden uit de morfosyntactische features van 

120 De interne structuur van de cp wordt in detail besproken in §5.4.1. Zie ook 
Figuur 12 op pagina 213.
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het element ל en de positie die het heeft binnen de zin. Zoals zal 
blijken hebben de l-infinitief enerzijds en de topicalisatie dan wel 
focalisatie anderzijds een complementaire distributie, vergelijkbaar 
met die van wyyqtl en topicalsatie dan wel focalisatie.

Met betrekking tot Fassbergs analyse zou de vraag gesteld moe-
ten worden, of de werkwoordelijke vorm die wordt aangetroffen 
in het syntagma object–infinitief wel een infinitief is. Ik zal in het 
voorliggende onderzoek beweren, dat dit niet het geval is.

Tot slot wil ik kort stilstaan bij de conclusie die Fassberg (2013, 
69) op het eind van zijn artikel trekt:

While these several explanations are entirely suf-
ficient for explaining the change in each of the ap-
plicable categories, the shift in binary expressions 
(diachronic chiasmus), in which the initial element 
is also postposed, leads one to wonder if all these 
phenomena might not be part of a more general 
tendency in the Hebrew of the Second Temple pe-
riod.

Volgens Fassberg is er sprake van een algemene tendens om ele-
menten naar een lagere positie in de zin te verschuiven. De bewe-
ging die deze zeer verschillende syntactische categorieën maken 
moeten volgens Fassberg gezien worden als één ontwikkeling. 
Dit is, en dat formuleer ik in alle bescheidenheid, een absurde 
conclusie. Het idee dat er in een taal, willekeurig welke, op een 
bepaald moment een tendens zou zijn, waardoor een grote ver-
scheidenheid aan syntactische categorieën een en dezelfde kant 
op zouden bewegen, is niet alleen hoogst implausibel, maar ook 
gespeend van elke vorm van conceptuele visie op het fenomeen 
taalverandering en van elke vorm van methodiek voor het onder-
zoeken van dit fenomeen.

Fassberg sluit als volgt af.

In sum, all six categories discussed exhibit word 
order that differs from Classical Biblical Hebrew 
in that an element of the clause moves in the same 
direction, namely, is postposed towards the end of 
the clause. I believe that the evidence is suggestive 
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of a general trend during the Hebrew of the Second 
Temple Period, and does not reflect disparate, unre-
lated phenomena.

Met betrekking tot de oorzaak van deze postponement to the end 
of the clause laat Fassberg ons volkomen in het duister tasten. Er 
moet immers een oorzaak zijn voor deze bewegingen naar een 
positie lager in de zin, anders hadden deze niet plaatsgehad.

Ook uit dit korte artikel blijkt eens te meer, hoezeer het ont-
breken van duidelijke syntactische categorieën het onderzoek, dat 
bovendien een modern wetenschappelijk verklaringsmodel van 
taalverandering en taalvariatie moet ontberen, opbreekt en de 
resultaten ervan devalueert.

§4.6 Kim (2013)

Het belang van Kims onderzoek is voornamelijk gelegen in de 
methodische en conceptuele helderheid die hij aanbrengt in het 
discours met betrekking tot het historisch-linguïstisch onderzoek 
naar het klassiek Hebreeuws. Zoals ik zelf reeds opmerkte met 
betrekking tot het onderzoek van Wagner in §4.1 en Polzin in §4.7 
en met betrekking tot Hurtviz’ onderzoeksmethodes in §4.7 zal 
concluderen, ontbreekt het in een groot deel van het onderzoek 
naar de historische stratificatie van het klassiek Hebreeuws met 
name aan deze methodische en conceptuele scherpte.

Kim maakt gebruik van, wat hij noemt, een Variationist ap-
proach. De keuze voor deze methode is enerzijds een zeer wel-
kome verheldering van het begrip taalvariatie, en derhalve ook 
van het fenomeen taalverandering, anderzijds markeert het tevens 
het onderzoek naar de historisch-linguïstische periodisering van 
het klassiek Hebreeuws. Deze markering is sociolinguïstisch van 
aard, en daarmee is ook gelijk de richting van de wending die Kim 
aan het onderzoek geeft duidelijk. Waar Naudé in zijn onderzoek 
pleitte voor een helder onderscheid tussen taalverandering ener-
zijds en de sociolinguïstische spreiding van de taalverandering 
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anderzijds, maakt Kim dit onderscheid expliciet.121 Hij kiest er-
voor, getuige zijn keuze voor een sociolinguïstische methode met 
de daarbij behorende sociolinguïstische concepten van taalvari-
atie en taalverandering, de historische stratificatie van klassiek 
Hebreeuws te benaderen door de verspreiding van taalvariatie 
te onderzoeken. In termen van Naudé’s kritiek op het bestaande 
discours betekent dit, dat het fenomeen taalverandering zelf, zelfs 
met de sociolinguïstishe wending naar deze Variationist Approach, 
nochtans niet in beeld komt.

Met Kims onderzoek heeft een aantal belangrijke elementen 
van het onderzoek evenwel aan scherpte gewonnen. Ten eerste is 
het duidelijk, dat ook binnen een sociolinguïstisch onderzoekska-
der teksten eerst gedateerd moeten worden, voordat taalverande-
ringen gedateerd kunnen worden. Ten tweede blijkt dat tekstueel 
genre een belangrijke variabele is, daar niet alle veranderingen 
evenredig in elk genre plaatsvinden. Ten derde geeft Kim aan, 
dat niet alle variatie van stilistische aard is. Een optiek die in het 
onderzoek van Rezetko, Young en Ehrensvärd sterk aanwezig is.122 
Kim (2013, 154) formuleert dit als volgt:

Of the eight linguistic variables that the traditional 
view has understood to indicate the linguistic shift 
from EBH to LBH, seven have shown a meaningful 
correlation between the choices of the variants and 
the independent variable of time period—that is, 
the choices were constrained by chronology.

Ten vierde blijkt, dat critici van de school van Hurvitz, waarvan 
Rezetko en Young de belangrijkste zijn, in hun veronderstelling 
dat chronologie geen variabele kan zijn in het onderzoek naar de 
verschillen tussen het Hebreeuws van verschillende Bijbelboeken, 
Hurvitz weliswaar met recht bekritiseren op zijn visie op deze 
talige verschillen, maar zij zelf eveneens nalaten een verklaring 
te geven voor deze verschillen.

However, with the variationist understanding of lin-

121 Zie voor mijn analyse van het onderzoek van Naudé §4.4.
122 Zie hiervoor §4.8.
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guistic change, it is now the challengers’ obligation 
to prove that EBH and LBH were a matter of style, 
since style, like other linguistic choices, is contin-
gent upon different situations. If one is to argue 
that EBH and LBH were a matter of style which had 
nothing to do with chronology, one must provide 
an explanation for what kind of non-chronological 
factors and situations were more favorable to one 
style than to the other and thus made the speaker/
writer choose a particular style.

Het verschil tussen Hurivitz’ onderzoek enerzijds en dat van 
Young en Rezetko anderzijds lijkt dus een kwestie van een ver-
andering van variabele. Waar Hurvitz de variabele chronologie 
hanteert, hanteren Rezetko en Young de variabele stijl. Hieruit 
volgt dat het verschil tussen Hurvitz en zijn critici minder groot 
is dan het lijkt: beide stipuleren een variabele in hun onderzoek 
maar beargumenteren deze keuze niet.

Het vijfde element behelst Kims (2013, 158–159) analyse van de 
ballingschap als linguïstische factor. Met betrekking hiertoe merkt 
hij op dat de ballingschap als sociolinguïstisch keerpunt voorals-
nog een hypothese is en dat bovendien de meest voorkomende 
taalveranderingen zich voltrekken zonder dat hiervoor sociale, 
geografische of politieke veranderingen aan vooraf moeten gaan.

Als zesde element dient Kims onderscheid tussen wat hij noemt 
changes from above en changes from below.123 Dit is een belangrijke 
notie, omdat, zoals Kim aangeeft, relatief veel veranderingen in 
Bijbels Hebreeuws van de eerste categorie zijn. Een opmerkelijk 
feit, daar het overgrote deel van de fenomenen van taalvariatie in 
gesproken talen doorgaans changes from below zijn. Dit is echter 
te verklaren uit het feit dat klassiek Hebreeuws de taal van de elite 
was, waarbij changes from below minder een rol spelen dan bij 
een vorm van alledaagse spreektaal. Dit gegeven, gecombineerd 
met het feit, dat in veel ebh teksten lbh elementen geattesteerd 
zijn, en omgekeerd, betekent dat de kwalificatie late veel minder 
eenduidig is dan zij lijkt. Kim (2013, 156) concludeert, mijns in-

123 Kim sluit hiermee aan bij het sociolinguïstische onderzoek van Labov.
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ziens met recht, dat het sociolinguïstische gegeven van typen van 
verandering een grote impact heeft op de wijze waarop wij naar 
taalvariatie als sociolinguïstisch fenomeen kúnnen kijken:

In short, Labov’s distinction between two types of 
linguistic change suggests that linguistic changes 
from EBH to LBH occurred in different ways, and 
this situation renders some changes unreliable indi-
cators even of the general linguistic trend of a par-
ticular period.

Dit brengt mij weer terug bij de kritiek die Naudé reeds uitte 
op de impliciete conceptuele aannames die ten grondslag liggen 
aan een heel groot deel van het bestaande onderzoek, wanneer 
hij stelt dat het fenomeen taalverandering feitelijk helemaal niet 
onderzocht wordt.

De winst van Kims onderzoek, dat zeker een waardevolle nieu-
we aanzet genoemd moet worden, is daarom ten eerste gelegen in 
het onderscheid tussen taal en tekst en de mogelijke beperkingen 
van datering van beide, hetzij afzonderlijk hetzij op basis van 
elkaar, en ten tweede in de explicitering van de keuze voor een 
sociolinguïstische benadering van taalvariatie in het onderzoek 
naar klassiek Hebreeuwse taal en teksten. Hiermee wordt een 
ondubbelzinnige keuze voor het onderzoek naar de spreiding van 
taalverandering gemaakt waarin dit duidelijk wordt afgescheiden 
van onderzoek naar het fenomeen van taalverandering zelf.

Een belangrijk punt van kritiek op deze keuze is gelegen in het 
feit dat de sociolinguïstische verspreiding van een verandering 
in levende talen, niet per se hetzelfde is als het aantal attestaties 
van element α ten koste van element β binnen een tekstueel cor-
pus van een dode taal. Dit temeer daar het onderscheid tussen 
changes from above en changes from below – dit is immers voor 
een op Labovs methodes voortbouwend onderzoek van eminent 
belang – voor een dusdanig corpus veel moeilijker te maken zijn 
dan voor een levende taal.
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§4.7 Hurvitz (2014)

Hurvitz’ publicatielijst met betrekking tot het zogenaamde Late 
Biblical Hebrew, is bijzonder lang en reikt terug tot 1967 waarin 
Hurvitz een belangwekkend artikel schreef over het gebruik van 
-beide een term voor linnen, als criterium voor de da ,שש en בוץ
tering van p. Een van de studies die een grote impact heeft gehad 
op het discours omtrent de historische ontwikkeling van het He-
breeuws in de tweede tempeltijd is zijn monografie A Linguistic 
Study of the Relationship between the Priestly Source and the Book 
of Ezekiel. A New Approach to an Old Problem uit 1982. Ik zal 
hier Hurvitz’ laatste belangrijke publicatie behandelen, omdat 
hierin de meest recente status quo zichtbaar is van de historisch-
linguïstische stroming waarbinnen Hurvitz werkt en omdat deze 
publicatie uit 2014 als zijn magnum opus wordt gezien. Het betreft 
A Concise Lexicon of Late Biblical Hebrew Linguistic Innovations 
in the Writings of the Second Temple Period.

In deze publicatie, die zoals de titel reeds aangeeft, is vorm-
gegeven als lexicon, heeft Hurvitz 80 lexicale items opgenomen. 
Deze lexicale items zijn volgens Hurvitz karakteristiek voor het 
Hebreeuws van na de ballingschap. Voor mijn onderzoek zullen 
niet zozeer de individuele items in het lexicon van belang zijn, als-
wel de methodische procedures en concepten die Hurvitz hanteert 
om tot deze items te komen. Reeds in de inleidende paragrafen van 
het lexicon blijkt dat Hurvitz een aantal conceptuele elementen 
niet helder van elkaar onderscheidt. Bijvoorbeeld al bij de aanvang 
op pagina 1, waar hij als volgt formuleert:

The fifth century B.C. was a critical turning point in 
the history of the Hebrew language; texts written 
from this point on reveal unique linguistic features 
that are entirely absent in the earlier sources. Many 
of these innovations are first attested in texts dating 
to the Persian period and are widely ascribed to the 
influence of contemporary Imperial Aramaic (= IA).

Uit deze passage wordt een aantal zaken duidelijk. Ten eerste legt 
Hurvitz een direct verband tussen een politieke gebeurtenis, de 
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ballingschap, en de historische ontwikkeling van het Hebreeuws. 
Dit zou, mijn inziens, geen stelling moeten zijn, maar vooralsnog 
een vraag. Hoewel dit problematische aspect van Hurvitz’ onder-
zoek in het citaat hierboven slechts impliciet aanwezig is, is het 
apert aanwezig in zijn formulering op pagina 3:

As noted above, the fifth century B.C. marks a wa-
tershed in the history of BH, resulting directly from 
two pivotal historical events: the Babylonian Cap-
tivity and the Restoration. The displacement of a 
significant proportion of the Hebrew-speaking pop-
ulation, and its subsequent return to Judah after 70 
years (i.e., some two generations) of minority status 
within a distinctive Aramaic speaking majority, in-
evitably caused a disruption in the gradual develop-
ment of the Hebrew language.

Uit deze twee citaten moet geconcludeerd worden, dat Hurvitz, 
minstens ten dele, in een cirkelredenering betoogt. Hij beoogt 
aan te tonen, dat in teksten die laat zijn, specifieke talige aspecten 
aanwezig zijn, die als dateringscriterium gebruikt kunnen wor-
den voor teksten, en tegelijkertijd stelt hij dat teksten van na een 
bepaalde historische gebeurtenis juist door deze gebeurtenis ken-
merken vertonen die als jonger taalgebruik gemarkeerd moeten 
worden. Nog geheel afgezien van deze cirkelredenering, hebben 
deze stellingen hooguit de status van hypotheses. Hypotheses 
die bovendien uit een aantal aannames zijn opgebouwd, die niet 
nader zijn geëxpliciteerd. Het is immers vooralsnog een vraag 
of de ballingschap enige impact heeft gehad op de historische 
ontwikkeling van het Hebreeuws. Eveneens is het de vraag of het 
Aramees een factor is geweest in de (vermeende) veranderingen 
in het Hebreeuws van na de ballingschap. Het zou immers heel 
goed mogelijk zijn, dat de talige aspecten die Hurvitz waarneemt, 
zich ook zonder ballingschap en ook zonder invloed van het Rijks-
aramees hadden voltrokken.

Een andere impliciete vooronderstelling, die ook eerst gepro-
blematiseerd en onderzocht zou moeten worden, alvorens ingezet 
te kunnen worden als historisch-linguïstisch dateringscriterium, 
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is gelegen in de aanname dat Bijbelboeken als tekstuele eenheid 
gezien kunnen worden. Het is immers genoegzaam bekend, dat 
Bijbelboeken hoogstwaarschijnlijk meerdere auteurs en redacties 
hebben gekend, die bovendien ook niet uit hetzelfde tijdvak hoe-
ven te komen, wat uiteraard zijn sporen nagelaten zal hebben in 
de taal waarin deze boeken zijn opgesteld. Ik verwijs hiervoor ook 
naar mijn analyse van Polzins onderzoek en de talige aspecten 
die hij in het Hebreeuws van Kronieken waarneemt. Uit de tabel 
in §4.2 blijkt dat Kronieken geen evenredige distributie laat zien 
tussen 1 Kronieken en 2 Kronieken van specifieke elementen die 
Polzin als typisch kronistisch beschouwd. Met betrekking tot het 
onderzoek van Hurvitz betekent dit, dat wij ons moeten afvragen 
of het ontbreken van een specifiek talig aspect in het Hebreeuws 
van boek a ook per definitie betekent dat dit boek ouder is dan 
boek b waarin dit element wel is geattesteerd. Maar ook de vraag 
of een boek met vindplaatsen van een vermeend jong element 
ook later is geschreven dan een boek waarin dit element niet 
voorkomt, kan volgens mij niet eenduidig beantwoord worden. 
Hurvitz erkent overigens dat de door hem gebruikte stratificatie 
niet eenduidig is:

This broad division is somewhat schematic, as lin-
guistic change is usually gradual. Moreover, charac-
teristically late features may appear at random and 
sporadically in texts commonly regarded as early…

Waarbij hij met broad division doelt op de indeling in Archaic 
Biblical Hebrew, Standard Biblical Hebrew en Late Biblical Hebrew.

Hoewel de individuele items van het lexicon minder belangrijk 
zijn voor het voorliggende onderzoek, dan conceptuele en metho-
dische achtergronden ervan, behandel ik hier toch een item dat 
Hurvitz (2014, 196–198) opneemt als 64ste, namelijk de constructie 
 gevolgd door een infinitivus constructus. Deze constructie עד ל
kent 6 vindplaatsen in Kronieken, namelijk: 1 Kronieken 28:20, 2 
Kronieken 24:10; 26:16; 29:28; 31:1; 32:24.124 Wat Hurvitz’ analyse 
van dit syntagma exemplarisch maakt, is het feit dat hij feitelijk de 

124 Deze passages worden uitvoerig behandeld in §8.11, §8.21, §8.23, §8.24, 
§8.26 en §8.29.
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taalverandering zelf noch beschrijft noch analyseert en op het ni-
veau van observational adequacy ten onrechte geheel verschillende 
syntactische fenomenen onder één noemer brengt. Het element 
 behelst immers een geheel ander element dan de עד ל in een pp ל
-als onderdeel van een l-infinitief. Beide hebben een andere po ל
sitie in de zin en beide hebben geheel andere morfosyntactische 
eigenschappen. Nochthans behandelt Hurvitz deze alsof beide tot 
een en dezelfde talige categorie behoren.

In sectie comments bij dit syntagma verwijst Hurvitz inhoude-
lijk alleen naar bdb, waarin gesteld wordt dat עד ל een versterkte 
vorm van ל is, die voornamelijk in Ezra, Nehemia en Kronieken is 
geattesteerd. Hurvitz somt dus feitelijk alleen passages op waarin 
het syntagma is geattesteerd en vergelijkt deze met een (vermeend) 
oudere parallelle passage, indien deze voorhanden is. Hij maakt 
hierbij geheel geen onderscheid tussen heel verschillende syn-
tactische categorieën, en hij kan, mede hierdoor, ook geen ade-
quate analyse bieden van het fenomeen. In Hurvitz’ lexicon is de 
opname van elementen dus feitelijk axiomatisch, wat wil zeggen 
dat de beslissing omtrent de stratificatie van een talig fenomeen al 
genomen is. Deze wordt in het lexicon zelf niet beargumenteerd. 

Mijn conclusie met betrekking tot Hurvitz’ onderzoek bevat 
een aantal zeer kritische notities die zich op methodisch vlak be-
vinden. Ten eerste zijn de eenheden die Hurvitz hanteert op zo-
wel tekstueel als taalkundig vlak niet helder geformuleerd en niet 
eenduidig van aard. Ten tweede verklaart Hurvitz feitelijk weinig 
tot niets. Veel van zijn beweringen zijn de facto stipulaties en met 
betrekking tot de invloed van het Aramees op het Hebreeuws 
van na de ballingschap toont Hurvtiz feitelijk geen causatie aan 
en is het zelfs de vraag of wat hij wél beschrijft, zelfs maar enige 
vorm van correlatie aantoont. Ten derde, en dat is een aspect dat 
bij veel onderzoek naar de stratificatie van klassiek Hebreeuws 
verantwoordelijk is voor vele conceptuele en methodische proble-
men en dientengevolge ook voor de validiteit en betrouwbaarheid 
van het onderzoek, worden twee strikt te onderscheiden onder-
zoeksparadigmata fundamenteel door elkaar gebruikt, namelijk 
het morfosyntactische onderzoek naar het eigenlijke proces van 
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taalverandering enerzijds en het socio-linguïstische onderzoek 
naar de spreiding van die verandering anderzijds.125

§4.8 Rezetko enYoung (2014)

In de monumentale studie van Rezetko en Young (2014) wordt, 
evenals in het onderzoek van Kim (2013), een Variationist Ap-
proach gebezigd.126 In mijn analyse van het onderzoek van Kim 
heb ik reeds uitgebreid stilgestaan bij de implicaties van de so-
ciolinguïstische wending in het discours over de historisch-lin-
guïstische stratificatie van klassiek Hebreeuws. Daar de winst van 
beide publicaties vooral op methodisch vlak ligt, zal ik hier niet 
uitgebreid stilstaan bij het onderzoek van Rezetko en Young, om-
dat ik in mijn bespreking van het onderzoek van Kim reeds de 
verhouding tussen de Variationist Approach en het onderzoekspa-
radigma van Polzin, Rooker en Hurvitz heb besproken.127

Rezetko en Young (2014, 214–215) geven een bijzonder scherp 
geformuleerde uitleg van de Variationist Approach.

The key concept underlying variationist sociolin-
guistics is the linguistic variable. The key objective 
of VA is to describe and explain the distribution of 

125 Belangrijke uitzonderingen hierop zijn de in §4.4 behandelde Naudé en 
de nog in §4.8 te behandelen Rezetko.
126 Feitelijk maken Rezetko en Young gebruik van een tweetal methodes en ge-
bruiken zij naast de Variationist Approach, ook wat zij noemen een cross-textual 
variable analysis. Deze laatste is echter niet wat het onderzoek van Rezetko en 
Young onderscheidt van dat van het meer traditionele onderzoek zoals dat van 
Polzin en van Hurvitz – in beide onderzoeksparadigmata immers wordt gezocht 
naar contrasterende vormen van een en het hetzelfde item op verschillende pun-
ten van een chronologische lijn – daar de cross-textual variable analysis feitelijk 
een hedendaags kwantitatieve variant op Hurvtiz’ methode is.
127 Rezetko en Young (2014) presenteren in hun publicatie van een kleine 
700 pagina’s een enorme hoeveelheid data. Deze indrukwekkende hoeveelheid 
data vormt naar mijn mening echter niet het centrale punt dat deze studie in 
de ontwikkeling van het onderzoek naar klassiek Hebreeuws inneemt. Deze is, 
zoals gezegd, vooral gelegen in de methodische helderheid die voortkomt uit 
de eenduidige keuzes voor een sociolinguïstische benadering van taalvariatie 
binnen de klassiek Hebreeuwse teksten.
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variables. The description depends on quantitative 
methods that capture the distribution of variables 
in different speech acts or written specimens. The 
explanation connects the distribution of variables 
(dependent variables) with extra-linguistic phe-
nomena (independent variables) that license or dis-
favor their use. The patterns of distribution change 
from speaker to speaker and writer to writer whose 
language choices are influenced by many different 
parameters. Therefore the concentration of the vari-
ables also fluctuates through time and space.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de Variationist Approach 
kwantitatief van aard is. Waar ik bij mijn beschrijving van de pu-
blicatie van Kim reeds aangaf, dat de sociolinguïstische versprei-
ding van een verandering in levende talen niet per se hetzelfde 
is als het aantal attestaties van element α ten koste van element β 
binnen een tekstueel corpus van een dode taal, blijkt uit boven-
staande citaat, dat er ook vraagtekens gezet moeten worden bij 
de wijze van kwantitatieve verwerking van data. Waar immers 
onderzoek naar levende talen, zoals dat van Labov en anderen, 
over grote hoeveelheden data kan beschikken, moeten bij een 
kwantitatieve benadering van een gering corpus als dat van klas-
siek Hebreeuws de nodige vraagtekens gesteld worden. Deze vraag 
wordt prangender bij heel specifieke talige items die slechts een, 
naar kwantitatieve maatstaven, beperkt aantal vindplaatsen heb-
ben. Dit punt van kritiek geldt feitelijk voor Rezetko en Young in 
dezelfde mate als voor Polzin en voor Hurvitz.

§4.9 Conclusie

De status quo van het onderzoek naar de historisch linguïsti-
sche stratificatie van klassiek Hebreeuws is de afgelopen jaren 
in beweging geraakt. Nadat vanaf de laatste drie decennia van 
de vorige eeuw tot aan de laatste studie van Hurvitz (2014) de 
nodige onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd vanuit een meer 
klassiek filologische en quasi kwantitatieve taxonomie, waarbij 
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onderzoekseenheden als taal en tekst stelselmatig niet helder van 
elkaar werden gescheiden, waarbij veelal in cirkelredeneringen 
werd geargumenteerd en waarin het onderscheid tussen taalver-
andering en de verspreiding van het resultaat van taalverande-
ring stelselmatig verwisseld werden, is met de wending naar de 
Variationist Approach een nieuwe weg ingeslagen. Hoewel deze 
nieuwe aanzet de hoognodige helderheid op methodisch vlak 
schept, betekent deze omslag eveneens een paradigmawisseling. 
De toepassing van deze Variationist Approach behelst immers een 
sociolinguïstische wending van het onderzoek naar klassiek He-
breeuws. Deze is te verwelkomen, maar behoeft ook, afhankelijk 
van het precieze onderzoeksobject de nodige terughoudendheid 
waar het de toepassing ervan betreft. Ook met de inzet van deze 
methodische bril, blijft taalverandering als syntactisch fenomeen 
namelijk buiten beeld. Is taalverandering als syntactisch fenomeen  
het beoogde onderzoeksobject, dan moet de kritiek die Hurvitz’ 
onderzoeksmethode ten deel valt in de studies van Kim (2013) 
en Rezetko-Young (2014), ook de in deze nieuwe aanzetten ge-
bezigde Variationist Approach zelf gelden. Het voorliggende on-
derzoek onderscheidt zich juist hierin van zowel Polzin (1976) en 
Hurvitz (2014) alsmede van dat van Kim (2013) en Rezetko-Young 
(2014). Het onderzoek waarin taalverandering als syntactisch fe-
nomeen wel expliciet het beoogde onderzoeksobject is en waarbij 
bovendien de onderzoeksmethode ook daadwerkelijk afgestemd 
is op de beantwoording van vragen met betrekking tot dit onder-
zoeksobject, is dat van Naudé. Mijn onderzoek kan derhalve als 
voorzetting van Naudé’s aanzetten gezien worden, maar moet als 
fundamenteel onderscheiden van zowel Hurvitz als van de Vari-
ationist Approach beschouwd worden, daar mijn onderzoek niet 
kwantitatief van aard is en niets anders beoogt dan het in kaart 
brengen van een exemplarische verandering betreffende het ele-
ment ל in combinatie met de erop volgende infinitivus constructus.
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I I  D e  l i q t o l  i n 
ta a lw e t e n s c h a p p e l i j k 
p e r s p e c t i e f

In het deel III van mijn onderzoek naar de liqtol wordt de aldus 
aangeduide vorm vanuit een modern taalkundige methodiek on-
derzocht. Voordat de details van dit onderzoek gepresenteerd kun-
nen worden in §6–§9, zullen de voor het onderzoek naar de liqtol 
relevante modules en het bijbehorende terminologisch begrippen-
apparaat van de zogenaamde principles and parameters benadering 
voor de doorgaans niet taalkundig georiënteerde oudtestamenti-
sche exegese inleidend beschreven dienen te worden. Na een korte 
uiteenzetting over het verschil tussen meer klassiek filologische 
benaderingen enerzijds en modern taalkundig onderzoek an-
derzijds, worden in meer detail de volgende voor het onderzoek 
naar de liqtol relevante modules van de principles and parameters 
benadering behandeld: X-bar theory, de interne structuur van de 
zin, de operaties move en merge, het zogenaamde empty category 
principle, de control theory en tot slot de zogenaamde null-subject 
parameter. Op deze wijze vormt §5 de basiskennis voor de verdere 
bestudering van de l-infinitief en de liqtol.

§5 Principles & Parameters voor exegeten

Alvorens in te gaan op een aantal specifieke modules van de prin-
ciples and parameters benadering, zal ik in deze inleidende ali-
nea’s het verschil tussen klassieke filologie en moderne taalkunde 
(voorzover dit voor het onderzoek naar de liqtol relevant is) ver-
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duidelijken. Dit betekent dat deze paragraaf een tweetal aspecten 
zal belichten.

Ten eerste, het verschil tussen de onderzoeksvragen en de on-
derzoeksresultaten van de klassieke filologie en die van de mo-
derne taalkunde. Waar dit bij filologisch onderzoek een verzame-
ling taxonomische observaties van talige expressie (gesproken of 
geschreven taal) betreft, behelst het onderzoeksobject van een mo-
dern taalkundige methode een verklarend theoretisch raamwerk 
van interne grammaticale kennis van moedertaalsprekers. Kortom, 
het verschil tussen klassieke filologie en moderne taalkunde is 
het verschil tussen een taxonomisch-beschrijvende benadering 
enerzijds en een cognitieve benadering anderzijds.

Ten tweede, en voortvloeiend uit het eerste aspect, een ver-
schuiving in de criteria waaraan de grammaticale theorie moet 
voldoen. Dit element behelst zelf ook twee aspecten. Het eerste 
aspect betreft de mate van adequaatheid van de theorie. Omdat 
een moderne taalkundige theorie niet kan volstaan met (de be-
schrijving van) observaties, maar ook verklarend moet zijn, moet 
deze taalkundige theorie aan een drietal criteria van adequaatheid 
voldoen: observational adequacy, descriptive adequacy en explana-
tory adequacy. Het tweede kritische aspect van de theorievorming 
stelt, dat een grammaticale theorie zo constrained mogelijk moet 
zijn. Het stipuleren van theoretische elementen of het creëren van 
uitzonderingen dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Met 
andere woorden: de theorie moet met zo min mogelijk regels zo 
veel mogelijk verklaren.

§5.1 Filologisch versus taalkundig onderzoeksobject

Het belangrijkste verschil tussen moderne taalkunde en een 
meer klassiek filologische benadering van het onderzoek naar 
menselijke taal is, zoals boven reeds vermeld, te vatten in twee 
termen: taxonomisch en cognitief. Het filologische onderzoek naar 
bijvoorbeeld klassiek Hebreeuws is de facto het opstellen van een 
classificatielijst van geattesteerde vormen en combinaties van vor-
men. Het betreft derhalve een puur descriptieve benaderingswijze 
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van de verschillende typen morfologische en syntactische structu-
ren. De centrale gedachte hierbij is, dat zinnen worden gevormd 
door een reeks constituenten die tot een specifieke grammaticale 
categorie behoren en een specifieke grammaticale functie heb-
ben. Het doel van grammaticaal onderzoek is, vanuit dit kader, 
derhalve gelegen in het identificeren van de constituenten en, 
vervolgens, hun classificatie naar categorie en functie. Om een en 
ander te verduidelijken geef ik een eenvoudig voorbeeld.

(101) Gen. 4:17

wø;tVvIa_tRa Nˆyåq oådE¥yÅw

Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw.

Deze zin bestaat binnen een klassiek grammaticaal paradigma uit 
drie constituenten: ידע bekennen, קין Kaïn en אׁשתו zijn vrouw. De 
eerste wordt gekenmerkt als werkwoord, de tweede als zelfstandig 
naamwoord en de derde als zelfstandig naamwoord voorafgegaan 
door een partikel dat casus aanduidt, namelijk את. Kortom: een 
indeling in woordsoorten die op basis van semantische, morfo-
logische en syntactische criteria tot stand komt. De functies van 
deze constituenten zijn predicaat voor ‘bekennen’, subject voor 
Kaïn en object voor zijn vrouw. Het werkwoord behoort tot een 
specifieke categorie van verleden tijd die is gekenmerkt als waw-
consecutivum. Dit werkwoord is vervolgens het predicaat, waarbij 
de twee andere constituenten als argumenten dienen. Naast ar-
gumenten zijn in een zin ook zogenaamde bepalingen (adjuncts) 
mogelijk. Deze constituenten hebben een andere functie dan bij 
het predicaat functionerende argumenten. Een mogelijk bepaling 
in (101) zou bijvoorbeeld de plaatsbepaling in haar tent kunnen 
zijn. Tot slot zou gesteld worden dat de zin een declaratieve mo-
dus (indicatief) heeft.

In een modern taalkundig paradigma is niet zozeer taal het on-
derzoeksobject maar veeleer de geïnternaliseerde kennis van taal. 
Het betreft derhalve een cognitieve benadering. Dit lijkt mogelijk 
slechts een kleine verschuiving ten opzichte van het hiervoor sum-
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mier geschetste paradigma, maar de verschillen zijn fundamenteel 
en ik zal in de volgende alinea’s de verschillen verduidelijken.

Ten eerste moet geconstateerd worden, dat het onderzoeksdoel 
van de moderne linguïstiek een andere is dan die van de filologie. 
De vraag waarop de moderne taalkunde een antwoord wil geven 
is die naar de taalkennis aanwezig bij moedertaalsprekers van 
de desbetreffende taal. Taalkennis die het mogelijk maakt taal te 
spreken en taal te begrijpen, wat fundamenteel anders is dan de 
mondelinge of schriftelijke expressie van een taal. Een opvallend 
aspect van deze taalkennis is gelegen in het feit dat het onbewuste 
kennis is. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld.

(102) a) David had Jonathan lief.
b) *David niet had Jonathan lief.
c) David had niet Jonathan lief…
d) David had Jonathan niet lief.

Voor moedertaalsprekers van de Nederlandse taal is het zonder 
meer inzichtelijk dat (102) b) een onwelgevormde zin is, terwijl 
a), c) en d) wel correct zijn. De zin is ongrammaticaal, want deze 
wordt ervaren als niet gevormd volgens de regels van de geïnter-
naliseerde grammatica van de Nederlandse taal. Een ander aspect 
van het onbewuste karakter van de taalkennis van een moeder-
taalspreker, dat hier genoemd dient te worden, is het feit dat een 
moedertaalspreker niet ‘weet’ hoe hij zinnen vormt. Een aan een 
moedertaalspreker van de Nederlandse taal gestelde vraag als 
‘hoe vormt u ontkennende zinnen in de Nederlandse taal?’, zou 
waarschijnlijk resulteren in een schouderophalen of een antwoord 
met een voorbeeld van een ontkennende zin.128 De moedertaal-
spreker is als het ware onbewust bekwaam en beschikt over een 
grammaticale competentie die hij niet bewust heeft geleerd. De 
moedertaalspreker heeft onbewuste kennis op basis waarvan hij 
weet hoe woorden, woordgroepen en zinnen te vormen en te 
interpreteren zijn.
Met betrekking tot het interpreteren van verschillen in de welge-
vormde constructies is een voorbeeld als (102) c) veelzeggend. De 

128 Mits de ondervraagde geen beroepsmatig geschoold taalkundige is.
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plaatsing van de ontkenning niet voor het object van het hoofd-
werkwoord, levert een geheel andere semantiek en pragmatiek van 
de desbetreffende zin op. Bij het spreken (of lezen) van deze vari-
ant zal het object Jonathan een accent krijgen en zal de luisteraar 
of lezer verwachten dat er ook iemand is die wél het object van 
Davids liefde betrof en wellicht zelfs even denken aan Batsjeba.

Een tweede belangrijk punt van verschil tussen een klassiek 
paradigma en de moderne taalkunde komt voort uit het hier-
boven beschreven onbewuste aspect van moedertaalkennis. Het 
betreft het verschil tussen competence en performance, dat wil 
zeggen tussen taalkennis en taalgebruik. Het taalgebruik is name-
lijk veelal slechts een imperfecte afspiegeling van onze taalkennis. 
Allerhande fouten in het taalgebruik van een moedertaalspreker 
zeggen (indien er geen factoren zijn op basis waarvan veronder-
steld moet worden dat er stoornissen in het natuurlijk proces van 
taalverwerving zijn geweest) niets over diens taalkennis.

§5.2 Criteria voor een theorie van Universal Grammar

We zagen hierboven dat het onderzoeksobject van moderne 
taalkunde gelegen is in de geïnternaliseerde talige kennis van 
moedertaalsprekers. Chomsky (1986) spreekt derhalve ook over 
I-language wanneer hij het onderzoeksobject van de linguïstiek 
benoemt. Dit impliceert dat de moderne linguïstiek de facto tracht 
een mentale toestand (namelijk het geïnternaliseerde taalkun-
dige systeem) zoals dit aanwezig is bij de moedertaalspreker, te 
beschrijven en verklaren. Het ligt voor de hand, dat de criteria 
voor een adequate theorie en de vorming daarvan ten opzichte 
van een meer klassieke benadering geformuleerd moesten worden. 
Dit is hierboven (pagina 152) als tweede belangrijke verschil met 
de klassieke filologie genoemd.

Het uiteindelijke doel van de principles and parameters bena-
dering is het opstellen van een theorie van universal grammar129. 
De theorie is een generalisatie voorzover deze theorie tracht de 
bepalende kenmerken van de grammatica van alle mogelijke na-

129 Doorgaans afgekort als ug.
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tuurlijke, dat wil zeggen menselijke, talen te formuleren. Ook hier-
in komt een belangrijk verschil met meer klassiek grammaticale 
modellen aan het licht, en wel in de criteria die gelden voor het 
ontwikkelen van de theorieën met betrekking tot ug. Er wordt 
gesteld dat de theorie zo optimaal (constrained) mogelijk moet zijn 
en dat zij op een aantal niveaus adequaat dient te zijn. Waar de 
klassieke grammatica kon volstaan met de reeds genoemde taxo-
nomie van observaties wordt van een modern taalkundige theorie 
meer verwacht dan een correct taxonomisch beschrijvend niveau. 
Er is sprake van een drietal zogenaamde criteria of adequacy, die 
ik hier kort nader zal toelichten in §5.2.1, gevolgd door een bel-
spreking van het aspect van optimaliteit van een theorie van ug 
in termen van principes en parameters in §5.2.2.

§5.2.1 Criteria van adequaatheid

Het eerste criterium waaraan een grammatica moet voldoen 
is het criterium dat stelt dat een grammatica observationally ad-
equate moet zijn. Dit criterium stelt dat een grammatica moet 
beschrijven wat welgevormde structuren en wat onwelgevormde 
structuren van een gegeven taal zijn. Feitelijk moet een taxono-
misch-descriptieve grammatica ook aan dit criterium voldoen.

Ten tweede moet een grammatica van ug voldoen aan het cri-
terium van descriptive adequacy. Dit criterium moet niet verward 
worden met observational adequacy. Descriptive adequacy stelt 
namelijk dat naast het correct observeren en beschrijven van data, 
een grammatica ook de intuïtie van een moedertaalspreker moet 
kunnen formuleren. Dit betekent dat een grammaticale theorie 
van ug niet kan volstaan met het stellen van (on)welgevormdheid 
van specifieke structuren (wat slechts observationally adequate is), 
maar dat deze theorie de relaties tussen de (on)welgevormdheid 
formuleert. Ik zal hiervan een kort voorbeeld geven.130

130 Het voorbeeld is gebaseerd op een voorbeeld uit Haegeman (1999, 6–7).
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(103) a) Akkadian stories, I don’t like.
b) *Akkadian stories, I wonder if he likes?
c) *Where do you wonder if Tammuz lives?
d) *Where do you wonder if Enkudi has hidden Shamhat?
e) *Which god do you wonder if Ishtar will have for 
Sunday lunch?
f) To Ishtar, I wonder if Ereshkigal will give any money.

In vergelijking met (103) a), waarin het directe object Akkadian 
stories van de zin wel voor het onderwerp geplaatst kan worden, 
is b) opvallend. Hierin kan het object namelijk niet aan het hoofd 
van de zin geplaatst worden. We zouden kunnen stellen dat het 
element if de beweging van een object Akkadian stories naar het 
hoofd van de zin blokkeert in b). Dit lijkt te kloppen wanneer we 
naar c) kijken die immers ook ongrammaticaal is. In c) echter is 
het niet het object maar een zogenaamde wh-phrase (in casu het 
woord where) die over if heen naar het hoofd van de zin wordt 
bewogen. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat where vanzelf-
sprekend betrekking heeft op lives en niet op wonder, wat betekent 
dat where zijn origine heeft in de bijzin, niet in de hoofdzin. We 
zouden derhalve de hypothese kunnen opstellen dat de beweging 
van elk type element door het element if wordt geblokkeerd. Deze 
hypothese voorspelt niet alleen correct dat d), e) en f) in (103) 
ongrammaticaal zijn, maar tevens dat alle zinnen in (104) wél 
grammaticaal zijn.

(104) a) Where has Enkudi hidden Shamhat?
b) Which god will Ishtar have for Sunday lunch?
c) To Ishtar, Ereshkigal won’t give any money.

De generieke beperking die het element if voor beweging van 
woordgroepen betekent, is dus onderdeel van de onbewuste 
kennis die de moedertaalspreker van hedendaags Engels in zich 
draagt. Een grammaticale theorie die dit kan formuleren, voldoet, 
behalve aan een observational adequacy, ook aan een descriptive 
adequacy.

Een tweede voorbeeld dat ik hier zal geven, behelst de zoge-
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naamde pro-drop parameter. Het element pro, dat in §5.6 uitgei-
breid beschreven zal worden, is een zogenaamd null-subject. Dat 
wil zeggen dat dit element op fonetisch niveau null is, maar mor-
fosyntactisch wel degelijk eigenschappen heeft die ook aantoon-
baar aanwezig zijn. Talen waarin dit (fonetisch lege) pronominale 
element voor kan komen, worden pro-drop languages genoemd. 
Deze talen kunnen pro als onderwerp hebben, terwijl talen die 
geen pro-drop language zijn, een lexicaal onderwerp moeten heb-
ben.131 Een voorbeeld van een pro-drop taal is hedendaags Itali-
aans, zoals blijkt uit (105).

(105) a) Parla francese
b) *Speaks French
c) He/she/John speaks French

Terwijl de Italiaanse zin (a) in (105) grammaticaal is, is de Engelse 
zin (b) in (105) dat niet. Een Engelse zin zou wel grammaticaal 
zijn wanneer een pronominaal element wordt ingevoerd, zoals 
in (105) c).

Dit is echter niet het enige kenmerkende aspect van de zoge-
naamde pro-drop talen. Een ander aspect is het gegeven van een 
lexicaal (dat wil zeggen overt, ‘zichtbaar’) onderwerp in een post-
verbale positie, zoals blijkt uit (106). Een optie die wel beschikbaar 
is in pro-drop talen maar niet in andere talen.

(106) a) È arrivato Gianni.
b) *Is arrived John.
c) Ha telefonato sua moglie.
d) *Has telephoned your wife.

Een ander opvallend element dat Italiaans als pro-drop taal onder-
scheidt van Engels, is gelegen in het feit dat in Italiaans het onder-
werp van een nevenzin verplaatst kan worden naar de hoofdzin 

131 Een lexicaal onderwerp is een onderwerp dat wél phonetic content heeft. In 
tegenstelling tot het fonetische lege onderwerp pro, wordt een lexicaal onderwerp 
ook wel een overt subject genoemd.
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over het voegwoord che, dat, heen. In het Engels is deze beweging 
over het Engelse equivalent van che, that, niet mogelijk.

(107) a) Chi credi che abbia telefonato?
b) *Who do you think that has telephoned?
c) Who do you think has telephoned?

Wanneer in (107) in de Engelse zin het voegwoord that niet aan-
wezig is, zoals in c), is extractie van het onderwerp uit de nevenzin 
echter wel mogelijk.

In zinnen met zogenaamde weer-werkwoorden, werkwoorden 
die de toestand van het weer aanduiden, kan in het Italiaans geen 
lexicaal onderwerp voorkomen, terwijl een lexicaal onderwerp 
in de vorm van een pronominaal element in Engels juist nood-
zakelijk is.

(108) a) (*Ciò) piove.
b) *(It) rains.

Uit (108) blijkt dat het invoegen van ciò, het tot ongrammaticaliteit 
leidt, terwijl in Engels juist de variant zonder overt onderwerp 
ongrammaticaal is.

Met het opsommen van deze Italiaanse en Engelse zinnen en 
het beschrijven van hun verschillen, is wellicht al meer bereikt dan 
slechts correcte observaties, daar er immers een aantal verschil-
lende syntactische fenomenen met elkaar in relatie is gebracht. 
Toch is hiermee nog niet een echte descriptive adequacy bereikt. 
Deze is gelegen in (onder andere) het inzicht dat de pro-drop pa-
rameter gerelateerd is aan iets dat ogenschijnlijk niets van doen 
heeft met het al dan niet mogelijk zijn van een null-subject, name-
lijk de rijkdom aan verbale inflectie. Talen die een grote diversiteit 
aan verbale affixen hebben, zijn pro-drop talen.132 De pro-drop 
parameter heeft dus een positieve waarde. Een hypothese die door 

132 Problematisch voor deze hypothese is de situatie in Chinees, Japans en 
Koreaans. In deze talen is een null-subject wel mogelijk, maar in deze talen, die 
immers agglutinerend zijn en niet flecterend, is geheel geen verbale inflectie 
aanwezig. Voor details verwijs ik naar Huang (1984) en Huang (1989).
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een taal als klassiek Hebreeuws wordt bevestigd.133 Ook in deze 
taal is een overt onderwerp niet nodig en ook in deze taal worden 
persoon, geslacht en getal door prefixen en suffixen aan het werk-
woord gemarkeerd. Hiervan is een voorbeeld gegeven in (109).

(109) Gen. 10:11

h´w◊nyIn_tRa NRbˆ¥yÅw r…wÚvAa aDxÎy awIhAh X®rDaDh_NIm

Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve 
bouwde.

In de eerste zin is geen lexicaal onderwerp aanwezig. De zin wordt 
ingeleid door een getopicaliseerde prepositionele woordgroep 
 יצא uit dat land gevolgd door de werkwoordsvorm מן הארץ ההוא
trok weg en de np אׁשור Assyrië. De tweede zin bestaat alleen uit 
het predicaat ויבן en toen bouwde hij en het object את נינוה Nineve, 
het onderwerp is pro. Uit de beide zinnen blijkt, dat er geen overt 
onderwerp nodig is in een klassiek Hebreeuwse zin. In (110) zal 
ik een voorbeeld geven van een post-verbaal onderwerp. Ook dit 
is een van de eigenschappen van een pro-drop language.

(110) Gen. 21:25

JKRlRmyIbSa_tRa MDh∂rVbAa AjIkwøh◊w

Maar wel maakte hij Abimelech verwijten…

In bovenstaande zin staat het onderwerp אברהם Abraham na de 
werkwoordsvorm הוכח verweet. Dit is een veel voorkomend clau-
setype in klassiek Hebreeuws. Het is niet alleen met de in deze 

133 In Ivriet is de syntaxis van het null-subject anders dan in klassiek He-
breeuws. In de met deelwoord gevormde tegenwoordige tijd is een null-subject 
in het geheel niet mogelijk. In het futurum (de yqtl) en de verleden tijd (de qtl) 
is een null-subject slechts mogelijk met de eerste en tweede persoon. Voorgaande 
geldt echter alleen voor hoofdzinnen. In ondergeschikte zinnen is bij verleden 
tijd en bij toekomende tijd een null-subject in elke persoon mogelijk, wanneer 
dit onderwerp een antecedent in de hoofdzin heeft. Cf. Borer (1986) en Borer 
(1989).
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zin gebruikte qtl geattesteerd, maar het komt ook voor met yqtl, 
zowel in hoofdzinnen als in ondergeschikte zinnen.134

§5.2.2 Principes en parameters

Zoals aan het begin van §5 reeds werd gesteld, moet een adequate 
grammaticale theorie zo optimaal mogelijk zijn. Er moet met zo 
min mogelijk ballast aan theoretische onderdelen zoveel mogelijk 
verklaard kunnen worden. Op deze wijze voldoet het onderzoek 
tevens aan een modern wetenschappelijke eis, die stelt dat die 
theorie waar is die het meest verklaart vanuit de eenvoudigste 
set aan regels. De wijze waarop dit gebeurt binnen een chomski-
aans perspectief, is gelegen in een theorie die onafhankelijk van 
individuele talen geformuleerde principes van ug koppelt aan 
concrete talen via parameters. Voor ug wordt een set principes 
verondersteld. Deze zijn onveranderlijk en verschillen niet voor 
specifieke talen. Wat elke taal uniek maakt en deze haar kenmer-
ken geeft, is gelegen in de setting van specifieke parameters. Deze 
benadering wordt derhalve principles and parameters genoemd. 
Op deze wijze kan een optimale taalkundige theorie ontwikkeld 
worden. Tevens wordt verondersteld dat de taal zelf, evenals elk 
ander natuurlijk systeem, economy driven is. Dit betekent dat taal, 
juist als natuurlijk systeem, optimaliteit zal nastreven. Het zoge-
naamde optimal design van menselijke taal wordt, in deze theorie, 
beschreven vanuit een tweetal interfaces, die overeenkomen met 
aspecten van menselijk taal: het logico-semantische aspect (struc-
tuur en betekenis) en het fonetische aspect (klank).

De idee van menselijke taal als een perfect systeem met een 
optimaal ontwerp gaat terug op Chomsky (1993). In dat baanbre-
kende artikel deed Chomsky een eerste poging om de enorme 
toename van complexiteit in de theorie(vorming) van syntactische 
theorieën rigoureus te minimaliseren. Vanuit het gegeven, dat 
taalkundig onderzoek onderdeel is van de cognitie-wetenschap-
pen, ontwikkelde Chomsky de hypothese, dat taal optimaal kan 
communiceren met andere delen van het brein. Volgens deze the-

134 Met de zogenaamde consecutive tempora wqtl en wyyqtl kan het lexicale 
onderwerp vanzelfsprekend niet anders dan na het werkwoord geplaatst zijn.
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orieën, die verder zijn ontwikkeld in Chomsky (1998, 1999 2001, 
2002), heeft taal een tweetal interfaces die communiceren met 
de onderdelen van het brein die gerelateerd worden aan spraak 
en denken (logica). De grammatica is, uitgaande van deze twee 
interfaces gestructureerd als in Figuur 1.

§5.3 X-bar theory

In deze paragraaf bespreek ik de zogenaamde X'-theory.135 Het 
is hier niet de plaats om alle aspecten van deze theorie uitput-
tend te behandelen, bovendien is dit ook niet noodzakelijk. Ik zal 
derhalve niet ingaan op discussies die zich op een meta-niveau 
afspelen. Het volstaat in het kader van het onderzoek naar de liq-
tol te melden dat X'-theory de meest gangbare theorie voor een 
adequate kennis-representatie van syntactische structuren is. In 
deze paragraaf beperk ik me bovendien tot de voor mijn onder-
zoek relevante onderdelen van dit model.

De x'-theory gaat uit van een aantal principes. Deze principes 
doen uitspraken over de wijze waarop syntactische structuren 
worden gevormd. Deze structuren worden bovendien op een 
karakteristieke wijze weergegeven, namelijk in boomstructuren.

Alvorens in te gaan op deze principes en hun details, is het van 
belang kort stil te staan bij een algemeen, maar belangrijk aspect. 
Dit betreft het gegeven dat syntaxis wordt gezien als de lineaire 
realisatie van morfologische eigenschappen van lexicale en func-
tionele categorieën.136 Een voorbeeld hiervan is het aantal argu-

135 Spreek uit als X-bar-theory.
136 Lexicale categorieën betreffen de elementen zelfstandig naamwoord, bijvoe-
gelijk naamwoord, bijwoord, voorzetsel en werkwoord. Functionele categorieën 

Lexicon
Syntactic structure

Syntax

semantic component

phonetic component

Figuur 1 Een schematische weergave van de interfaces volgens Chomsky 
(1998, 1999, 2001, 2002)
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menten dat een predicaat selecteert: een transitief werkwoord heeft 
een intern argument (object) en een extern argument (onderwerp), 
terwijl een intransitief werkwoord uitsluitend een extern argument 
heeft. Een ander voorbeeld betreft de positie van een element in 
de zin. Afhankelijk van de morfologische markeringen van het 
desbetreffende element, zal het element naar bepaalde posities in 
de zin moeten bewegen, om daar deze morfologische eigenschap-
pen te controleren. Een goed voorbeeld hiervan is het verschil 
tussen een wyqtl en een wyyqtl. Waar bij de wyqtl een element 
(een onderwerp, een getopicaliseerd object, een bijwoordelijke 
woordgroep) tussen het voegwoord ו en het werkwoord yqtl kan 
worden geplaatst, omdat het voegwoord en het werkwoord geen 
aaneengesloten eenheid137 vormen, is dit bij de wyyqtl absoluut 
niet mogelijk. In dit geval neemt het werkwoord een andere positie 
in de zin in. In het geval van de wyyqtl beweegt het werkwoord 
helemaal naar het hoofd van de zin, waar ook het voegwoord zijn 
plaats heeft, terwijl het werkwoord in het geval van de wyqtl veel 
lager in de zin een positie heeft, ook wanneer er geen element met 
phonetic content (en dus zichtbaar) tussen het voegwoord w en het 
werkwoord is geplaatst. Dit blijkt uit het feit dat een getopicali-
seerd element, maar ook een onderwerp tussen het voegwoord en 
het werkwoord kan worden geplaatst. Getopicaliseerde objecten 
hebben een positie relatief laag in de cp, terwijl subjecten zelfs 
een positie onder cp, namelijk in tp hebben.138 Een voorbeeld 
hiervan is Ezechiël 5:12.

zijn categorieën die bijvoorbeeld persoon, geslacht, getal, tijd en modaliteit, 
weergeven. Lexicale categorieën hebben altijd werkelijke, lexicale, descriptieve 
inhoud, functionele categorieën hebben dit niet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
Hebreeuwse voegwoord ו en, maar ook uit een element als een verbaal suffix א 
waarmee de eerste persoon enkelvoud in de yqtl wordt aangeduid. Daarentegen 
heeft een np als ספר ‘boek’ wel lexicale, descriptieve inhoud.
137 Ik gebruik hier opzettelijk geen technische termen, maar de triviale frase-
ring ‘aaneengesloten eenheid’, omdat het discours waarin deze verbale vormen 
vanuit een modern taalkundig model worden geanalyseerd, binnen de hebraïs-
tiek niet gevoerd wordt. 
138 In dit hoofdstuk zal de structuur van een zin nog behandeld worden, maar 
om het hier behandelde voorbeeld te verduidelijken, moet hier reeds gemeld 
worden dat een zin drie grote substructuren heeft: cp, tp en vp, de complemen-
tizer phrase, de tense phrase en de verb phrase.



164

(111) Ezechiël 5:12

MRhyérSjAa qyîrDa b®rRj◊w

Ik zal de vluchtelingen met mijn zwaard achtervolgen.

In Ezechiël 5:12 staat het object חרב zwaard voor het werkwoord 
 ik zal trekken, dat op tweede positie in de zin staat. Het feit אריק
dat het hoger dan het werkwoord en het onderwerp staat, betekent 
dat dit object een positie inneemt tussen het voegwoord en het 
werkwoord. Dit betekent dat er dus ook potentiële ruimte moet 
zijn tussen dit voegwoord en het werkwoord. Zoals later in dit 
hoofdstuk zal blijken, is dit de positie in de cp waar getopicali-
seerde woordgroepen worden geplaatst, namelijk de zogenaamde 
TopP.139

In de volgende alinea’s zal ik een aantal basisprincipes van de 
x'-theory uitleggen. Hierbij zijn twee principes van fundamenteel 
belang. Het headedness principle en het binarity principle.

Ik zal beginnen met het binarity principle, omdat ik hier niet 
verder in kan gaan op details van dit principe en dit principe 
derhalve voor het hier gepresenteerde onderzoek als feit aange-
nomen dient te worden.140 Het binarity principle stelt dat elke 
syntactische structuur binary branching is. Het principe stelt dat 
elke moeder in de syntactische boomstructuur niet meer en niet 
minder dan twee kinderen heeft. Dit principe geldt vanzelfspre-
kend op eenvoudige niveaus en op meer complexe syntactische 
niveaus waarin meerdere woordgroepen plaatshebben. De meest 
eenvoudige structuur is die van een woordgroep of phrase zoals 
in Figuur 2. Zowel de x' als de bovenste xp heeft twee dochters, 
de x en de xp, respectievelijk de spec en de x'.

Voor de lezer voor wie deze boomstructuren geen dagelijkse 

139 De vertaling van nbv had dus beter kunnen luiden: ‘met mijn zwaard zal 
ik de vluchtelingen achtervolgen.’
140 Een belangrijke rol in de discussie met betrekking tot de binarity principle 
wordt ingenomen door de zogenaamde learnability. Indien syntaxis niet alleen 
binaire vertakking maar ook andere opties zou hebben, dan zou dit een onge-
hoord veel complexere opbouw van de syntaxis tot gevolg hebben. Dit zou het 
moeilijk maken te verklaren hoe kinderen op jonge leeftijd de syntaxis van hun 
moedertaal al volledig beheersen.
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kost zijn, zal ik hier een bondige uitleg opnemen. De x in Figuur 
2 is de zogenaamde x0 categorie, deze vormt het hoofdwoord van 
de woordgroep. Bijvoorbeeld het werkwoord, de v0 dus, in een vp. 
De zuster van de x0 is het complement van deze x0. Dit is zelf we-
derom een xp. Een voorbeeld hiervan is het complement van een 
werkwoord. Dit complement is veelal een np, noun phrase. De x0 
en de zuster van x0 vormen samen een zogenaamde intermediate 
projection, de x'. Deze intermediate projection vormt samen met 
de specifier van een xp, de volledige xp, ook wel maximal projec-
tion genoemd. Deze specifier positie, vaak afgekort als spec, is, 
evenals de complementspositie van de x0, zelf een xp positie. Dit 
wel zeggen dat op de specifierpositie een complete xp kan staan.

Het tweede principe is het zogenaamde headedness principle. 
Dit principe stelt dat elke phrase de syntactische projectie is van 
het hoofdwoord van deze desbetreffende phrase. Elke woordgroep 
heeft bovendien slechts één hoofdwoord. Ook dit geldt, evenals 
voor het binarity principle, op alle syntactische niveaus. In Figuur 
2 is het hoofdwoord head van de woordgroep de x.

Nu de structuur van de constituent is uitgelegd, is het hier van 
belang de meest voorkomende lexicale en functionele categorieën 
op te nemen. Deze lijst is niet uitputtend en bovendien is het 
discours met betrekking tot de functionele categorieën zeer dy-
namisch, waardoor niet elke auteur hetzelfde aantal categorieën 
veronderstelt. Echter, voor het onderzoek naar de liqtol volstaat 
het een beperkte subset op te nemen.

De lexicale categorieën zijn de volgende. Noun phrase, de 
woordgroep waarvan een zelfstandignaamwoord het hoofd is, 
aangeduid met np. Adjectival phrase, de woordgroep waarvan een 
bijvoegelijknaamwoord het hoofd is, aangeduid met ap. Preposi-

XP

HEAD

X'SPEC

COMP

Figuur 2  De volgorde van specifier, hoofd en complement binnen de maxi-
male projectie.
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tional phrase, de woordgroep waarvan een voorzetsel het hoofd 
is, aangeduid met pp. Adverbial phrase, de woordgroep waarvan 
een bijwoord het hoofd is, aangeduid met advp. Verb phrase, de 
woordgroep waarvan een hoofdwerkwoord het hoofd is, aange-
duid met vp.

De functionele categorieën die ik hier opneem, zal ik van enige 
uitleg voorzien. Ik begin hier met de phrases die op zinsniveau 
een belangrijke rol spelen. Complementizer phrase, de woordgroep 
waarvan een voegwoord het hoofd is, aangeduid met cp. Dit is de 
hoogste phrase in de zin. Deze phrase bevat naast voegwoorden, 
zoals de Hebreeuwse ו en, כי dat, ook getopicaliseerde en gefo-
caliseerde elementen, zoals het object חרב zwaard in (111). Tense 
phrase, de woordgroep waarvan een markeerder van werkwoor-
delijke tijd het hoofd is, aangeduid met tp. De tense phrase bevat 
de tense van een zin. In deze phrase zijn ook hulpwerkwoorden 
en gepositioneerd.

Tot slot dienen hier de functionele categorieën opgenomen 
te worden die op een lager niveau syntactisch van belang zijn. 
Quantifier phrase, de woordgroep waarvan een kwantor (hoe-
veelheidswoord) het hoofd is, aangeduid met qp. Nederlandse 
voorbeelden zijn: veel, elke, iedere; en in klassiek Hebreeuws ken-
nen we bijvoorbeeld כל elke, alle, geheel en רב veel. Determiner 
phrase, de woordgroep waarvan een determinator (lidwoord) het 
hoofd is, aangeduid met dp. Voor klassiek Hebreeuws is dit het lid-
woord ה de, het. Pronominal phrase, de woordgroep waarvan een 
voornaamwoord (pronomen) het hoofd is, aangeduid met prnp. 
Voor het klassiek Hebreeuws zijn dit de zelfstandige persoonlijke 
voornaamwoorden, maar ook aanwijzende voornaamwoorden 
als זה deze, dit.

De volgorde van de elementen binnen een woordgroep wordt, 
binnen de voor dit onderzoek gehanteerde taalkundige modellen, 
verondersteld universeel dezelfde te zijn. Hierbij bevindt zich het 
complement van het hoofd altijd aan de rechterzijde en de specifier 
altijd aan de linkerzijde. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 
2. In termen van syntactische hiërarchie vertaald, betekent dit dat 
het hoofd van een woordgroep zuster is van een complement en 
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hiermee samen de x' vormt, deze x' op zijn beurt vormt met de 
specifier de maximale projectie, of xmax.

Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld van een Nederlands-
talige zin. In Figuur 3 is een recursieve structuur met een drietal 
xp weergegeven, een np, een dp en een pp. In de specifier positie 
van de bovenste pp bevindt zich bovendien een vierde xp, een 
zogenaamde advp, adverbial phrase, een bijwoordelijke woord-
groep. Het betreft een deel van de Nederlandstalige zin zij sloeg 
hem recht op de neus. De gehele constructie bestaat uit de volgende 
onderdelen. De laagste terminal category, de laagste x0 dus, is de n0 
positie in de np neus. Deze np heeft zelf geen complement. Wat 
echter niet wil zeggen dat er geen complementspositie is binnen 
deze np, want die positie is altijd beschikbaar, ongeacht of deze 
lexical of functional content heeft. Om deze reden staat er derhalve 
wel een xp als complement aangegeven als zuster van n0. Dit geldt 
ook voor de specifier, spec positie van np, ook deze positie is leeg, 
maar is als positie wel aanwezig. De maxiale projectie van n0, de 
np, is zelf complement van het hoofd van de determiner phrase, dp, 
de d0. Deze d0 positie is hier het lidwoord de. Ook de spec positie 
van de dp heeft geen inhoud. De maximale projectie nu van de  
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Figuur 3 Voorbeeld van een Nederlandstalige constuctie.
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de d0, de dp dus, is complement, en dus zuster van de p0. Deze 
laatste is het hoofd van de prepositional phrase, hier de hoogste 
xp. Het complement en de  x0 van de woordgroep vormen samen 
de intermediate projection (hier p'). Deze vormt met de specifier 
positie van de pp, zelf een xp, namelijk de adverbial phrase, advp 
recht, de complete pp. Deze advp op de specifier positie van de pp 
is mogelijk, daar de op spec positie evenals op de complement-
posties van een phrase een xp gepositioneerd kan worden.

Het hoofd (head) van de phrase, is een zogenaamde terminal 
category, ofwel de x0. In een np (noun phrase) is dit het zelfstandig 
naamwoord, in een vp het werkwoord. 

Tot slot dient hier nog vermeld te worden, dat deze structuur 
recursief is. Met andere worden, er kunnen eindeloos veel phrases 
met elkaar gecombineerd worden op verschillende niveaus. De 
combinatie van phrases is vanzelfsprekend niet willekeurig en 
evenmin is de positie van phrases binnen complexere structuren 
willekeurig. Elke phrase heeft namelijk zogenaamde selectional 
properties. Ter illustratie hierbij geef ik (112)

(112) a) Een mooi boek
b) *Een boek mooi
c) Jan koopt een boek om te lezen
d) *Jan koopt een boek om te leest
e) Jan koopt een boek opdat hij leest
f) *Jan koopt een boek opdat hij lezen

Een adjectief kan (in het Nederlands) bijvoorbeeld wel een zelf-
standignaamwoord als complement hebben, maar de omgekeerde 
relatie is niet mogelijk zoals blijkt uit (112); het element te kan wel 
een infiniete werkwoordelijk tijd selecteren, maar geen finiete, 
terwijl dat voor een voegwoord als opdat omgekeerd is, zoals 
eveneens wordt verduidelijkt in (112).

§5.4 De interne structuur van een zin

De structuur van de zin is, evenals die van de woordgroep of 
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phrase, opgebouwd volgens de structuur van de xp. Dat wil zeg-
gen dat elke xp slechts één hoofd heeft, één complement en één 
specifier. Bovendien is het complement rechts van het hoofd ge-
positioneerd en de specifier links van het hoofd.
De drie hoofdstructuren binnen de zin zijn, van laag naar hoog: 
vp, tp en cp, de verb phrase, tense phrase141 en complementizer 
phrase, zoals weergegeven in Figuur 4. Het werkwoord, het hoofd 
(v0) van de vp, heeft een complement en deze twee samen vormen 
de intermediate projection v', die met de specifier samen de maxi-
male projectie vp van het werkwoord, v0 is. Deze vp is zelf het 
complement van de tense phrase, tp. Het element tense, het hoofd 
(t0) van de tp, heeft een complement (de lagere vp) en deze twee 
samen vormen de intermediate projection t', die met de specifier 
samen de maximale projectie tp van tense, t0 is. Deze tp is zelf 
het complement van de complementizer phrase, cp. Het element 
complementizer, het hoofd (c0) van de cp, heeft als complement 
de lagere tp en deze twee samen vormen de intermediate projec-
tion c', die met de specifier samen de maximale projectie cp van 

141 In plaats van tp, wordt de structurele laag waar de inflectie van het werk-
woord plaats heeft ook inflectional phrase, ip genoemd.
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het voegwoord, c0 is. Deze cp is zelf geen complement van een 
hogere phrase, voorzover het hier gehanteerde taalkundige model 
geen uitspraken doet over niveaus hoger dan de zin.142

De vp is de originele plaats van het werkwoord, het lijdend 
voorwerp en het onderwerp.143 Het onderwerp neemt hierbij de 
specifier positie van vp in, terwijl het object het complement van 
v0 is. In deze positie zijn deze elementen in situ. Met de operatie 
move kunnen deze elementen naar hogere posities in de zin, tp 
en cp, bewegen. Welke elementen naar welke posities bewegen, 
verschilt van taal tot taal en in §5.5 van dit hoofdstuk zullen de 
functies move en merge meer in detail worden besproken.

Om de enigszins abstracte voorstelling van de interne structuur 
van de zin concreet te maken, is in Figuur 5 reeds een voorbeeld 
gegeven van een eenvoudige Nederlandse zin: want Jan las een 
boek. De pijlen geven de operatie move voor de desbetreffende 
elementen aan.

Het werkwoord op de v0 positie is hier concreet het werk-

142 De bovenste xp binnen cp markeert in geval van een ingebedde zin wel de 
syntactische en semantische relatie met de hoofdzin. Dit is in de Nederlandse 
taal goed zichtbaar aan voegwoorden als zodat en opdat.
143 Het predicaat en zijn argumenten worden hier via de operatie merge in 
de syntactische enumeratie gebracht.
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woord lezen. Deze heeft zijn originele plaats binnen de vp, waar 
het als complement de np een boek heeft. Het werkwoord lezen 
beweegt naar de tense phrase, tp, om daar zijn werkwoordelijke 
tijd te controleren.

De zin is, zo blijkt uit bovenstaande, geen uniforme eenheid, 
maar heeft een gelaagde interne structuur waarin verschillende 
aspecten van morfologie en syntaxis een rol spelen. De vp wordt 
ook wel de lexical layer genoemd, omdat in deze structurele laag 
de thematische rollen, theta-rollen, door het predicaat aan de ar-
gumenten worden toegekend.144 De tp is de inflectional layer. De 
structurele laag waar concrete of abstracte morfologische ken-
merken van het werkwoord zich bevinden evenals casus en con-
gruentie van argumenten van het predicaat. De cp tenslotte, de 
hoogste structurele laag in de zin, is de laag waar vrije functionele 
morfemen, operators zoals vragende voornaamwoorden, relatieve 
voornaamwoorden (that, che, que, dat), getopicaliseerde of gefo-
cialiseeerde elementen zich bevinden.

§5.4.1 De interne structuur van cp

In Figuur 4 op pagina 169 lijkt de interne structuur van de zin uit 
drie substructuren, vp, tp en cp, te bestaan die zelf verder geen 
kleinere substructuren hebben. In taalkundig onderzoek van de 
afgelopen twee decennia is echter gebleken dat deze voorstelling 
veel te grofmazig is. In deze paragraaf wil ik de interne structuur 
van cp kort behandelen. Ik kan hierbij niet ingaan op de vele 
details en discussie rondom de cartografie van deze structurele 
laag. Het model dat hier gebruikt wordt, is dat van Rizzi (1997) en 
de kleine aanpassing daarvan van Benincà (2001). De structuur 
van de cp, overgenomen uit Benincà (2001, 65), is weergegeven 
in Figuur 6 op pagina 172.

Rizzi (1997, 325) concludeert dat elke cp minimaal gespecifi-
ceerd is voor force en finiteness. Dat wel zeggen dat elke zin een 
lexicaal element of een null element heeft dat de wijs aangeeft: 
declaratief, interrogatief, imperatief. Deze markering heeft plaats 

144 De theta-rollen zijn: agens, patiens, theme, experiencer, beneficiary, goal, 
source, location. Zie Haegeman (1999, 49–55) en Radford (2004, 248–254).
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in ForceP. Tevens heeft elke zin een element dat de finiteness 
markeert: finiet of infiniet. De markering hiervoor heeft plaats in 
de zogenaamde FinP. Nevenschikkende of onderschikkende voeg-
woorden hebben een positie in de hoofd positie (x0) van discp, 
ForceP of TopP. Voor het Italiaans betekent dit bijvoorbeeld dat 
onderschikkend che plaats kan hebben in disc0, force0 of top0, 
terwijl interrogatief of exclamatief che in fin0 staat.

Als voorbeeld van een element in TopP kan de in (111) gecid-
teerde zin uit Ezechiël dienen. Deze zin heeft een getopicaliseerd 
object. Het relevante deel uit de cp is weergegeven in Figuur 7. Het 
voegwoord ו en staat op de force0 positie en de object np staat 
in de specifier van TopP. Het voegwoord ו en is hierbij geplaatst 
op de x0 positie, dat willen zeggen dat ו en het hoofd van de xp, 

DISCP

DISC0

DISC'SPEC

FORCEP

FORCE0

FORCE'SPEC

TOPP

TOP0

TOP'SPEC

FOCP

FOC0

FOC'SPEC

FINP

FIN'SPEC

FIN0 TP

INTP

INT0

INT'SPEC

Figuur 6 De interne structuur van Cp



173

in dit geval ForceP, is. Het direct object of internal argument 
van het werkwoord is de np חרב zwaard. Deze np komt van de 
complementpositie binnen de vp, de zuster van v0, waarvoor ik 
verwijs naar Figuur 4 op pagina 169. Deze is echter bewogen naar 
een positie binnen de cp, de specifier van TopP, om topicalisatie-
kenmerken te controleren.

§5.5 De operaties move en merge

In deze paragraaf wordt een tweetal belangrijke theoretische con-
cepten behandeld: merge en move. Vanzelfsprekend zal ik ook 
hierin keuzes moeten maken en zal ik de grote hoeveelheid litera-
tuur alsmede de verschillende posities die hierin wordt ingenomen 
grotendeels onaangeraakt moeten laten. In het onderzoek naar de 
liqtol zal ik uitgaan van de binnen de principles and parameters 
courante visie op de concepten move en merge.145 Ik zal hier 
eerste het concept merge behandelen, daar dit concept eenvou-
diger is en het bovendien impliciet in de voorgaande paragrafen 
reeds aan bod is gekomen. Vervolgens zal het concept move uit-
gelegd worden.

145 Voor goed overzicht verwijs ik naar Radford (2004, 66–97; 151–275)
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§5.5.1 Merge

De operatie merge betreft het samenvoegen van woorden en 
woordgroepen tot complexere eenheden. In de uitleg bij Figuur 
2 op pagina 165 is duidelijk hoe de operatie merge op recursieve 
wijze werkt. Voor een algemeen beeld van het concept merge, 
volsta ik hier derhalve met een verwijzing naar de uitleg aldaar. 
Een tweetal in mijn onderzoek niet eerder genoemde aspecten 
van het concept merge is van belang, en licht ik hier kort toe.

Het eerste aspect betreft het feit dat merge altijd een bottom-
up operatie is. Dit betekent dat een complexe structuur altijd tot 
stand is gekomen vanaf de laagste posities in de laagste xp van een 
structuur. In het geval van Figuur 8, leidt dit tot de volgende anau-
lyse. Eerst wordt de n0 neus met het complement xp gecombineerd. 
Deze vormen samen de intermediate projection n'. Deze n' op zijn 
beurt wordt gecombineerd met de spec positie en deze vormen 
samen de maximale projectie van de n0, de np. Vervolgens wordt 
de d0 de met het complement np gecombineerd en deze vormen 
samen de d'. Deze laatste wordt met de spec gecombineerd tot de 
maximale projectie van de d0 de, tot de dp. De dp tenslotte, wordt 
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gecombineerd met de p0 op, waarbij de dp als het complement 
van de p0 functioneert. Deze twee samen vormen de intermedi-
ate projection p'. Deze intermediate projection nu, wordt met de 
specifier gecombineerd. Deze specifier is zelf een xp, in dit geval 
de advp, adverbial phrase, recht.

Het tweede aspect van het concept merge is feitelijk ook al 
impliciet aanwezig geweest in voorgaande paragrafen. Het betreft 
namelijk het gegeven dat merge altijd binary merger is. Met an-
dere woorden: wanneer de operatie merge plaats heeft, worden 
nooit meer en nooit minder dan twee elementen gecombineerd. 
Dit kan ook niet anders binnen het concept van de x'-theory, daar 
deze immers binary branching is.146

Voor het onderzoek naar de liqtol is van belang te weten dat 
het concept merge bottom-up is en dat het altijd exact twee ele-
ment combineert.

§5.5.2 Move

De operatie move betreft, zoals de term ook aangeeft, de bewe-
ging van elementen. Het is noodzakelijk aan het begin van de 
behandeling van het concept move, duidelijk te maken dat move 
altijd merge veronderstelt. Een element beweegt namelijk altijd 
van een positie waar het middels de operatie merge reeds is ge-
plaatst, ook wel de in situ positie genoemd, middels de operatie 
move naar een andere positie.

Een ander belangrijk aspect van move dat hier genoemd dient 
te worden, betreft het gegeven dat de syntaxis van natuurlijke 
talen economy driven is. Dit wil zeggen, dat er op het niveau van 
de syntaxis niets gebeurd dat niet noodzakelijk plaats moet heb-
ben. Tevens impliceert dit, dat er geen optionality bestaat op syn-
tactisch niveau. Dit wil zeggen dat er nooit twee of meer keuzes 
zijn, ook waar dit het geval zou lijken te zijn. Voor de concepten 
merge en move wordt verondersteld, om klaarblijkelijke redenen, 
dat move more costly is dan merge. Dit is ook logisch, want de 
operatie move veronderstelt ook altijd al de operatie merge. Dit 
betekent dat indien de operatie merge mogelijk is, de operatie 

146 Zie hiervoor §5.3.
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move dus ook geen optie is. In die zin is move een syntactische 
operatie die alleen plaats heeft als merge alléén niet voldoende 
is, om tot een syntactische goede derivatie te komen.

Vervolgens is het van belang te weten dat het hier gebezigde 
model van syntactische theorie veronderstelt dat met move niet 
willekeurige elementen en posities verbonden kunnen worden. 
Derhalve wordt onderscheid gemaakt tussen head movement en 
a movement. Bij head movement is er sprake van een xo, die van 
de ene xo positie naar de andere xo positie beweegt. Bij a move-
ment is er sprake van een argument xp, die van de ene a positie 
naar de andere a-positie beweegt. Het hoofd van een xp, een xo 
dus, zal nooit naar een xp-positie bewegen en een argument zal 
dus altijd naar een a-positie bewegen.

In Figuur 5 op pagina 170 beweegt de xp (hier een np, noun 
phrase) Jan van de ene argument-positie naar de andere.147 Deze 
np staat eerst in de specifier van vp en beweegt daarna naar de 
specifier van tp. De beweging van het onderwerp van zijn in situ 
positie, de specifier van vp, naar de specifier van tp, is dus een 
voorbeeld van xp movement. Het is de hele np, of dp, die beweegt 
en niet alleen het hoofd.

Een voorbeeld van head movement is ook te zien in Figuur 
5, het betreft de beweging van het werkwoord lezen. De positie 
waarin het werkwoord middels de operatie merge wordt gecom-
bineerd met zijn complement wordt verondersteld v0 te zijn, het 
hoofd van de vp. Om redenen die hieronder nog nader worden 
besproken, beweegt het werkwoord naar de tp. Aangezien dit 
werkwoord een v0 is, beweegt het dus ook naar een andere x0 
positie, in dit geval t0.

Zoals in Figuur 5 op pagina 170 aangegeven, staat op v0 en op 
de specifier positie van vp een element dat is doorgestreept. Dit 
is een wijze van noteren, om aan te geven dat het om een deletie 
gaat. Movement wordt verondersteld feitelijk uit twee operaties 
te bestaan, namelijk copying en deletion. Er wordt namelijk een 
kopie van een element op een nieuwe positie middels de operatie 
merge geplaatst, terwijl de originele positie van het element een 

147 Zowel de specifier van vp als de specifier van tp worden gezien als a po-
sities.



177

deleted copy heeft. Dit laatste houdt in dat de fonetische vorm van 
dit element een zogenaamd null spellout heeft. Op het niveau van 
de phonetic form van een derivatie is dit element dus niet aan-
wezig.148 De operatie move bestaat dus feitelijk uit de operaties 
copy-merge en copy-deletion.

De laatste vraag die hier met betrekking tot move aan bod 
moet komen, betreft het waarom van de operatie move. Deze 
vraag is relevant voor het onderzoek naar de liqtol, omdat de vraag 
een belangrijke rol speelt binnen de theorievorming van syntaxis, 
taalverwerving en taalverandering.

Chomsky (1995) maakt gebruik van de zogenaamde strength 
metaphor, om movement theoretisch te verklaren. Volgens 
Chomsky kan een head strong of weak zijn. Een sterke x0 positie 
moet bezet zijn door een constituent, terwijl dat voor een zwakke 
x0 positie niet nodig is. Of een x0 positie sterk of zwak is, wordt 
geformuleerd in termen van de head strength parameter.

Deze head strength wordt als parameter gezien. Dat wil zeggen 
dat binnen het parameters en principles model dit aspect van een 

148 Zie §5.2.2 en Figuur 1 op pagina 162.
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taal niet als universeel principe wordt gezien, maar als parameter 
die in verschillende talen een andere setting kan hebben. Waar in 
de ene taal een bepaalde positie strong is, kan deze in een andere 
taal weak zijn. Bovendien kan deze parameter ook binnen een taal 
in de loop van de historische ontwikkeling van deze taal wijzigen. 
Een veel gebruikt voorbeeld hiervan is de historische ontwikkeling 
van de t0-positie in de Engelse taal, waarvan ik hier een voorbeeld 
uit Radford (2004, 162–163) zal gebruiken.

In het Engels van Shakespeare, Elizabethan English, wordt in 
hoofdzinnen het werkwoord voor de negatie not geplaatst zoals 
in het voorbeeld in Figuur 9.149 Dit in tegenstelling tot Engels van 
latere tijden, waarin in deze gevallen het werkwoord do wordt 
gebruikt, wat in dit geval tot de zin I do not care for her zou heb-
ben geleid.150 Wanneer bovendien een hulpwerkwoord gebruikt 
zou zijn, dan zou in zowel Elizabethan English als in present day 
English het hoofdwerkwoord na en het hulpwerkwoord voor de 
negatie not staan. Dit blijkt uit een voorbeeldzin als She shall not 
see me151 een zin die ook in modern Engels correct is.

In termen van Chomsky’s head strength parameter betekent 
dit dat het hoofd van de tp, t0 in Elizabethan English sterk was, 
terwijl het in modern Engels zwak is. Dit leidt tot de volgende 
analyse: wanneer in Elizabethan English geen hulpwerkwoord op 
t0 middels de operatie merge is geplaatst, dan moet het hoofd-
werkwoord naar t0 bewegen middels de operatie move. Dit is 
wat in Figuur 9 is gebeurd met het werkwoord care, waarbij een 
deleted copy is achtergebleven op v0.

Een wijze om te karakteriseren wat het betekent dat de t0 po-
sitie sterk is, is door te veronderstellen dat deze positie een affix 
heeft, Tns. Dit tense affix heeft een zogenaamde strong v-feature 
en behelst naast een tense features ook person features en number 
features. Dit maakt dat dit affix een host met een zodanig feature 

149 Figuur 15 is genomen uit The two gentelmen of Verona, 5.iv.
150 Dit gebruik van do, wordt in de literatuur do-support genoemd. Een aspect 
van de syntaxis waarop ik in dit onderzoek niet nader in zal gaan, omdat het 
niet relevant is voor het onderzoek naar de liqtol.
151 Falstaff in The merry wives of Windsor, 3.iii.
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nodig heeft om zich aan te binden.152 Deze host kan gevonden 
worden door de operatie merge of door de operatie move. In het 
geval van merger wordt, zoals we reeds zagen, een hulpwerkwoord 
ingevoegd. In het geval van move, beweegt het hoofdwerkwoord 
van de zin, in dit geval care, naar de positie waar het affix zich 
bevindt. In Figuur 10 is op meer gedetailleerde wijze aangegeven 
welke structuur vervolgens ontstaat op t0. Dit is een zogenaamd 
complex head van v0 en t0.

Tot slot dient hier nog vermeld te worden, dat in de literatuur 
veelal gesproken over de operatie attract f in plaats van move, of 
de uitbereide versie hiervan, move α. Dit is immers een correctere 
weergave van zaken wanneer de beweging van een element niet 
wordt geïnitieerd door het bewegende element zelf, maar door het 
element waar het bewogen element naar toe beweegt. In het geval 
van Figuur 10 is het niet het werkwoord care dat operatie move 
initieert, maar het affix op to dat de operatie attract f initieert. 
Het feature dat hier nodig is, is het v-feature op het werkwoord.

§5.6 Empty Category Principle

In deze paragraaf wordt op bondige wijze het deel van het empty 

152 Een affix is een element dat altijd een host nodig heeft, omdat het als zelf-
standig element niet kan bestaan.
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category principle behandeld dat twee typen null subjects beschrijft, 
namelijk pro en pro.153 Beide zijn van groot belang voor het on-
derzoek naar de liqtol, daar het verschil tussen het onderwerp in 
een standaard l-infinitief met control syntax en de liqtol mede het 
verschil is tussen het type null subject.

Alvorens in te gaan op pro en pro, moet hier een korte opmer-
king gemaakt worden over de wijze waarop de moderne taalkunde 
zogenaamde null elementen ziet. Deze elementen zijn namelijk 
uitsluitend op pf zonder inhoud, maar syntactisch op lf – en 
daarmee dus ook logico-semantisch – wel degelijk gemarkeerd.154 
De term null element is dus feitelijk alleen van toepassing voorzo-
ver deze elementen fonetisch niet gemarkeerd zijn; syntactisch zijn 
ze gelijkwaardig aan elementen die wél phonetic content hebben. 
Aangezien pf geen syntactisch niveau is, is dus het feit dat null 
elements op deze interface geen inhoud hebben niet van belang 
voor een syntactisch onderzoek en dient voor onderzoek naar de 
liqtol het onderscheid nader geformuleerd te worden.

§5.6.1 PRO

Het element pro is het null subject zoals we dat tegenkomen als 
null subject van standaard te-infinitieven, zoals in (113).

(113) Jan ging naar huis [om het boek te lezen].

Het predicaat lezen behoeft een onderwerp. Het is een zogenaamd 
two-place predicate: het heeft verplicht een onderwerp en een ob-
ject. Toch lijkt het of de infinitiefzin in (113) om het boek te lezen 
geen onderwerp heeft.

Wanneer we de infinitiefzin in een finiete bijzin veranderen, 
blijkt echter, dat het predicaat lezen wel degelijk een onderwerp 
nodig heeft.

153 Het element pro, dat al besproken is op pagina 157.
154 Voor de verschillende interfaces, pf en lf, verwijs ik naar Figuur 1 op pav-
gina 162.
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(114) a) Jan vertelde [dat hij een boek las].
b) *Jan vertelde [dat een boek las].

In deze finiete bijzin moet een lexicaal onderwerp, in dit geval 
gerealiseerd door hij, aanwezig zijn, zoals in (114) a). Zoals blijkt 
uit (114) b) leidt de afwezigheid van een lexicaal onderwerp tot 
een ongrammaticale zin.

Een tweede argument om te veronderstellen dat in zinnen met 
een te-infinitief een null subject pro aanwezig is, is gelegen in de 
distributie van reflexieve voornaamwoorden, ook wel anafora 
genoemd, zoals zichzelf, haarzelf, hemzelf. Deze anafora moeten 
gebonden worden binnen een bepaald syntactisch domein. Ik zal 
me hierbij beperken tot een aantal in Haegeman (1999, 206–224) 
behandelde Engelstalige voorbeelden.

(115) a) Poirot hurt himself
b) *Poirot hurt herself
c) *Poirot hurt themselves
d) *Poirot hurt myself

In (115) blijkt uit de b), c) en d) zin dat een anafoor congruent moet 
zijn met zijn antecedent in geslacht (a)), getal (b)) en persoon (c)).

Zoals blijkt uit (116) is het zogenaamde binding domain gebon-
den aan lokaliteitsprincipes, locality constraints.

(116) *Poirot thinks [that Miss Marple hurt himself].

Waar in de a) zin van (115) de anafoor himself gebonden kon wor-
den door Poirot, is dit niet mogelijk in (116). Dit bewijst dat bind-
ing alleen mogelijk is, wanneer het antecedent én het gebonden 
element binnen een bepaald syntactisch domein aanwezig zijn. 
Er kan hier niet ingegaan worden op de grote hoeveelheid litera-
tuur, waarin de details van binding worden behandeld. Derhalve 
houd ik de algemeen aangenomen grens voor binding, namelijk 
tp, ook in mijn onderzoek aan. Dit betekent de facto dat de zin 
een grens voor binding vormt. Wanneer vanuit dit gegeven van 
binding naar de infinitiefzin wordt gekeken, levert dit een bijzon-
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der argument op om te veronderstellen dat er sprake moet zijn 
van een null subject.

(117) John wants [to prove himself].

De infinitiefzin in (117) lijkt geen onderwerp te hebben, desalniete-
temin is de zin grammaticaal. Er wordt echter aan alle eisen van 
de binding theory voldaan, indien een null subject pro aanwezig 
is, zoals weergegeven in (118).

(118) John wants [pro to prove himself].

Het onderwerp pro is blijkbaar gemarkeerd voor de eigenschap-
pen persoon, geslacht en getal, de zogenoemde φ-features Dit null 
subject pro dient dan ook als antecedent voor de anafoor himself.

(119) a) *John wants [pro to hurt herself].
b) *John wants [pro to hurt themselves].
c) *John wants [pro to hurt myself].

Uit (119) a), b), respectievelijk c) blijkt dat pro inderdaad gemar-
keerd is door geslacht, getal en persoon.

Op basis van binding theory kan dus een tweede argument voor 
de aanwezigheid van het null subject pro worden gesteld.

Een derde argument is van theoretische aard en gebaseerd op 
het extended projection principle, epp. Dit principe stelt dat elke 
finiete t-constituent een onderwerp moet hebben. Met andere 
woorden: elke finiete zin heeft een onderwerp, of wel lexicaal 
of wel null. Indien wordt verondersteld, dat elementen als te, zu, 
t0 in infinitiefzinnen ook een to-element zijn, dan ligt het voor 
de hand ook aan dit element een epp feature toe te kennen. Dit 
wordt in de theorieën over infinitiefzinnen binnen het principles 
and parameters model dan ook gedaan en derhalve wordt op basis 
hiervan verondersteld dat elke zin met een te-infinitief dit element 
pro als onderwerp heeft.

Tot slot biedt ook het Engelse element together een vierde ar-
gument om een null subject te veronderstellen in infinitiefzinnen.
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(120) a) The boys left together.
b) *The boy left together.
c) *The boys said [that Mary left together].

Uit (120) blijkt dat het element together een antecedent in de plu-
ralis moet hebben. Tevens blijkt dat het antecedent zich binnen 
dezelfde tp als together moet bevinden. Daarom zijn (120) b) en 
c) ongrammaticaal.

Uit de infinitiefzin in (121) blijkt dat, gegeven het feit dat de 
zin grammaticaal is, er een antecedent in de infinitiefzin aanwe-
zig moet zijn.

(121) [To leave together] would be stupid.

Wanneer wordt aangenomen dat de infinitiefzin een null subject 
pro heeft, dat als antecedent van together dienst doet, dan ver-
klaart dit waarom deze zin niet ongrammaticaal is. Dit wordt 
weergegeven in (122).

(122) [pro to leave together] would be stupid.

In deze paragraaf is een viertal argumenten gegeven voor het ele-
ment pro in infinitiefzinnen. Dit aantal is alles behalve uitputtend. 
Voor verdere details wordt verwezen naar de vakliteratuur. In het 
voorliggende onderzoek wordt de in de literatuur van onderzoek 
naar andere talen geformuleerde algemene aanname van een null 
subject pro gevolgd en dit type subject wordt dan ook veronder-
steld aanwezig te zijn in klassiek Hebreeuwse doelzinnen met 
infinitivus constructus.

Ik wil deze paragraaf afsluiten een voorbeeld uit Genesis waarin 
een null subject pro verondersteld moet worden.

(123) Gen. 1:17

X®rDaDh_lAo ryIaDhVl MˆyDmDÚvAh Aoyîq√rI;b MyIhølTa MDtOa NE;tˆ¥yÅw

Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op 
de aarde.
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Ook in deze infinitiefzin, להאיר על הארץ, om licht te geven over 
de aarde, wordt een null subject pro verondersteld aanwezig te 
zijn. Het onderwerp dat fonetisch niet aanwezig is in de zin en 
derhalve ook niet ‘zichtbaar aanwezig’ in de Hebreeuwse tekst, 
van het predicaat להאיר lichtgeven wordt gevormd door het ob-
ject in de hoofdzin, namelijk אתם hen. Deze, dat wil zeggen אתם, 
zijn de in de zin daarvóór genoemde מארת lichten. Wellicht ten 
overvloede kan hier nog opgemerkt worden dat het werkwoord 
 in de hifil wel een subject moet hebben, daar immers iemand אור
iets moet doen lichten. Daarmee is de infinitiefzin uit Genesis 1:17 
een voorbeeld voor de aanwezigheid van een null subject pro in 
dit type syntaxis in klassiek Hebreeuws.

§5.6.2 pro

In deze paragraaf behandel ik op bondige wijze een tweede type 
null subject. Typografisch is het verschil slechts klein. Het hier te 
behandelen element wordt aangeduid in cursief en met kleine 
letter, pro, terwijl het in §5.6.1 besproken element, pro in de lite-
ratuur met (klein) kapitaal wordt weergegeven.

Het element pro is, evenals het element pro, een null subject. 
Echter, de syntactische context waarin pro voor kan komen, is 
geheel anders dan die van pro. Het element pro is, in tegenstel-
ling tot pro, niet mogelijk als null subject van infinitiefzinnen. 
Pro is als null element mogelijk als onderwerp van een finiete zin. 
Daar komt bij dat niet alle talen dit type null subject hebben. Het 
al dan niet voorkomen van dit type null subject wordt beschouwd 
als een parametrische variatie en is in de taalkundige literatuur 
bekend als de zogenaamde null subject parameter. Het Engels 
en het Nederlands zijn geen null subject languages, maar Spaans, 
Italiaans, maar ook klassiek Hebreeuws, zijn dit wel. Ik zal dit in 
(124) illustreren.

Het zou hier veel te ver voeren om in deze paragraaf gedetail-
leerd in te gaan op de in de literatuur geboden analyses van de 
null-subject parameter, maar één aspect ervan is van belang: de 
flexie op het werkwoord. Verondersteld wordt namelijk, dat er 
een correlatie is tussen de mate van diversiteit aan flexie op het 
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werkwoord en pro. Wanneer de diversiteit aan morfemen voor 
tijd, persoon, geslacht en getal klein is, is pro veelal niet mogelijk 
in de desbetreffende taal. Diachroon kan dit geïllustreerd worden 
met de veranderingen in het werkwoordelijk systeem zoals deze 
zichtbaar zijn tussen klassiek Hebreeuws enerzijds en Qumran 
Hebreeuws en vooral Misjna Hebreeuws anderzijds.

(124) a) Gianni ha parlato.
b) Ha parlato.
c) Gianni ha detto [che ha parlato].
d) John has spoken.
e) *Has spoken.
f) *John said [that has spoken].
g) Jan heeft gesproken.
h) *Heeft gesproken.
i) *Jan zei [dat heeft gesproken].
j) אל האיׁשה אמר
k) וינחם יהוה כי עשה את האדם

In de in (124) gegeven voorbeelden is een duidelijk verschil zichtv-
baar. Waar Italiaans en Hebreeuws155 wel een null subject kunnen 
hebben in finiete zinnen, zowel matrix zinnen als ingebedde zin-
nen, kan dit in Engels en Nederlands niet.

Uit (124) c) blijkt dat het null subject ook in bijzinnen voor kan 
komen. Het onderwerp in de bijzin is in dit voorbeeld gelijk aan 
dat van de hoofdzin, zoals weergegeven in (125), waarbij e staat 
voor het null subject.

(125) Giannii ha detto [che ei ha parlato].

Dat er wel een onderwerp aanwezig moet zijn in (125), blijkt uit het 
feit dat parlare een predicaat is dat een onderwerp moet hebben.

Met betrekking tot klassiek Hebreeuws is het, na het voorbeeld 
in (124), niet nodig hier in detail aan te tonen dat dit een null-
subject language betreft. In het corpus klassiek Hebreeuwse teksten 
is het aantal zinnen met pro bijzonder groot. Zowel zinnen met 

155 Voorbeeld j) en k) in (124) komen uit Gen. 3:16 respectievelijk Gen. 6:6.
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yqtl, wyyqtl en wyqtl alsook zinnen met qtl en wqtl kunnen pro 
als onderwerp hebben.

We kunnen concluderen dat, naast het null subject pro in in-
finitiefzinnen, klassiek Hebreeuws in finiete zinnen ook het null 
subject pro kent.

§5.7 Control Theory

In de zogenaamde control theory wordt beschreven hoe het null 
subject pro in infinitiefzinnen wordt geïnterpreteerd. Zoals reeds 
duidelijk werd in §5.6.1 in voorbeeld (113), hier herhaald als (126), 
is het onderwerp van de infinitiefzin gelijk aan dat van de hoofd-
zin.

(126) Jan ging naar huis [om pro het boek te lezen].

Dit kan duidelijk gemaakt worden door de weergave in (127).

(127) Jani ging naar huis [om proi het boek te lezen].

In deze zin is het duidelijk dat het onderwerp van het predicaat 
lezen gelijk is aan het onderwerp van het predicaat gaan.

Control theory stelt dan ook dat er twee elementen zijn: een 
controller (het antecedent in een meer klassieke terminologie) en 
een controlled element, het null subject pro.

Binnen control theory wordt gesteld dat er drie typen control 
zijn: subject control, object control en arbitrary control. Hiermee 
wordt aangegeven dat de controller in de hoofdzin het onderwerp, 
het object of een element buiten de hoofdzin kan zijn. Control is 
dus geen eigenschap van pro in de infinitiefzin, maar een eigen-
schap van het predicaat van de hoofdzin. Er wordt derhalve ge-
sproken over een control predicate. Ik zal dit hier illustreren met 
een voorbeeld.
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(128) a) Tammuz ordered Ishtar pro to behave *himself/
herself.
b) Tammuz promised Ishtar pro to behave 
himself/*herself.
c) It is difficult pro to behave oneself.

De in (128) gebruikte predicaten zijn respectievelijk een predicaat 
met respectievelijk object, subject en arbitrary control. Dit is ook 
duidelijk te zien aan de wederkerende voornaamwoorden. Bij de 
a) zin moet dit vrouwelijk zijn, daar pro in de infinitiefzin het 
object, Ishtar, in de hoofdzin als antecedent heeft. In de b) zin 
is dit mannelijk, daar het antecedent Tammuz is. In de c) zin is 
sprake van een element buiten de hoofdzin. Dit blijkt ook uit het 
wederkerend voornaamwoord oneself. Dit wederkerend voor-
naamwoord oneself is dan ook niet mogelijk in de a) en de b) zin, 
daar in die zinnen geen sprake is van arbitrary control.

Ik zal hieronder object control illustreren met een voorbeeld 
uit Genesis 50:2.

(129) Gen. 50:2

wyIbDa_tRa fOnSjAl MyIaVpOrDh_tRa wy∂dDbSo_tRa PEswøy wAx◊yÅw

Hij droeg de artsen die hij in dienst had op om zijn vader 
te balsemen.

Het moge duidelijk zijn, dat het onderwerp van het balsemen, het 
object van de hoofdzin, de artsen is, en niet het onderwerp, Jozef.

Voor het onderzoek naar de liqtol is control theory met deze 
korte paragraaf afdoende behandeld. Van belang voor de syntaxis 
van de l-infinitief is het gegeven dat deze zinnen een null subject, 
pro, hebben en dat de interpretatie wordt beschreven in een mo-
dule genaamd control theory, dat control een eigenschap is van het 
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predicaat in de hoofdzin en tot slot, dat er drie typen control zijn: 
subject, object en arbitrary.

§6 De status en positie van de l-infinitief als control 
infinitive

Om de liqtol object te maken van een syntactisch onderzoek vanuit 
een modern taalkundige methodiek, moeten we over syntactische 
informatie beschikken die we, op basis van het voorhanden gram-
maticale onderzoek zoals beschreven in §3, tot op heden helaas 
moeten ontberen. De formulering van deze vragen — vragen 
die nog niet de liqtol maar de infinitivus constructus als control 
infinitive betreffen alsmede de aan deze infinitief voorafgaande 
 en het beantwoorden hiervan, is derhalve noodzakelijk om — ל
de liqtol vervolgens nader taalkundig te kunnen onderzoeken. 
Het moge op het eerste gezicht vreemd lijken, dat de l-infinitief 
onderzocht dient te worden met betrekking tot zijn standaard 
morfosyntactische eigenschappen, maar hiervoor is een tweetal 
vigerende redenen.

Ten eerste wil het hier gepresenteerde onderzoek niet slechts 
formuleren dát er een werkwoordelijke vorm liqtol verondersteld 
moet worden, het onderzoek wil ook verklaren wat in termen van 
taalverandering de context is, waarbinnen deze liqtol is ontstaan. 
Met andere woorden, het onderzoek heeft tevens een historisch 
linguïstisch aspect. En, gegeven het feit dat de liqtol morfologisch 
zeer sterk gelijkt op, en op het niveau van de oppervlaktetekst zelfs 
gelijk is aan de l-infinitief, dient in het voorliggende onderzoek 
ook de l-infinitief betrokken te worden, daar de morfologische 
origine van de liqtol waarschijnlijk in de l-infinitief gelegen is.

Ten tweede moet geconstateerd worden dat de vernieuwingen 
die de modern taalkundige methodes het grammaticaal onderzoek 
binnen de semitistiek gebracht hadden kunnen hebben, hieraan, 
op een enkele uitzondering na, geheel aan voorbij zijn gegaan. Dit 
maakt dat ik in het onderzoek naar de liqtol niet kan verwijzen 
naar bestaand onderzoek waarin de ל, de l-infinitief én de zoge-
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naamde null subjects in klassiek Hebreeuws onderzoeksobject 
zijn. Vragen met betrekking tot de ל en de infinitivus constructus 
als control infinitive moeten hier dus eerst geformuleerd en be-
antwoord worden voordat de liqtol op een zinvolle wijze in een 
modern linguïstisch onderzoekskader geplaatst kan worden.

Uit voorgaande alinea’s volgt, dat er twee vragen in deze para-
graaf centraal staan. De eerste vraag betreft de positie van de ל en 
de positie van de infinitivus constructus, binnen de interne struc-
tuur van de zin. Het antwoord op deze vraag zal uitsluitsel geven 
over de xp waarbinnen zich het desbetreffende element bevindt. 
Deze vraag zal voor zowel de infinitief zelf als de aan de infinitief 
voorafgaande ל afzonderlijk gesteld moeten worden.

De tweede vraag betreft de categoriale status van deze twee 
elementen. Het beantwoorden van deze vraag moet uitsluitsel 
geven over de categorie waartoe het desbetreffende element be-
hoort, namelijk een lexicale of een functionele. De lexicale catego-
rie, ook wel substantive category genoemd, betreft elementen met 
lexicale, descriptieve inhoud: zelfstandige naamwoorden, werk-
woorden, bijvoegelijke naamwoorden, bijwoorden en voorzetsels. 
De functionele categorie daarentegen betreft elementen die een 
puur grammaticale functie hebben waaronder bijvoorbeeld par-
tikels, hulpwerkwoorden, determinatoren, voornaamwoorden, 
voegwoorden. Vanzelfsprekend zal het beantwoorden van deze 
vraag waar deze het element ל betreft, complex zijn in vergelij-
king met hetzelfde onderzoek naar de infinitivus constructus, daar 
deze immers op voorhand al ingedeeld kan en moet worden bij 
de lexicale categorie.

In paragraaf §6.1 en §6.4 zal ik achtereenvolgens de positie van 
het element ל en de positie van de infinitivus constructus onderzoe-
ken. Het betreft hier de positie van de l-infinitief als zogenaamde 
control infinitive, de standaardfunctie die deze werkwoordelijke 
vorm in klassiek Hebreeuws heeft als finale infinitief. Het on-
derzoek naar de l-infinitief als liqtol kan pas in tweede instantie 
voltrokken worden, daar de positie van deze uitzonderlijke vorm 
tegen de achtergrond van de vorm waaruit hij zich (naar alle waar-
schijnlijkheid) heeft ontwikkeld, beschouwd moet worden.

Ik zal deze vragen niet vanuit een vacuüm trachten te beant-
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woorden, maar vanuit een bestaand theoretisch kader waarin 
reeds uitvoerig onderzoek is gedaan naar de structuur van de 
hoogste xp binnen de zin, de zogenaamde complementizer phrase 
of cp. Dit betekent dat ik reeds een aanname heb gedaan, waarin 
wordt verondersteld dat het element ל zich inderdaad in de cp 
bevindt, en niet lager in tp of zelfs nog lager in vp. Deze aanname, 
die zoals in elk onderzoek voorlopig is, is echter niet willekeurig, 
maar gestoeld op bestaand taalkundig onderzoek naar vergelijk-
bare elementen in andere talen.156

In onderstaande paragrafen zal ik dan ook eerst de positie van 
het element ל onderzoeken en beschrijven, om vervolgens de in-
finitief zelf te onderzoeken.

Voorafgaand aan de analyse en bespreking van genoemde za-
ken, geef ik hier in Figuur 11 een overzicht van alle xp binnen de 
zogenaamde complementizer phrase, de hoogste xp binnen de zin, 
afgekort als cp. In onderstaande subparagrafen zal veelvuldig naar 
deze functionele projecties binnen cp verwezen worden.

§6.1 De positie van het element ל 

In het taalkundig onderzoek naar het element dat in Indo-Euro-
pese talen aan de infinitief voorafgaat, zoals het to in het Engels, 
de in het Frans, di in het Italiaans, zu in het Duits of te in het Ne-
derlands, wordt veelal verondersteld dat dit element door middel 
van de operatie merge in de cp gepositioneerd wordt. De belang-
rijkste voorstellen waarin to, de, di als c-element wordt gezien, 
zijn: Kayne (1991), Kayne (1999), Roberts en Roussou (2003), Van 
Gelderen (2004), Rizzi (1997) en Rizzi (2001). De exacte positie 
binnen cp wordt niet in alle studies precies aangegeven, maar in 
zowel Roberts en Roussou (2003) als in Rizzi (1997) wordt ver-
ondersteld dat dit element in een van de onderste xp binnen de 
cp zit. Roberts en Roussou (2003) spreken van een mp en Rizzi 
(1997) van FinP. In het voorliggende onderzoek zal vooral het 
voorstel van Rizzi (1997), verder uitgewerkt in Benincà (2001), een 

156 Zie de in §6.1 genoemde literatuur.
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zinvol uitgangspunt blijken voor het onderzoek naar het klassiek 
Hebreeuwse partikel ל.

In Rizzi (1997, 2001) en Benincà (2001) wordt de volgende 
indeling voor de cp voorgesteld: DiscP > ForceP > IntP > TopP 
> FocP > FinP.157 Benincà (2001, 53) stelt dat ForceP (en DiscP) 
de plaats is waar relaties met bovenliggende, zin-overstijgende 
structuren wordt gemarkeerd, terwijl de onderste xp, FinP, de 
relatie markeert met werkwoordelijke tijd, die immers in tp (ten-
sephrase) tussen CP en vp is gelegen en dus aan cp grenst. DiscP 
en ForceP zijn de plaats voor bijvoorbeeld discursieve partikels, 
maar ook voor voegwoorden van verschillende typen (onder-

157 Zie hiervoor ook Figuur 11.
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Figuur 11 De zogenaamde split Cp, waarin alle xp binnen de Cp worden 
getoond.
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schikkend, nevenschikkend), die de relatie met een hogere syntac-
tische structuur markeren. De xp hieronder zijn TopicPhrase en 
FocusPhrase, de plaats waar wh-constituenten en gefocaliseerde 
dan wel getopicaliseerde frases gemarkeerd worden. Een speci-
fieke toevoeging in Rizzi (2001) betreft de InterrogativePhrase. 
Dit betreft de xp waar elementen als het hedendaags Italiaanse se 
zijn gepositioneerd, maar dat waarschijnlijk ook, zoals ik zal laten 
zien, de positie is, waarop het klassiek Hebreeuwse vraagpartikel 
.gepositioneerd is ה

De onderste xp van cp, FinP, markeert, zoals gezegd, verschil-
lende aspecten van het werkwoord. Zo ook Benincà (2001, 41): 

On the right boundary a projection encodes and 
sums up the characteristics of the verb, namely, the 
specifications concerning its “finiteness”: features in 
this position are related to the fact that the verb of 
the clause is inflected for person, mood, tense, as-
pect, or is in a nonfinite form (represented in Indo-
European languages by the infinitive).

Het is niet verrassend dat elementen als het Franse de en het Ita-
liaanse di gezien worden als hoofd van FinP, in publicaties als 
Kayne (1991), Kayne (1999), Roberts en Roussou (2003) en Rizzi 
(1997, 2001).

Als vertrekpunt voor het onderzoek naar het element ל ver-
onderstel ik, dat dit element het hoofd, de x0 dus, is van FinP, de 
laagste xp in de CP is. Dit is een aanname die, zoals gezegd, berust 
op onderzoek naar vergelijkbare partikels in andere talen dan 
klassiek Hebreeuws.158 Dit betekent echter niet, dat er in klassiek 
Hebreeuws geen aanwijzingen voor bovenstaande hypothese om-
trent de positie van ל aanwezig zijn. Deze zijn er namelijk, en wel 
in de vorm van elementen die, gezien hun syntactische functie, 
ook in cp gepositioneerd moeten zijn. Het betreft hier met name 
conjuncties, partikels en adverbia.

De elementen die zijn geattesteerd in combinatie met de ל, zijn:

158 Zie de in de alinea’s hierboven genoemde literatuur.
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 ,תמיד ,יש ,כמו , עד De partikels 159.אך ,מען ,בעבור ,בלתי ,גם ,כי אם
 lijken in eerste instantie wel te ה en het vraagpartikel עד ,אשר ,ו
zijn geattesteerd in combinatie met een l-infinitief, maar blijken 
na analyse geen onderdeel te zijn van de infinitiefzin, maar veel-
eer van de hoofdzin. Daar het al dan niet voorkomen van deze 
partikels in combinatie met de ל echter van groot belang is voor 
het bepalen van de positie van deze ל binnen de cp, neem ik deze 
partikels wel in mijn hier gegeven analyse op.

§6.1.1 Het element בעבור voorafgegaan door ל 

Het element בעבור komt in het Oude Testament voor als voor-
zetsel, maar ook als voegwoord. 160 Voor dit onderzoek is alleen 
de laatste functie van belang. Als voegwoord is בעבור geattes-
teerd met verschillende werkwoordelijke tijden. In combinatie 
met persoonvormen is 9 בעבור keer geattesteerd in zinnen met 
yqtl.161 In deze zinnen wordt בעבור nooit voorafgegaan door ל, 
noch erdoor gevolgd.

In combinatie met de infinitivus constructus komt 6 בעבור keer 
voor, waarvan 3 keer met het element ל, dat altijd aan בעבור voor-
afgaat.162 In de overige 3 passages ontbreekt het partikel ל en volgt 
de infinitief direct op 163.בעבור

In het boek Kronieken bevindt zich de enige uitzondering bin-
nen het oudtestamentisch Hebreeuws met betrekking tot de plaat-

159 Het syntagma van כי gevolgd door l-infinitief  zal hier verder niet behandeld 
worden. Wanneer we namelijk de passages waarin כי aan het element ל vooraf-
gaat nader analyseren, blijkt dat כי in Joz. 2:3; 1 Sam. 17:25; 2 Sam. 3:25; Jes. 10:7; 
35:22 geen onderdeel is van de infinitiefzin, maar van de hoofdzin en dat er in 2 
Kron. 11:22 geen sprake is van een control infinitive, maar van een liqtol.
160 Het element בעבור is feitelijk al een samenstelling van een voorzetsel ב en 
het zelfstandig naamwoord עבור opbrengst, oogst. Zie voor de details HALOT p. 
777.
161 In Gen. 21:30; 27:4, 19, 31; 46:34; Ex. 9:14; 19:9; 20:20; Ps. 105:45. Zinnen 
met qtl zijn niet geattesteerd.
162 Dit zijn Ex. 20:20, 2 Sam. 14:20; 17:14.
163 Dit zijn Ex. 9:16, 2 Sam. 10:3; 18:18. In Job 20:2 is er sprake van een ander 
syntagma, namelijk van בעבור gevolgd door een gesubstantiveerde infinitief, 
waardoor deze hier vanzelfsprekend niet wordt opgenomen.
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sing van de ל. Deze komt hier namelijk direct voor de infinitief en 
dus na het element בעבור.

(130) 2 Kron. 19:3

:ÔKyRlEa wy∂dDbSo …waD;b X®rDaDh l´…gårVl…w JKOpShAl◊w rOqVjAl r…wbSoA;b aølSh

Die afgezanten van hem zijn natuurlijk spionnen die het 
land moeten verkennen, zodat hij het te gronde kan rich-
ten!

Mogelijk is dit een aanwijzing voor de relatie tussen de infinitief 
en de ל die in de loop van de historische ontwikkeling van klassiek 
Hebreeuws waarschijnlijk als steeds sterker werd ervaren. Dit lijkt 
bevestigd te worden door het feit dat in de parallelle passage in 2 
Sam. 10:3 de ל niet aanwezig is.164

(131) 2 Sam. 10:3

wy∂dDbSo_tRa dIw∂;d jAlDv ;hDkVpDhVl…w ;hDl◊…gårVl…w ryIoDh_tRa rwøqSj r…wbSoA;b awølSh

:ÔKyRlEa

Die afgezanten van hem zijn natuurlijk spionnen die de 
stad moeten verkennen, zodat hij haar te gronde kan rich-
ten!

Daarnaast komt בעבור eenmaal voor in combinatie met en gevolgd 
door het element אשר in Gen. 27:10.

(132) Gen. 27:10

:wøtwøm yEnVpIl ÔKVk®rDb◊y rRvSa rUbSoA;b lDkDa◊w ÔKyIbDaVl DtaEbEh◊w

Daarna breng jij ze je vader te eten, en dan zal hij jou voor 
zijn dood zegenen.

164 De passage in 2 Sam. 10 wordt verondersteld hier de oudere van de twee 
te zijn.
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De betekenis van בעבור is, in combinatie met zowel yqtl als infini-
tivus constructus, al dan niet in combinatie met ל, altijd finaal. Dit 
leidt met de yqtl tot een vertaling als zodat, opdat en in combinatie 
met de infinitivus constructus tot een vertaling als om te.

Met betrekking tot de positie van het element בעבור kan ge-
concludeerd worden dat het zich in een positie lager dan de ל 
bevindt, maar hoger dan het אשר. Daar met betrekking tot het 
relativum אשר met zekerheid gesteld kan worden, dat het zich 
binnen cp bevindt, gelijk andere relativa in andere talen, moet 
vooralsnog verondersteld worden, dat ook בעבור een cp element 
is. Hieruit volgt ook dat het element ל eveneens een element bin-
nen cp moet zijn, gezien zijn relatieve positie ten opzichte van 
.אשר en indirect van בעבור

§6.1.2 Het element מען voorafgegaan door ל 

Het element מען komt 270 maal voor en wel uitsluitend met 
voorafgaande ל. Evenals בעבור komt ook למען voor als voorzetsel 
en als voegwoord. Ook met betrekking tot dit element is alleen de 
functie van voegwoord van belang voor het hier gepresenteerde 
onderzoek.

Met persoonsvormen is מען met voorafgaande 111 ל keer ge-
attesteerd in het Oude Testament. Met yqtl is מען met vooraf-
gaande 108 ל keer geattesteerd, en met qtl 2 keer, met imperatief 
1 keer. Gevolgd door de negatie לא is מען met voorafgaande 8 ל 
keer geattesteerd, waarbij de woordvolgorde altijd למען לא en de 
werkwoordelijke tijd in alle 8 attestaties yqtl is. Gevolgd door het 
relativum אשר is מען met voorafgaande 12 ל keer geattesteerd, 
waarbij de woordvolgorde in alle 12 gevallen למען אשר is. Van deze 
12 vindplaatsen wordt het syntagma 5 למען אשר keer gevolgd door 
de negatie לא, waarbij de woordvolgorde in alle gevallen למען אשר 
.is. De werkwoordelijke tijd is in alle 12 attestaties yqtl לא

Met de infinitivus constructus is מען met voorafgaande 61 ל 
keer geattesteerd, waarbij למען altijd aan de infinitief voorafgaat.
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Het enige element dat binnen de zin van למען met de functie 
van voegwoord voorafgaat is het voegwoord 165.ו

Ook het element למען heeft, evenals het element לבעבור, in alle 
gevallen een finale betekenis: met persoonsvorm de betekenis 
zodat, opdat en met de infinitief de betekenis om te.

De distributie van dit element leert ons een bijzonder belang-
rijk aspect van het element ל. Dit betreft de categorie waartoe dit 
element behoort. Waar van de elementen ב en כ voorafgaand aan 
de infinitivus constructus, mijns inziens correct, wordt veronder-
steld, dat dit de voorzetsels ב en כ betreft, is dit geen plausibele 
analyse van het element ל. De combinatie van het element למען 
met yqtl, qtl en imperatief lijkt er immers veeleer op te duiden, dat 
het element ל als een functioneel c-element, waarschijnlijk een 
voegwoord, gezien moet worden en niet als een voorzetstel. Deze 
relatieve woordvolgordes van למען met het relativum אשר, met de 
negatie לא en met de combinatie van beide in אשר לא bevestigt 
de analyse van ל (voorafgaand aan מען) als een element op een 
relatief hoge positie in cp.

§6.1.3 Het element בלתי voorafgegaan door ל 

Ook בלתי komt, evenals בעבור, voor als substantief en als voeg-
woord. Als voegwoord – en alleen in deze functie wordt dit ele-
ment hier behandeld – heeft בלתי de betekenis (op)dat niet, zonder 
dat, om niet te.

Hoewel בלתי met voorafgaande ל gevolgd door infinitivus con-
structus het overgrote deel van de vindplaatsen behelst, is לבלתי 
ook geattesteerd met persoonsvormen. In deze vorm komt het 
tweemaal voor met yqtl in Ex. 20:20 en 2 Sam. 14:14, en driemaal 
met qtl in Jes. 44:10, Jer. 23:14 en Ezech. 13:3. In deze 5 passages 
wordt 4 בלתי keer voorafgegaan door ל. De constructie בלתי אם 
tenzij komt tweemaal voor, en in beide gevallen wordt deze ge-
volgd door qtl.

Evenals bij למען moet ook met betrekking tot לבלתי op basis 

165 De vier vindplaatsen waar het partikel כי aan למען voorafgaat (Joz. 11:20; 
1 Sam. 17:28; 1 Kon. 15:4; Ezech. 40:4), is het partikel feitelijk onderdeel van een 
andere zin en niet van de zin waarvan למען onderdeel is.
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van de distributie van dit element geconcludeerd worden, dat de 
 .geen voorzetsel kan zijn בלתי die voorafgaat aan het element ל
Dit blijkt uit het feit dat het niet alleen gebruikt wordt in com-
binatie met een infiniet predicaat, maar ook in combinatie met 
persoonsvormen.

Er is, evenals bij het element בעבור (zie voorbeeld (130) op paz-
gina 194) het geval was, één passage, ditmaal in het boek Koningen, 
waarin het element ל tweemaal wordt gebruikt, namelijk zowel 
voor בלתי alsook erna, direct voor de infinitief.

(133) 2 Kon 23:10

:JKRlO;mAl vEaD;b wø;tI;b_tRa◊w wønV;b_tRa vyIa ryIbSoAhVl yI;tVlIbVl

…zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer 
voor Moloch kon verbranden.

Mogelijk is hier, evenals bij het genoemde voorbeeld met בעבור, 
sprake van een teken van een historische ontwikkeling van de l-
infinitief in klassiek Hebreeuws, waarbij de ל en de infinitief meer 
en meer als een eenheid werd ervaren.

Met betrekking tot בלתי moeten we concluderen dat deze altijd 
tussen de ל en de infinitivus constructus in is geplaatst. Ook de 
passage 2 Kon 23:10 doet daar niets aan af. In combinatie met het 
modale partikel אם, dat ook met zekerheid als c-element gezien 
moet worden, is het element בלתי altijd voor אם gepositioneerd, 
ook als בלתי zelf nog een voorafgaande ל heeft.

Uit de analyse van de distributie van dit element alsmede uit 
de gevonden relatieve woordvolgordes van בלתי en אם concludeer 
ik dat het element בלתי een c-element betreft dat relatief hoog, in 
elk geval boven het modale partikel אם, gepositioneerd is.

Met betrekking tot het element ל, dat zich immers altijd voor 
 bevindt, betekent dit dat het beeld dat door de analyses van בלתי
 reeds ontstond, versterkt wordt door de analyse van למען en לבעבור
 is in het kader van deze analyse een element ל Het element .לבלתי
dat hoog in de cp is geplaatst.
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§6.1.4 Het element ו 

Zoals al toegelicht bij voorbeeld (1) en (2) aan het begin van deze 
studie, kan een control clause niet met het voegwoord ו begin-
nen, wanneer dit de eerste infinitief na de hoofdzin betreft.166 Dit 
voegwoord komt dan ook alleen voor, wanneer er op een eerste  
lijdendvoorwerpzin met infinitief en control syntax één of meer 
volgen. Volgt deze tweede lijdendvoorwerpzin met infinitief zon-
der voegwoord ו, is deze afhankelijk van de eerste lijdendvoor-
werpzin en niet van de hoofdzin.

De positie van het voegwoord ו geeft ons dus slechts in bepaal-
de syntactische contexten informatie over de relatieve woordvolg-
orde van dit element ten opzicht van de ל. In de contexten waarin 
dit syntagma is geattesteerd, volgt de ל altijd op het voegwoord ו.

§6.1.5 Het element עד 

Het partikel עד kan functioneren als voorzetsel en als voegwoord. 
Ik zal עד hier alleen in die laatste functie behandelen, om aan te 
tonen dat dit element niet met een infinitivus constructus met de 
functie van doelinfinitief in een context van control syntax is ge-
attesteerd, maar slechts dan mogelijk is wanneer deze l-infinitief 
feitelijk een liqtol is. Als voegwoord heeft עד de betekenis totdat. 
In combinatie met de l-infinitief komt dit voegwoord 8 keer voor 
in het Oude Testament: 1 Kon. 18:29; Ezra 10:14; 1 Kron. 28:20; 2 
Kron. 24:10; 26:16; 29:28; 31:1; 32:24.

(134) 2 Kron. 32:24

t…wmDl_dAo …whD¥yIq◊zIj◊y hDlDj MEhDh MyImÎ¥yA;b

Omstreeks dezelfde tijd werd Jechizkia dodelijk ziek.

Hier vertaalt nbv een hele infinitiefzin bijwoordelijk met dodelijk. 
De esv doet hier een betere poging en vertaalt met In those days 
Hezekiah became sick and was at the point of death. Ik veronderstel 

166 De hier gegeven analyse voor ו gaat evenzeer op voor het woord או dat 
tweemaal in combinatie met de l-infinitief is geattesteerd in Lev. 5:4; 13:59.
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echter dat hier sprake is van een liqtol met een null subject van 
het type pro, die vertaald kan worden als In die dagen was Hizkia 
ziek, tot hij zou sterven, of in iets compacter Nederlands met In 
die dagen werd Hizkia tot stervens toe ziek.

De 8 passages met עד בלתי gevolgd door infinitivus constructus, 
zal ik hier niet opnemen, daar dit type een nominale zin behelst, 
zoals ook blijkt uit de attestatie in Job.167

(135) Job 14:12

MDtÎnVÚvIm …wrOo´y_aøl◊w …wxyîqÎy aøl MˆyAmDv yI;tVlI;b_dAo M…wqÎy_aølVw bAkDv vyIa◊w

Een mens gaat liggen en staat niet meer op. Zolang de 
hemel zal bestaan, ontwaakt hij niet, hij wordt niet uit zijn 
slaap gewekt.

Ik zal de overige 7 passages met עד ל gevolgd door infinitivus 
constructus hier niet behandelen daar deze eveneens een liqtol 
behelzen.168 De vindplaatsen van dit syntagma in het boek Kro-
nieken, zullen vanzelfsprekend in de analyses van de liqtol in deel 
III worden behandeld.

De relatieve woordvolgordes van עד in combinatie met andere 
c-elementen zijn voor het onderzoek naar de positie van het ele-
ment ל wel van belang. De distributie van עד in combinatie met 
andere c-elementen geeft de volgende relatieve woordvolgordes: 
 Op basis van .עד אשר לא ,אד ש ,עד אשר אם ,עד כי ,עד אשר ,עד אם
deze syntagmata, wordt de hypothese van ל als functioneel ele-
ment relatief hoog binnen de cp verder versterkt, daar deze even-
als עד voorafgaat aan andere c-elementen als אשר en אם, zoals is 
gebleken uit de syntagmata למען אשר ,לבעבור אשר en indirect uit 
het syntagma בלתי אם, daar ל immers alleen voor בלתי geplaatst 
kan worden.

167 De overige 7 attestaties zijn Num. 21:35, Deut. 3:3, Joz. 8:22; 10:33; 11:8 en 2 
Kon. 10:11.
168 In alle 151 vindplaatsen waarbij een infinitief zonder ל volgt op עד, is sprake 
van infinitief met een nominale functie. Deze kunnen in het hier gepresenteerde 
onderzoek derhalve geheel buiten beschouwing gelaten worden.
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§6.1.6 Het element כי אם 

Het voegwoord כי אם komt 140 keer voor in Bijbels Hebreeuws.169 
Deze heeft dan óf een emfatische betekenis maar, zekerlijk, óf 
functioneert als een nevenschikkend voegwoord met de betekenis 
tenzij, behalve. Beide functies zijn geattesteerd, zoals ik hieronder 
zal aangeven.

Het is zeer waarschijnlijk dat deze vorm een voegwoord is, dat 
hoog in de cp gesitueerd moet worden. Een goede aanwijzing 
hiervoor is, dat het element כי אם niet is geattesteerd in combinatie 
met het voegwoord ו, dat immers ook een van de hoogste posities 
binnen cp in moet nemen.170

Het element כי אם voorafgaand aan de l-infinitief is vijfmaal 
geattesteerd in het Oude Testament, namelijk in Deut. 10:12; Amos 
8:11; Pred. 3:12; 8:15; 2 Kron. 2:5, waarbij – zoals ook is te verwach-
ten op basis van de (hypothetisch) hoge positie van כי אם binnen 
de cp – het element ל altijd volgt op כי אם. Het heeft een emfati-
sche functie (maar) in Amos en in de andere vindplaatsen is כי 
 een nevenschikkend voegwoord met de betekenis behalve. In אם
combinatie met de ל heeft dit derhalve de betekenis behalve om te.

In de woordvolgorde כי אם ל treffen wij dus voor het eerst een 
element aan dat niet achter, maar vóór het element ל is gepositi-
oneerd. Dit heeft echter geen consequenties voor de hypothese 
van de ל als relatief hoog c element, daar כי אם helemaal in de top 
van cp gepositioneerd lijkt te zijn.

§6.1.7 Het element אשר 

Het element אשר kan zowel als betrekkelijk voornaamwoord als-
ook als voegwoord functioneren. In oudtestamentisch Hebreeuws 
zijn twee vindplaatsen waar אשר voorafgaat aan de l-infinitief: 2 
Sam. 4:10; Pred. 3:15. De passage in Samuël betreft een gesubstan-
tiveerde infinitief en kan hier derhalve buiten beschouwing blijven. 
De passage in Prediker behelst waarschijnlijk een tweetal zinnen, 
waarbij אשר en de infinitief tot afzonderlijke zinnen behoren.

169 Zie halot p. 471.
170 In tegenstelling tot כי אם is כי wel geattesteerd met een voorafgaande ו.
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(136) Pred. 3:15

hDyDh rDbV;k twøyVhIl rRvSaÅw a…wh rDbV;k hÎyDhRÚv_hAm

Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al ge-
weest.

De eerste zin in deze passage bestaat uit niets meer dan het eer-
ste woord: מה wat. Dit is een nominale zin met een null copula: 
is. De tweede zin bestaat uit ש היה met de betekenis dat is. Zo 
waarschijnlijk ook de zinnen ואשר en להיות, en wat is om te zijn.

Een andere interpretatie is hier ook mogelijk. Daarbij wordt  
 als één zin opgevat, waarbij de liqtol een futurum wordt ואשר להיות
en waarbij er sprake is van een lexicaal onderwerp wat. Dit is de 
facto de analyse die mijns inziens schuil gaat achter de nbv.

Hoe de beslissing voor een van beide bovenstaande analyses 
ook uitvalt, het element אשר komt dus met een l-infinitief als doel-
infinitief in een context met control syntax in oudtestamentisch 
Hebreeuws niet voor. Voor de relatieve positie van ל ten opzichte 
van andere elementen is het syntagma אשר ל derhalve irrelevant.

§6.1.8 Het element גם 

Het partikel גם is veelvuldig geattesteerd171 in Bijbels Hebreeuws, 
waar het twee np, maar ook zinnen logisch met elkaar kan verbin-
den. Het partikel גם komt, in combinatie met een l-infinitief, twee-
maal voor in oudtestamentisch Hebreeuws: Est. 7:8; 1 Kronieken 
10:13. De passage in Esther behelst een liqtol, maar de passage in 
Kronieken is een control infinitive, zij het dat ל hier niet een finale, 
maar een causatieve betekenis heeft. Derhalve dient ל niet met om 
te vertaald te worden, maar veeleer met door te.172

171 halot meldt een aantal van rond de 700.
172 Deze betekenis komt, ondanks dat de grammatica’s hier nauwelijks enige 
aandacht aan schenken, relatief veelvuldig voor in oudtestamentisch Hebreeuws, 
maar zal hier niet nader toegelicht worden.
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(137) 1 Kron. 10:13

:vwør√dIl bwøaD;b lwøaVvIl_MÅg◊w

Ook had hij de geest van een dode geraadpleegd.

Het is duidelijk dat nbv hier de infinitiefzin met een liqtol vertaalt, 
door voor een persoonsvorm (had geraadpleegd) te kiezen. Dit is 
hier echter niet noodzakelijk en derhalve ook niet wenselijk. Het 
probleem is hier niet zozeer het werkwoord שאל consulteren, dat 
in combinatie met het voorzetsel ב veelvuldig voorkomt,173 maar 
veeleer het werkwoord דרש zoeken, waarbij nog een object te ver-
wachten is. Een mogelijk andere optie is om de pp באוב als adjunct 
bij לדרש te lezen en het werkwoord שאל hier niet met consulteren, 
maar eenvoudig met de betekenis vragen te lezen. De combinatie 
van דרש met ב is precies het syntagma dat de tekst van 1 Samuel 
28:7 leest.

(138) 1 Sam. 28:7

Dhy™RlEa h¶DkVlEa◊w bw$øa_tAlSoA;b tRv∞Ea ‹yIl_…wvV;qA;b wy#∂dDbSoAl l…w%aDv rRma∏ø¥yÅw
;h¡D;b_hDv√r√dRa◊w

Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een doden-
bezweerster op te sporen. ‘Daar wil ik naartoe gaan om 
antwoord te vinden op mijn vragen,’ zei hij.

Ik laat de vragen rond דרש rusten, daar deze van geen invloed zijn 
op het feit dat het element גם, indien het voor de l-infinitief als 
control infinitive voorkomt, aan de ל voorafgaat.

De relatieve woordvolgorde van גם in combinatie met andere 
c-elementen laat de volgende distributie zien: גם ,גם אשר ,וגם אם 
 moet verondersteld worden een hoge positie גם Het element .כי
te hebben binnen cp, daar het in alle vindplaatsen voorafgaat aan 
de andere c-elementen waarmee het in combinatie is geattesteerd. 
Hieruit volgt dat de woordvolgorde גם ל gevolgd door infinitief 

173 Zie halot p. 1371.
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te verwachten is, daar גם waarschijnlijk hoger in de cp gepositi-
oneerd is dan het element ל.

§6.1.9 Het partikel אך 

Het partikel אך (dat zowel een bijwoord alsook een voegwoord 
kan zijn) alleen, echter, maar komt ongeveer 120 keer voor in 
oudtestamentisch Hebreeuws, waarvan tweemaal in combina-
tie met een l-infinitief, in 2 Sam. 23:10; Ps 37:8. In deze passages 
heeft אך een bijwoordelijke functie, die in combinatie met de ל 
de betekenis alleen om te heeft. Op beide vindplaatsen gaat het 
partikel אך vooraf aan ל.

Het partikel אך moet, als voegwoord, verondersteld worden een 
c-element te zijn en de relatieve positie van dit element ten opzich-
te van andere c-elementen is derhalve potentieel van belang voor 
het onderzoek naar de plaatsing van het element ל binnen de cp. 
De distributie van אך in combinatie met andere elementen binnen 
cp, geeft het volgende beeld: אך אל ,אך כי ,אך אשר ,אך את ,אך אם.

Uit de relatieve positie van אך ten opzichte van het element את 
(nota accusativi) blijkt reeds, dat het element אך boven de positie 
van FocP danwel TopP geplaatst moet zijn, daar את in deze zin-
nen veelal een getopicaliseerd danwel gefocaliseerd object inleidt, 
zoals blijkt uit bijvoorbeeld Ex. 31:13.

(139) Ex. 31:13

…wróOmVvI;t y™AtOtV;bAv_tRa JK¶Aa

Neem wel steeds mijn sabbat in acht

In Ex. 21:21 bevindt zich een attestatie van אך אם gevolgd door een 
getopicaliseerde of gefocaliseerde adjunct pp.

(140) Ex. 21:21

dóOmSoÅy Mˆy™Amwøy wñøa Mwöøy_MIa JK¶Aa

Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft…
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Uit deze zin blijkt, dat zowel אך als אם hoger dan getopicaliseerde 
of gefocaliseerde xp zijn geplaatst.

Het element אך komt slechts eenmaal voor in combinatie met 
het c-element אשר, waarbij אשר volgt op אך. Uitgaande van de 
positie van wh-constituenten, waar אשר een voorbeeld van is, in 
[Spec, FocP], is dit in lijn met de relatieve positie van אך ten op-
zichte van getopicaliseerde danwel gefocaliseerde xp. 

Het c-element אך is hoger in de cp gepositioneerd dan het 
element ל en neemt, gezien zijn positie ten opzicht van TopP en 
FocP, een plaats hoog in de cp in. Dit maakt dat de volgorde van 
 verder versterkt door de relatieve positie van) ל gevolgd door אך
 en in אשר ten opzichte van TopP en FocP zoals zichtbaar in אך
getopicaliseerde xp) ook de te verwachten volgorde is, waarbij 
beide elementen binnen de cp zijn gepositioneerd.

Tot slot kan de combinatie van אך met het prohibitief partikel 
-bin אך in 1 Sam. 12:20 ons informatie geven over de positie van אל
nen de cp, daar het partikel אל niet anders dan als x0 van ForceP, 
direct volgend op אך in [Spec, ForceP] kan worden beschouwd.174

(141) 1 Sam. 12:20

hYÎwh◊y yâérSjAaEm ‹…wr…w‹sD;t_lAa JK#Aa

…zolang u de Heer maar trouw blijft.

Dit syntagma van אך gevolgd door אל versterkt de aanname dat 
.in een van de hoogste xp binnen cp gepositioneerd moet zijn אך

§6.1.10 Het vraagpartikel ה 

Het vraagpartikel ה is 7 keer direct voorafgaand aan een l-infinitief 
geattesteerd: Ex. 2:14, Recht. 14:15, Jes. 58:5; Ezech. 20:3; 38:132, Job 
6:26. Ik geef in onderstaande alinea’s aan, waarom het vraagparti-
kel mijns inziens echter in geen van deze passages als onderdeel 
van de infinitiefzin beschouwd kan worden, en ik zal daarvoor 
exemplarisch de passage uit Job behandelen.

174 Zie Rizzi (1997, 2001) en Benincà (2001) voor de functies van ForceP.
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Job 6:26 dient hier opgenomen te worden, daar het vraagparti-
kel ה met het matrix werkwoord een eenheid vormt, terwijl de in-
finitiefzin een getopicaliseerd element in de hoofdzin is. Hierdoor 
staat de hele infinitiefzin als het ware tussen het vraagpartikel en 
het predicaat uit de hoofdzin in. Het vraagpartikel kan derhalve 
niet als onderdeel van de infinitiefzin beschouwd worden.

(142) Job 6:26

…wbOvVjA;t MyI;lIm jAkwøhVlAh

Nemen jullie me mijn woorden kwalijk?

Een meer letterlijke vertaling, die ook het Hebreeuws meer recht 
doet dan die in nbv, zou zijn: zijn jullie van mening woorden af te 
keuren? Hierbij behoren het vraagpartikel en het martrix predicaat 
 in zijn להכח מלים ,tot de hoofdzin, terwijl de infinitiefzin תחשבו
geheel getopicaliseerd is.

In bovenstaande verzen uit Exodus, Rechters en Ezechiël is de 
infinitief eveneens getopicaliseerd in TopP dan wel gefocaliseerd 
in FocP in de cp van de hoofdzin. Ook in die gevallen is het vraag-
partikel geen onderdeel van de infinitiefzin, maar van de hoofdzin.

In de passage uit Jesaja is de syntaxis van een ander type. Waar-
schijnlijk is hier sprake van een zin met een null expletive en een 
null copula.

(143) Jes. 58:5

wøvaør NOm◊gAaV;k POkDlSh wøvVpÅn M∂dDa twø…nAo Mwøy …whérDjVbRa Mwøx h‰yVhIy h‰zDkSh

…dat iemand het hoofd buigt als een riet?

De nbv vertaalt hier met liqtol, maar dit is niet noodzakelijk en 
dus niet wenselijk. Opvallend is de vertaling die de esv biedt: Is 
it to bow down his head like a reed. Hierin wordt (impliciet) het 
individuele vraagpartikel tot een complete zin met null expletive 
en null copula, namelijk is it. Mijns inziens is dat een correcte 
weergave van de Hebreeuwse syntaxis.

Er moet geconcludeerd worden dat het vraagpartikel ה in com-
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binatie met een l-infinitief niet is geattesteerd, ondanks dat dit in 
de teksten wel het geval lijkt te zijn. Zoals ik nog zal beschrijven 
in §6.3 zal dit van invloed zijn op de te veronderstellen interne 
structuur van cp in ingebedde infinitiefzinnen.

§6.1.11 Het partikel יש 

Het partikel יש betekent zoveel als er bestaat, er is. Het is 129 keer 
geattesteerd in het oudtestamentisch Hebreeuws. Hiervan behelst 
een tweetal vindplaatsen een combinatie met een l-infinitief. Even-
als bij het vraagpartikel ה zal echter blijken, dat ook het partikel 
 geen onderdeel van de infinitiefzin, maar veeleer onderdeel יש
van de hoofdzin is.

In 2 Kronieken 25:9 is duidelijk sprake van twee zinnen, waarbij 
de infinitief geen deel uitmaakt van de zin met יש.

(144) 2 Kron. 25:9

:hRΩzIm hE;b√rAh ÔKVl tRtDl hÎwhyAl v´y

Het ligt in de macht van de Heer om u meer dan schade-
loos te stellen.

In 2 Kon 4:13 is ook sprake van een tweetal zinnen, al lijkt dit op 
het eerste gezicht niet het geval te zijn.

(145) 2 Kon 4:13

aDbD…xAh rAc_lRa wøa JKRlR;mAh_lRa JKDl_rR;bådVl vEySh JKDl twøcSoAl hRm

Wat is er om voor jou te doen? Is het om voor jou te spre-
ken tot de koning of tot de overste van het leger?175

Het probleem dat zich hier voordoet, is dat van het zogenaamde 
null expletive, een vorm van dummy subject dat we in het Ne-
derlands kennen in de vorm van er of het, in bijvoorbeeld de zin 

175 Ik heb hier niet de vertaling van nbv opgenomen, daar deze de syntaxis 
geheel en al wijzigt.
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het regent. Uitgaande van het feit dat alle zinnen een tp met epp 
feature en dús een onderwerp moeten hebben, is er sprake van óf 
een lexicaal onderwerp of van een expletief. Die laatste kunnen 
een zogenaamde null spellout hebben en dus op het niveau van 
phonetic form ‘onzichtbaar’ zijn, wat niet wil zeggen dat ze op 
syntactisch niveau niet bestaan.

Voor bovenstaande passage uit 2 Kon 4:13 betekent dit, dat de 
korte tekst היש een volledige zin is met een null expletive het en 
een predicaat is. Dit leidt tot een syntactische analyse, waarbij de 
infinitiefzin als een reguliere control infinitive geïnterpreteerd kan 
en moet worden.

Een goed voorbeeld van een null expletive en een null copula is 
geattesteerd in Rechters. Het betreft een zeer korte zin die slechts 
uit het vraagpartikel ה en de negatie לא lijkt te bestaan. Deze kun-
nen niet als onderdeel van de hoofdzin קראתם לנו gezien worden, 
daar הלא dan in die zin voorop geplaatst had moeten staan, en 
derhalve moet הלא als een zelfstandige zin beschouwd worden.

(146) Rechters 14:15

:aølSh …wnDl MRta∂rVq …wnEv√rÎyVlAh

Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedel-
staf te brengen?

De vertaling van nbv geeft hiervan, zo blijkt, niets weer en daar-
mee laat nbv een hele zin weg uit zijn vertaling die in de He-
breeuwse brontekst wel aanwezig is, namelijk הלא, die met is het 
niet? te vertalen is. De twee zinnen samen zijn dus beide als vraag-
zin te interpreteren en te vertalen als Jullie hebben ons geroepen 
met het doel ons tot armoede te brengen? Is het niet?

Op basis van bovenstaande analyses van vindplaatsen, moet 
geconcludeerd worden dat het partikel יש niet in een zin met l-
infinitief is geattesteerd.

§6.1.12 Het partikel כמו 

Het partikel כמו is een nevenschikkend voegwoord met de bete-
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kenis alsof. Het is 126 keer geattesteerd in de Hebreeuwse Bijbel, 
waarvan eenmaal in combinatie met een l-infinitief in het boek 
Habakuk.

(147) Hab 3:14

:rD;tVsI;mA;b yInDo lOkTaRl_wømV;k MDtUxyIlSo

… het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te 
verslinden.

De zin die hier door nbv wordt vertaald met het doet ze plezier, is 
feitelijk een nominale zin die bestaat uit één woord, עליצותם hun 
vreugde. Er dienen mijns inziens zich twee mogelijk syntactische 
analyses aan voor deze passage. De eerste behelst een nominale zin 
met een null copula en een null expletive, die vertaald wordt met 
het is hun vreugde. In de tweede analyse is עליצותם onderwerp van 
een zin met null copula, waarbij כמו לאכל עני במסתר het nominale 
predicaat vormt. Deze leidt tot de volgende werkvertaling: Hun 
vreugde is als het verslinden van een arme in het geniep. De eerste 
analyse levert een goed resultaat op voor de eerste zin, maar laat 
vervolgens de tweede, overgebleven zin עליצתם כמו לאכל עני במסתר  
onbepaald. De tweede analyse, waarin beide zinnen syntactisch 
goed verklaard kunnen worden, verdient dus de voorkeur. Hierin 
functioneert de vorm לאכל echter niet als werkwoord, maar als 
nominale vorm; het betreft een gesubstantiveerde infinitief.

De l-infinitief als werkwoordelijke vorm met de functie van 
doelinfinitief voorafgegaan door כמו is, zo moet geconcludeerd 
worden, niet geattesteerd in Bijbels Hebreeuws.

§6.1.13 Het adverbium תמיד 

Het bijwoord תמיד komt eenmaal voor in combinatie met een l-
infinitief, althans zo lijkt het in Habakuk 1:17.

(148) Hab 1:17

:lwømVjÅy aøl MIywø…g gOrShAl dyImDt◊w wøm√rRj qyîrÎy NE;k lAoAh
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Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogen-
loos volken blijven vermoorden?

De hierboven opgenomen nbv laat weinig over van de Hebreeuw-
se brontekst. Ik stel voor de woordgroep ותמיד te interpreteren 
als onderdeel van de zin לא יחמול. De infinitiefzin is, in zijn ge-
heel, getopicaliseerd en bevindt zich in de cp van de hoofdzin 
 van de infinitief niet als ל Dit leidt er toe, dat de .ותמיד לא יחמול
finaal maar als causaal moet worden geïnterpreteerd. Zodoende 
ontstaat een werkvertaling van dit vers, die ongeveer als volgt zal 
moeten luiden: en continu, door volkeren uit te moorden, geen 
mededogen toont.

Voor het onderzoek naar de positie van de ל binnen de cp, 
geeft het bijwoord תמיד ons derhalve geen verdere informatie, 
daar de enige schijnbare vindplaats van תמיד in een infinitiefzin, 
na analyse van de tekst, onderdeel blijkt te zijn van de hoofdzin.

§6.2 De cp in infinitiefzinnen

In §6.1 zijn de verschillende elementen behandeld die in combinac-
tie met ל zijn geattesteerd. In §6.3 zal op basis hiervan de positie 
van ל binnen de interne structuur van de infinitiefzin bepaald wor-
den. Dit laatste is echter niet mogelijk, voordat is beschreven, wat 
de projecties zijn die binnen cp aanwezig zijn in een infinitiefzin 
met control syntax. Deze vraag moet derhalve eerst beantwoord 
worden, en daarvoor dient deze paragraaf.

In Figuur 6 op pagina 172 werd reeds de zogenaamde split cp 
weergegeven, zoals deze thans op basis van onderzoek van onder 
andere Rizzi (1997, 2001) en Benincà (2001) wordt verondersteld 
te zijn. Deze interne structuur van cp heeft alle daarin weergege-
ven projecties in zinnen met een persoonsvorm. Het is echter niet 
plausibel te veronderstellen dat complementszinnen eveneens een 
dusdanig aantal projecties binnen de cp projecteren. De redenen 
hiervoor zijn waarschijnlijk te zoeken in de nauwe band tussen 
het predicaat uit de hoofdzin en de lijdendvoorwerpzin, waarbij 
een groot aantal projecties binnen cp deze syntactische band 



210

blokkeren. Voor de details van de argumentatie verwijs ik naar 
het derde hoofdstuk in Van Gelderen (2004).

In Van Gelderen (2004) wordt, mijns inziens overtuigend, aan-
getoond dat de split cp, zoals deze wél voor onafhankelijk zinnen 
met een persoonsvorm verondersteld worden, niet aanwezig is 
in ingebedde complementszinnen. Dit geldt vanzelfsprekend ook 
voor finale bijzinnen met een infinitief. Van Gelderen (2004) be-
schrijft in hoofdstuk 3 empirische data, waaronder exceptional 
case marking (ecm), het ontbreken van TopP danwel FocP in 
lijdendvoorwerpzinnen met infinitief en het ontbreken van meer-
dere voegwoorden in lijdendvoorwerpzinnen met infinitief. Voor 
hedendaags Engels concludeert Gelders (2004, 50) dat er slechts 
één xp binnen cp geprojecteerd wordt in lijdendvoorwerpzinnen 
met infinitief, terwijl in het Nederlands de cp in dit type zin wel 
een tweede xp projecteert in de cp. Evenals in het hedendaags 
Engels is TopP (en FocP) niet beschikbaar in (finiete) comple-
mentszinnen zoals duidelijk wordt uit (149).

(149) a) *Ik geloof dat jouw boek ze waarderen.
b) *Ik geloof jouw boek dat ze waarderen.
c) Ik geloof dat ze jouw boek waarderen.

In het Nederlands is echter wel een tweede voegwoord mogelijk 
in dit type zin, zoals blijkt uit (150).

(150) Ik weet niet wie of dat gedaan heeft.

Voor het hedendaags Nederlands is er een duidelijk verschil tussen 
de xp die binnen cp van de ingebedde zin worden geprojecteerd 
afhankelijk van het type predicaat (factitief versus non-factitief) 
in de hoofdzin, maar deze details zijn niet van belang voor het 
onderzoek naar de Hebreeuwse cp in ingebedde zinnen.176

Tot slot is het van belang op te merken dat Van Gelderen (2004, 
50) stelt, dat de c in geval van een infiniete bijzin een feature [+fu-
ture] heeft, om de finaliteit van dit type zin te markeren.

Met betrekking tot klassiek Hebreeuws kunnen wij conclude-

176 Zie Van Gelderen (2004, 48–50) voor de details.
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ren dat er geen sprake kan zijn van een non-split cp zoals Van Gel-
deren (2004) deze veronderstelt aanwezig te zijn in hedendaags 
Engels. Dit blijkt uit het feit dat er, in klassiek Hebreeuws, naast 
de ל andere c elementen voorkomen in de geattesteerde infiniete 
bijzinnen. Dit betreft elementen die zowel hoger als lager in de 
cp gepositioneerd lijken te zijn.

Mijn voorlopige hypothese is dan ook, dat de cp in infiniete bij-
zinnen in klassiek Hebreeuws naast ForceP ook FinP projecteert. 
In [Spec, ForceP] worden zinsoverstijgende elementen zoals de 
exclamatieve elementen (discourse markers) גם en אך, en (emfa-
tisch) gebruikte כי אם gepositioneerd. In [Spec, FinP] worden de 
adverbia בעבור ,מען en בלתי geplaatst.

§6.3 De CP in zinnen met finale infinitief in klassiek 
Hebreeuws

Na de analyse van de partikels in §6.1 die in combinatie met de 
l-infinitief in klassiek Hebreeuws voorkomen, en de beschrijving 
van de cp van lijdendvoorwerpzinnen met infinitief in klassiek 
Hebreeuws in §6.2, kan nu een uitspraak worden gedaan over de 
exacte positie van zowel de ל alsmede van de elementen die tussen 
de ל en de infinitief in gepositioneerd kunnen zijn.

Op basis van het ontbreken van vindplaatsen van getopica-
liseerde danwel gefocaliseerde xp en van het ontbreken van het 
vraagpartikel ה in ingebedde infinitiefzinnen, moet geconcludeerd 
worden dat de xp IntP, FocP, TopP niet geprojecteerd worden 
in de cp van dit type zin. Ook voor klassiek Hebreeuws moet 
derhalve geconcludeerd worden, dat de cp slechts een beperkte 
aantal xp projecteert, namelijk ForceP en FinP.

Voorafgaand aan de ל zijn de volgende elementen geattesteerd:

גם .1
כי אם .2
אך .3

We konden met betrekking tot deze elementen constateren dat 
deze een zeer hoge positie in de cp moeten hebben. Dit zou in 
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de split cp van Rizzi [Spec, ForceP] kunnen zijn, de specifier 
positie van een xp die wel geprojecteerd wordt in de cp van in-
gebedde infinitiefzinnen en waarin op de x0 positie het element 
.zich bevindt ל

De elementen die tussen ל en de infinitief geplaatst kunnen 
worden zijn:

בלתי .1
בעבור .2
מען .3

Deze elementen moeten in [Spec, FinP] gepositioneerd zijn.
De resultaten van het deelonderzoek naar de distributie van 

de combinaties van elementen met ל zoals beschreven in §6.1 en 
§6.2 worden weergegeven in Figuur 12 op pagina 213. Hierin is 
een tweetal functionele projecties binnen cp gesitueerd, namelijk 
ForceP en FinP. Het element ל wordt daarin als hoofd van ForceP 
gezien, terwijl de bijwoordelijke elementen in de specifier posities 
ForceP en FinP gepositioneerd zijn.

§6.4 De positie van de infinitivus constructus in de zin

In deze paragraaf zal ik een (voorlopig) antwoord formuleren 
op de vraag naar de positie van de l-infinitief in zijn standaard 
syntactische functie als infinitivus constructus voorafgegaan door 
 namelijk die van control infinitive. Deze syntaxis is welbekend ,ל
uit hedendaagse constructies zoals de Nederlandse infinitiefzin-
nen met (om) te. Naar dit type infinitief en de syntaxis ervan is 
veel onderzoek gedaan en in taalkundige literatuur is men tot een 
aantal conclusies gekomen die ik ik hier zal overnemen. Ik zal niet 
op de technisch taalkundige details van het onderzoek ingaan, 
omdat dit voor het onderzoek naar de liqtol niet relevant is, maar 
focussen op de betekenis van de resultaten van dit onderzoek voor 
het syntactisch onderzoek naar deze liqtol.

Martin (2001) toont aan dat de feature matrices van verschil-
lende typen infinitief onderling verschillen. Voortbouwend op 
Stowel (1982) en Bošković (1997) stelt Martin (2001) dat, in te-
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genstelling tot zogenaamde raising infinitives, control infinitives 
een feature matrix [+tense][-finite] hebben. Daarnaast stelt hij, 
dat de casus die met het null subject pro is verbonden, mogelijk 
is bij een predicaat met de feature matrix [+tense][-finite], maar 
niet bij de feature matrix [+tense][+finite] van finiete predicaten 
of bij de feature matrix [-tense][-finite] raising infinitives.

Dit leidt tot een belangrijke conclusie. Indien namelijk de con-
trol infinitive wél gemarkeerd is met een werkwoordelijke tijd, dan 
moet deze gecontroleerd worden in tp. Dit betekent dat control 
infinitives dus naar tp moeten bewegen en daar als hoofd van tp 
op de t0 positie te situeren zijn. Dit wordt weergegeven in Figuur 
13 op pagina 214.

Voorlopig kan derhalve geconcludeerd worden dat de infini-
tivus constructus voorafgegaan door ל in de functie van control 
infinitive in tp gesitueerd moet worden en wel als hoofd van deze 
op t0.

FORCEP

FORCE0

FORCE'SPEC

כי אם
אך

כמו
כי ל

FINP

FIN'SPEC

FIN0 TP

בעבור
מען

בלתי

Figuur 12 De split Cp van ingebedde infinitiefzinnen.
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§6.5 De categoriale status van ל en van de infinitivus 
constructus

§6.5.1 De categoriale status van ל 

De volgende vraag die hier beantwoord moet worden, is die naar 
de categoriale status van het element ל, wanneer die voorafgaat 
aan de infinitivus constructus in de functie van control infinitive. 
Hoewel deze status impliciet reeds in §6.1–§6.3 is beantwoord, is 
het goed dit hier te expliciteren.

In hedendaagse taalkundig onderzoek wordt onderscheid ge-
maakt tussen zogenaamde substantive categories. Hiertoe behoren 
categorieën als zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel, 
bijvoegelijk naamwoord en bijwoord. Deze worden met een tech-
nische term ook contentives, content words genoemd. Daarnaast 
is er een tweede categorie van zogenaamde functors, een func-
tionele categorie. Hieronder vallen kwantoren, determinatoren, 
voornaamwoorden, hulpwerkwoorden en voegwoorden. Daarnaast 
wordt het infinitivale to, zu, de, di ook als een functionele cate-
gorie gezien.

CP

C

C'SPEC

TP

T

T'SPEC

VP

V

V'SPEC

XP
INF

INF

Figuur 13 Vp naar Tp van de control infinitive.
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Ik zal voor het onderzoek naar de (klassiek) Hebreeuwse ל 
ook veronderstellen dat dit element eveneens een functionele 
categorie betreft. Dit temeer daar er geen aanwijzingen zijn, dat 
dit element andere morfosyntactische eigenschappen heeft dan 
het infinitivaal voegwoord dan wel non-finite tense markers in 
andere onderzochte talen.

§6.5.2 De categoriale status van de infinitivus constructus

Over de status van de infinitivus constructus voorafgegaan door ל 
als control infinitive en dus als werkwoordelijke vorm kan ik kort 
zijn: deze kan niet anders dan het hoofd van tp zijn. Het betreft 
dus een x0 categorie en als hoofd van tp moet dit t0 zijn. Ook 
dit betreft niets anders dan een expliciteren van hetgeen in §6.4 
reeds uit de analyse van de morfosyntactische eigenschappen van 
de control infinitive, ook in de vorm van de klassiek Hebreeuwse 
l-infinitief met control syntax, is gebleken.

§6.6 Spirantisatie van de tweede radicaal

De sterke morfosyntactische eenheid die de klassiek Hebreeuwse 
l-infinitief vormt, dat wil zeggen de sterke syntactische band die 
tussen de ל en de erop volgende infinitief werd ervaren, blijkt 
ook uit de spirantiseringspatronen van de tweede radicaal van de 
werkwoordstam, wanneer dit een consonant uit de zogenaamde 
bgdkpt-groep betreft. In gkc §45 g wordt het als volgt verwoord:

The blending of the ל with the Inf. constr. into a sin-
gle grammatical form seems to be indicated by the 
firmly closed syllable…hence also liq-tol

In gkc wordt slechts een beperkt aantal voorbeelden gegeven en 
wordt er bovendien afgezien van het geven van aantallen. Op basis 
van eigen onderzoek kom ik tot de volgende gegevens.

De groep infinitivi constructi van werkwoordelijke stammen 
waarbij de tweede radicaal tot de bgdkpt-groep behoort én de 
eerste radicaal geen laryngaal is, betreft een totaal van 85 vind-
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plaatsen. Hiervan zijn er 77 infinitieven met een voorafgaande ל, 
7 met een voorafgaande ב, en 1 met een voorafgaande כ. Van de 
vormen met een voorafgaande ל hebben 66 attestaties een dagesj 
lene in de tweede radicaal en 11 hebben geen dagesj in de tweede 
radicaal. Deze dagesj lene duidt erop dat de eerste syllabe van 
deze werkwoordelijke vorm als een gesloten lettergreep werd ge-
zien. Het element ל is onderdeel van deze lettergreep en derhalve 
kan hieruit geconcludeerd worden, dat de syntactische eenheid 
tussen dit element en de eerste radicaal van de infinitief sterk 
moet zijn geweest. Het aantal van 66 betreft immers 86% van het 
totaal, tegen de 14%, namelijk 11 attestaties, waarbij geen dagesj 
wordt geschreven. Hoewel het absolute aantal bijzonder klein is, 

FORCEP

FORCE0

FORCE'SPEC

כי אם
אך

כמו
כי ל

FINP

FIN'SPEC

FIN0 TP

בעבור
מען

בלתי

T'SPEC

T0 …
INFINITIEF

Figuur 14 De Cp en Tp van de ingebedde infinitiefzinnen.
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is het opvallend dat, in het geval van een infinitief voorafgegaan 
door een ב of een כ, de verhoudingen geheel anders zijn. Van de 
8 vindplaatsen heeft slechts 1 een dagesj, terwijl in de overige 7 
geen dagesj aanwezig is. Hieruit kunnen wij, met gkc, voorzich-
tig concluderen, dat de syntactische eenheid tussen de ב of כ en 
de infinitivus constructus als minder sterk werd ervaren dan die 
tussen de ל en deze infinitief.

§6.7 Conclusies

De conclusies met betrekking tot de posities van het element ל, de 
bijwoordelijke elementen die in combinatie met deze ל zijn geat-
testeerd, en de positie van de infinitivus constructus zelf worden 
weergegeven in Figuur 14. Die figuur completeert de conclusies 
die reeds in Figuur 12 op pagina 213 werden gepresenteerd met 
de conclusies uit §6.5.

De belangrijkste elementen hieruit zijn de volgende. Ten eerste 
is gebleken dat het element ל geen prepositie is maar een func-
tioneel element, dat hoog in de cp is gepositioneerd. Ten tweede 
is gebleken dat de cp van ingebedde infinitiefzinnen slechts twee 
xp behelst, ForceP en FinP, die beide bijwoordelijke elementen 
in hun specifier positie kunnen hebben in combinatie met het ele-
ment ל als hoofd van ForceP. Ten derde is gebleken dat de infini-
tivus constructus met de syntactische functie van control infinitive 
wel degelijke een tense feature heeft en dat deze werkwoordelijke 
vorm derhalve vanuit vp naar tp moet bewegen om daar de tense 
features te controleren. De infinitief staat derhalve als t0 in tp.





219

I I I  D e  l i q t o l  i n 
K r o n i e k e n

§7 Inleiding

De werkwoordelijke vorm die in dit onderzoek met de naam li-
qtol is gedoopt, is in (1) en (3) in het begin van dit boek reeds 
kort geïntroduceerd. Zoals daar is gebleken, is de vorm van deze 
liqtol gelijk aan die van de standaard infinitivus constructus voor-
afgegaan door ל. De liqtol heeft echter, zo bleek ook uit genoemde 
voorbeelden, een geheel andere syntaxis en semantiek dan de 
infinitivus constructus voorafgegaan door ל met de functie van 
control infinitive. Voordat de verschillende vindplaatsen van deze 
werkwoordelijke vorm in het Hebreeuws van het boek Kronieken 
behandeld kunnen worden, is het derhalve noodzakelijk eerst de 
criteria te beschrijven, op basis waarvan de liqtol onderscheiden 
kan worden van andere vormen van l-infinitief, met name van de 
doelinfinitief in de context van control syntax. Ik zal dit doen door 
eerst te beschrijven wat de kenmerken zijn van de control infinitive.

In de paragrafen §5.6 en §5.7 zijn de technische details van 
control syntax en de zogenaamde null subjects behandeld en ik zal 
hier derhalve volstaan met het formuleren van een criterialijst op 
basis waarvan eenvoudig bepaald kan worden, of een infinitief al 
dan niet als control infinitive gezien kan worden.

1. Er moet een hoofdzin aanwezig zijn waarbij de in-
finitiefzin een complement of adjunct is;

2. de hoofdzin moet een control predicate hebben;
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3. behalve de elementen מען ,בעבור en בלתי kan er 
niets tussen de infinitief en ל gepositioneerd zijn;

4. behalve het voegwoord ו kan er geen enkel element 
aan de ל vooraf gaan;

5. een voegwoord ו kan alleen aan een gecoördineerde 
infinitief voorafgaan en derhalve alleen voorkomen 
bij een op een eerste volgende control infinitief vol-
gende infinitief;177

6. de infinitief kan niet genegeerd worden door אין 
of לא.

Een voorbeeld van een control predicate is het werkwoord צוה be-
velen. Dit wordt in klassiek Hebreeuws vele malen gebruikt met 
een infinitiefzin als complement. Ik geef hier een voorbeeld uit 
het boek Exodus.

(151) Ex. 35:1

:MDtOa tOcSoAl hDwh◊y hD…wIx_rRvSa MyîrDb√;dAh hR;lEa

‘De HEER heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen 
voor hem te maken.’

In (151) wordt duidelijk dat de infinitiefzin, לעשת אתם, het comple-
ment is van de hoofdzin. Deze hoofdzin heeft een predicaat, dat 
ook als control predicate dienst kan doen. Dit is het werkwoord 
.bevelen צוה

Als voorbeeld van een zin met liqtol neem ik hier een vers op 
uit 2 Kronieken.

(152) 2 Kron. 19:2

rOzVoAl oDv∂rDlSh fDpDvwøh◊y JKRlR;mAh_lRa rRmaø¥yÅw

… en zei tegen hem: “U vond het nodig degenen die de 
heer afwijzen te helpen…”

177 In concreto betekent dit dat er na een eerste infinitiefzin bij een hoofdzin, 
nog één of meerdere infinitivale complementen volgen die met het voegwoord 
 .beginnen ו
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In dit tweede voorbeeld is sprake van een tweetal zinnen. Het 
zijn echter twee hoofdzinnen. Er is geen sprake van een hoofdzin 
die een infinitiefzin, hier הלרשע לעזר, als complement heeft. De 
eerste zin, ויאמר אל המלך יהושפט en toen sprak hij tot koning Jeho-
saphat, is een hoofdzin die de directe rede inleidt. De infinitiefzin 
is de eerste zin in deze directe rede. Er kan hier dus geen sprake 
zijn van control syntax. Dit blijkt overigens ook uit het feit dat het 
lijdend voorwerp van de infinitief is getopicaliseerd. Deze staat 
namelijk onmiddellijk na het vraagpartikel ה en vóór de infinitief, 
iets dat bij een control infinitive met ל in klassiek Hebreeuws niet 
mogelijk is.

In deze paragraaf zal ik alle passages met liqtol in het boek 
Kronieken beschrijven en analyseren. Zoals bij de analyse van elke 
passage zal blijken, kan in geen van de opgenomen infinitiefzinnen 
sprake zijn van een standaard gebruik van de l-infinitief, namelijk 
die van een control infinitive.

Om een zo volledige mogelijke context te bieden van de syn-
taxis van de desbetreffende zinnen met liqtol, zal ik eveneens de 
syntactische context van de liqtol opnemen en hierbij ook de nbv 
weergeven.

Ook zal ik de in de versiones geboden vertalingen opnemen, 
daar deze van belang kunnen zijn in de weging van de door mij 
geboden interpretatie van de betreffende werkwoordsvormen als 
liqtol. In dit kader zal ik de Septuaginta, de Targum, de Peshitta en 
de Vulgaat opnemen, om deze te vergelijken met mijn interpretatie 
en vertaling van de Hebreeuwse tekst met liqtol.

Tot slot moet hier, voorafgaand aan de analyses, nog opgemerkt 
worden, dat, op één na, alle verzen waarin een liqtol is geattesteerd, 
tot het eigen materiaal van de het boek Kronieken behoren. Al-
leen de liqtol in 2 Kronieken 33:6 komt ook voor in de parallelle 
passage in 2 Koningen 21:6. In dit geval betreft het een l-infinitief 
die voorafgegaan wordt door een zogenaamde adverbiale per-
soonsvorm in de hifil stamformatie. Hoewel deze l-infinitief met 
zekerheid als een liqtol gezien moet worden, betreft het desalniet-
temin een specifiek type constructie, dat ook in 2 Koningen 2:10; 
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10:30 is geattesteerd, maar ook in andere passages doorheen het 
Oude Testament.178

Op basis van de distributie van de liqtol in Kronieken, meen ik 
te kunnen stellen, dat dit fenomeen een typerend aspect is van de 
syntaxis van auteur of auteurs van het boek Kronieken. Dit kan 
echter betekenen, dat er sprake is van een syntactisch fenomeen, 
waarvoor de talige variabele niet zozeer een stilistisch aspect is 
van een of meer auteurs die verantwoordelijk zijn voor de pro-
ductie van het boek Kronieken, maar veeleer een sociolinguïstisch 
fenomeen, dat met een bepaald linguïstisch milieu of met een 
specifiek tijdvak in de ontwikkeling van het klassiek Hebreeuws 
verbonden moet worden. Het kan, met andere woorden, behoren 
tot het taaleigen van de auteurs van Kronieken, maar het beperkt 
zich niet per se tot het taaleigen van alleen déze auteurs.

Daar mijn onderzoek geen sociolinguïstische methode han-
teert, maar veeleer op syntactisch niveau een taalverandering wil 
verklaren, laat ik deze vragen echter voor verder onderzoek en 
beperk ik mij tot de constatering, dat alle attestaties (met uitzon-
dering van één vindplaats in de context van een specifiek type 
syntaxis) van de liqtol in het boek Kronieken zich beperken tot 
dat deel van het boek dat geen parallel heeft in de boeken Samuel 
of Koningen. Daarmee kan wel verondersteld worden, dat deze 
werkwoordelijke vorm tot het zogenaamde taaleigen van het He-
breeuws van het boek Kronieken behoort, hoe en op welk niveau 
dit taaleigen dan ook taalkundig gedefinieerd zou moeten worden. 
Dit impliceert echter niet, dat deze werkwoordelijke vorm niet 
óók tot het taaleigen van andere boeken en teksten kan behoren 

178 Behalve de vindplaatsen in het boek Kronieken die in §8 behandeld zullen 
worden en de hier reeds genoemde twee attestaties uit het boek Koningen, is dit 
syntagma in het Oude Testament in de volgende 9 verzen geattesteerd: Recht. 
15:14; 1 Sam. 1:12; Jer. 1:12; 16:12; Joel 2:20; Ps. 78:38; Ezra 10:13. Buiten Kronieken 
zijn er 9 vindplaatsen van dit syntagma.
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— en zoals we nog zullen zien, blijkt dat ook teksten in Qumran 
Hebreeuws deze vorm intensief gebruiken.

§8 Analyses en werkvertalingen

§8.1 1 Kronieken 5:1

In 1 Kronieken 5:1 is een l-infinitief van de stam יחש hit. geattes-
teerd. Dit werkwoord komt twintig keer voor in de Hebreeuwse 
bijbel, waarvan vijftien keer in het boek Kronieken, driemaal in 
Ezra en tweemaal in Nehemia. Hoewel de semantiek van deze 
werkwoordelijke stam verre van eenvoudig is, speelt deze in het 
onderzoek naar de syntaxis van deze passage geen rol. Ik verwijs 
derhalve naar de desbetreffende passage over dit werkwoord in 
Beentjes (1999) voor de betekenis van dit werkwoord binnen het 
boek Kronieken.

(153) 1 Kron. 5:1

hÎnV;tˆn wyIbDa yEo…wx◊y wølV;lAjVb…w rwøkV;bAh a…wh yI;k lEa∂rVcˆy_rwøkV;b NEb…wa√r y´nVb…w
:h∂rOkV;bAl cEjÅyVtIhVl aøl◊w lEa∂rVcˆy_NR;b PEswøy yEnVbIl wøt∂rOkV;b

Zonen van Ruben, de oudste zoon van Israël – Ruben 
was de oudste zoon, maar omdat hij zijn vaders bed had 
ontwijd, ging zijn eerstgeboorterecht over op de nakome-
lingen van Israëls zoon Jozef, hoewel deze niet als eerstge-
borene staat ingeschreven.

§8.1.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De zin voorafgaande aan de infinitiefzin, נתנה בכרתו לבני יוסף בן 
 kan niet als hoofdzin dienen voor de infinitiefzin. Het ,ישראל
predicaat van deze zin, het werkwoord נתן nifal, heeft al twee 
argumenten, de np בכרתו en de pp לבני יוסף בן ישראל.

Indien deze zin niet als hoofdzin kan dienen, is er vanzelf-
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sprekend evenmin sprake van een control predicate, die immers 
in juist deze zin aanwezig zou moeten zijn. Control syntax is der-
halve uitgesloten.

Bovenstaande betekent dat het onderwerp van de infinitiefzin 
geen pro kan zijn, daar dit type null subject alleen mogelijk is in 
control clauses.

§8.1.2 Overige syntactische aspecten

De infinitiefzin heeft als hoofd van de cp het voegwoord ו. Zoals al 
eerder aangetoond, kan een control infinitive alleen voorafgegaan 
worden door ו, indien deze volgt op een direct voorafgaande zin 
met control infinitive die zelf object is van de hoofdzin met een 
control predicate. Daarvan is hier geen sprake en derhalve sluit het 
aanwezige voegwoord ו hier control syntax uit.

Daarnaast bevat de infinitiefzin bovendien de negatie לא. Deze 
negatie wordt echter nooit gebruikt om een l-infinitief met de 
functie van een control infinitive te negeren, maar is de standaard 
negatie bij persoonsvormen. Ook de aanwezigheid van deze ne-
gatie in de infinitiefzin, sluit een interpretatie met control syntax 
derhalve uit.

Tot slot kan hier nog opgemerkt worden, dat de zinnen die in 
dit vers voorafgaan aan de infinitiefzin, ertoe leiden dat de na-
tuurlijke, meest eenvoudig interpretatie van het onderwerp van 
de infinitiefzin die is, waarbij Ruben het onderwerp is van de in-
finitiefzin. Hij is het immers die niet in de genealogie opgenomen 
kan worden als eerstgeboren zoon, ondanks dat hij wel de oudste 
zoon is. Dit zal vanzelfsprekend van invloed zijn op de analyse 
van het type onderwerp in de infinitiefzin.

§8.1.3 Interpretatie

Uit de elementen die in voorgaande paragrafen werden behandeld, 
blijkt dat er geen sprake kan zijn van control syntax en dat er dus 
ook geen pro als onderwerp verondersteld kan worden. Wel werd 
duidelijk dat het veronderstelde onderwerp van de zin Ruben is. 
Dit maakt een null subject dat ook bij finiete zinnen gebruikelijk 
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is, namelijk pro, hier een goede kandidaat. Dit type null subject 
kan in een zin met liqtol ook voorkomen.

Wanneer we bovendien de vorm להתיחש ook als liqtol inter-
preteren, zijn er eveneens twee andere problemen opgelost. Ten 
eerste is het gebruik van het voegwoord ו geen probleem meer. En, 
ten tweede, kan zo de negatie לא ook verklaard worden. Deze kan 
immers in een zin met de liqtol ook worden gebruikt.

§8.1.4 Versiones

De Septuaginta kan hier wellicht ook enig licht werpen op de 
syntaxis van de infinitiefzin in de Hebreeuwse brontekst.

(154) 1 Kron. 5:1 Septuaginta

καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια

De Septuaginta vertaalt hier niet met een infinitief, maar met een 
een aoristus passief indicatief, derde persoon enkelvoud. Ook deze 
heeft een null subject, waarvoor de meest plausibele interpretatie 
pro is, met Ruben als antecedent.

(155) 1 Kron. 5:1 Targum

atwrwkbl Nbward ywnb asjytal ald

De Targum volgt de Hebreeuwse brontekst door te vertalen met 
de negatie לא gevolgd door een infinitivus constructus ithpaal van 
het werkwoord יחס.

De Peshitta parafraseert waardoor de infiniete constructie ge-
heel is komen te vervallen.

(156) 1 Kron. 5:1 Peshitta

 ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܬ̈ܪܝܗܘܢ ܐ̈ܬܝܢ ܒܘ̈ܪܟܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫ̈ܒܛܐ
ܕܐܝܣܪܝܠ

De Vulgaat vertaalt niet met een infinitief, maar kiest voor een 
persoonsvorm.
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(157) 1 Kron. 5:1 Vulgaat

et non est ille reputatus in primogenitum

De passieve constructie reputatus est vervangt de l-infinitief in 
de Hebreeuwse brontekst. Duidelijk is, dat de vorm להתיחש in 
de Vulgaat niet als infinitief is geïnterpreteerd.

§8.1.5 Werkvertaling

Uit zowel de analyse van de Hebreeuwse brontekst alsook uit 
de Septuaginta en de Vulgaat, blijkt dat de vorm להתיחש niet de 
functie van een control infinitive kan hebben.

Ik stel derhalve de volgende vertaling voor: En hij kon niet als 
eerstgeborene worden ingeschreven. De modaliteit, hier kunnen, 
is voor de syntaxis niet relevant en zou ook vervangen kunnen 
worden door een ander hulpwerkwoord.

§8.2 1 Kronieken 6:34

(158) 1 Kron. 6:34

lOkVl t®rOfV;qAh jA;b◊zIm_lAo◊w hDlwøoDh jA;b◊zIm_lAo MyîryIfVqAm wyÎnDb…w NOrShAaVw
dRbRo hRvOm hÎ…wIx rRvSa lOkV;k lEa∂rVcˆy_lAo rEÚpAkVl…w MyIv∂dƒ;qAh v®dOq tRkaRlVm

:MyIhølTaDh

Maar de uitvoering van de allerheiligste taken, het bren-
gen van offers op het brandofferaltaar en het reukofferal-
taar, was voorbehouden aan Aäron en zijn nakomelingen. 
Ook moesten zij voor Israël verzoening bewerken volgens 
de voorschriften van Mozes, de dienaar van God.

§8.2.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De infinitiefzin heeft het voegwoord ו als hoofd van de cp. Zo-
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als reeds eerder opgemerkt, kan een control infinitief alleen een 
voorafgaande ו hebben, indien het de tweede infinitief is, volgend 
op een eerste control infinitive. Dat is hier niet het geval. Het aan-
wezige voegwoord betekent derhalve, dat een interpretatie met 
control syntax hier niet mogelijk is.

Deze syntactische data leiden ertoe, dat het onderwerp in de 
infinitiefzin dus ook niet pro kan zijn, wat immers alleen moge-
lijk is in een infinitiefzin die als object van een control predicate 
in de hoofdzin fungeert.

§8.2.2 Overige syntactische aspecten

Hier zij nog kort opgemerkt, dat ik een interpretatie waarbij de 
eerste helft van vers 34, ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח 
 een gecoördineerd complement ,הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים
is van het passieve deelwoord, נתונים, in vers 33, niet voor moge-
lijk houd.

Vers 33 opent met de zin ואחיהם הלוים נתונים ל, en hun broeders 
de levieten waren gegeven (aangesteld) over…. Vers 34 opent ver-
volgens met een zin met een deelwoord ואהרן ובניו מקטירים, maar 
Aäron en zijn zonen offerden…. Deze zin met een verbaal gebruikt 
participium kan niet geïnterpreteerd worden als complement van 
 Een tweede, gecoördineerde complement had immers ook .נתונים
de vorm van een pp met ל moeten hebben, terwijl hier een werk-
woordelijke vorm, het participium wordt gebruikt.

§8.2.3 Interpretatie

Het is niet mogelijk de infinitiefzin in 1 Kronieken 6:34 als  com-
plement van een control predicate te lezen. Dit leidt ertoe, dat het 
onderwerp in deze infinitiefzin niet te interpreteren is als pro.

§8.2.4 Versiones

De Septuaginta volgt hier de Masoretische brontekst letterlijk door 
ook met een infinitief te vertalen.
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(159) 1 Kron. 6:34 Septuaginta

καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ Ισραηλ

De infinitief (presens medium) geeft ons met betrekking tot de 
brontekst van deze zin geen verdere informatie, daar deze de He-
breeuwse tekst letterlijk weerspiegelt.

De Targum geeft de volgende vertaling.

(160) 1 Kron. 6:34 Targum

ihd <h>ydbo hvm dyqpd hm lkk larcy lo arpklw

Ook hier volgt de Targum de Hebreeuwse brontekst op de voet 
en vertaalt letterlijk met een pael infinitivus constructus van het 
werkwoord כפר.
De Peshitta geeft het volgende beeld.

(161) 1 Kron. 6:34 Peshitta

 ܠܡܚܣܝܘ ܥܠ ܐܝܣܪܝ݁ܠ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܩܕ ܡܘܫܐ ܥ݂ܒܕܗ
ܕܡܪܝܐ

Peshitta vertaalt de Hebreeuwse vorm לכפר met een infinitivus 
constructus van het werkwoord ܚܣܬ boeten. Hoewel de Peshitta 
hierin de Hebreeuwse tekst volgt, is er ook een belangrijk verschil 
met deze laatste. In de Peshitta wordt namelijk het voegwoord 
-weggelaten. Juist hierdoor wordt dat mogelijk, wat in de He ו
breeuwse syntaxis geen optie is, namelijk control syntax en dus 
een doelinfinitief.

De Vulgaat vertaalt niet met een infinitief, maar kiest voor een 
persoonsvorm.

(162) 1 Kron. 6:34 Vulgaat

et ut precarentur pro Israhel iuxta omnia quae praecepit 
Moses servus Dei

De Vulgaat vertaalt met subjunctief imperfectum van het depo-
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nens precor, smeken, bidden en kiest daarmee voor een persoons-
vorm.

§8.2.5 Werkvertaling

Uit de analyse van de syntaxis van de Hebreeuwse brontekst blijkt, 
dat het niet mogelijk is om de vorm לכפר als infinitief te lezen. 
Van de versiones weerspiegelt alleen de Vulgaat deze analyse. De 
Septuaginta, de Targum en de Peshitta volgen de Hebreeuwse 
tekst in hun keuze voor een infinitief, waarbij de Peshitta een be-
langrijk element weglaat, namelijk het voegwoord aan het begin 
van de infinitiefzin.

De opgenomen vertaling van nbv interpreteert deze zin, mijns 
inziens terecht, met een modale persoonsvorm. Een werkverta-
ling voor de infinitiefzin kan zeer wel het voorstel van nbv volgen: 
en zij moesten voor Israël verzoening bewerken. Eveneens zou, als 
tweede optie, en daarmee de Vulgaat volgend, een subjunctief 
mogelijk zijn: opdat zij verzoening bewerkten voor Israël.

In beide gevallen wordt het onderwerp van de infinitiefzin 
geïnterpreteerd als pro en gecoïndiceerd met אהרן ובניו, daar deze 
np als antecedent dient van pro.

§8.3 1 Kronieken 9:25

(163) 1 Kron. 9:25

:hR;lEa_MIo tEo_lRa tEoEm MyImÎ¥yAh tAoVbIvVl awøbDl MRhyérVxAjV;b MRhyEjSaÅw

De wachtploegen werden gevormd door hun verwanten, 
die op geregelde tijden uit hun woonplaatsen kwamen om 
zeven dagen wacht te lopen.

§8.3.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Het vers in 1 Kronieken 9:25 begint met een np gevolgd door een 
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pp, ואחיהם בחצריהם en de zin heeft het voegwoord ו als hoofd van 
de cp. Onmiddellijk na deze np en pp, volgt de infinitief לבוא. Deze 
syntactische aspecten van dit vers moeten leiden tot een interpre-
tatie van de infinitief anders dan een control infinitive. Er is geen 
control predicate, en, sterker nog, er is ook geen zin, voorafgaand 
aan de infinitief die als hoofdzin zou kunnen fungeren.

§8.3.2 Overige syntactische aspecten

Van andere aspecten, die van invloed zijn op de interpretatie van 
de infinitiefzin in dit vers, is geen sprake.

§8.3.3 Interpretatie

Zoals ook reeds doorschemert in de interpretatieve vertaling van 
nbv, die de infinitief vertaalt met een persoonsvorm in de on-
voltooid verledentijd, kwamen. Deze vertaling kiest er eveneens 
voor om van de infinitiefzin een relatieve zin te maken, … hun 
verwanten, die op geregelde tijden uit hun woonplaatsen kwamen. 
Bovendien valt op, dat nbv de pp בחצריהם als onderdeel van de 
relatieve zin ziet en daarbij het voorzetsel ב met uit vertaalt.

De Willibrordvertaling, die mijns inziens te prefereren is, luidt 
hier: Hun broeders in de dorpen moesten hun enkele keren per week 
behulpzaam zijn.

§8.3.4 Versiones

Ook in dit vers vertaalt de Septuaginta letterlijk met een infinitief.

(164) 1 Kron. 9:25 Septuaginta

καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι 
κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων

De infinitief uit de Hebreeuwse brontekst wordt vertaald met een 
infinitief, presens medium, εἰσπορεύεσθαι voorafgegaan door τοῦ, 
een constructie die veelvuldig gebruikt wordt in Septuaginta,  ook 



231

voor die gevallen waarin de Hebreeuwse brontekst een problema-
tische l-infinitief heeft.179

De Targum volgt wederom de Hebreeuwse tekst syntactisch 
relatief letterlijk.

(165) 1 Kron. 9:25 Targum

:Nyyla Mo Nmzl Nmzm aymwy tobvl loyml Nwhyrqb Nwhyjaw

De Targum gebruikt een peal infinitivus constructus van het werk-
woord עלל ingaan.

De Peshitta parafraseert als volgt.

(166) 1 Kron. 9:25 Peshitta

 ܘܐ̈ܚܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ݁ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕ̈ܪܝܗܘܢ. ܘܐܠ ݁ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ
ܐܐܠ ܚܕܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ

De Hebreeuwse vorm לבוא wordt hier door een perifrastische 
woordgroep ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ, een peal participium van ܓܠܠ ingaan, 
gevolgd door het werkwoord ܗܘܬ zijn, weergegeven. Hiermee 
kiest de Peshitta voor een persoonsvorm, wat erop wijst dat zij de 
vorm לבוא niet als infinitief hebben gelezen.

De vertaling van de Vulgaat lijkt, deels, op die van nbv.

(167) 1 Kron. 9:25 Vulgaat

fratres autem eorum in viculis morabantur et veniebant in 
sabbatis suis de tempore usque ad tempus.

De vertalers hebben ervoor gekozen het eerste deel van de zin, 
-te vertalen met een verbale zin met een imper ,ואחיהם בחצריהם
fectum van morari, verblijven. De infinitiefzin wordt eveneens 
vormgegeven als een verbale zin met een persoonvorm, ook een 
imperfectum, hier van venire, komen.

179 In de Septuaginta bevinden zich 1294 attestaties van deze constructie.
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§8.3.5 Werkvertaling

Daar er, zo blijkt uit de syntactische analyse van de Hebreeuwse 
tekst, van control syntaxis hier geen sprake kan zijn, is een control 
infinitive met een onderwerp pro uitgesloten. De versiones laten 
een gemengd beeld zien. De Septuaginta en de Targum volgen 
de syntaxis van het Hebreeuws, terwijl de Peshitta en de Vulgaat 
vertalen met een persoonsvorm, waardoor deze laatste twee beter 
aansluiten bij de hierboven gegeven syntactische analyse van de 
Hebreeuwse tekst.

Het onderwerp van de zin met לבוא laat zich natuurlijkerwijs 
interpreteren als, אחיהם, hun broeders. Ik wil echter afzien van 
een relatieve zin, zoals onder andere nbv voorstelt, daar deze 
niet nodig is.

Indien לבוא als liqtol wordt geïnterpreteerd, kan volstaan wor-
den met een modale interpretatie waarbij het onderwerp nu geen 
null subject, pro is. Het betreft in dit geval een lexicaal onderwerp, 
namelijk אחיהם.

Dit leidt tot de volgende werkvertaling: En hun broeders in 
de dorpen moesten zich wekelijks van tijd tot tijd bij hen voegen. 
Een vertaling zonder modaliteit is evenwel ook mogelijk: En hun 
broeders in de dorpen voegden zich wekelijks van tijd tot tijd bij hen.

§8.4 1 Kronieken 12:9

(168) 1 Kron. 12:9

 aDbDx yEv◊nAa lˆyAjAh yérO;bˆ…g h∂rD;b√dIm dAxVmAl dyˆw∂;d_lRa …wl√;dVbˆn yîdÎ…gAh_NIm…w
 MyîrDhRh_lAo MIyaDbVxIk◊w MRhy´nVÚp h´y√rAa yEnVp…w jAmOrÎw hD…nIx yEk√rOo hDmDjVlI;mAl

:rEhAmVl

Ook uit de stam Gad sloten zich dappere, ervaren krijgs-
lieden bij David aan toen hij zich in rotsholen in de 
woestijn verschanst hield. Zij waren uitgerust met grote 
schilden en lansen. Ze waren vervaarlijk als leeuwen en 
snel als gazellen in de bergen.
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§8.4.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Uit de interpretatie van de infinitiefzin, die uit de vertaling van 
nbv blijkt, komt reeds naar voren, dat de vorm למהר moeilijk 
als infinitivus constructus gelezen kan worden. In deze vertaling 
wordt er voor gekozen de infinitief adverbiaal te vertalen met snel.

Uit de analyse van de syntaxis van de woordgroepen vooraf-
gaand aan de וכצבאים על ההרים ,למהר en als gazellen in de bergen, 
wordt onmiddellijk duidelijk, dat למהר niet als infinitivus con-
structus kan functioneren.

De woordgroep וכצבאים על ההרים kan syntactisch niet gecoör-
dineerd worden met de nominale zin die er aan vooraf gaat, ופני 
 Het onderwerp van deze nominale zin wordt gevormd .אריה פניהם
door פניהם hun gezichten en deze kunnen geen onderwerp zijn van 
de erop volgende woordgroepen וכצבאים על ההרים en gelijk gazel-
len op de bergen, die in dat geval ook een zelfstandige nominale zin 
zouden vormen. Het is immers onzinnig te veronderstellen, dat 
de tekst zou suggereren dat hun gezichten zouden zijn als gazellen 
op de bergen. De woordgroepen ופני אריה פניהם moeten derhalve 
beschouwd worden als één zelfstandige nominale zin.

De volgende vraag die met betrekking tot deze passage gesteld 
moet worden, is die naar de vorm van de woordgroepen וכצבאים 
-is ge ופני אריה פניהם Op basis van de analyse van .על ההרים למהר
bleken dat וכצבאים על ההרים niet een zelfstandige nominale zin 
kan zijn. Deze zou dan namelijk subjectloos zijn. Dit betekent dat 
de tekst וכצבאים על ההרים למהר als één zin gelezen moet worden.

Indien echter וכצבאים על ההרים למהר als een zelfstandige hoofd-
zin gelezen wordt, dan kan de vorm למהר niet als infinitivus con-
structus geïnterpreteerd worden. Er is immers geen sprake van een 
hoofdzin waarin een control predicate aanwezig zou zijn. Daarbij 
heeft bovendien de cp וכצבאים על ההרים למהר een voegwoord ו 
als hoofd. We hebben reeds gezien, dat dit control syntax uitsluit. 
Dit leidt tot de conclusie dat de Masoretische tekst zoals deze is 
overgeleverd, ongrammaticaal zou zijn, wanneer למהר als doel-
infinitief gezien wordt.

Uit alle syntactische aspecten van ופני אריה פניהם וכצבאים על 
-geen control infinitive kan zijn. Wan למהר blijkt dat ,ההרים למהר
neer de vorm למהר echter als liqtol wordt geïnterpreteerd, blijkt dat 
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de Masoretische tekst geen problemen oplevert. Het onderwerp 
is in deze lezing namelijk pro, dat in zelfstandige zinnen voor 
kan komen en niet als pro een eraan voorafgaande hoofdzin met 
een control predicate vereist. Dit null subject, pro, kan in dit vers 
probleemloos worden geïnterpreteerd als de omschrijving van de 
mannen die zich bij David aansluiten.

§8.4.2 Overige syntactische aspecten

In halot wordt bij I מהר vermeld, dat de vorm למהר ook als 
adverbium, hastily kan functioneren. Deze zou volgens halot 
geattesteerd zijn in Ex. 12:33. Deze uitzonderlijke lezing is echter 
geheel onnodig, daar, zoals ook nbv laat zien, hier zeer wel sprake 
kan zijn van een infinitivus constructus die als control infinitive 
functioneert en waarbij het control predicate wordt gevormd door 
de wyyqtl ותחזק, en zij spoorden aan.

(169) Ex. 12:33

X®rDaDh_NIm MDjV;lAvVl rEhAmVl MDoDh_lAo MˆyårVxIm qAzTjR;tÅw

De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel 
mogelijk uit hun land weg te gaan

Naast Ex. 12:33 wordt in halot ook de bekende passage uit het 
boek Jesaja opgenomen en wel Jes. 8:1. Ik zal kort bij dit vers stil-
staan, omdat het exemplarisch kan zijn voor de exegetische waarde 
die de aanname van werkwoordelijke vorm liqtol kan hebben.

(170) Jes. 8:1

zA;b vDj lDlDv rEhAmVl

…haastige roof, spoedige buit.

Deze passage wordt, zo blijkt uit velerlei hedendaagse vertalingen, 
samen met de attestatie in Jes. 8:3 beschouwd als eigennaam. De 
hier opgenomen nbv vertaalt de vorm למהר met een adjectief, 
haastige. Parallel hier aan vertaalt nbv חש met het adjectief spoe-
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dige. Dit is opmerkelijk daar deze vorm eenvoudig als qtl gelezen 
kan worden, zoals ook  halot voor deze vorm voorstelt bij חוש 
I, wat gezien de morfologie ook vanzelfsprekend is.180 Hierbij 
functioneert het zelfstandig naamwoord בז buit dan vanzelfspre-
kend als onderwerp.

De vorm שלל kan hier als onderwerp gelezen worden van למהר 
die hier niet als een adjectief, maar veeleer als een liqtol te inter-
preteren is en wel van het werkwoord מהר haasten. 181

De vertaling voor deze passage zou dan als volgt kunnen zijn: 
roof zal zich spoeden, buit zal zich haasten.

Een voordeel van de interpretatie met liqtol in Jes. 8:1, is dat het 
ontbreken van de ל in de passage in Jes. 8:3 ook logisch verklaard 
kan worden. Waar in Jes. 8:1 een zin wordt geschreven, worden 
in Jes. 8:3 deze twee zinnen omgevormd tot een werkelijke eigen-
naam, zoals ook duidelijk wordt uit vers 3, waar de profeet immers 
de opdracht krijgt om zijn zoon  מהר שלל חש בז te noemen. In deze 
passage zou de ל immers geen enkele functie hebben.

§8.4.3 Interpretatie

Terugkerend naar de analyse van 1 Kronieken 12:9, kan gesteld 
worden dat hier in de vorm למהר een liqtol gelezen dient te worden.

§8.4.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt hier parafraserend zoals blijkt uit de ge-
kozen vormen.

(171) 1 Kron. 12:9 Septuaginta

καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῷ τάχει

De vertaling verdubbelt, zo lijkt het, de vorm למהר uit de He-

180 gkc spreekt onder andere van een futurum confidentiae. Met gkc §106m–o 
kan deze qtl als een futurum gelezen worden.
181 Hierbij wordt de ל dan gelezen als voorzetsel dat behorend aan betekent. 
Dit zou echter betekenen dat het schrijfbord aan een fictieve persoon met de 
naam מהר שלל zou toebehoren. Dit is mijns inziens niet plausibel.
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breeuwse brontekst, zoals blijkt uit het bijwoord κουφος snel, ge-
zwind en het zelfstandig naamwoord ταχος snelheid. De dativus 
is hier als dativus modi te lezen, waardoor de hele passage als 
volgt vertaalt kan worden: en gezwind als gazellen op de bergen 
in hun snelheid.

Zoveel is duidelijk, dat Septuaginta geen infinitief heeft kunnen 
lezen in de vorm למהר en dat dit probleem wordt oplost door een 
parafraserende vertaling.

De Targum volgt, in tegenstelling tot de Septuaginta, de He-
breeuwse brontekst letterlijk.

(172) 1 Kron. 12:9 Targum

hajwal Nyfyhr ayrwf lo aybfk_yhw

De Targum vertaalt met het adjectief  רהיט snel en de Hebreeuwse 
vorm למהר met een infinitivus constructus aphel van יחי haasten.

In de Peshitta wordt de Hebreeuwse tekst geparafraseerd.

(173) 1 Kron. 12:9 Peshitta

 ܓܘܢܐ ܕܐ̈ܪܝܘܬܐ ܓܘܢܗܘ݁ܢ ܘܡܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܥܠ ܛ݂ܘܪܐ
 ܥܩܪܝܢ ܠܗ

De hele passage die in de Hebreeuwse tekst het tweede halfvers 
beslaat, ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר, wordt in de Peshitta 
parafraserend omschreven. Voor het laatste deel van dit vers heeft 
de Peshitta een tweetal participia, ܟܢܫ ithpaal, verzamelen, en ܓܩܪ 
peal, vernietigen. Omdat de hele passage eerder omschreven dan 
vertaald is, is het moeilijk hieruit een directe conclusie te trek-
ken. Daar er echter niet met een simpele infinitief constructie is 
vertaald, heeft het er alle schijn van, dat er ook geen infinitief in 
de Hebreeuwse brontekst is gelezen.

De Vulgaat gebruikt een adjectief.

(174) 1 Kron. 12:9 Vulgaat

et hastam facies eorum quasi facies leonis et veloces quasi 
capreae in montibus
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Het bijvoegelijk naamwoord velox wordt hier in de nominatief  
mannelijk meervoud gebruikt en functioneert als zelfstandig 
naamwoord snelheden, snelheid. Hiermee vertaalt de Vulgaat im-
pliciet met een persoonsvorm, die immers in de voorgaande eo-
rum al aanwezig is.

§8.4.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse van de vorm למהר en de er-
aan voorafgaande woordgroepen, stel ik voor וכצבאים על ההרים 
 als liqtol למהר als één zin te interpreteren, waarbij de vorm למהר
functioneert en er sprake is van een null subject pro, dat gecoïn-
diceerd is met גברי החיל אנשי צבא, de sterke helden en de mannen 
van oorlog, eerder uit het vers. Dat hier geen infinitivus construc-
tus mogelijk is, wordt bovendien door drie van de vier versiones 
bevestigd of althans impliciet ondersteund. Alleen de Targum 
vertaalt letterlijk. Terwijl Septuaginta en Peshitta parafraseren, 
waarschijnlijk omdat een eenvoudig lezing met infinitief niet mo-
gelijk was, vertaalt Vulgaat met een persoonsvorm in de vorm van 
een null copula.

De werkvertaling die ik op basis van bovenstaande voorstel, is 
dan als volgt: En zij haasten zich als gazellen op de bergen.

§8.5 1 Kronieken 12:33

(175) 1 Kron. 12:33

 lEa∂rVcˆy hRcSoÅ¥y_hAm tAoådDl MyI;tIoAl hÎnyIb yEo√dwøy rDkCDÚcˆy yEnV;bIm…w

MRhyIÚp_lAo MRhyEjSa_lDk◊w MˆyAtaDm MRhyEva∂r

uit de stam Issachar, waar men de tekenen destijds goed 
aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen: 200 
hoofden met hun stamgenoten onder hun bevel;
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§8.5.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Ook in deze passage is geen sprake van een zin voorafgaand aan 
de zin לדעת מה יעשה ישראל, wat betekent dat er ook geen control 
predicate aanwezig is. Dit alleen is voldoende om uit te sluiten dat 
de vorm לדעת een infinitivus constructus is, die functioneert als 
een control infinitive.

Hieruit moet vervolgens ook geconcludeerd worden, dat het 
onderwerp in de zin לדעת מה יעשה ישראל geen pro kan zijn.

§8.5.2 Overige syntactische aspecten

Van verdere syntactische aspecten, die van invloed zouden kun-
nen zijn op de analyse en interpretatie van de vorm לדעת, is in 
dit vers geen sprake.

§8.5.3 Interpretatie

Indien de voorgaande conclusie juist is, dan moet de zinsindeling 
van de woordgroepen לדעת מה יעשה ישראל eveneens gewijzigd 
worden. Deze kunnen namelijk niet langer als één zin geïnter-
preteerd worden.

Indien namelijk de vorm לדעת een liqtol is – en daarvoor pleit 
ik hier – dan heeft deze vorm een null subject pro. Aangezien het 
werkwoord ידע weten een zogenaamd two place predicate is, wat in-
houdt dat het twee obligatory θ-roles heeft, namelijk een agent en 
een patient, moet er naast het onderwerp met de agent θ-role 
ook een constituent in zijn, die de θ-role van patient heeft. Deze 
wordt gevormd door de relatieve zin מה יעשה ישראל wat Israël doet.

Deze analyse leidt ertoe, dat de woordgroepen לדעת מה יעשה 
 als een ,לדעת ,als twee zinnen gelezen moet worden. Eén ישראל
verbale zin met liqtol en een null subject pro, en één, מה יעשה ישראל, 
als een relatieve zin met een verbaal predicaat יעשה.

Het antwoord op de vraag naar de coïndex van het null subject 
in de zin לדעת, is eenvoudig te beantwoorden; dat zijn immers de 
.de zonen van Issachar בני יששכר
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§8.5.4 Versiones

De Septuaginta geeft een vertaling die, althans syntactisch, lich-
telijk afwijkt van de Masoretische tekst.

(176) 1 Kron. 12:33 Septuaginta

καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς 
καιρούς, γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ

De vertaling van Septuaginta herhaalt het deelwoord γινώσκοντες 
wetenden, en gebruikt dus dit deelwoord ook voor de vertaling van 
de Hebreeuwse vorm לדעת. De vertalers hebben ervoor gekozen 
om twee gecoördineerde zinnen te vertalen bij καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν 
Ισσαχαρ. In deze vertaling worden aldus twee eigenschappen van 
een en dezelfde groep benoemd: het zijn kenners (γινώσκοντες) 
van de het juiste moment (καιρος) én het zijn kenners (γινώσκο-
ντες) van wat Israël zou moeten doen.

De vertaling van de Targum luidt als volgt.

(177) 1 Kron. 12:33 Targum

larcy tyb dboml Nyrvk hm odml

De Targum plaatst een aantal zinnen tussen het begin van het 
Hebreeuwse vers, dat het vertaalt met ומן בני יששכר ידעי סוכלתנו 
 met de tekst לדעת en de zin met de Hebreeuwse infinitief לעדניא
zoals hier weegegeven in (177). Dit maakt een exacte vergelijking 
niet mogelijk. Evenals in vele andere gevallen van problematische 
infinitieven in de Hebreeuwse brontekst, laat de Targum ook hier 
de desbetreffende vorm onveranderd staan en vertaalt ook met een 
infinitivus constructus, hier een peal van het werkwoord עבר, doen.

Peshitta biedt een afwijkende vertaling.

(178) 1 Kron. 12:33 Peshitta

 ܘܡܢ ̈ܒܢܝ ܐܝܣܟܪ ݁ܝܕ̈ܥܝ ܚ̈ܟܡܬܐ ̈ܒܙܒܢܝܗܘܢ ܘ݁ܥ̈ܒܕܝ ݁ܥ̈ܒܕܐ
̈ܫܦܝܪܐ ܘܬ̈ܪܝܨܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ

De werkwoordelijke stam, in het Hebreeuws ידע, is in het Syrisch 
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gewijzigd in ܥܒܖ doen. Hierbij is gekozen voor een deelwoord in 
de status contructus. Dit wordt gevolgd door een zelfstandig naam-
woord van dezelfde stam. De hele woordgroep ܘܥ̈ܒܕܝ ܥ̈ܒܕܐ zou 
als en doeners van daden vertaald moeten worden. Meer dyna-
misch equivalent: mannen van de daad.

Zoveel is duidelijk, dat ook de vertalers van de Syrische versie 
van deze tekst, syntactisch voor een andere optie hebben gekozen 
dan de in de Hebreeuws Masoretische tekst aanwezige vorm למהר.

De Vulgaat kiest voor een ander type syntaxis dan Peshitta en 
Septuaginta.

(179) 1 Kron. 12:33 Vulgaat

de filiis quoque Isachar viri eruditi qui norant singula 
tempora ad praecipiendum quid facere deberet Israhel

De vertaler heeft gekozen voor een gerundium, praecipiendum, 
met ad, een constructie met een finale semantiek in het Latijn, 
met het doel voor te schrijven wat Israël zou moeten doen. De Vul-
gaat heeft in de vorm לדעת geen infinitief gelezen, maar een vorm 
waarvoor een gerundium passend leek te zijn en aldus ook ver-
taald.

§8.5.5 Werkvertaling

Uit de behandeling van bovenstaande versiones blijkt, dat de ver-
siones, met de Targum als uitzondering, niet voor een infinitivus 
constructus hebben gekozen, maar naar andere syntactische oplos-
singen hebben gezocht. Dit zou verder kunnen bevestigen, dat ook 
zij geen control syntax hebben gelezen in de Hebreeuwse brontekst. 
Op basis van de syntactische analyse en de versiones stel ik de vol-
gende werkvertaling voor: En uit de zonen van Issachar kenners 
van inzicht over de tijden. Zij moesten weten, wat Israël moest doen.
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§8.6 1 Kronieken 12:34

(180) 1 Kron. 12:34

PRlDa MyIÚvImSj hDmDjVlIm yElV;k_lDkV;b hDmDjVlIm yEk√rOo aDbDx yEaVxwøy N…wlUb◊ΩzIm
:bElÎw bEl_aølV;b rOdSoAl◊w 

uit de stam Zebulon: 50.000 man parate troepen, uitge-
rust met allerlei soorten wapens, vechtlustig en vastbera-
den;

§8.6.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Voorafgaand aan de zin ולעדר בלא לב ולב bevindt zich geen zin 
met een predicaat dat als control predicate kan functioneren. Dit 
sluit de interpretatie van de vorm לעדר als control infinitive uit. 
Daarnaast heeft de zin het voegwoord ו als hoofd van de cp. Een 
l-infinitief kan in een zin met ו alleen als control infinitive dienst 
doen, indien deze gecoördineerd is met een direct aan deze zin 
voorafgaande zin met een control infinitive.

Beide aspecten maken dat het niet mogelijk is, de vorm לעדר 
als infinitivus constructus met de functie van control infinitive te 
interpreteren.

Het null subject van deze zin kan derhalve ook geen pro zijn, 
dat immers alleen onderwerp van een control clause kan zijn. Het 
null subject – een lexicaal onderwerp is niet aanwezig in de zin – 
moet dus van een ander type zijn.

§8.6.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere aspecten die van invloed zijn op de interpre-
tatie van de vorm לעדר.

§8.6.3 Interpretatie

De vorm לעדר kan niet als infinitivus constructus gelezen worden, 
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daarvoor zijn de syntactische voorwaarden niet aanwezig in de 
voorafgaande zin. Hoewel hieruit voortvloeit, dat het type null 
subject niet pro kan zijn, moet er, bij afwezigheid van een lexicaal 
onderwerp, een ander type null subject zijn, en daarvoor kan al-
leen pro een optie zijn.

Indien de vorm לעדר als liqtol wordt gelezen, zijn alle genoem-
de syntactische problemen opgelost. Het voegwoord ו – er hoeft 
immers geen sprake van control te zijn – is dan geen probleem en 
het null subject pro is syntactisch ook mogelijk.

Een parafrasering zoals nbv deze biedt met vechtlustig, is niet 
nodig, daar een vertaling met een modale persoonvorm goed 
mogelijk is, indien hier een liqtol wordt gelezen.

§8.6.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt de Hebreeuwse brontekst letterlijk met 
de infinitief (aoritus actief) βοηθῆσαι, helpen.

(181) 1 Kron. 12:34 Septuaginta

καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου 
ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες 
βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς.

Een belangrijk verschil met de Hebreeuwse tekst is gelegen in het 
feit dat de Septuaginta geen voegwoord opneemt voor de infinitief 
βοηθῆσαι. Ook Knoppers182 merkte op, dat het voegwoord ו in het 
Hebreeuws het problematische element is en eveneens dat deze 
ontbreekt in de Septuaginta. Dit maakt dat in de Septuaginta wel 
sprake kan zijn van control syntax en dus van een doelinfinitief, 
waar dit in de Hebreeuwse tekst, juist door de plaatsing van het 
voegwoord geen optie is.

De Targum biedt de volgende vertaling.

182 Ik heb zijn commentaar op de desbetreffende passage behandeld op pagina 
42.
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(182) 1 Kron. 12:34 Targum

 Nyvmj abrq ynyyz lkb abrq yrdsm alyj yqpn Nlwbz fbyvmw
:ablw abl alb qsomlw Nypla

De Targum volgt ook hier de Hebreeuwse tekst nauwgezet en 
vertaalt met een infinitivus constructus peal van עסק, druk, be-
zig zijn. In tegenstelling tot de Septuaginta houdt de Targum het 
voegwoord ו aan. De Targum biedt ons hierdoor geen nadere 
syntactische informatie.

De tekst van de Peshitta is als volgt.

(183) 1 Kron. 12:34 Peshitta

 ܘܐܗܪܘܢ ܘܒ̈ܢܘܗܝ. ܡܩܪܒܝܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕ̈ܥܠܘܬܐ ܘܥܠ
 ܡܕܒܚܐ ܕܩܛܪܘܩܐ ܕܒ̈ܣܡܐ ܕܟܠ ܥ̈ܒܝܕܬܐ   ܕܩܕܘܫ ܩ̈ܘܕܫܐ.

ܠܡܚܣܝܘ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ

De Peshitta parafraseert de Hebreeuwse tekst en voegt een per-
soonsvorm peal qtl van ܢܦܩ, uitgaan in. Deze kan als control verb 
functioneren voor de later in het vers opgenomen infinitivus con-
structus ܠܡܥܒܕ, een peal van ܓܒܕ doen, maken.

De Vulgaat heeft, zo blijkt uit de vertaling, in tegenstelling tot 
de Septuaginta, geen infinitivus constructus gelezen in de vorm 
 ,maar ervoor gekozen om een extra werkwoord in te voegen ,לעדר
namelijk een perfectum indicatief van venire.

(184) 1 Kron. 12:34 Vulgaat

porro de Zabulon qui egrediebantur ad proelium et stabant 
in acie instructi armis bellicis quinquaginta milia venerunt 
in auxilium non in corde duplici

Dit ‘extra’ werkwoord wordt gevolgd door de pp in auxilium en 
deze is feitelijk de vertaling van de Hebreeuwse vorm לעדר. Het 
belangrijkste te concluderen punt is hier echter gelegen in het 
feit, dat de Vulgaat vertaalt met een persoonvorm in plaats van 
een infinitief.
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§8.6.5 Werkvertaling

Bovenstaande syntactische analyses alsmede de oplossingen die 
de versiones aandragen – en daarmee erkennen zij impliciet de 
problematische syntaxis – maken een lezing van de vorm לעדר 
als doelinfinitief zeer implausibel, zo niet onmogelijk. Een inter-
pretatie van functie van deze vorm als liqtol levert evenwel goede 
resultaten op. De werkvertaling, met een modale persoonsvorm 
zou dan als volgt zijn: En zij hielpen David zonder verdeeldheid.183

§8.7 1 Kronieken 15:2

(185) 1 Kron. 15:21

 MI¥yˆwVlAh_MIa yI;k MyIhølTaDh NwørSa_tRa taEcDl aøl dyˆw∂;d rAmDa zDa
:MDlwøo_dAo wøt√rDvVl…w hDwh◊y NwørSa_tRa taEcDl hÎwh◊y rAjD;b MDb_yI;k

Daarna verklaarde hij dat alleen de Levieten de ark van 
God mochten dragen, want hen had de HEER aangewezen 
om zijn ark te dragen en hem voor altijd te dienen.

§8.7.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De zin met de vermeende infinitivus constructus in 1 Kronieken 
 wordt voorafgegaan door  לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים 15:2
een zin die de directe rede inleidt, namelijk אז אמר דויד en toen 
zei David. Hoewel control syntax zeer wel mogelijk is, wanneer er 
sprake is van het werkwoord אמר met de betekenis bevelen, is deze  
semantiek hier onwaarschijnlijk. Was אמר hier wel te vertalen met 
bevelen, dan zou, in theorie de vorm לשאת als control infinitive 
gelezen kunnen worden.

Ik formuleer nadrukkelijk met in theorie, daar er een ander 
syntactisch probleem aanwezig is, dat, ongeacht de semantiek van 
-als control infinitive te interpre לשאת alsnog verhindert, om ,אמר

183 Ik vertaal het lemma עדר met helpen en volg daarin halot.
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teren. Dit is namelijk gelegen in de negatie die gebruikt wordt voor 
deze vorm, namelijk לא. Deze negatie wordt uitsluitend gebruikt 
om persoonvormen te negeren. Infiniete vormen (met verschil-
lende voorzetzels) worden genegeerd door een andere negatie, 
namelijk אין of בלתי.

§8.7.2 Overige syntactische aspecten

Van andere syntactische aspecten, die van invloed zouden kunnen 
zijn op de interpretatie van de vorm לשאת is geen sprake.

§8.7.3 Interpretatie

Het belangrijkste argument tegen een lezing van de vorm לשאת 
als control infinitive, is het gebruik van de negatie לא, om de vorm 
-te negeren. Dit sluit een infinitivale interpretatie uit. Daar לשאת
naast is de voorafgaande zin met אמר een inleiding op de directe 
rede, die in dat geval begint met לא לשאת.

Indien er geen sprake kan zijn van control syntax, is een null 
subject pro niet mogelijk. Bij afwezigheid van een lexicaal onder-
werp kan er derhalve alleen sprake zijn van het null subject pro.

Wanneer de vorm לשאת geïnterpreteerd wordt als liqtol, zijn 
deze syntactische problemen opgelost. De vorm לשאת kan in deze 
interpretatie dan als modale persoonvorm geïnterpreteerd worden.

§8.7.4 Versiones

De Septuaginta impliceert, dat de vertalers van de Hebreeuwse 
brontekst, bij de interpretatie van de vorm לשאת niet de mogelijk-
heid van een control infinitive meenden te hebben.

(186) 1 Kron. 15:2 Septuagina

Τότε εἶπεν Δαυιδ Οὐκ ἔστιν ἆραι τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ 
ἀλλ’ ἢ τοὺς Λευίτας

De vertalers hebben een extra werkwoord, ἔστιν is, ingevoerd, 
waardoor de zin een geheel ander type syntaxis krijgt. Een type 
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dat vergelijkbaar is met een hedendaags Engelse constructie als 
in (187).

(187) Engelse zin van het type to be + infinitive

The prime minister is to meet with the press tomorrow.

Dit type infinitiefzin184 is echter niet te vergelijken met de func-
tie van een infinitivus constructus als control infinitive in klassiek 
Hebreeuws.

De tekst die de Targum biedt, impliceert dat de vertalers geen 
control infinitive gelezen hebben.

(188) 1 Kron. 15:2 Targum

 Nhlya ihd anwra ty lfml NyrCk ald dwd rma Nykb ah

yawyl

Deze vertaling voegt een extra zin in דלא כשרין dat het niet goed is, 
daarna volgt de zin met een infinitivus constructus, למטל ית ארונא 
 die als control infinitive kan functioneren bij het ,דה׳ אילהן ליואי
control predicate uit ingevoegde nominale zin דלא כשרין.

Duidelijk is, dat de vertalers zich genoodzaakt zagen de zin לא  
 anders dan met een standaard לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים
l-infinitief te vertalen. Waarschijnlijk omdat ook zij een interpre-
tatie met control syntax niet voor mogelijk hielden.

De Peshitta heeft deze zinnen op een andere wijze vertaald.

(189) 1 Kron. 15:2 Peshitta

ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܠܠܘܝܐ. ܠܡܫܩܠ ܩܐܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ

Het eerste wat opvalt, is dat de Peshitta de negatie לא niet ver-
taalt, waardoor de syntaxis van de infinitiefzin anders wordt. Ten 
tweede kan in de Syrische vertaling door de, als gevolg van de 
weggelaten negatie, gewijzigde syntaxis, het werkwoord ܐܡܪ een 
andere semantiek krijgen en wél bevelen betekenen: En toen beval 

184 Ik ga hier niet nader in op dit type infinitiefzin.
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David de Levieten de ark van de Heer te dragen. Zelfs indien hier 
het werkwoord ܐܡܪ met zeggen wordt vertaald en de ܠ in ܠܠܘܝܐ 
niet als object marker wordt gezien, maar als voorzetsel, kan de 
vorm ܠܡܫܩܠ nog als control infinitive gelezen worden: En toen 
zei David de Levieten, de ark van de Heer te dragen.

De Vulgaat heeft een van de Masoretische tekst afwijkende 
vertaling, juist met betrekking tot de vorm לשאת.

(190) 1 Kron. 15:2 Vulgaat

tunc dixit David inlicitum est ut a quocumque portetur 
arca Dei nisi a Levitis

De Vulgaat kiest voor een persoonsvorm, presens passivum derde 
persoon enkelvoud, in plaats van een infinitief: Toen sprak David: 
Het is verboden dat de ark gedragen wordt tenzij door de Levieten. 
Belangrijk is de observatie, dat de Vulgaat hier geen infinitivus con-
structus heeft gelezen, maar heeft vertaald met een persoonvorm.

§8.7.5 Werkvertaling

Op basis van bovenstaande syntactische analyse van de Hebreeuw-
se tekst die (impliciet) wordt bevestigd door het feit dat de versio-
nes zich genoodzaakt zien de syntactische problemen van de zin 
 op te lossen met constructies zónder infinitief, dient לשאת את ארון
de werkvertaling met een modale persoonsvorm gerealiseerd te 
worden. Deze luidt dan als volgt: Niemand mag de ark van God 
dragen behalve de Levieten.

§8.8 1 Kronieken 22:5

(191) 1 Kron. 22:5

 lyî;d◊gAhVl hÎwhyAl twønVbIl tˆyA;bAh◊w JK∂rÎw rAoAn yˆnVb hOmølVv dyˆw∂;d rRmaø¥yÅw
dyIw∂;d NRkD¥yÅw wøl aD…n hÎnyIkDa twøx∂rSaDh_lDkVl t®rRaVpItVl…w MEvVl hDlVoAmVl

:wøtwøm yEnVpIl bOrDl 



248

David dacht namelijk bij zichzelf: Mijn zoon Salomo is 
nog jong en onervaren, en de tempel die voor de HEER zal 
worden gebouwd moet zo groots en indrukwekkend wor-
den dat hij over de hele wereld geroemd en bewonderd 
wordt. Laat ik daarom vast voorbereidingen treffen. Dus 
trof David voor zijn dood nog een groot aantal voorberei-
dingen.

§8.8.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Alvorens de vorm לבנות geanalyseerd kan worden, moet eerst 
duidelijk worden, waar de zin-grenzen zich bevinden in de pas-
sage שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת  
 De crux hiervan wordt gevormd door de .לכל הארצות אכינה נא לו
dp הבית het huis. De centrale vraag hierbij is, of deze het direct 
object van de verbale zin אכינה נא לו is, danwel dat deze direct 
object is van de onmiddellijk erop volgende, en hier behandelde 
vorm לבנות. Hoewel het syntactisch mogelijk is, dat een, in dit 
geval getopicaliseerd, object van de verbale zin waartoe het be-
hoort, wordt gescheiden door een ingebedde zin, is het hier zeer 
onwaarschijnlijk dat de dp הבית object zou zijn van de zin אכינה 
 geen לבנות Dit zou namelijk betekenen, dat het werkwoord .נא לו
direct object met de θ-role van patiens zou hebben, hetgeen niet 
mogelijk is, daar het werkwoord בנה bouwen een zogenaamd two-
place predicate is, waarbij naast de agens ook een patiens is 
vereist. Ik concludeer met betrekking tot deze vraag, dat de dp 
.לבנות object is van het erop volgende הבית

De plaatsing van het object binnen de zin met en voorafgaand 
aan de vorm לבנות is van groot belang, omdat objecten in con-
trol zinnen nooit getopicaliseerd kunnen worden in klassiek He-
breeuws. Anders geformuleerd: een object volgt altijd op een l-
infinitief en gaat er nooit aan vooraf, zoals ik in §6 heb laten zien. 
Dit betekent dat de vorm לבנות geen control infinitive kan zijn.

Een tweede belangrijke aspect is vervolgens het feit dat de zin 
waarin de vorm לבנות staat, het voegwoord ו als hoofd van de cp 
heeft. We hebben reeds in voorgaande analyses gezien, dat dit 
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onmogelijk is voor een control clause in verbinding met de eraan 
voorafgaande hoofdzin met het control predicate. Ook dit aspect 
maakt dat control syntax hier dus geen optie is.

Uit bovenstaande aspecten moet geconcludeerd worden, dat 
het null subject van de zin והבית לבנות ליהוה, niet van het type pro 
kan zijn. Daar er echter wel sprake moet zijn van een null subject 
bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp, kan hier niet anders 
dan het onderwerp pro verondersteld worden.

§8.8.2 Overige syntactische aspecten

Van andere syntactische aspecten die van invloed zijn op de in-
terpretatie van de vorm לבנות, is hier mijns inziens geen sprake.

§8.8.3 Interpretatie

De syntaxis zoals deze naar voren is gekomen uit bovenstaande 
analyse, leidt ertoe, dat de vorm לבנות niet als infinitivus construc-
tus gelezen kan worden en dat er geen lexicaal onderwerp in de 
zin met לבנות aanwezig is.

§8.8.4 Versiones

De Septuaginta maakt in dit vers gebruik van de standaard con-
structie van του gevolgd door de infinitief. Deze constructie, die 
in de Septuaginta bijna 1500 keer is geattesteerd, heeft een finale 
semantiek, vergelijkbaar met het Nederlandse opdat.

(192) 1 Kron. 22:5 Septuaginta

καὶ ὁ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ

De Griekse vertaling geeft dus een finale semantiek mee aan deze 
zin. Opvallend is dat de constructie van του gevolgd door infinitief 
en vele andere passages in de Septuaginta wordt gebruikt voor de 
infinitivus constructus met de functie van control infinitive, zoals 
in bijvoorbeeld Gen. 1:14.
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(193) Gen. 1:14 Septuagina

Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι 
τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον 
τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς

De woordgroep τοῦ διαχωρίζειν is hier de vertaling van de He-
breeuwse control infinitive להבדיל.

Op basis hiervan moet geconcludeerd worden dat de Septu-
aginta de Hebreeuwse vorm לבנות als een doelinfinitief heeft ge-
lezen.

(194) Gen. 1:14

 NyEb…w Mwø¥yAh NyE;b lyî;dVbAhVl MˆyAmDÚvAh Aoyîq√rI;b tOrOaVm yIh◊y MyIhølTa rRmaø¥yÅw
hDl◊yD;lAh

Terugkerend naar de analyse van 1 Kronieken 22:5 blijkt, dat de 
Targum de Masoretische tekst hier letterlijk vertaalt, met een in-
finitief peal למבני.

De Targum vertaalt hier als volgt.

(195) 1 Kron. 22:5 Targum

ואמ]ר[ דוד ׁשלמה ברי רובי ורכיך ובית מקדׁשא למבני לׁשמא דייי

Targum vertaalt de l-infinitief לבנות met למבני, een peal infinitivus 
constructus en volgt syntactisch de Hebreeuwse tekst.

De Peshitta daarentegen, vertaalt niet met een infinitief.

(196) 1 Kron. 22:5 Peshitta

ܗܘ ܐܡܝܪ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܡܪܝܐ

De Peshitta parafraseert de Hebreeuwse brontekst met een extra 
zin ܗܘ ܐܡܝܪ ܒܟܬܒܐ van hem wordt gezegd in de schrift. De zin 
met de vorm לבנות, wordt hier, opvallend genoeg, niet met een 
infinitief vertaald, maar met een persoonsvorm, namelijk een peal 
yqtl derde persoon enkelvoud van ܒܢܐ bouwen.

De Peshitta heeft voor een oplossing gekozen waarbij de syn-
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tactische problemen die ontstaan bij een interpretatie van de vorm 
 als standaard infinitivus constructus, worden opgelost, door לבנות
van zin והבית לבנות ליהוה een relatieve zin met ܕ te maken met 
een persoonsvorm.

Ook de Vulgaat weerspiegelt de problematiek die de werk-
woordsvorm לבנות in zich draagt.

(197) 1 Kron. 22:5 Vulgaat

et dixit David Salomon filius meus puer parvulus est et 
delicatus domus autem quam aedificari volo Domino

Vulgaat kiest voor een constructie met een persoonsvorm, volo 
en een passieve infinitief aedificari. Deze vertaling impliceert een 
lezing van de zin והבית לבנות ליהוה waarin de vorm לבנות weliswaar 
als infinitief, zij het een passieve, gelezen wordt, maar waarbij er 
bovendien er een hoofdzin ingevoegd met een control predicate, 
volo, waardoor de vorm לבנות een control infinitive is geworden.

Het heeft er alle schijn van, dat de vertaler de vorm לבנות als 
standaard infinitivus constructus heeft willen laten staan, maar 
hierdoor syntactische problemen ondervond bij gebrek aan een 
hoofdzin met een control predicate. De oplossing hiervoor lijkt 
te zijn gevonden in de toevoeging van een zin met werkwoord 
velle, willen.

De vertaling van de zin והבית לבנות ליהוה in de Vulgaat is dan 
als volgt: het huis echter dat ik wil laten bouwen voor de Heer.

§8.8.5 Werkvertaling

Een interpretatie van de vorm לבנות als liqtol levert een probleem-
loze syntaxis op, waarbij het null subject van het type pro is, en 
naar Salomo verwijst. De werkvertaling is als volgt: En toen zei 
David: mijn zoon Salomo is te jong en onervaren, maar hij moet 
een huis bouwen voor de Heer.

Tot slot moet hier nog opgemerkt worden dat de zin אכינה נא 
 vertaald kan worden als zelfstandige zin Ik wil voorbereidingen לו
treffen voor hem, waarbij hem, Salomo als antecedent heeft.
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§8.9 1 Kronieken 22:12

(198) 1 Kron. 22:12

tårwø;t_tRa rwømVvIl◊w lEa∂rVcˆy_lAo ÔK◊…wAxyIw hÎnyIb…w lRkEc hÎwh◊y ÔKV;l_NR;tIy JKAa

:ÔKyRhølTa hDwh◊y 

Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal 
schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de 
wetten van de HEER, je God, zult naleven.

§8.9.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Het belangrijkste aspect op basis waarvan besloten moet worden, 
dat de vorm לשמור in 1 Kronieken 22:12 geen infinitivus con-
structus is met de functie van control infinitive, is gelegen in het 
feit, dat de zin start met het voegwoord ו. Aangezien het de eerste 
zin betreft met infinitief, kan hier geen sprake zijn van control 
syntax. Zoals reeds meermaals vermeld, kan een zin met control 
infinitive alleen een ו als hoofd van de cp hebben, indien het een 
tweede infinitiefzin betreft, dit volgt op een eerdere, die zelf wel 
direct volgt op de hoofdzin met het control predicate. Daarvan is 
hier geen sprake.

Het werkwoord שמר in acht nemen, moet een onderwerp heb-
ben, dat in de zin echter niet als lexicaal onderwerp aanwezig is. 
Er moet dus sprake zijn van een null subject, dat echter niet van 
het type pro kan zijn, daar er, zoals hierboven betoogd, geen 
sprake is van control syntax. De enige andere optie voor een null 
subject is pro.

§8.9.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere syntactische aspecten in dit vers aanwezig, die 
van invloed zijn op de interpretatie van de vorm לשמור.
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§8.9.3 Interpretatie

Zoveel is duidelijk geworden, dat de vorm לשמור geen infinitivus 
constructus kan zijn, dat er geen sprake kan zijn van control syntax 
en dat het onderwerp van het type pro is.

§8.9.4 Versiones

De Septuaginta maakt hier gebruik van de constructie του cum 
infinitivo. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf §8.8.4, waar deze 
constructie is behandeld.

(199) 1 Kron. 22:12 Septuaginta

καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ 
θεοῦ σου

De Targum volgt de Hebreeuwse tekst van Kronieken letterlijk 
door te kiezen van een l-infinitief peal van בנה bouwen.

(200) 1 Kron. 22:12 Targum

Khla yyyd atyrwa ty rfnmlw

De Peshitta biedt een vertaling die voor de interpretatie van de 
vorm לשמור opmerkelijk is.

(201) 1 Kron. 22:12 Peshitta

ܘܬܛܪ ܢܡܘܣܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ

Peshitta kiest ervoor de vorm לשמור te vertalen met een peal yqtl 
 bewaken, niet een infinitief, maar een ܢܛܪ van de stam ܘܬܛܪ
persoonsvorm in de tweede persoon enkelvoud.

De Vulgaat heeft, evenals Peshitta, de vorm לשמור opgeno-
men in een syntaxis die niet gelijk is aan die van de Hebreeuwse 
brontekst.
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(202) 1 Kron. 22:12 Vulgaat

det quoque tibi Dominus prudentiam et sensum ut regere 
possis Israhel et custodire legem Domini Dei tui

De Vulgaat vertaalt de wyqtl zin ויצוך על ישראל met ut regere pos-
sis Israhel en voegt dus een hulpwerkwoord, possere, in: opdat jij 
Israël kunt regeren. In aansluiting op deze zin wordt de zin met 
de vorm לשמור ook met infinitief vertaald, namelijk custodire, in 
acht nemen. Beide infinitieven hebben possis als control predicate. 
Belangrijk voor de analyse van de vorm לשמור, is het feit dat de 
Vulgaat en persoonsvorm, possis invoegt, en hierbij twee infini-
tieven voegt, namelijk regere en custodire. In beide gevallen is dus 
sprake van een doelinfinitief en van control syntax.

§8.9.5 Werkvertaling

Met nbv en vele andere hedendaagse vertalingen185, stel ook ik 
voor, hier een finale zin te lezen waarin liqtol de persoonsvorm 
is. Ik stel hier echter voor de liqtol niet te lezen als bijzin bij de 
tweede zin van dit vers ויצך על ישראל maar bij de eerste zin van 
het vers, de zin met אך. De vertaling zou dan als volgt kunnen 
luiden: Maar, moge de Heer jou inzicht en wijsheid geven, wanneer 
hij jou zal aanstellen over Israël, en opdat je de Tora van de Heer 
jouw God zult bewaren.

§8.10 1 Kronieken 23:13

(203) 1 Kron. 23:132

MyIv∂d∂q v®dOq wøvyî;dVqAhVl NOrShAa lédD;bˆ¥yÅw hRvOm…w NOrShAa M∂rVmAo yEnV;b
wømVvI;b JKérDbVl…w wøt√rDvVl hDwh◊y y´nVpIl ryIfVqAhVl MDlwøo_dAo wyÎnDb…w_a…wh

:MDlwøo_dAo 

Zonen van Amram: Aäron en Mozes. Aäron kreeg een 

185 Zie bijvoorbeeld esv, asv, kjv.
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bijzondere positie: hij werd geheiligd tot het allerheiligste 
ambt. Hij en zijn nakomelingen kregen voor altijd tot taak 
offers te ontsteken ten overstaan van de HEER, hem te die-
nen en uit zijn naam de zegen uit te spreken.

§8.10.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Voordat de vorm להקטיר geanalyseerd kan worden, moet eerst 
over een tweetal zaken duidelijkheid verschaft worden. Het eerste 
betreft de mogelijke coördinatie van de vorm להקטיר en de vorm 
-eerder in het vers, omdat dit conclusies omtrent de inter להקדישו
pretatie van de vorm להקטיר fundamenteel kan beïnvloeden. Het 
tweede is de positie van de zin-grens voor of na de woordgroepen 
 inderdaad een liqtol להקטיר omdat deze – mits ,הוא ובניו עד עולם
is en geen gecoördineerde infinitivus constructus – bepalend  is 
voor de interpretatie van het onderwerp van de vorm להקטיר, 
namelijk lexicaal of null.

Het eerste aspect dat ik hier zal behandelen betreft dus de mo-
gelijke coördinatie van de vormen להקטיר en infinitivus construc-
tus להקדישו. Deze laatste kan met zekerheid een control infinitive 
genoemd worden, daar er duidelijk sprake is van een voorafgaande 
hoofdzin met daarin een control predicate, namelijk ויבדל: Aaron 
werd afgescheiden om het allerheiligste te heiligen.

De vraag die nu beantwoord moet worden, is die naar de syn-
taxis van de hierop volgende vorm, להקטיר. Meer precies: kan de 
vorm להקטיר ook een control infinitive zijn, die afhankelijk is van 
hetzelfde control predicate als de vorm להקדישו, namelijk ויבדל. Ik 
acht dit uitgesloten, daar een tweede control infinitive volgend op 
een eerste control infinitive waarbij beide hetzelfde control predi-
cate hebben, in klassiek Hebreeuws altijd wordt ingeleid met het 
voegwoord ו en. Daarvan is hier echter geen sprake.

Met betrekking tot het eerste aspect, moet geconcludeerd wor-
den, dat het niet mogelijk is de vorm להקטיר als gecoördineerd met 
de vorm להקדישו te interpreteren. Dit is een belangrijke conclusie, 
daar deze er reeds toe leidt, dat de vorm להקטיר niet als control 
infinitive geinterpreteerd kan worden, maar als liqtol beschouwd 
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moet worden. De analyse van het tweede, hierboven genoemde, 
aspect betreft derhalve nog slechts de beslissing over het type 
onderwerp van de liqtol להקטיר.

Het tweede aspect betreft de positie van de woordgroepen הוא 
 De centrale vraag hierbij is, of deze woordgroepen .ובניו עד עולם
bij de zin ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים  horen. Indien dit niet zo 
is, dan kunnen zij niet anders dan als onderdeel van de zin להקטיר 
.geïnterpreteerd worden לפני יהוה

Volgens mijn analyse zijn er twee elementen die tot een inter-
pretatie leiden waarbij הוא ובניו עד עולם als eenheid gezien moet 
worden met ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים . 

Het eerste betreft de positie van de in oudtestamentisch He-
breeuws veelvuldig geattesteerde woordgroep עד עולם. Deze komt 
drieënzeventig keer voor in oudtestamentisch Hebreeuws en staat 
daar, op enkele attestaties na – deze bevinden zich bovendien in 
de poëtische taal van Psalmen, waar de woordgroep עד עולם dan 
getopicaliseerd wordt – altijd op het eind van het vers dan wel op 
het eind van de zin.

Het tweede is de indeling die Masoreten geven aan het vers. Het 
Masoretische disjunctieve teken zaqeph qaton boven het woord 
 .geeft aan, dat de Masoreten hier een cesuur in dit vers lezen עולם
Dit komt overeen met de accentuering die de Masoreten aan deze 
woordgroep geven in de overige passages in het Oude Testament, 
waar het woord עולם, als het niet op het eind van het vers staat, 
altijd een atnach of (de hier ook gebruikte) zaqeph heeft.

Ik zal op basis van deze twee aspecten met betrekking tot de 
frase הוא ובניו עד עולם besluiten deze niet als onderdeel te zien 
van  de zin להקטיר לפני יהוה, maar ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים  
-En Aaron werd afgescheiden om het allerheilig הוא ובניו עד עולם
ste te heiligen, hij en zijn zonen tot in eeuwigheid als eenheid te 
interpreteren.

Nu zowel de vraag naar de eventuele coördinatie als die naar 
de positie van הוא ובניו עד עולם zijn beantwoord, kan niet anders 
dan geconcludeerd worden, dat de woordgroepen להקטיר לפני יהוה 
één zelfstandige zin vormen. In deze zin bevindt zich geen lexicaal 
onderwerp, daar הוא ובניו עד עולם immers niet voor deze syntacti-
sche positie in aanmerking komt, zoals is gebleken uit de analyse.
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Eveneens kan nu een beslissing worden genomen over het type 
onderwerp dat zich in de zin bevindt. Dit kan immers niet pro 
zijn, daar er geen sprake is van control syntax, maar er bevindt 
zich ook geen lexicaal onderwerp in de zin. Evenals in de voor-
gaande passages, moet ook hier pro het te veronderstellen type 
null subject zijn.

§8.10.2 Overige syntactische aspecten

Van overige aspecten is, met betrekking tot deze passage, geen 
sprake.

§8.10.3 Interpretatie

Uit zowel de syntactische analyse van de vorm להקטיר alsmede de 
analyse van de frase הוא ובניו עד עולם kan niet anders dan gecon-
cludeerd worden dat, ten eerste, de vorm להקטיר geen infinitivus 
constructus kan zijn, en dat, ten tweede, er sprake moet zijn van 
een null subject pro, bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp 
en de onmogelijkheid van een null subject pro.

§8.10.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt met de reeds besproken constructie του 
cum infinitivo.

(204) 1 Kron. 23:13 Septuaginta

καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος τοῦ θυμιᾶν ἐναντίον τοῦ 
κυρίου

Opvallend is, dat de Septuaginta een, in de Masoretische tekst 
ontbrekend, voegwoord και invoegt, en daarmee de hele frase 
-inter להקטיר לפני יהוה als onderdeel van de zin הוא ובניו עד עולם
preteert en het daarmee tot onderwerp van deze zin maakt. Dit 
betreft exact de lezing, die ik hierboven, op basis van syntaxis en 
de Masora, als zeer implausibel beschreef.

De Targum volgt de Masoretische tekst letterlijk voorzover 
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het de vorm להקטיר betreft en vertaalt met een infinitivus aphel 
van סלק opgaan.

(205) 1 Kron. 23:13 Targum

yyy Mdq Nymswb trfq aqsal

Ook de Peshitta volgt de vorm להקטיר syntactisch letterlijk, zij 
het met een ander werkwoord ܩܪܒ naderen en voegt hier de pp, 
.aan toe ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܩܛܪܘܩܐ

(206) 1 Kron. 23:13 Peshitta

ܠܡܩܪܒܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܩܛܪܘܩܐ ܕܒܣܡܐ

De Vulgaat kiest niet voor een vertaling met infinitief, maar biedt 
een syntactisch andere lezing.

(207) 1 Kron. 23:13 Vulgaat

filii Amram Aaron et Moses separatusque est Aaron 
ut ministraret in sancto sanctorum ipse et filii eius in 
sempiternum et adoleret incensum Domino secundum 
ritum suum ac benediceret nomini eius in perpetuum

De Vulgaat kiest voor een subjunctief, adoleret, en vertaalt daar-
mee de vorm  להקטיר met een persoonsvorm, derde persoon en-
kelvoud. De keuze voor het enkelvoud, lijkt te impliceren, dat ook 
de Vulgaat de frase הוא ובניו עד עולם niet als onderdeel van de zin 
 .beschouwt. Dit in tegenstelling tot de Septuaginta להקטיר לפני יהוה
Belangrijker voor de analyse van de vorm להקטיר echter, is het 
feit dat de Vulgaat hier een persoonvorm leest en geen infinitief.

§8.10.5 Werkvertaling

Op basis van de analyses van de syntactische aspecten van hier-
boven behandelde elementen van dit vers, en gesteund door de 
vertaling die de Vulgaat biedt, moet de vorm להקטיר als liqtol 
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gezien worden en kan het onderwerp niet anders dan van het 
type pro zijn.

Dit leidt mij ertoe de volgende werkvertaling voor te stellen van 
.Zij moeten offeren voor het aangezicht van de Heer :להקטיר לפני יהוה

§8.11 1 Kronieken 28:20

(208) 1 Kron. 28:20

yI;k tDjE;t_lAa◊w a∂ryI;t_lAa hEcSoÅw XAmTa‰w qAzSj wønVb hOmølVvIl dyˆw∂;d rRmaø¥yÅw
 twølVkIl_dAo D;KRb◊zAoAy aøl◊w ÔKVÚp√rÅy aøl JKD;mIo yAhølTa MyIhølTa hÎwh◊y

:hDwh◊y_tyE;b tådwøbSo tRkaRlVm_lD;k

Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo: Wees vastbe-
raden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets 
weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn 
God, staat je terzijde. Hij zal je niet verlaten en niet van 
je zijde wijken zolang de uitvoering van het werk aan de 
tempel van de HEER niet is voltooid.

§8.11.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De positie van de vorm לכלות na het partikel ַעד totdat, impliceert 
reeds dat de interpretatie van de vorm לכלות als control infinitive 
hier uitgesloten is.186 Tussen de hoofdzin en de zin met control 
infinitive kan immers geen voegwoord geplaatst worden, daar deze 
control syntaxis tussen de hoofdzin en de infinitiefzin blokkeert. 
Dit is reeds duidelijk geworden in de voorbeelden waarbij het 
voegwoord ו en voor de l-infinitief wordt geplaatst. In de op de 
hoofdzin volgende infinitiefzin, moet het element ל het hoogste 
element in de zinstructuur zijn.

186 Dit type syntaxis is zesmaal in het Hebreeuws van het boek Kronieken 
geattesteerd: 1 Kron. 28:20; 2 Kron. 24:10; 26:16; 28:28; 31:1; 32:24. Deze worden 
hieronder alle zes besproken en geanalyseerd.
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Indien we moeten constateren dat control syntax geen optie 
is, dan kan er ook geen sprake zijn van een null subject van het 
typte pro. Bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp zal ik in 
deze zin een onderwerp van het type pro moeten veronderstellen.

§8.11.2 Overige syntactische aspecten

De constructie komt in de Hebreeuwse bijbel acht keer voor, waar-
van zes attestaties in het boek Kronieken: 1 Koningen 18:29; Ezra 
10:14; 1 Kronieken 28:20; 2 Kronieken 24:10; 26:16; 29:28; 31:1; 32:24. 
In al deze gevallen is er geen sprake van een control infinitive en 
moet de desbetreffende vorm als liqtol worden geïnterpreteerd.

Het werkwoord עזב verlaten wordt, in de Hebreeuwse bijbel, 
slechts eenmaal gevolgd door een control infinitive, namelijk in 
het boek Hosea.

(209) Hos. 4:10–11

:bEl_jå;qIy vwøryIt◊w NˆyAy◊w t…wn◊z :rOmVvIl …wb◊zDo hDwh◊y_tRa_yI;k

Want ze hebben de heer verlaten en vereren nu ontucht 
en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt.

De hier opgenomen nbv vertaling vertaalt לשמר als vereren, een 
betekenis die voor deze stam zeer implausibel is. Dit waarschijn-
lijk mede omdat zij את יהוה als object zien van het predicaat עזבו 
zij hebben verlaten. Dit is echter onnodig, wanneer את יהוה als 
object wordt gezien van לשמר. Daarmee kan de betekenis van 
 ,blijven wat deze volgens alle lexica is, namelijk acht slaan op לשמר
luisteren naar en kan het predicaat עזבו de betekenis nalaten wor-
den gegeven. Dit levert een bijzonder mooie, literaire constructie 
op, waarbij het object van de control infinitive is getopicaliseerd 
en voor de hoofdzin geplaatst is: Want naar de Heer hebben zij 
nagelaten te luisteren. Hoererij, wijn en jonge wijn grijpen het hart.

Ook in 1 Kronieken 28:20 is het werkwoord עזב onmiddellijk 
voor de zin met לכלות geplaatst. Maar hier kan de betekenis van 
het predicaat יעזבך niet anders zijn dan verlaten, in de steek laten, 
de standaard betekenis van de stam עזב.
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§8.11.3 Interpretatie

Door de positionering van een partikel aan het hoofd van de zin 
met de vorm לכלות, is het niet mogelijk deze als control infinitive 
te interpreteren.

Dit maakt het onderwerp van de zin עד לכלות כל מלאכת עבודת  
 van het type null moet zijn. Het onderwerp kan echter בית יהוה
niet van het type pro zijn, daar control syntax hier geen optie is. 
Bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp, rest er dus niets, dan 
te veronderstellen dat hier sprake is van het onderwerp pro.

De interpretatie van pro is hier niet problematisch. Deze wordt 
namelijk gevonden in het object van het predicaat van de vooraf-
gaande zin ולא יעזבך en hij zal jou niet in de steek laten.

§8.11.4 Versiones

De Septuaginta maakt gebruik van de reeds eerder behandelde 
constructie του cum infinitivo.

(210) 1 Kron. 28:20 Septuaginta

καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν 
ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου.

De Targum gebruikt ook een infinitief voorafgegaan door ל.

(211) 1 Kron. 28:20 Targum

yyyd aCdqm tyb Njlwp tdybo lk MlCml Nmz do Knqjry alw

De constructie die Targum hier gebruikt voor de infinitief is עד 
 tot de tijd. Deze constructie is in de Targumim vierentwintig זמן
keer geattesteerd.187 Gevolgd door het partikel ד of די komt עד זמן 
zeventien keer voor, waarbij dit relativum achtmaal door yqtl en 
zes keer met qtl wordt gevolgd. Daarnaast komt עד זמן eenmaal 
voor met een erop volgende ל gevolgd door infinitivus constructus.188 

187 Jes. 32:14; Ps. 73:17; 141:10; Job 14:12; Ruth 1:1; 2:21; 3:1, 3, 10; Hl. 1:8; 2:7; 8:14; 
Pred. 11:5; 1 Kron. 6:17; 19:5; 28:20; 2 Kron. 10:5, 19; 18:26; 21:15; 29:34; 36:20, 21
188 Deze betreft de hier behandelde passage uit 1 Kron. 28:20.
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Tot slot is er één attestatie waarbij עד זמן wordt gevolgd door een 
infinitivus constructus zonder ל in Ruth 3:3.

Deze syntactische constructie maakt het mogelijk om למשלם 
als control infinitive te lezen: Hij zal jou niet verlaten tot het tijd is, 
om te volbrengen …. De vertalers van de Hebreeuwse tekst heb-
ben er dus voor gekozen een woordgroep in te voegen, waardoor 
de vorm לכלות vertaald kan worden met למשלם, een infinitivus 
constructus voorafgegaan door ל die de functie van een control 
infinitive heeft, waardoor de tekst op woordniveau met betrekking 
tot de לכלות nauwgezet gevolgd kan worden.

De vertalers van de Peshitta hebben voor  een ander type syn-
taxis gekozen.

(212) 1 Kron. 28:20 Peshitta

 ܥܕܡܐ ܐܠܝܟܐ ܕܬܓܡܪ ܠܡܒܢܐ ܟܘܠܗܝܢ ܥܒܝܕܬܐ ܕܒܝܬܗ
ܕܡܪܝܐ

De Peshitta voegt een persoonvorm, yqtl tweede persoon enkel-
voud van werkwoord ܓܡܪ volbrengen in, die als control predicate 
van de erop volgende l-infinitief ܠܡܒܢܐ functioneert. Door deze 
parafraserende vertaling met een sterk veranderde syntaxis, biedt 
deze oude vertaling ons geen directe informatie over de vorm 
-maar het maakt ons wel duidelijk dat de Peshitta de He ,לכלות
breeuwse brontekst niet letterlijk heeft gevolgd, hetgeen erop kan 
duiden dat de vertalers in de Hebreeuwse tekst geen eenvoudige 
l-infinitief hebben gelezen.

De Vulgaat kiest niet voor een infinitief.

(213) 1 Kron. 28:20 Vulgaat

donec perficias omne opus ministerii domus Domini

De vertaler heeft gekozen voor een persoonsvorm, namelijk een 
subjunctief presens actief in de tweede persoon enkelvoud van het 
werkwoord perficere, tot stand brengen: Totdat jij al het dienstwerk 
aan het huis van de heer tot stand gebracht hebt.
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§8.11.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische (en semantische) analyses, alsmede 
op de vertalingen die de versiones bieden, besluit ik de volgende 
werkvertaling voor te stellen: Hij zal jou niet in de steek laten, tot 
jij al het werk aan het huis van de Heer hebt voltooid.

§8.12 2 Kronieken 2:8

(214) 2 Kron. 2:8

:aElVpAh◊w lwødÎ…g hRnwøb yInSa_rRvSa tˆyA;bAh yI;k bOrDl MyIxEo yIl NyIkDhVl…w

om mij van een grote hoeveelheid hout te voorzien, want 
de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en in-
drukwekkend worden.

§8.12.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De zin met de vorm להכין heeft het voegwoord ו als hoofd van 
de cp. Ik zal hier niet opnieuw bespreken, wat de redenen zijn 
op basis waarvan control syntax hier als uitgesloten beschouwd 
dient te worden. Ik verwijs hiervoor naar de paragrafen waarin 
de passages uit 1 Kronieken zijn behandeld, waarbij een element 
boven ל in de cp is gepositioneerd.189

Indien control syntax geen optie is, is een onderwerp van het 
type pro ook uitgesloten. Bij afwezigheid van een lexicaal on-
derwerp moet hier derhalve het type pro verondersteld worden.

§8.12.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere aspecten in dit vers, die de interpretatie van 
de vorm להכין beïnvloeden.

189 §8.1, §8.2, §8.3, §8.4, §8.6, §8.8, §8.9 en §8.11.
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§8.12.3 Interpretatie

De syntactische context van de vorm להכין maakt duidelijk, dat 
deze vorm geen control infinitive is, en, ten tweede, dat er een 
onderwerp pro in deze zin aanwezig is. Deze laatste nu, moet een 
coïndex hebben met een element uit de voorgaande zin. Hier-
voor dienen zich de gezamenlijke dienaren, עבדי עם עבדיך, uit 
het voorgaande vers aan. Zij zijn de personen die het hout zullen 
voorbereiden.

§8.12.4 Versiones

De Septuaginta voegt een element toe ten opzichte van de He-
breeuwse tekst.

(215) 2 Kron. 2:8 Septuaginta

πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆθος

Deze toevoeging is syntactisch van groot belang, daar het control 
syntax, die in de Hebreeuwse tekst geen optie is, mogelijk maakt. 
De vertalers voegen namelijk een persoonsvorm toe, derde per-
soon meervoud, futurum medium πορεύσονται. De infinitief die 
hierop volgt, ἑτοιμάσαι, kan door deze ingevoegde persoonvorm 
als control infinitive functioneren, waarbij deze persoonsvorm het 
control predicate is: En zij zullen komen om voor mij in overvloed 
hout te bereiden.

De Targum volgt de Hebreeuwse tekst geheel.

(216) 2 Kron. 2:8 Targum

ygwsl Nysyq yl anqtalw

De Targum volgt de Hebreeuwse tekst exact en vertaalt de vorm 
 een l-infinitief (infinitivus constructus aphel) לאתקנא met להכין
van het werkwoord תקן voorbereiden. De vertalers hebben de 
Hebreeuwse tekst op syntactische niveau letterlijk overgenomen.

De Peshitta laat, anders dan de Targum, geen letterlijke verta-
ling zien.
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(217) 2 Kron. 2:8 Peshitta

ܢܗܘܘܢ ܡܝܬܝܢ ܠܝ ܩܝܣܐ ܣܓܝ

Peshitta kiest voor een persoonsvorm, yqtl derde persoon meer-
voud, gevormd door een constructie met ܗܘܐ (zijn) met parti-
cipium.

De Vulgaat gebruikt evenals de Septuaginta en de Peshitta niet 
voor een infinitief maar voor een persoonsvorm.

(218) 1 Kron. 2:8 Vulgaat

ut parentur mihi ligna plurima

De Vulgaat kiest voor een subjunctief presens passivum, derde 
persoon meervoud van het werkwoord parare, voorbereiden: opdat 
mij veel hout wordt voorbereid.

§8.12.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse blijkt dat een interpretatie 
met control infinitive niet mogelijk is, en deze analyse lijkt zich te 
weerspiegelen in de oplossingen die de Septuaginta, de Peshitta 
en de Vulgaat hebben gekozen voor deze zin. Ik stel de volgen-
de werkvertaling voor: En zij zullen mij grote hoeveelheden hout 
voorbereiden. Het onderwerp, hier vertaald met zij, maar in de 
Hebreeuwse brontekst een null subject, pro, heeft de dienaren uit 
het vorige vers als antecedent.

§8.13 2 Kronieken 6:33

(219) 2 Kron. 6:33

lEa∂rVcˆy ÔKV;mAoV;k ÔKVtOa hDa√rˆyVl…w ÔKRmVv_tRa X®rDaDh yE;mAo_lDk …wo√d´y NAoAmVl
:yItyInD;b rRvSa hRΩzAh tˆyA;bAh_lAo a∂rVqˆn ÔKVmIv_yI;k tAoådDl◊w

Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en 
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ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij 
zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel 
die ik heb gebouwd.

§8.13.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers bevinden zich twee vormen die ik hier zal behandelen. 
Het betreft de vorm ליראה en de vorm לדעת. Ik zal hier betogen 
dat beide vormen geen control infinitive zijn, maar werkwoorden 
van het type liqtol.

Voor beide vormen, zowel ליראה als ook לדעת, geldt dat zij 
voorafgegaan worden door het voegwoord ו. Deze syntaxis is in 
de hierboven behandelde passages reeds veelvuldig en in detail 
toegelicht en ik verwijs hiervoor derhalve naar die paragrafen.

Indien de vormen  ליראה en לדעת geen control infinitive zijn, 
dan kan er ook geen sprake zijn van het onderwerp type pro. 
Daar er echter ook geen lexicaal onderwerp aanwezig is in de 
desbetreffende zinnen, moet het syntactisch aanwezige onderwerp 
van het type pro zijn.

§8.13.2 Overige syntactische aspecten

De twee zinnen met de vormen ליראה en לדעת worden voorafge-
gaan door een zin met qtl die het voegwoord למען opdat als hoofd 
van de cp heeft. Op logico-semantisch niveau sluiten de zinnen 
met de vormen  ליראה en לדעת goed aan op deze finale modus 
van de zin למען ידעו כל עמי הארץ את שמך.

§8.13.3 Interpretatie

Op basis van de syntactische analyse blijkt, dat beide vormen 
geen control infinitive kunnen zijn en dat zij een onderwerp pro 
moeten hebben. Indien beide vormen ליראה en לדעת als liqtol 
worden geïnterpreteerd, dan kunnen deze op syntactisch niveau 
goed aansluiten bij de finaliteit van de zin met למען.
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§8.13.4 Versiones

De Septuaginta 

(220) 2 Kron. 6:33 Septuaginta

καὶ τοῦ φοβεῖσθαί σε ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ καὶ τοῦ γνῶναι 
ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν 
ᾠκοδόμησα

De Septuaginta vertaalt beide vormen zowel ליראה als לדעת met 
een του cum infinitivo constructie.

De Targum volgt, zoals vaker, de Hebreeuwse tekst zeer let-
terlijk.

(221) 2 Kron. 6:33 Targum

ytynb yd Nydh atyb lo yrqta KmC Mwra odmlw larCy Kmok yh 

Kmdq Nm ljdmlw

De vormen ליראה en לדעת worden met twee infinitieven vertaalt, 
namelijk למדחל en למדע van de stam דחל vrezen, respectievelijk 
.kennenידע 

De Targum kan ons dus geen nadere informatie verschaffen 
over de syntactische interpretatie die de schrijvers van de Targum 
van de vormen ליראה en לדעת hebben gehad.

De Peshitta volgt, evenals de Targum, de Hebreeuwse tekst 
nauwgezet. 

(222) 2 Kron. 6:33

 ܠܡܕܚܠ ܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܥܡܟ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܠܡܕܥ ܕܫܡܟ
ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܕܒܢܝܬ

De vormen  ליראה en לדעת worden vertaald met ܠܡܕܚܠ en ܠܡܕܥ, 
beide infinitivus constructus van de werkwoorden ܕܚܠ en ܝܕܥ, 
vrezen respectievelijk weten.

De Vulgaat kiest, in tegenstelling tot Septuaginta, Targum 
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en Peshitta voor een andere syntactisch benadering van de He-
breeuwse brontekst.

(223) 2 Kron. 6:33 Vulgaat

ut sciant omnes populi terrae nomen tuum et timeant te 
sicut populus tuus Israhel et cognoscant quia nomen tuum 
invocatum est super domum hanc quam aedificavi

De Vulgaat kiest met betrekking tot beide vormen, zowel ליראה 
als לדעת, voor een vertaling met een persoonsvorm. Opvallend is, 
dat de Vulgaat tweemaal met een subjunctief vertaalt en daarmee 
beide zinnen in het verlengde van de zin met ut leest. Dit komt in 
sterke mate overeen met de lezing, die ik hier voorstel en waar-
bij de vormen  ליראה en לדעת als liqtol worden geïnterpreteerd, 
waardoor deze ook aansluiten op de zin למען ידעו כל עמי הארץ את 
.de zin met ut in de Vulgaat ,שמך

§8.13.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyses en aansluitend bij de Vulgaat 
stel ik de volgende werkvertaling voor: Dat zij jou mogen vrezen 
zoals jouw volk en dat zij mogen weten dat jouw naam wordt ge-
roepen over dit huis dat ik bouwde.

§8.14 2 Kronieken 7:17

(224) 2 Kron. 7:17

rRvSa lOkV;k twøcSoAl◊w ÔKyIbDa dyIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w

:rwømVvI;t yAfDÚpVvIm…w yå;qUj◊w ÔKyItyˆ…wIx

En wat jezelf betreft, als je mij toegewijd blijft, zoals je va-
der David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je 
altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels,
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§8.14.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De zin met de vorm לעשות heeft het voegwoord ו als hoofd van 
de cp. Hierdoor is control syntax uitgesloten, waardoor deze vorm 
niet als control infinitive kan functioneren.

Het onderwerp kan niet van het type pro zijn en daar er even-
eens geen lexicaal onderwerp in de zin ולעשות ככל aanwezig is, 
moet er sprake zijn van een onderwerp van het type pro.

§8.14.2 Overige syntactische aspecten

In de parallelle passage in 1 Koningen 9:4 is het voegwoord ו af-
wezig, 

(225) 1 Kon. 9:4

rRvOyVb…w bDbEl_MDtV;b ÔKyIbDa dIw∂;d JKAlDh rRvSaA;k yÅnDpVl JKElE;t_MIa hD;tAa◊w

:rOmVvI;t yAfDÚpVvIm…w yå;qUj ÔKyItyˆ…wIx rRvSa lOkV;k twøcSoAl

Door de afwezigheid van dit voegwoord ontstaat een geheel an-
dere syntaxis en is control syntax wel mogelijk. Als gevolg hiervan 
kan de vorm לעשות wel als control infinitive functioneren. Op 
logico-semantisch niveau verschilt de zin wel van een zin met een 
doel-infinitief, daar de zin als causaal in plaats van finaal geïnter-
preteerd moet worden, vergelijkbaar met het Nederlandse door 
te in plaats van om te.

§8.14.3 Interpretatie

Op basis van de syntactische analyse concludeer ik, dat de in de 
hier behandelde zin aangetroffen vorm לעשות een liqtol moet zijn 
met een onderwerp van het type pro.

§8.14.4 Versiones

De Septuaginta heeft, ten opzichte van de Hebreeuwse tekst, een 
afwijkende syntaxis.
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(226) 2 Kron. 7:17

καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναντίον μου ὡς Δαυιδ ὁ πατήρ σου 
καὶ ποιήσῃς κατὰ πάντα

De vertalers hebben gekozen voor een persoonsvorm en wel een 
subjunctief, tweede persoon enkelvoud ποιήσῃς dat jij doet. Deze 
sluit naadloos aan bij de eerder in het vers gebruikte subjunctief 
πορευθῇς in de zin die wordt ingeleid met ἐὰν indien, de vertaling 
van het Hebreeuwse אם. Beide zinnen ואתה אם תלך לפני כאשר הלך  
 worden logico-semantisch als conditioneel דויד אביך ולעשות ככל
geïnterpreteerd en met een modale persoonsvorm vertaald.

De Targum volgt, zoals meestal, de Hebreeuwse tekst zeer 
nauwgezet.

(227) 2 Kron. 7:17 Targum

Kylhd hmkyh ymdq Nnqtd Njrwab Khtw ymdq jlpt taw
rft yynydw yymyyqw Ktdqpd hmkyh dbomlw Kwba dwd

De vorm לעשות wordt vertaald met een l-infinitief, עבד doen.
De Peshitta geeft de volgende vertaling.

(228) 2 Kron. 7:17 Peshitta

  ܘܐܢܬ ܐܢܗܘ ܕܬܗܠܟ ܩܕܡܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܟ.
 ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܒܬܪܝܨܘܬܐ.  ܠܡܥܒܕ ܟܠܡܕܡ

ܕܦܩܕܬܟ
Ook de Peshitta volgt de parallelle tekst uit Koningen zoals blijkt 
uit de toevoeging van ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܒܬܪܝܨܘܬܐ die 
een vertaling is van בתם לבב ובישר uit 1 Koningen 9:4. De Peshitta 
heeft geen voegwoord en lijkt daarmee ook de tekst van 1 Konin-
gen 9:4 te volgen.

Ook de tekst in Peshitta kan, evenals de passage in de He-
breeuwse tekst van 1 Koningen 9:4 vertaald worden met een con-
trol infinitive met een causale semantiek, door te.

De Vulgaat heeft een andere oplossing voor de vorm לעשות 
dan de Targum en de Peshitta.
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(229) 2 Kron. 7:17 Vulgaat

tu quoque si ambulaveris coram me sicut ambulavit David 
pater tuus et feceris iuxta omnia quae praecepi tibi et 
iustitias meas iudiciaque servaveris

De Vulgaat kiest hier voor een persoonsvorm, ditmaal niet voor 
een modale vorm van het tempus presens, maar voor het futurum 
exactum en wel van de tweede persoon enkelvoud: jij zult gedaan 
hebben. Dit futurum sluit aan bij het eerdere futurum uit dit vers  
ambulaveris, jij zult gewandeld hebben.

Belangrijk is hier echter vooral het feit dat de Vulgaat de vorm  
.met een persoonsvorm vertaalt en niet met een infinitief לעשות

§8.14.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse van de Hebreeuwse tekst, en 
gesteund door de vertalingen die de Septuaginta en de Vulgaat 
bieden, stel ik de volgende werkvertaling voor: Indien jij met mij 
blijft gaan, zoals jouw vader David ging en alles doet wat ik jou 
opdraag….

§8.15 2 Kronieken 8:13

(230) 2 Kron. 8:13

MyIv∂dFjRl◊w twøtD;bAÚvAl hRvOm tAwVxImV;k twølSoAhVl MwøyV;b Mwøy_rAb√dIb…w

gAjVb…w twøoUbDÚvAh gAjVb…w twø…xA;mAh gAjV;b hDnDÚvA;b MyImDoVÚp vwølDv twødSowø;mAl◊w

:twø;kU;sAh

Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven 
voor sabbat, nieuwemaan en de drie grote jaarlijkse fees-
ten: het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest 
en het Loofhuttenfeest.
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§8.15.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Aan de vorm להעלות gaat in dit vers niet alleen een voegwoord ו 
vooraf, maar er is een complete pp, ובדבר יום ביום getopicaliseerd. 
Ik verwijs wederom naar de passages die reeds behandeld zijn en 
waarin de plaatsing van syntactische elementen vóór de l-infinitief 
is behandeld. Op basis hiervan kan reeds geconcludeerd worden, 
dat control syntax hier geen optie is. 

Ook voor dit voorbeeld geldt, dat er bij afwezigheid van control 
syntax, geen null subject van het type pro kan zijn en dat er, daar 
er geen lexicaal onderwerp aanwezig is, sprake moet zijn van een 
onderwerp van het type pro.

§8.15.2 Overige syntactische aspecten

Van andere syntactische aspecten die van invloed zijn op de vorm 
.en de interpretatie ervan, is hier geen sprake להעלות

§8.15.3 Interpretatie

In de zin ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה  is sprake van een pre-
dicaat van de vorm liqtol met een null subject, pro. Dit null subject 
moet geïdentificeerd worden met Salomo, die lexicaal onderwerp 
respectievelijk pro is in de twee zinnen uit het voorgaande vers.

§8.15.4 Versiones

De Septuaginta kiest voor een infinitivale vertaling.

(231) 2 Kron. 8:13 Septuaginta

καὶ κατὰ τὸν λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ τοῦ ἀναφέρειν κατὰ 
τὰς ἐντολὰς Μωυσῆ

De vorm die de vertalers hebben gekozen is, ook hier, van het 
type του cum infinitivo.

De Targum volgt de Hebreeuwse tekst nauwgezet.
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(232) 2 Kron. 8:13 Targum

hCmd atdqptk yh arydt Nbrq aqsal hymwyb amwy tsmbw

De vorm להעלות wordt in de Targum met een infinitivus construc-
tus vertaalt, namelijk לאסקא, een infinitief aphel van de stam סלק 
doen opgaan. 

De Peshitta biedt de volgende tekst.

(233) 1 Kron. 8:13 Peshitta

 ܘܚܘܫܒܢܐ ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܡܣܩ ܗܘܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ
ܕܡܘܫܐ

De vorm להעלות is in de Peshitta vertaald met een zogenaamd 
perifrastische constructie, participium van het werkwoord ܣܠܩ 
doen opgaan gevolgd door een vorm van ܗܘܐ zijn in de derde 
peroon enkelvoud. Hiermee vertaalt de Peshitta de vorm להעלות 
dus met een persoonvorm.

De Vulgaat vertaalt de vorm להעלות niet met een infinitief.

(234) 2 Kron. 8:13 Vugaat

ut per singulos dies offerretur in eo iuxta praeceptum Mosi

De vertaler heeft voor een subjunctief gekozen met een persoons-
vorm, offeretur, van de derde persoon enkelvoud van het werk-
woord offerre, offeren. Er is dus gekozen voor een onpersoonlijke 
constructie: opdat daarin er van dag tot dag geofferd werd volgens 
de voorschriften van Mozes.

Van belang is hier de constatering, dat de Vulgaat de zin met 
de vorm להעלות met een persoonsvorm vertaalt en niet met een 
infinitief.

§8.15.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse, gesteund door de Vulgaat, 
stel ik hier de volgende werkvertaling voor: En van dag tot dag 
offerde hij overeenkomstig het gebod van Mozes.
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§8.16 2 Kronieken 11:22

(235) 2 Kron. 11:22

:wøkyIlVmAhVl yI;k wyDjRaV;b dyIgÎnVl hDkSoAm_NRb hD¥yIbSa_tRa MDoVbAj√r vaørDl dEmSoA¥yÅw

Haar zoon Abia wilde hij tot troonopvolger maken, en 
daarom stelde hij hem aan het hoofd van zijn broers.

§8.16.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De l-infinitief in dit vers wordt verafgegaan door het voegwoord 
 dat ,כי en, geldt ook voor ו want. Evenals voor het voegwoord כי
deze control syntax blokeert. In een finale zin met infinitivus con-
structus moet, wil er sprake zijn van control syntax, de l-infinitief 
het hoogste element zijn in de interne hiërarchie van de zin en 
mogen er derhalve geen elementen voorafgaan aan het element ל. 
Uit het feit, dat het voegwoord כי hier onderdeel is van de infini-
tiefzin, betekent dat hier geen sprake kan zijn van control syntax.

Dit heeft ook hier consequenties voor het type null subject 
dat hier verondersteld kan worden. Indien er geen sprake is van 
control syntax, kan er ook geen sprake zijn van een null subject 
van het type pro.

Het andere mogelijk type null subject, pro, is impliciet in de 
opgenomen Nederlandse vertaling zichtbaar, die kiest voor de 
vertaling van de infinitief met een persoonsvorm en een modaal 
werkwoord willen.

§8.16.2 Overige syntactische aspecten

In dit vers zijn, naast כי, geen aspecten die van invloed zijn op de 
interpretatie van de vorm להמליכו.

§8.16.3 Interpretatie

Indien er geen sprake kan zijn van pro, dat moet er een null subject 
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pro aanwezig zin in de infinitiefzin, daar de Hifil infinitief van de 
stam מלכ een onderwerp moet hebben. Dit null subject kan niet 
anders dan Rehoboam zijn, zoals ook uit de opgenomen vertaling 
blijkt, al vertaalt deze met een persoonlijk voornaamwoord hij.

Zoals nog zal blijken uit de versiones, is een vertaling met een 
modale persoonvorm die een willen uitdrukt met een null subject 
pro de meest plausibele lezing.

§8.16.4 Versiones

De Septuagina vertaalt de vorm להמליכו weliswaar met een infi-
nitief, maar lost het probleem dat dan onstaan zou zijn op, door 
nog een persoonsvorm in te voegen.

(236) 2 Kron. 11:22 Septuagina

ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν

De vorm διενοεῖτο is een imperfectum in de derde persoon en-
kelvoud van het werkwoord διανοέομαι van plan zijn, willen. In 
deze parafrasering van de Hebreeuwse zin is het voegwoord ὅτι 
dus ook geen probleem: want hij wilde hem tot heerser aanstellen.

Opvallend is, dat de vertalers voor een modale vertaling heb-
ben gekozen en daarvoor het werkwoord διανοέομαι hebben toe-
gevoegd.

De Targum vertaalt de infinitief met een zelfstandig naam-
woord מלכותא koningschap.

(237) 1 Kron. 11:22 Targum

atwklm hyl Ntml rma Mwra

Evenals Septuaginta voegt ook Targum werkwoorden in, omdat 
een letterlijke vertaling van het Hebreeuwse origineel tot syntac-
tische problemen zou leiden.

Targum kiest voor een constructie met het werkwoord אמר 
gevolgd door een l-infinitief van נתן geven, waarbij אמר de bete-
kenis van bevelen heeft. Dit levert een goed lopende syntaxis op: 
want hij beval hem het leiderschap te geven.
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Van belang te constateren is, dat ook Targum voor een verta-
ling met een persoonsvorm kiest.

In de Peshitta is de passage 2 Kron. 11:1–12:12 niet opgenomen 
en derhalve ontbreekt 2 Kronieken 11:22.

Vulgaat kiest voor een vertaling die gelijkt op voorgaande ver-
talingen.

(238) 2 Kron. 11:22 Vulgaat

constituit vero in capite Abiam filium Maacha ducem super 
fratres suos ipsum enim regem facere cogitabat

Ook Vulgaat kies voor een persoonsvorm, cogitabat, een perfec-
tum derde persoon singularis enkelvoud van het werkwoord co-
gitare, overdenken, van plan zijn. Dit leidt tot de volgende Latijnse 
vertaling van de Hebreeuwse infinitiefzin: hem immers wilde hij 
tot koning maken.

§8.16.5 Werkvertaling

De syntaxis van 1 Kronieken 11:22 alsmede de vertalingen dan-
wel interpretaties van de version leidden ertoe dat ik de volgend 
werkvertaling voorstel voor dit vers: Rehoboam stelde Abia zoon 
van Maacha aan tot leider over zijn broeders, want hij wilde hem 
tot koning aanstellen.

§8.17 2 Kronieken 12:12

(239) 2 Kron. 12:12

h∂d…whyI;b MÅg◊w hDlDkVl tyIjVvAhVl aøl◊w hÎwh◊y_PAa …w…nR;mIm bDv wøo◊nD;kIhVb…w
:MyIbwøf MyîrDb√;d hDyDh

Omdat Rechabeam zich verootmoedigd had, wendde de 
HEER zijn toorn van hem af en richtte hij hem niet geheel 
en al te gronde – ook vanwege het goede dat er was in 
Juda.
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§8.17.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De infinitief להשחית wordt hier voorafgegaan door zowel het 
voegwoord ו alsook door de negatie לא. In de voorgaande hier 
behandelde verzen is als genoegzaam aangetoond dat elk voeg-
woord control syntax blokkeert en daarmee onmogelijk maakt.

Wat opvallend is, is dat hier een negatie wordt gebruikt die in 
klassiek Hebreeuws voor persoonsvormen wordt gebruikt, name-
lijk לא. De negaties die voor de werkwoordelijk gebruikt infinitief 
wordt gebruikt is בלתי terwijl een nominaal gebruikte infinitief 
genegeerd wordt door אין. Het gebruik van de negatie לא toont 
aan, dat, ook voor de auteur(s) van de Hebreeuwse brontekst, de 
vorm להשחית niet de functie had van een doelinfinitief.

Ook in deze infinitiefzin kan derhalve geen sprake zijn van een 
null subject pro en bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp 
moet hier sprake zijn van een ander null subject. Daarvoor komt 
alleen pro in aanmerking.

§8.17.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere syntactische aspecten die hier genoemd moe-
ten worden.

§8.17.3 Interpretatie

Het is duidelijk dat in dit vers geen sprake kan zijn van een doelin-
finitief met control syntax. Dit betekent dat er een null subject pro 
aanwezig moet zijn, daar een pro geen optie is en er geen lexicaal 
onderwerp aanwezig is. Dit onderwerp moet dan gecoindiceerd 
worden met de אף יהוה de woede van de Heer, die als het onder-
werp van de voorafgaande zin functioneert.

§8.17.4 Versiones

Waar de Septuaginta doorgaans de Hebreeuwse tekst van Kronie-
ken nauwgezet volgt, is deze passage meer parafrase dan vertaling.
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(240) 2 Kron. 12:12 Septuaginta

καὶ οὐκ εἰς καταφθορὰν εἰς τέλος

De infinitief is geheel niet meer aanwezig en de Septuaginta ver-
taalt in plaats hiervan met een nominale zin.

De Targum vertaalt met een persoonsvorm.

(241) 2 Kron. 12:12 Targum

amo lkl haxyvlw albjl rma alw

De Targum vertaalt dit vers met een persoonsvorm die wordt 
gevormd door een peal van het werkwoord אמר zeggen, voorafge-
gaan door de negatie לא, die hier syntactisch niet problematisch 
is, daar deze de persoonsvorm negeert. De beide infinitieven zijn 
in deze vertaling objecten van dit als control verb dienende werk-
woord אמר.

Het vers 2 Kron. 12:12 ontbreekt in de Peshitta.
De Vulgaat vertaalt met een passieve werkwoordelijke vorm.

(242) 2 Kron. 12:12 Vulgaat

nec deleti sunt penitus siquidem

De passieve vorm van het perfectum, hier in de indicatief, betreft, 
in afwijking van de infinitief in de Hebreeuwse tekst, een per-
soonsvorm van de derde persoon meervoud, sunt. De Hebreeuwse 
negatie is hier vertaald met nec, die hier syntactisch geen probleem 
oplevert daar er immers een persoonsvorm wordt gebruikt.

§8.17.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse van de Hebreeuwse brontekst 
blijkt dat er sprake moet zijn van een persoonvorm. Geen van de 
versiones vertaalt met een infinitief, maar in de oplossing die ze 
aandagen verschillen ze onderling wel. De Vulgaat heeft bijvoor-
beeld de vernietigden, deleti als onderwerp, terwijl de Targum 
niet zozeer de woede van de Heer als onderwerp gebruikt, maar 
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veeleer de Heer. Dit blijkt uit het feit dat het pro onderwerp van 
het werkwoord אמר bevelen, semantisch onmogelijk door woede 
gevormd kan worden. Woede kan immers niet spreken of bevelen.

Om consequent te blijven in de werkvertalingen kies ik ervoor  
het onderwerp pro te identificeren met de אף יהוה, de woede van de 
Heer, uit de voorafgaande zin. Dit leidt mij tot de volgende werk-
vertaling: Toen hij zich verootmoedigde, wendde de woede van de 
Heer zich van hem af en richtte deze hem niet geheel en al te gronde.

§8.18 2 Kronieken 13:11

(243) 2 Kron. 13:11

MyI;mAs_t®rOfVq…w b®rRoD;b_b®rRoDb…w r®qO;bA;b_r®qO;bA;b twølOo hÎwhyAl MyîrIfVqAm…w
b®rRoD;b rEoDbVl DhyRtOr´n◊w bDhÎΩzAh tårwønVm…w rwøhDÚfAh NDjVlUÚvAh_lAo MRjRl tRk®rSoAm…w
:wøtOa MR;tVbÅzSo MR;tAa◊w …wnyEhølTa hDwh◊y t®rRmVvIm_tRa …wnVjÅnSa MyîrVmOv_yI;k b®rRoD;b

Ze dragen elke ochtend en elke avond brandoffers op aan 
de HEER, brengen reukoffers, leggen de toonbroden neer 
op de met zuiver goud overtrokken tafel en ontsteken elke 
avond de lampen in de gouden lampenstandaard. Wij 
nemen dus de voorschriften van de HEER in acht, maar u 
hebt u van hem afgewend.

§8.18.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In 2 Kronieken 13:11 wordt de infinitief לבער, een piel van de stam 
 en ו ontsteken, niet alleen voorafgegaan door het voegwoord בער
maar ook door het obejct van de infinitief, מנורת הזהב ונרתיה de 
gouden lampstandaard en haar lampen. De positionering van een 
voegwoord voor de l-infinitief blokkeert control syntax is uit de 
analyses van voorgaande hier behandelde passages reeds gebleken. 
Wat echter in dit vers opvallend is, zijn de getopicaliseerde nps 
die het direct object vormen van de infinitief.

In klassiek Hebreeuws is topicalisatie van constituenten niet 
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mogelijk in zinnen met een finale infinitief. In het boek Kronieken 
is dit fenomeen nog driemaal vaker geattesteerd en wel in passages 
die in die hoofdstukken nog behandeld zullen worden, namelijk 
in 2 Kronieken 31:7; 31:10; 36:19. In Qumran Hebreeuws190 is deze 
constituentenvolgorde ook geattesteerd.

Zowel het aan de l-infinitief voorafgaande voegwoord als het 
getopicaliseerde object sluiten een functie van de infinitief als 
doelinfinitief met control syntax uit. Dit leidt ertoe dat we hier 
ook geen null subject van het type pro kunnen aannemen. En, bij 
afwezigheid van een lexicaal onderwerp, moet hier dus wel een 
onderwerp van het type pro aanwezig zijn.

§8.18.2 Overige syntactische aspecten

Qimron (1986, 74) verwijst naar een studie van Carmignac (1966), 
waarin deze tot de conclusie komt dat deze volgorde van consti-
tuenten, object gevolgd door de l-infinitief, relatief frequenter is 
in Qumran Hebreeuws191 dan in Bijbels Hebreeuws. Het gaat 
hier echter om zeer kleine absolute aantallen, wat maakt dat de 
frequenties hier weinigzeggend zijn.

Belangijker is dat het in Qumran Hebreeuws en bijbels He-
breeuws helemaal niet gaat om werkelijke infinitvi, maar om attes-
taties van liqtol. Met andere woorden, ook in Qumran Hebreeuws 
komt de constituentenvolgordes object gevolgd door l-infinitief 
helemaal niet voor, het is veeleer de liqtol die (ook) in Qumran 
Hebreeuws is geattesteerd.

Qimron constateert dan ook terecht, dat de conclusies van het 
onderzoek naar dit syntactische fenomeen van voorlopige aard 
zijn. In §9.3.8 zal ik een selecte steekproef nemen uit het corpus 
Qumran Hebreeuws en ik verwijs voor de analyses van deze tek-
sten naar die paragraaf voor details.

§8.18.3 Interpretatie

Met de aanwezigheid van een onderwerp pro moet in dit on-

190 Zie hiervoor Qimron (1986) pagina 74.
191 Een volgorde die in Aramees en Syrisch wel mogelijk is.
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derwerp een derde persoon meervoud gelezen worden, namelijk 
 de Levieten die in het voorafgaande vers, vers 2 Kronieken ,הלוים
13:10 worden genoemd op het eind van dat vers.

§8.18.4 Versiones

De Septuaginta

(244) 2 Kron. 13:11 Septuaginta

καὶ ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ καὶ οἱ λύχνοι τῆς καύσεως ἀνάψαι 
δείλης

De Septuaginta laat de infinitief לבער staan en vertaald deze met 
een infinitief aoristus ἀνάψαι van het werkwoord αναπτω, ont-
steken.

De Targum heeft de volgende vertaling.

(245) 2 Kron. 13:11 Targum

vmrb vmrb aqldal ahnyxwbw abhdd atrwnmw

Ook de Targum vertaalt de infinitief letterlijk en gebruikt hiervoor 
een infinitief aphel van de stam דלק, branden, die in de apheel een 
causatieve betekenis heeft, aansteken, doen ontbranden.

De Peshitta laat een heel andere strategie zien.

(246) 2 Kron. 13:11 Peshitta

 ܘܡܢ̈ܪܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܫ̈ܪܓܝܗܝܢ. ܘ̈ܛܠܝܐ ܫ̈ܪܓܬܢܐ
݂ܡܢܗ̈ܪܢܝܗܝܢ ܒܟܠ ܪܡܫ ܘܪܡܫ

De Peshitta vertaalt de infinitief niet, maar voegt een nieuwe zin 
in .ܘܛܠܝܐ ܫܪܓܬܢܐ ܡܢܗܪܢܝܗܝܢ ܒܟܠ ܪܡܫ ܘܪܡܫ, en de over 
de lampen aangestelde jongelingen zijn hen ontstekende. Hiervoor 
gebruikt de Peshitta een participium met objectsuffix ܡܢܗܪܢܝܗܝܢ. 
In soepeler Nederlands vertaald: en de jongelingen die over die 
lampen zijn aangesteld ontsteken deze.

Van belang hier is te constateren, dat de vertalers niet voor een 
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infinitiefzin hebben gekozen, maar voor een parafrasering met 
een extra zin met een participium.

De Vulgtaat kiest voor weer een andere oplossing.

(247) 2 Kron. 13:11 Vulgaat

candelabrum aureum et lucernae eius ut accendantur sem-
per ad vesperam

De vorm accendantur is een passieve vorm van de subjunctief 
presens: opdat zij elke avond ontstoken worden. Hiermee wordt 
de problematisch syntaxis van de infinitief uit de Hebreeuwse 
brontaal ontweken. Vulgaat kiest dus voor een persoonvorm, waar 
de Hebreeuwse tekst een l-infinitief heeft.

§8.18.5 Werkvertaling

De versiones bieden uiteenlopende vertalingen en lijken daarmee 
de vorm לבער verschillend te interpreteren. De Septuaginta en de 
Targum vertalen de infinitief letterlijk, Peshitta en Vulgaat bieden 
andere vertalingen en vervangen de infinitief door een extra zin 
respectievelijk een persoonsvorm.

Daar een infinitief hier, zoveel is duidelijk geworden uit de ana-
lyse van de constituenten volgorde in de infinitiefzin, geen optie 
is, zal ik hier ook een liqtol met een onderwerp pro aannemen. 
Hoewel ik ook hier kies voor een modale vorm voor deze zin, is 
een modaliteit van willen hier niet plausibel. Ik stel derhalve voor 
deze vorm een modaliteit van moeten voor.

De werkvertaling luidt dan als volgt: en de lampen van de gou-
den kandelaar moeten zij elke avond ontsteken.

§8.19 2 Kronieken 19:2

(248) 2 Kron. 19:2

fDpDvwøh◊y JKRlR;mAh_lRa rRmaø¥yÅw h‰zOjAh yˆnÎnSj_NRb a…wh´y wyÎnDÚp_lRa aEx´¥yÅw
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:hDwh◊y yEnVpI;lIm PRx®;q ÔKyRlDo taøzDb…w bDhTaR;t hDwh◊y yEa◊nOcVl…w rOzVoAl oDv∂rDlSh

De ziener Jehu, de zoon van Chanani, ging de koning te-
gemoet en zei tegen hem: ‘U vond het nodig degenen die 
de HEER afwijzen te helpen en degenen die hem haten lief 
te hebben. Daarom hebt u de toorn van de HEER over u 
afgeroepen.

§8.19.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Evenals in 2 Kronieken 13:11 is ook in 2 Kronieken 19:2 een aantal 
constituenten voor de l-infinitief geplaatst. Ook hier betreft het 
het object van de infinitief, hier in de vorm van een pp לרשע aan 
de slechte. Deze constituent wordt nog voorafgegaan door een 
vraagpartikel ה.

In dit vers kan ook geheel geen sprake zijn van een hoofdzin 
met het control verb van de lijdendvoorwerpzin in welke laatste 
zich dan het null subject pro zou bevinden, en wel omdat met de 
infinitiefzin de directe rede start die is ingeleid door de direct er-
aan voorafgaande zin ויאמר אל המלך יהושפט en toen sprak hij tot 
Koning Jehosjafat.

Van control syntax kan dus geen sprake zijn in deze zin, en 
dat betekent dat het onderwerp ook hier niet van het type pro 
kan zijn.

§8.19.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen aspecten in deze zin dit van invloed kunnen zijn op 
de interpretatie van de vorm לעזר.

§8.19.3 Interpretatie

Ook in dit vers is een interpretatie van de vorm לעזר als liqtol de 
meest plausibele. Het kan het null subject pro verklaren en een 
oplossing bieden voor de anders niet te verklaren afwezigheid van 
control syntax, die immers niet mogelijk blijkt te zijn in deze zin.
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§8.19.4 Versiones

De Septuaginta gebruikt geen infinitief.

(249) 2 Kron. 19:2 Septuaginta

εἰ ἁμαρτωλῷ σὺ βοηθεῖς

De vorm waarmee in Septuaginta de Hebreeuwse vorm לעזר wordt 
vertaald is βοηθεῖς een indicatief, tweede persoon enkelvoud. Sep-
tuaginta vertaalt dus de infinitief uit de Hebreeuwse brontekst met 
een persoonvorm.

De Targum kiest voor een parafrasering.

(250) 2 Kron. 19:2 Targum

aoyysl atkylh abyyj Mod Kl rvkh

Hierin is de infinitief opgenomen, zij het als complement van een 
nieuw ingevoegde zin. In de Targum wordt een tweetal zinnen 
ingevoegd. Ten eerste de zin הכׁשר לך is het goed voor jou. Ten 
tweede de relatieve zin דעם חייבא הליכתא dat jij met de zondaar 
loopt. Op deze laatste zin volgt de infinitiefzin לסייעא om te hel-
pen. Deze infinitief heeft hier in de Targum de reguliere functie 
die de l-infinitief is klassiek Hebreeuws ook heeft, namelijk die 
van een finale infinitief.

De Peshitta biedt de volgende vertaling.

(251) 2 Kron. 19:2 Peshitta

ܠܡܥܕܪܘ ܠܪܫܝܥܐ ܐܙ݂ܠܬ

De infinitiefzin ܠܡܥܕܪܘ ܠܪܫܝܥܐ om te helpen de zondaar func-
tioneert hier als complement bij de door de vertalers ingevoegde 
persoonsvorm ܐܙ݂ܠܬ een peal, qtl tweede persoon enkelvoud, jij 
gaat.

De vertaling die Peshitta geeft, gelijkt op de vertaling die we 
hierboven in de Targum aantroffen. In beide gevallen wordt een 
persoonsvorm ingevoerd waarvan de infinitiefzin het complement 
vormt. Opvallend is dat in beide gevallen voor een werkwoord 
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met de betekenis (mee)lopen is gekozen. Hier in Peshitta de stam 
.הלך en in de Targum ,ܐܙ݂ܠ

De Vulgaat biedt een ander type oplossing voor de Hebreeuwse 
infinitief.

(252) 2 Kron. 19:2 Vulgaat

impio praebes auxilium

De Vulgaat kiest voor een persoonsvorm praebes, een tweede 
persoon enkelvoud presens in de indicatief van het werkwoord 
praebere, bieden. De vertaling luidt aldus: de zondaar wil jij hulp 
bieden?

§8.19.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse, die aantoonde dat er sprake 
moet zijn van liqtol met een onderwerp van het type pro, en de 
door de versiones geboden vertalingen, die deze hypothese lijken 
te bevestigen, stel ik de volgende werkvertaling voor: de zondaar 
wil jij helpen?!

Ook hier veronderstel ik een modaliteit aanwezig te zijn, in dit 
geval een voluntatief die een willen uitdruk.

§8.20 2 Kronieken 20:35

(253) 2 Kron. 20:35

 lEa∂rVcˆy_JKRlRm hDy◊zAjSa MIo h∂d…wh◊y_JKRlRm fDpDvwøh◊y rA;bAjVtRa NEkyérSjAa◊w

:twøcSoAl AoyIv√rIh a…wh

Later sloot koning Josafat van Juda een overeenkomst met 
de goddeloze koning Achazja van Israël
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§8.20.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Voor aan de vorm לעשות bevindt zich een tweetal constituenten. 
Een persoonlijkvoornaamwoord הוא die als onderwerp functi-
oneert, en een adverbiaal gebruikte qtl hifil הרשיע. Hierdoor is 
control syntax geen optie. Ook het null subject moet dus van een 
ander type zijn dan pro.

In deze zin kan geen sprake zijn van een null subject van het 
type pro, om het simpele feit dat er een lexicaal onderwerp aanwe-
zig is in deze zin, namelijk הוא. Deze moet wel als onderwerp van 
de vorm לעשות, daar de vorm הרשיע immers adverbiaal gebruikt 
is en dus geen onderwerp kan hebben.

§8.20.2 Overige syntactische aspecten

In Jouon-Muraoka (2006, §124n) wordt de bijwoordelijke functie 
van de stamformatie hifil besproken. Hierbij wordt duidelijk dat 
het werkwoord in de hifil geen werkwoordelijke functie heeft, 
maar adverbiaal funcioneert bij de daarop volgende infinitief, die 
in het overgrote deel van de attestaties een l-infinitief is. Opval-
lend is echter dat de infinitief zelf als persoonvorm wordt gein-
terpreteerd. Getuige de in deze paragraaf opgenomen vertaling 
van voorbeelden.

Dit betekent dat er hier niet alleen sprake is van een afwijkende 
syntaxis van een adverbiaal gebruikte persoonsvorm in de hifil, 
maar ook van een l-infinitief, die als persoonsvorm functioneert. 
Daarover hult deze paragraaf zich echter geheel in stilzwijgen.

De bijwoordelijke functie van de hifil persoonsvorm is derhalve 
niet relevant voor het syntactische feit, dat de l-infinitief hier geen 
infinitief is, maar een liqtol.

§8.20.3 Interpretatie

In deze zin moet sprake zijn van een liqtol met een daaraan voor-
afgaande, adverbiaal gebruikte, qtl hifil.
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§8.20.4 Versiones

De Septuaginta biedt de volgende vertaling.

(254) 2 Kron. 20:35 Septuaginta

καὶ οὗτος ἠνόμησεν

De Septuaginta vertaalt de constructie van de adverbiaal gebruikte 
hifil gevolgd door een l-infinitief met een derde persoon enkel-
voud aoristus van het werk woord ανομεω, kwaad doen. Septua-
ginta vertaalt dus met een persoonvorm.

De Targum parafraseert en ontwijkt zo de problematische He-
breeuwse vorm.

(255) 2 Kron. 20:35 Targum

aoyvr ywhml byjta awhd

De Targum gebruikt een persoonsvorm, derde persoon enkelvoud, 
-zondigen gevolgd door een zin met l-infini ,חוב van de stam אתחיב
tief van הוי zijn met een predicatief gebruik adjectief רשיעא, slecht.

Door deze parafrasering krijgt de gebruikte l-infinitief למהוי 
een standaard syntactische functie, namelijk die van een doelinfi-
nitief met een pro onderwerp, die als volgt vertaald kan worden: 
hij zondigde door slecht te zijn.

De Peshitta biedt de volgende vertaling.

(256) 2 Kron. 20:35 Peshitta
݁

ܗ݁ܘ ܪܫܝܥܐ ܕܐܣܓܝ ܠܡܥܒܕ ܒܝ̈ܫܬܐ

De derde persoon enkelvoud aphel ܐܣܓܝ van ܣܔܐ doen toen-
men wordt in Syrisch vaak gevolgd door een l-infinitief, waarbij de 
persoonsvorm een bijwoordelijke functie krijgt en uitdrukt dat de 
handeling van de infinitief veelvuldig wordt gedaan. Hierbij krijgt 
de l-infinitief de functie van een persoonsvorm. Deze syntaxis lijkt 
zeer sterk op die van een persoonsvorm in de hifil gevolgd door 
een l-infinitief in klassiek Hebreeuws, zoals deze ook geattesteerd 
is in het hier behandelde vers.
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De Peshitta lijkt dus het bijzondere type Hebreeuwse syntaxis 
op de voet te volgen. Ook in de Peshitta heeft de vorm ܠܡܥܒܕ 
niet de functie van een doelinfinitief, maar veeleer van een per-
soonvorm, gelijkend op die van de liqtol in Hebreeuws.

De Vulgaat tenslotte biedt de volgende vertaling.

(257) 2 Kron. 20:35 Vultaat

post haec iniit amicitias Iosaphat rex Iuda cum Ochozia 
rege Israhel cuius opera fuerunt impiissima

De Vulgaat vertaalt met een relatieve zin waarin het onderwerp 
wordt gevormd door opera, de werken en er daarnaast een per-
soonvorm fuerunt wordt gebruikt: Achazia koning van Israël, wiens 
werken meest goddeloos waren.

§8.20.5 Werkvertaling

De syntactische analyse van de infinitief alsmede de eraan voor-
afgaande, adverbiaal gebruikte, qtl hifil, versterkt door de in de 
versiones geboden vertalingen, leidt mij tot de volgende werkver-
taling: hij deed kwaad.

§8.21 2 Kronieken 24:10

(258) 2 Kron. 24:10

:hE;lAkVl_dAo NwørDaDl …wkyIlVvÅ¥yÅw …wayIbÎ¥yÅw MDoDh_lDk◊w MyîrDÚcAh_lDk …wjVmVcˆ¥yÅw

Zowel de leiders als het volk brachten bereidwillig hun 
bijdrage, en zo raakte de kist vol.

§8.21.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Voor de analyse van de syntaxis en het onderwerp van de zin met 
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de vorm לכלה, verwijs ik naar §8.11 waar de l-infinitief voorafge-
gaan door het element עד uitvoerig is besproken. 

§8.21.2 Overige syntactische aspecten

Ik verwijs naar §8.11 voor details die niet van direct belang zijn 
voor de analyse van 2 Kronieken 24:10.

§8.21.3 Interpretatie

De interpretatie van de syntaxis in 2 Kronieken 24:10 leidt tot 
dezelfde conclusie die reeds in §8.11.3 bij een zelfde type syntaxis 
werd getrokken. Hier, in 2 Kronieken 24:10, kan de vorm לכלה 
geen doelinfinitief zijn, daar control syntax geen optie is.

§8.21.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt niet met een infinitief.

(259) 2 Kron. 24:10 Septuaginta

ἕως οὗ ἐπληρώθη

De werkwoordelijk vorm waarvoor de Septuaginta kiest, is een 
passivum van de aoristus in de derde persoon enkelvoud van het 
werkwoord πληρόω, volbrengen. Ook hier vertaalt Septuaginta een 
Hebreeuwse l-infinitief dus met een persoonsvorm.

De Targum biedt de volgende vertaling.

(260) 2 Kron. 24:10 Targum

Pws tyl do

De infinitief die in de Hebreeuwse brontekst wordt gebruikt, wordt 
hier geheel weggelaten. Daarvoor in de plaats hebben de vertalers 
gekozen voor zelfstandignaamwoord סוף einde, voorafgaan door 
de negatie לית, een contractie van de negatie לא  en het partikel אית 
dat bestaan, zijn aanduidt, vergelijkbaar met het Hebreeuwse יש.
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Van belang op te merken, is dat de Targum niet met een infi-
nitief vertaalt, maar met een nominale zin.

De Peshitta vertaalt als volgt.

(261) 2 Kron. 24:10 Peshitta

ܥܕܡܐ ܕܡܠܬ

Ook Peshitta kiest, evenals de Septuaginta, voor een vertaling met 
een persoonsvorm in plaats van een infinitief, namelijk een peal 
qtl, derde persoon vrouwelijk enkelvoud van het werkwoord ܡܐܠ 
volbrengen. Het werkwoord wordt voorafgegaan door het partikel 
.עד totdat, de vertaling van het Hebreeuwse partikel ܥܕܡܐ

De Peshitta vertaalt met een persoonsvorm, waarbij de in eer-
der in het vers genoemde ܩܒܘܬܐ, de ark het onderwerp is.

De Vulgaat vertaalt evenmin met een infinitief.

(262) 2 Kron. 24:10 Vulgaat

ita ut impleretur

De Vulgaat kies voor een persoonsvorm, namelijk een passieve 
subjunctief, en wel een perfectum van de derde persoon enkel-
voud, van het werkwoord implerere, vullen. Het Latijnse ita, zo, 
zodanig, is door de vertalers gebruikt voor het Hebreeuwse par-
tikel עד.

§8.21.5 Werkvertaling

Op basis van de analyse van de syntaxis van de infinitief en het uit 
deze analyse voortkomende voorstel voor het type onderwerp pro, 
gesteund door de versiones waarvan er drie, Septuagina, Peshitta 
en Vulgaat met een persoonsvorm vertalen, en één, Targum, met 
een nominale zin, stel ik de volgende werkvertaling voor: tot zij 
gereed waren.192 Ik houd hierbij als onderwerp de eerder in het 

192 Daarmee sluit ik aan bij de vertalingen die kjv, until they had made an 
end, en esv, until they had finished bieden, waarbij ook de, eerder in het vers 
vermelde, prinsen en het volk het onderwerp van de zin blijven.
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vers genoemde כל השרים וכל העם de prinsen en geheel het volk aan, 
die als null subject pro ook in de twee aan de zin עד לכלה vooraf-
gaande zinnen met wyyqtl voorkomen: ויביאו וישליכו לארון.

Vertalingen als de hier opgenomen nbv, zo raakte de kist vol, 
maken de kist tot onderwerp van de zin, maar dit is niet consistent 
met de andere hier geboden analyses en interpretaties van de liqtol, 
waarbij immers het onderwerp, indien niet als lexical subject aan-
wezig in de zin met liqtol zelf, altijd pro is. Daarenboven betreft de 
conjugatie van כלה hier een piel en niet de passieve conjugatie pual. 
Het is dus, ook vanuit dit perspectief, niet plausibel een passivum 
met de ark als onderwerp te lezen. Tot slot kan opgemerkt wor-
den dat nbv hier een soortgelijke semantiek lijkt te volgen als de 
Peshitta, waarbij niet zozeer het werkwoord כלה is vertaald, maar 
veeleer vanuit het werkwoord מלא in de piel conjugatie is gedacht.

§8.22 2 Kronieken 26:15

(263) 2 Kron. 26:153

MyIl∂;d◊gI;mAh_lAo twøyVhIl bEvwøj tRbRvSjAm twønObVÚvIj MÊAlDv…wryI;b cAoA¥yÅw
 wømVv aEx´¥yÅw twølOd◊…g MyInDbSaDb…w MyI…xIjA;b awøryIl twø…nIÚpAh_lAo◊w

:qDzDj_yI;k dAo rEzDoEhVl ayIlVpIh_yI;k qwøj∂rEmVl_dAo

In Jeruzalem liet hij op de torens en de hoeken van de 
stadsmuur vernuftige verdedigingswerktuigen neerzetten, 
waarmee pijlen en grote stenen konden worden afgescho-
ten. Uzzia’s gezag reikte tot ver over de grenzen, want met 
wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder 
uitgebreid.

§8.22.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De syntaxis van een persoonsvorm in de hifil conjugatie onmidde-
lijk gevolgd door een l-infinitief is uitvoerig geanalyseerd in §8.20, 
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en ik verwijs derhalve voor de analyse van de hier behandelde zin 
uit 2 Kronieken 26:15 naar deze pragraaf.

Waar in 2 Kronieken 20:35 de adverbiaal gebruikte hifil werd 
voorafgegaan door een persoonlijkvoornaamwoord, heeft de zin 
hier een voegwoord, כי want. Zoals reeds veelvuldig is gebleken 
in hiervoor behandelde passages, is control syntax niet mogelijk 
wanneer elementen tussen de l-infinitief en de hoofdzin geposi-
tioneerd zijn. Deze regel gaat hier voor het voegwoord ook op.

Van een finale l-infinitief kan hier derhalve geen sprake zijn en 
evenmin kunnen wij hier dus een null subject van het type pro 
veronderstellen aanwezig te zijn, daar deze alleen in control syntax 
mogelijk is. Bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp, moet er in 
deze zin danook sprake zijn van een onderwerp van het type pro.

§8.22.2 Overige syntactische aspecten

Voor de details die van slechts indirect belang zijn voor dit vers, 
verwijs ik naar §8.20.

§8.22.3 Interpretatie

De vorm להעזר kan geen infinitivus constructus met een syntacti-
sche functie van doelinfinitief zijn. Veeleer is hier sprake van een 
liqtol met een null subject van het type pro.

§8.22.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt met een constructie die in hierboven reeds 
behandelde passages is gebruikt voor de Hebreeuwse l-infinitief.

(264) 2 Kron. 26:153 Septuaginta

ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι

Het betreft de syntaxis van του cum infinitivo. Deze volgt op een 
persoonvorm van het werkwoord θαυμαστόω wonderbaarlijk zijn, 
groots zijn. Een werkwoord dat achtmaal is geattesteerd in de 
Septuaginta, waarvan zesmaal in het boek Psalmen: 2 Sam. 1:26; 2 
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Kronieken 26:15; Ps. 4:4; 15:3; 16:7; 30:22; 138:6, 14. Het betreft hier 
een passieve aoristus in de derde persoon enkelvoud.

De Septuaginta lijkt hier dus als volgt te lezen: omdat hij groot 
werd gemaakt om te helpen, met de betekenis opdat hij zou helpen.

De Targum vertaalt als volgt.

(265) 2 Kron. 26:153 Targum

aoyytsal vyrpa Mwra

De Targum gebruikt een persoonsvorm van de stam פרש in de 
conjugatie aphel en wel in de derde persoon enkelvoud. In de 
aphel betekent dit werkwoord zoveel als afzonderen, maar het 
heeft ook de betekenis van distinguish, make wonderful.193 Deze 
wordt gevolgd door לאסתייעא een l-infinitief van het werkwoord 
.helpen סיע

In Numeri 6:2, in Rechters 13:19 en 2 Kronieken 26:15 is het 
werkwoord פרש een vertaling van het Hebreeuwse פלא werk-
woord  in de hifil conjugatie en wordt het eveneens gevolgd door 
een l-infinitief.194

Het is, zo blijkt, in het Aramees van de Targum wel mogelijk 
een doelinfinitief te lezen, waarbij de hoofdzin wordt gevormd 
door אפריׁש hij werd onderscheidden gevolgd door de volgende 
twee zinnen לאסתייעא עד כדי אתקף om (hem) te helpen tot hij 
(zelf) sterk was.

Deze conclusie is voorlopig en behoeft verder detailonderzoek. 
Wat wel geconcludeerd kan worden, is dat de Targum de construc-
tie met l-infinitief overneemt.

De Peshitta biedt de volgende vertaling.

(266) 2 Kron. 26:153 Peshitta

ܥܕܡܐ ܕܐܣܓܝ ܗܘܐ ܠܡܥܬܪ

De Peshitta vertaalt de Hebreeuwse stam פלא met een persoons-

193 Zie Jastrow (1903) p. 1243.
194 In de andere twee attestaties, Deut 21:17 en Job 4:10, is het een vertaling 
van נכר hifil, respectievelijk een parafrasering waarbij er geen parallel is in de 
Hebreeuwse brontekst.
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vorm van de stam ܣܓܐ in de aphel conjugatie. Deze betekent 
vermeerderen, doen toenemen, verveelvoudigen. Deze wordt ge-
volgd door een qtl van ܗܘܐ en duidt daarmee een voltooid ver-
leden tijd aan. De infinitief uit de Hebreeuwse brontekst wordt 
in de Peshitta eveneens vertaald met een l-infinitief van de stam 
.rijk worden ܐܬܪ

Evenals de Targum, houdt ook de Peshitta infinitief aan.
De Vulgaat biedt de volgende vertaling.

(267) 2 Kron. 26:153 Vulgaat

quod auxiliaretur ei Dominus

De Vulgaat vertaalt met een persoonsvorm van het werkwoord 
auxiliare helpen, en wel in een subjunctief perfectum passivum 
in de derde persoon enkelvoud: waarom hij werd geholpen door 
de Heer.

§8.22.5 Werkvertaling

Hoewel de versiones, op de Vulgaat na, de infinitief aanhouden in 
hun vertaling, stel ik ook hier, op basis van de syntactische analyse 
van de Hebreeuwse brontekst, voor om met een liqtol te vertalen.

De werkvertaling is dan als volgt: want hij werd wonderbaar-
lijk geholpen.

§8.23 2 Kronieken 26:16

(268) 2 Kron. 26:16

aøbÎ¥yÅw wyDhølTa hDwhyA;b lAoVmˆ¥yÅw tyIjVvAhVl_dAo wø;bIl ;hAbÎ…g wøt∂q◊zRjVk…w
:t®rOfV;qAh jA;b◊zIm_lAo ryIfVqAhVl hÎwh◊y lAkyEh_lRa

Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, 
werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang. 
Hij overtrad het gebod van de HEER, zijn God, door de 
tempel van de HEER binnen te gaan om daar zelf een 
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reukoffer te brengen op het reukofferaltaar.

§8.23.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers wordt de l-infinitief voorafgegaan door het element 
 Voor de syntactische analyse van deze constructie verwijs ik.עד
naar §8.21.

§8.23.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere syntactische aspecten die de interpretatie van 
de vorm להשחית beïnvloeden.

§8.23.3 Interpretatie

De positie van het element עד vóór de l-infinitief sluit een control 
syntax uit en daarmee ook de functie van een doelinfinitief en een 
null subject van het type pro.

Ook hier veronderstel ik derhalve een liqtol met een onder-
werp pro.

§8.23.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt als volgt.

(269) 2 Kron. 26:16 Septuaginta

ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι

Ook hier gebruikten de vertalers het infinitivale type του cum 
infinitivo. Een infinitief die met een finale semantiek. Daarmee 
lijken de vertalers van de Septuaginta een doelinfinitief in de He-
breeuwse vorm להשחית te hebben gelezen.

De Targum vertaalt niet met een infinitief
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(270) 2 Kron. 26:16 Targum

lbjtad do hybl sgta Pqta ydkw

De vertalers van de Targum hebben de Hebreeuwse vorm להשחית 
met een persoonsvorm vertaald en wel een ithpaal derde persoon 
enkelvoud mannelijk enkelvoud van de stam חבל ontaarden, ver-
worden, te gronde gaan.

De Peshitta biedt de volgende parafrasering.

(271) 2 Kron. 26:16 Peshitta

ܐܬܬܪ݂ܝܡܬ ܗܘܬ ܠ݁ܗ ܪܘܚܗ ܛܒ

In deze parafrase is de zin met de vorm להשחית geheel verdwenen, 
danwel weggelaten, daar de vertaling van de Hebreeuwse zin גבה 
 ܐܬܬܪܝܡܬ ܗܘܬ springt met de zinnen וימעל ביהוה אלהיו naar לבו
.ܘܟܕܒ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܗ respectievelijk ܠܗ ܪܘܚܗ ܛܒ

De Vulgaat parafraseert als volgt.

(272) 2 Kron. 26:16 Vulgaat

sed cum roboratus esset elevatum est cor eius in interitum 
suum

De Vulgaat lijkt hier, in tegenstelling tot de voorgaande passages, 
eerder te parafraseren dan te vertalen: Maar met zijn sterk worden 
heeft zijn hart zich verheven tot zijn dood.

Wat duidelijk is, is dat de Vulgaat geen infinitief heeft gelezen 
in de Hebreeuwse vorm להשחית, maar deze heeft vertaald met 
een nominale vorm interitum.

§8.23.5 Werkvertaling

Op basis van de analyse van de syntaxis van de Hebreeuwse bron-
tekst, stel ik een vertaling voor met een liqtol met een null subject 
van het type pro. Het onderwerp is gelijk aan, de in de voorafgaan-
de zinnen in 2 Kronieken 26:16 ook als pro voorkomende, Uzzia.
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De werkvertaling luidt als volgt: En toen hij sterk was geworden, 
verhief zijn hart zich tot hij ontaardde.

§8.24 2 Kronieken 29:28

(273) 2 Kron. 29:28

[MyîrVxVjAm] MyîrVxOxSjAm twørVxOxSjAh◊w rérwøvVm ryIÚvAh◊w MyˆwSjA;tVvIm lDh∂;qAh_lDk◊w

:hDlOoDh twølVkIl dAo lO;kAh

Gedurende het brandoffer boog de hele gemeenschap zich 
neer, terwijl de muziek klonk en de trompetten schalden.

§8.24.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers wordt de l-infinitief voorafgegaan door het element 
 Voor de syntactische analyse van deze constructie verwijs ik.עד
naar §8.21.

Het onderwerp in deze zin is hier echter geen null subject van 
het type pro, maar een lexicaal onderwerp, namelijk העלה het offer.

§8.24.2 Overige syntactische aspecten

De zin עד לכלות העלה  wordt voorafgegaan door een zeer korte no-
minale zin הכל dit alles was, met de betekenis dit alles geschiedde.

§8.24.3 Interpretatie

Daar het niet mogelijk is de vorm לכלות te interpreteren als een 
finale l-infinitief, en er bovendien een lexicaal onderwerp aan-
wezig is in de zin, is het zeer plausibel deze vorm te interpreteren 
als liqtol.
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§8.24.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt niet met een infinitief.

(274) 2 Kronieken 29:28 Septuaginta

ἕως οὗ συνετελέσθη ἡ ὁλοκαύτωσις

Voor de Hebreeuwse vorm לכלות gebruikt de Septuaginta een 
persoonvorm συνετελέσθη. Dit betreft een passieve aoristus in de 
derde persoon enkelvoud. Het onderwerp van deze persoonsvorm 
is ὁλοκαύτωσις, de העלה in de Hebreeuwse brontekst.

De Targum vertaalt, evenals de Septuaginta met een persoons-
vorm.

(275) 2 Kronieken 29:28 Targum

atlo tayxyCd do

De vorm לכלות wordt door de schrijvers van de Targum vertaald 
met דשיציאת een qtl van de shaphel conjugatie en wel een derde 
persoon vrouwelijk enkelvoud van de stam שיצי voltooid worden. 
Het onderwerp van deze qtl is, natuurlijk, עלתא het offer.

De Peshitta laat een andersoortige vertaling zien.

(276) 2 Kronieken 29:28 Peshitta

ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܠܡܣܩܘ ܥܠܘܬܐ

De Hebreeuwse vorm לכלות wordt vertaald met een persoons-
vorm, namelijk een derde persoon mannelijk enkelvoud in de 
pael conjugatie en wel van de stam ܫܠܡ voltooien. Het onder-
werp van deze zin is pro en moet geïdentificeerd worden met 
het volk Israël dat in de voorafgaande zinnen met participium 
ook als pro aanwezig is, maar dat aan het begin van het vers als 
lexicaal onderwerp aanwezig is ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ en geheel 
het volk Israël. Aansluitend op deze verbale zin heeft de Peshitta 
een reguliere finale zin met een l-infinitief die als doelinfinitief 
functioneert: ܠܡܣܩܘ ܥܠܘܬܐ.

De geheel passage ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܠܡܣܩܘ ܥܠܘܬܐ is dan te 
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vertalen als totdat het voltooid had offers te offeren. De het in deze 
vertaling is het volk Israël.

De Vulgaat vertaalt als volgt.

(277) 2 Kronieken 29:28 Vulgaat

donec conpleretur holocaustum

Ook de Vulgaat kiest voor een persoon voor de vertaling van de 
Hebreeuwse vorm לכלות, en wel een perfectum derde persoon 
enkelvoud in de subjunctief van het werkwoord complere vervol-
ledigen. Het onderwerp van deze zin is holocaustum.

§8.24.5 Werkvertaling

Op basis van de syntactische analyse van de Hebreeuwse zin עד  
 ,en de eigenschappen van het onderwerp in deze zin לכלות העלה
constateer ik dat hier geen sprake kan zijn van een doelinfinitief, 
maar veeleer van een liqtol met het volk Israël als onderwerp en 
.het offer als object העלה

De werkvertaling die ik voorstel, luidt als volgt: totdat zij het 
offer voltooid hadden.195

§8.25 2 Kronieken 30:9

(278) 2 Kron. 30:9

b…wvDl◊w MRhyEbwøv yEnVpIl MyImSjårVl MRky´nVb…w MRkyEjSa hÎwh◊y_lAo MRkVb…wvVb yI;k
MR;kIm MyˆnDÚp ryIsÎy_aøl◊w MRkyEhølTa hDwh◊y M…wjår◊w N…w…nAj_yI;k taøΩzAh X®rDaDl

:wyDlEa …wb…wvD;t_MIa

Want als u terugkeert tot de HEER, zullen uw verwanten 
en uw kinderen genadig behandeld worden door degenen 
die hen hebben weggevoerd, en zullen ze weer naar dit 

195 Het persoonlijk voornaamwoord zij (meervoud) wordt hier gebruikt om 
het volk Israël mee aan te duiden.
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land mogen terugkeren. De HEER, uw God, is immers ge-
nadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich 
niet van u afwenden.’

§8.25.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De zin ולשוב לארץ הזאת heeft het voegwoord ו en als hoofd van 
de cp. We hebben reeds in meerdere hiervoor behandelde passa-
ges gezien, dat een voegwoord control syntax uitsluit. Het is dus 
niet mogelijk de vorm לשוב als een doelinfinitief te interpreteren.

Omdat control syntax geen optie is, kan het onderwerp in deze 
zin ook niet van het type pro zijn. In navolging van de syntacti-
sche analyses hier en in voorgaande passages zal ik, bij afwezigheid 
van een lexicaal onderwerp, ook hier een null subject van het type 
pro veronderstellen aanwezig te zijn.

§8.25.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere aspecten in dit vers aanwezig die de interpre-
tatie van de vorm לשוב beïnvloeden.

§8.25.3 Interpretatie

De vorm לשוב interpreteer ik als een liqtol met een onderwerp 
van het type pro.

§8.25.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt met een persoonsvorm.

(279) 2 Kron. 30:9 Septuaginta

καὶ ἀποστρέψει εἰς τὴν γῆν ταύτην

De Septuaginta gebruikt de vorm ἀποστρέψει een futurum in 
derde persoon enkelvoud van het werkwoord αποστρέφω weg-
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zenden, wegsturen. Het onderwerp van dit futurum is pro, en is te 
identificeren met de αἰχμαλωτισάντων, de gevangennemers.

De Targum vertaalt als volgt.

(280) 2 Kron. 30:9 Targum

adh aoral Nwhtwbtal hyrmymb bytyw

De Targum parafraseert met een tweetal zinnen. Een zin met qtl 
 en hij zal herstellen door zijn woord, gevolgd door ויתיב במימריה
een zin met l-infinitief לאתבותהון לארעא הדא door jullie terug te 
laten keren naar dit land.

Door de invoeging van de zin met qtl, levert de infinitivale 
-vorm geen syntactisch probleem op. Deze kan im לאתבותהון
mers gelezen worden als een causale infinitief met de betekenis 
door te, een type syntaxis door ook bij de Hebreeuwse l-infinitief 
veelvuldig voorkomt.

De Peshitta heeft de volgende vertaling.

(281) 2 Kron. 30:9 Peshitta

ܘܢܗܦܟܟܘܢ ܐܠܪܥܐ ܗܕܐ

Peshitta vertaalt eveneens met een persoonsvorm. Het betreft een 
aphel qtl in de derde persoon mannelijk enkelvoud van de stam 
-die in de aphel conjugatie zoveel betekent als doen omke ,ܐܦܟ
ren, terugleiden. De Peshitta vertaalt aldus als volgt: hij zal jullie 
terugleiden naar dit land.

De Vulgaat vertaalt als volgt.

(282) 2 Kron. 30:9 Vulgaat 

si enim vos reversi fueritis ad Dominum fratres vestri et 
filii habebunt misericordiam coram dominis suis qui illos 
duxere captivos et revertentur in terram hanc

Ook Vulgaat vertaalt met een persoonsvorm, een passieve vorm 
van het futurum in de derde persoon meervoud van het werk-
woord revertere, omkeren, terugkomen.
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Het onderwerp van deze zin heeft de vorm van een null subject 
pro en is te identificeren als de fratres vestri et filii, de broeders en 
zonen die eerder in het vers genoemd worden.

§8.25.5 Werkvertaling

Op basis van de analyse van de Hebreeuwse syntaxis, en gesteund 
door de vertalingen met persoonsvorm door alle versiones, stel ik 
de volgende werkvertaling met liqtol en null subject van het type 
pro voor: en zij zullen terugkeren naar dit land.

§8.26 2 Kronieken 31:1

(283) 2 Kron. 31:1

wrV;bAv◊yÅw h∂d…wh◊y yérDoVl MyIaVxVmˆ…nAh lEa∂rVcˆy_lD;k …waVxÎy taøz_lD;k twø;lAkVk…w

tOjV;b◊zI;mAh_tRa◊w twømD;bAh_tRa …wxV;tÅn◊yÅw MyîrEvSaDh …wo√;dÅg◊yÅw twøbE…xA;mAh

h¡E;lAkVl_dAo hRÚvÅnVm…w MˆyårVpRaVb…w NImÎy◊nIb…w h∂d…wh◊y_lD;kIm

Toen het feest afgelopen was, trokken alle aanwezige Isra-
elieten naar de steden van Juda. In heel Juda en Benjamin 
en in heel Efraïm en Manasse verbrijzelden ze de gewijde 
stenen, hakten ze de Asjerapalen om en sloopten ze de of-
ferplaatsen en altaren. Pas toen er niet één meer over was 
gingen de Israëlieten terug naar huis, ieder naar zijn eigen 
woonplaats en bezittingen.

§8.26.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Voor de analyse en interpretatie van de frase עד gevolgd door l-
infinitief verwijs ik naar §8.11.
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§8.26.2 Overige syntactische aspecten

In dit vers zijn geen syntacische aspecten die van invloed zijn op de 
syntaxisde van de woordgroep עד לכלה of de interpretatie daarvan.

Wel is een korte opmerking over de hierboven weergegeven 
vertaling van nbv op zijn plaats. Het is nameljk opvallend dat nbv 
hier de woordgroep עד לכלה geheel loszet van de zin waarmee 
de Masoreten deze woordgroep wel verbinden. Dit laatste blijkt 
overduidelijk uit de plaatsing van de atnach, die in de Masore-
tische tekst na de woordgroep עד לכלה wordt geplaatst. De nbv 
daarentegen parafraseert deze woordgroep met pas toen er niet 
één meer over was, en interpreteert deze zin als onderdeel van de 
in de Masoretische tekst na de atnach volgende tekst וישובו כל בני 
 en toen keerden al de zonen van Israël ישראל איש לאחזתו לעריהם
terug naar huis, ieder naar zijn woonplaats en bezittingen. Deze 
vertaling lijkt zo de problematiek van de vorm לכלה te ontwijken, 
maar doet daarmee geen recht aan de Hebreeuwse brontekst.

§8.26.3 Interpretatie

De syntaxis van deze frase is gelijk aan de in 1 Kronieken 28:20 
behandelde en ook hier moet derhalve sprake zijn van een liqtol 
vorm met een null subject van het type pro.

§8.26.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt als volgt.

(284) 2 Kron. 31:1 Septuaginta

συνέτριψαν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ 
κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς 
Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση ἕως 
εἰς τέλος

De frase עד לכלה wordt in de Septuaginta geparafraseerd met een 
bijwoordelijke bijzin ἕως εἰς τέλος totaan het einde toe. Hieruit 
moet geconludeerd worden, dat de vertalers in de frase עד לכלה 
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geen infinitivus constructus met de syntactische functie van control 
infinitive hebben gelezen.

(285) 2 Kron. 31:1 Targum

hdwhy ywrql wjktvad larcy vna lk wqpn ad lk wqsp dkw

lk Nm ayrwga tyw ayysmb ty wortw ataryva wofqw atamq wrbtw

Nwnwayxyvd do hvnmw Myrpa Nmw Nmynb Nmw hdwhy tyb

De vertalers van de Targum hebben gekozen voor een persoons-
vorm, in dit geval een qtl in de derde persoon meervoud van het 
werkwoord שיצי vernietigen.

Ook de vertalers van de Targum hebben in de frase עד לכלה 
geen infinitivus constructus gelezen en hierin, evenals de vertalers 
van de Septuaginta, geen control syntax gezien.196

De Peshitta geeft de volgende vertaling.

(286) 2 Kron. 31:1 Peshitta

 ܘܟܕ ݁ܫܠܡܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܢ݂ܦܩܘ ܟܘܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ
 ܕܐܫܬܟܚ ܠܩܘ̈ܪܝܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ. ܘ݁ܬܒܪܘ ܩܝ̈ܡܬܐ ܘ݁ܬܒܪܘ
.

݁
  ܢܡ̈ܪܐ. ܘܥ݂ܩܪܘ ܒܘܡ̈ܣܐ ܘ݂ܥܩܪܘ ̈ܥܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܝܗܘܕܐ
 ܘܒܒܢܝܡܝܢ ܘܒܐܦܪܝܡ. ܘܒܡܢܫܐ. ܥܕܡܐ ܐܠܝܟܐ ܕܗ݂ܦܟܘ

ܐܝܣܪܝ݁ܠ.

In de Peshitta lijkt de frase עד לכלה te zijn weggelaten, waarbij is 
gekozen voor en zin met persoonsvorm, namelijk een qtl, derde 
persoon meervoud van het werkwoord ܗܦܟ terugkeren.

Ook de vertalers van de Peshitta hebben niet gekozen voor 
een vertaling met een infinitief maar voor een vertaling met een 
persoonsvorm.

De Vulgaat tenslotte, biedt de volgende vertaling.

196 De enige passage in de Targum waarin de frase עד ל wordt gevolgd door 
een infinitief is 1 Kon. 18:29. Een vers met één van de acht in het Hebreeuwse 
geattesteerde passages van de frase עד ל gevolgd door infinitivus constructus. 
Alleen in dit ene vers van de acht attestaties volgt de Targum de syntaxis van 
het Hebreeuws.
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(287) 2 Kron. 31:1 Vulgaat

cumque haec fuissent rite celebrata egressus est omnis Isra-
hel qui inventus fuerat in urbibus Iuda et fregerunt simu-
lacra succideruntque lucos demoliti sunt excelsa et altaria 
destruxerunt non solum de universo Iuda et Beniamin sed 
de Ephraim quoque et Manasse donec penitus everterent

Ook de Vulgaat kiest voor een vertaling met persoonsvorm, een 
subjunctief, perfectum derde persoon meervoud van het werk-
woord everto, vernietigen.

§8.26.5 Werkvertaling

Uit de analyse van de syntaxis van het Hebreeuws blijkt, dat de 
 geen control infinitive behelst, maar dat dit veeleer een liqtol לכלה
is met een null subject van het type pro.

Van de versiones blijken er drie voor een vertaling met per-
soonsvorm gekozen te hebben, terwijl de Septuaginta met een 
bijwoordelijke bijzin vertaalt. Geen van de vier versiones echter 
vertaalt met infiniete constructie.

De werkvertaling die ik voorstel voor 2 Kronieken 30:1 luidt 
derhalve als volgt: In heel Juda en Benjamin en in heel Efraïm en 
Manasse verbrijzelden ze de gewijde stenen, hakten ze de Asjera-
palen om en sloopten ze de offerplaatsen en altaren, tot zij alles 
vernietigd hadden.

§8.27 2 Kronieken 31:10

(288) 2 Kron. 31:10

hDm…wrV;tAh lEjDhEm rRmaø¥yÅw qwødDx tyEbVl vaørDh NEhO;kAh …whDy√rÅzSo wyDlEa rRmaø¥yÅw
wø;mAo_tRa JKårE;b hÎwh◊y yI;k bwørDl_dAo rEtwøh◊w AowøbDc◊w lwøkDa hÎwh◊y_tyEb ayIbDl

:hRΩzAh NwømDhRh_tRa rDtwø…nAh◊w

en de hogepriester Azarja, uit de familie van Sadok, ver-



306

telde hem: ‘Vanaf het eerste moment dat er heffing voor 
de tempel van de HEER werd afgedragen, hebben wij er-
van gegeten tot we verzadigd waren, en we hielden zelfs 
nog over. De HEER heeft zijn volk wel gezegend, dat we zo 
veel hebben kunnen overhouden!’

§8.27.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De vorm לביא betreft een Hifil van het werkwoord בוא, hier in de 
Hifil te vertalen met brengen. Dit predicaat moet, als zogenaamd 
two place predicate, een onderwerp en een object hebben. Het 
object is in deze zin niet het probleem, deze kan immers in de dp 
.de heffing gevonden worden התרומה

Het onderwerp van deze zin moet een type null subject zijn, 
daar er geen lexical subject in de zin aanwezig is. Het type null 
subject pro is hier evenwel geen optie, daar er dan aan de infini-
tiefzin een zin met een control predicate vooraf zou moeten gaan 
en dat is hier niet het geval. De vorm להביא kan derhalve niet als 
control infinitive geïnterpreteerd worden. Ook hier moet dus een 
null subject van het type pro verondersteld worden.

Het onderwerp kan hier geïdentificeerd worden als de priesters 
en de Levieten die in vers negen genoemd worden en in wiens 
naam Azarja, de hogepriester, het woord voert in vers tien.

§8.27.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen aspecten in 2 Kronieken 31:10 die hier nader bespro-
ken moeten worden.

§8.27.3 Interpretatie

Op basis van de morfosyntactische analyse van de vorm לביא in 
de syntactische context van vers tien, moet geconcludeerd worden, 
dat deze vorm geen infinitivus constructus kan zijn met de functie 
van control infinitive. Daar dit predicaat een onderwerp moet heb-
ben, terwijl het type pro geen optie is, moet hier sprake zijn van 
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een onderwerp van het type pro. Deze heeft de kenmerken van 
de eerste persoon meervoud, die te identificeren is met de in het 
voorafgaande vers genoemde priesters en Levieten.

§8.27.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt als volgt.

(289) 2 Kron. 31:10 Septuaginta

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αζαριας ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων εἰς οἶκον 
Σαδωκ καὶ εἶπεν Ἐξ οὗ ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ φέρεσθαι εἰς οἶκον 
κυρίου

De Hebreeuwse frase להביא wordt hier vertaald met de vorm 
φέρεσθαι een passieve infinitief van het werkwoord φέρω dragen, 
brengen. Het onderwerp in deze passieve constructie is ἀπαρχὴ 
de eerstelingen.

De Targum biedt de volgende vertaling.

(290) 2 Kron. 31:10 Targum

Ndom rmaw qwdx tybd lo aCyrl anmmd whyrzo hyl rmaw
yyyd aCdqm tybl hatyal atwCrpa aCrpal wayrCd

De Targum voegt met de frase מעדן דשריאו vanaf het moment 
waarop wij begonnen een control predicate in, in de vorm van 
een pael qtl, derde persoon meervoud van het werkwoord שרה  
beginnen. Complement van dit control predicate is de volgende 
infinitiefzin לאפרשא אפרשותא apart te zetten de offers.

De infinitiefzin die op dit infinitivale complement volgt, is de 
vertaling van het Hebreeuwse לביא בית יהוה. De Targum vertaalt 
dit met לאיתאה לבית מקדשא דייי om te brengen naar het huis van 
de Heer. Hierin is de vorm לאיתאה een infinitivus constructus 
van het werkwoord אתי brengen in de aphel stamformatie met de 
standaardfunctie van control infinitive.

De Targum voegt dus een persoonvorm שריאו wij begonnen in 
en voegt hier een lijdendvoorwerpzin met infinitief aan toe, dat 
zelf wederom gevolgd door door een finale bijzin met infinitivus 
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constructus. Beide infinitieven hebben derhalve de syntactische 
functie van control infinitive.

De werkvertaling van dit vers uit de Targum is als volgt: Vanaf 
het moment waarop wij begonnen de offers apart te zetten om (ze) 
te brengen naar het huis van de Heer.

De Peshitta parafraseert als volgt.

(291) 2 Kron. 31:10 Peshitta

 ܘܐ݂ܡܪ ܠܗ ܠܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܕܒܝܬ ܨ݁ܕܘܩ ܘܐ݂ܡܪ ܠܗ.
 ܫܪܝܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܪܫܝܬܐ ܗܕܐ ܠܡܐܟ݁ܠ.  ܡܛܠ ܕܠܒܝܬܗ

ܕܡܪܝܐ ݂ܥ݂ܠܬ

Deze vertaling biedt door de mate van parafraseren geen infor-
matie met betrekking tot de interpretatie van de Hebreeuwse 
brontekst.

De Vulgaat biedt de volgende vertaling.

(292) 2 Kron. 31:10 Vulgaat

respondit illi Azarias sacerdos primus de stirpe Sadoc di-
cens ex quo coeperunt offerri primitiae in domo Domini

Evenals de Targum, voegt ook de Vulgaat een persoonsvorm in 
waar in de Hebreeuwse brontekst de vorm מהחל staat. In de Vul-
gaat betreft dit de vorm coeperunt een perfectum in de derde 
persoon meervoud van het werkwoord coepio, beginnen. Dit leidt 
tot een hoofdzin met een control predicate, gevormd door coepe-
runt gevolgd door een lijdendvoorwerpzin met infinitief. Hierbij 
is primitiae, eerstelingen, onderwerp van het predicaat coeperunt: 
Sedert de eerstelingen begonnen gebracht te worden naar het huis 
van de Heer…

§8.27.5 Werkvertaling

Op basis van de analyse van de Hebreeuwse brontekst moet gecon-
cludeerd worden, dat hier geen sprake kan zijn van een infinitivus 
constructus met de functie van control infinitive, maar veeleer van 



309

een liqtol met een null subject van het type pro. Van de versiones 
vertalen zowel de Septuaginta als de Vulgaat met een passieve 
infinitief – en hierbij worden de eerstelingen onderwerp – een 
functie van de infinitief, die het klassiek Hebreeuws niet kent. De 
Targum kiest voor een persoonsvorm gevolgd door een lijdend-
voorwerpzin met infinitief die zelf wordt gevolgd door een finale 
zin met onbepaalde wijs, en parafraseert dus op deze wijze de 
problematische infinitief in de Hebreeuwse brontekst.

De werkvertaling die ik hier voorstel, luidt als volgt: Sedert wij 
de heffing naar de tempel van de Heer brachten…

§8.28 2 Kronieken 31:18

(293) 2 Kron. 31:18

MDtÎn…wmTaRb yI;k lDh∂q_lDkVl MRhyEtwønVb…w MRhy´nVb…w MRhyEv◊n MDÚpAf_lDkV;b cEjÅyVtIhVl…w
:v®dOq_…wv√;dåqVtˆy

De hele groep werd met gezin en al geregistreerd, vrou-
wen, zonen en dochters inbegrepen, want zij waren door 
het ambt van de Levieten geheiligd.

§8.28.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Het werkwoord van de in dit vers geattesteerde vorm להתיחש 
werd ook behandeld in §8.1 en ik verwijs naar deze paragraaf 
voor de details van, onder andere de semantiek, van deze werk-
woordelijke stam.

Zoals reeds bij meerdere hierboven behandelde passages, kan 
een voegwoord niet voor een l-infinitief met de functie van control 
infinitive geplaatst worden, tenzij het een op een eerdere control 
infinitive volgende l-infinitief is. Daarvan is in 2 Kronieken 31:18 
echter geen sprake. Met betrekking tot de vorm להתיחש kan dus 
gesteld worden, dat deze geen control infinitive betreft.

Dit heeft, zoals uit gebleken in voorgaande analyses in deze 
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paragraaf, gevolgen voor het type onderwerp. Dit kan geen null 
subject van het type pro zijn en moet, in dit vers derhalve van 
het type pro zijn.

§8.28.2 Overige syntactische aspecten

Ik verwijs hiervoor naar §8.1.

§8.28.3 Interpretatie

In 2 Kronieken 31:18 is sprake van een liqtol met een null subject 
van het type pro. Het is niet moeilijk het onderwerp te identifice-
ren. Dit zijn namelijk de priesters uit vers zeventien. Zij immers 
worden בכל טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם לכל קהל ingeschreven in 
de genealogische registers.

§8.28.4 Versiones

De Septuaginta biedt de volgende vertaling.

(294) 2 Kron. 31:18 Septuaginta

ἐν καταλοχίαις ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων 
αὐτῶν εἰς πᾶν τὸ πλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον

De vertalers van de Septuaginta hebben de vorm להתיחש niet als 
werkwoord vertaald maar als pp ἐν καταλοχίαις in de regsiters. 
Bovendien lijkt de Septuaginta deze pp als onderdeel te zien van 
een zin die reeds in het voorafgaande vers start en die verbonden 
is met de frase waarmee vers zeventien eindigt, namelijk καὶ ἐπάνω 
ἐν διατάξει ἐν καταλοχίαις en volgens de afdelingen in de registers.

Duidelijk is dat de vertalers van de Septuaginta in de vorm 
 geen infinitivus constructus met de functie van control להתיחש
infinitive hebben gelezen.

(295) 2 Kron. 31:18 Targum

lwfm alhq lkl Nwhytnbw Nwhynbw Nwhyvn Nwhlpf lkb asjytalw
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:avdwql wvdqta Nwhtwnmyhbd 

De Targum volgt de Hebreeuwse brontekst in de keuze van een l-
infinitief en vertaalt de vorm להתיחש met לאתיחסא, een l-infinitief 
in de stamformatie ithpaal van het werkwoord יחס.

De vertalers van de Peshitta bieden eerder een parafrasering 
dan een vertaling.

(296) 2 Kron. 31:18 Peshitta

 ܘܡܫܚܐ ܡܬܝܗܒ ܠܢܦܛ̈ܪܝܗܘܢ ܘܠܢ̈ܫܝܗܘܢ ܘܠܒ݁ܢܝܗܘܢ
ܘܠܒ̈ܢܬܗܘܢ

De vertalers van Peshitta vertalen de vorm להתיחש met een np 
-zalf, olie, gevolgd door een participium mannelijk enkel ܡܫܚܐ
voud in de stamformatie ithpaal van het werkwoord ܝܗܒ geven. 
De werkvertaling van dit deel van het vers luidt: en olie werd ge-
geven voor hun lantaarns…

De Peshitta wijkt hier dus sterk af van de Hebreeuwse tekst. Of 
dit het resultaat is van het feit dat de vertalers de vorm להתיחש 
niet meer begrepen hebben, kan op basis van dit vers niet gecon-
cludeerd worden. De vertaling van de Peshitta leidt derhalve niet 
tot informatie over de mogelijk lezing van de vorm להתיחש. 

De Vulgaat geeft de volgende vertaling.

(297) 2 Kron. 31:17–18 Vulgaat

et supra per ordines et turmas suas universaeque multi-
tudini tam uxoribus quam liberis eorum utriusque sexus 
fideliter cibi de his quae sanctificata fuerant praebebantur

Evenals de Septuaginta verbindt de Vulgaat vers achttien met 
voorgaande vers. De pp במחלקותיהם op het eind van vers zeven-
tien wordt vertaald met turmas suas en dit loopt vervolgens door 
in het begin van vers achttien met universaeque multitudini, een 
vertaling van בכל טפם. De vorm להתיחש is in de Vulgaat weggela-
ten. De Vulgaat parafraseert hier deels de Hebreeuwse brontekst.
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§8.28.5 Werkvertaling

De syntactische analyse van de Hebreeuwse brontekst van vers 
achttien leidde ertoe dat de vorm להתיחש niet als infinitivus con-
structus met de syntactisch functie van control infinitive geïnter-
preteerd kan worden. Er blijkt veeleer sprake te zijn van de vorm 
liqtol met een onderwerp van het type pro. De versiones tonen 
een zeer divers beeld. Van de Targum die de Hebreeuwse syntaxis 
letterlijk volgt, tot de Septuaginta en de Vulgaat die vers achttien 
met het voorgaande vers verbinden en daarmee de vorm להתיחש 
geheel weglaten. De Peshitta tenslotte, vertaalt niet zozeer maar 
parafraseert en voegt geheel andere syntactische elementen in. De 
versiones zijn in de analyse van dit vers en van de vorm להתיחש 
niet doorslaggevend en ze geven door hun diversiteit aan syntac-
tische varianten geen nadere richting aan de analyse.

De werkvertaling die ik voorstel, en die in dit geval dus feitelijk 
alleen op de analyse van de Hebreeuwse tekst is gebaseerd, luidt 
als volgt: Zij werden opgenomen in de registers met hun hele gezin, 
hun vrouwen, hun zonen, hun dochters, de hele gemeenschap, want 
zij heiligden zich trouwelijk in heiligheid.

§8.29 2 Kronieken 32:24

(298) 2 Kron. 32:24

wøl rRmaø¥yÅw hÎwh◊y_lRa  lE;lAÚpVtˆ¥yÅw t…wmDl_dAo …whD¥yIq◊zIj◊y hDlDj MEhDh MyImÎ¥yA;b
:wøl NAtDn tEpwøm…w

Omstreeks dezelfde tijd werd Jechizkia dodelijk ziek. Hij 
bad tot de HEER, en deze antwoordde hem en gaf hem een 
teken.

§8.29.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers wordt de vorm למות voorafgegaan door het partikel עד  
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totdat, totaan. Voor de analyse hiervan verwijs ik naar §8.11, waar 
dit type syntaxis wordt behandeld.

Er kan hier geen sprake zijn van control syntax en derhalve 
kan het null subject in deze zin niet van het type pro zijn. Ik zal, 
ook voor dit vers, voorstellen dat het de vorm למות hier een liqtol 
betreft met een null subject van het type pro.

§8.29.2 Overige syntactische aspecten

In 2 Kronieken 32:24 zijn geen syntactische aspecten die verder een 
rol spelen. Wel het vermelden waard, zijn de parallelle passages in 
de boeken 2 Koningen en Jesaja, in 2 Koningen 20:1 respectievelijk 
Jes. 38:1. Beide zinnen zijn geheel identiek, dus ik geef beide pas-
sages als één voorbeeld.

(299) 2 Kon. 20:1 & Jes. 38:1

t…wómDl …wh™D¥yIq◊zIj h¶DlDj M$EhDh My∞ImÎ¥yA;b

In deze twee zinnen ontbreekt het element עד en dat verandert de 
syntaxis van de tweede, wat resulteert in een andere functie van 
de eerste zin, doordat de verbinging tussen beid geheel anders is 
dan in de zin in 2 Kronieken 32:24. In de variant zonder עד vormt 
de infinitief namelijk een standaardfunctie van control infinitive. 
Deze is daarmee complement bij de voorafgaande zin: In die dagen 
werd Hizkia ziek om te sterven.

Opvallend is dat de Septuaginta beide passages de frase עד 
 vertalen met een pp. De variant in Koningen en in Jesaja למות
gebruiken hiervoor het voorzetsel εἰς respectievelijk ἕως. Beide 
zijn preposities die een richting naar een punt aangeven: tot op 
het punt van, tot aan, tot het moment van.

(300) 2 Kon. 20:1 Septuaginta

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας εἰς θάνατον.
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(301) Jes. 38:1 Septuaginta

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως 
θανάτου

De Targumim van Koningen en Jesaja volgen, evenals Peshitta de 
Masoretische tekst exact. Beide teksten zijn identiek en derhalve 
geef ze hier in één voorbeeld.

(302) 2 Kon. 20:1 & Jesaja 38:1 Targumim

tDmmIl hÎyIqzIj oårVm N…wnIaDh aÎyAmOwyVb

Beide Targumim vertalen met een peal infinitivus constructus van 
het werkwoord מות sterven.

De Peshitta geef in beide varianten een infinitivus constructus 
peal van het werkwoord ܡܘܬ sterven, en volgt daarmee de He-
breeuwse brontekst op de voet.

(303) 2 Kon. 20:1 Peshitta

ܒ̈ܝ݂ܘܡܬܐ ܗ݁ܢܘܢ ܐܬܟܪܗ ܚܙܩܝܐ ܠܡܡܬ

(304) Jes. 38:1 Peshitta

ܒܗܘܢ ܒ̈ܝܘܡܬܐ ݁ܗܢܘ݂ܢ. ܐܬ݂ܟܪܗ ܚܙܩܝܐ ܠܡ݂ܡܬ
De Vulgaat heeft een aan de Septuaginta equivalente oplossing en 
vertaalt met een AdvP.

(305) 2 Kon. 20:1 & Jes. 38:1 Septuaginta

in diebus illis aegrotavit Ezechias usque ad mortem

De Vulgaat gebruikt hier het bijwoord usque, helemaal tot aan, 
door en door, dat qua betekenis gelijkt op de voorzetsels die de 
Septuaginta gebruikt namelijk εἰς en ἕως.

Uit de versiones van deze parallellen van 2 Kronieken 32:24 
blijkt een divers beeld met betrekking tot de syntactische keuzes 
die worden gemaakt. De Peshitta en de Targumim enerzijds ge-
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bruiken een standaard infinitivus constructus en volgen daarmee 
de Masoretische tekst op syntactisch niveua, terwijl anderzijds de 
Septuaginta en de Vulgaat een oplossing kiezen waarbij de frase 
 ,prepositioneel respectievelijk adverbiaal wordt vertaald עד למות
waarbij het verbale aspect geheel verdwijnt.

§8.29.3 Interpretatie

In de variant in 2 Kronieken 32:24 waarin het element עד tussen 
de eerste zin en de infinitief is geplaatst is deze functie niet langer 
een optie, daar control syntax niet mogelijk is. Dat maakt dat wij de 
vorm למות in deze variant niet als control infinitive kunnen lezen

§8.29.4 Versiones

De Septuaginta geeft de volgende vertaling.

(306) 2 Kron. 32:24 Septuaginta

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας ἕως θανάτου

Hiermee volgt deze vertaling de parallel in de Septuaginta in de 
variant zoals aangetroffen in 2 Koningen 20:1 tot en met het woord 
Εζεκιας. De hierop nog volgende pp echter is gelijk aan de variant 
in Septuaginta Jes. 38:1, namelijk met het voorzetsel ἕως in plaats 
van het in de Septuaginta van 2 Koningen 20:1 aanwezige εἰς.

De Septuaginta van deze passage in Kronieken geeft een zelfde 
type syntaxis voor de frase עד למות als in de Septuaginta van de 
passages in 2 Koningen 20:1 en Jes. 38:1, namelijk een prepositi-
onele frase.

De Targum biedt een andere type vertaling.

(307) 2 Kron. 32:24 Targum

tmml afmyd do whyqzjy orm Nwnah aymwyb

Waar de Targumim van Koningen en Jesaja de Hebreeuwse bron-
tekst volgden in hun keuze voor een standaard infinitivus con-
structus van het werkwoord מות, zijn in de Targum van Kronieken 
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andere keuzes gemaakt. De frase עד ד wordt gevolgd door een 
persoonsvorm, namelijk een qtl van het werkwoord מטי bereiken 
in de peal stamformatie. Dit maakt dat de hierop volgende infi-
nitivus constructus לממת de functie van lijdendvoorwerpzin met 
infinitief krijgt bij deze zin met persoonsvorm: En hij bereikte 
(het punt) om te sterven. Hierdoor is control syntaxis mogelijk 
en functioneert de vorm לממת als een standaard control infinitive.

De Peshitta geeft de volgende vertaling.

(308) 2 Kron. 32:24 Peshitta

ܒܝܘ̈ܡܬܐ ݁ܗܢܘܢ ܐܬܟܪܗ ܚܙܩܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ.

Ook de Peshitta kiest, evenals de Septuaginta voor den pp ܥܕܡܐ  
tot, tot aan, met een np als complement waarbij de Hebreeuwse 
vorm למות met een zelfstandig naamwoord ܡܘܬܐ dood. Deze 
hele frase ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ functioneert als adjunct bij de als 
predicaat dienende persoonsvorm ܐܬܟܪܗ, een ithpeel qtl in de 
derde persoon enkelvoud van het werkwoord ܟܪܗ ziek zijn, ten 
onder gaan.

De persoonsvorm die Peshitta gebruikt in Kronieken, is de-
zelfde als de persoonsvorm die wordt gebezigd in de parallelle 
passages in 2 Koningen 20:1 en Jes. 38:1. De passage in Kronieken 
verschilt echter van die passages in het element dat volgt op dit 
predicaat. Een lijdendvoorwerpzin met infinitief in Koningen en 
Jesaja, en een prepositionele bepaling in Kronieken.

De Vulgaat vertaalt als volgt.

(309) 2 Kron. 32:24 Vulgaat

in diebus illis aegrotavit Ezechias usque ad mortem

Een vertaling die exact gelijk is aan de parallelle passages in de Vul-
gaat zoals te vinden in 2 Koningen 20:1 en Jes. 38:1. Een bijwoorde-
lijke woordgroep met usque gevolgd door een pp ad mortem. De 
Vulgaat vertaalt de vorm עד למות niet met een werkwoordelijke 
vorm, en heeft dus in deze frase geen infinitief gelezen.
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§8.29.5 Werkvertaling

Uit de analyse van de Masoretische tekst, blijkt dat de syntaxis geen 
control syntax mogelijk maakt. De vorm למות betreft derhalve geen 
control infinitive, maar is veeleer een liqtol met een null subject van 
het type pro. De versiones vertalen – op de Targumim na, die in 
alle parallelle passages de Hebreeuwse tekst volgt en vertaalt met 
een infinitivus constructus – niet met een werkwoordelijke vorm 
maar kiezen voor een syntaxis met prepositionele of bijwoorde-
lijke constituenten.

De werkvertaling die ik voorstel voor 2 Kronieken 32:24 luidt 
als volgt: In die dagen werd Hizkia ziek tot hij zou sterven. Evenals 
in vele andere attestaties van de liqtol, is ook hier een modaliteit 
mogelijk, vandaar het hier gebruikte zou.

§8.30 2 Kronieken 33:6

(310) 2 Kron. 33:6

bwøa hDcDo◊w PEÚvIkVw vEjˆn◊w NEnwøo◊w MO…nIh_NRb yEgV;b vEaD;b wyDnD;b_tRa ryIbToRh a…wh◊w

:wøsyIoVkAhVl hDwh◊y yEnyEoV;b oårDh twøcSoAl hD;b√rIh yInwøo√;dˆy◊w

Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en 
liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, gees-
tenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door 
voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen.

§8.30.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers bevindt zich een tweetal infinitieven. Ik behandel hier 
de eerste, לעשות, die volgt op een adverbiaal gebruikte hifil van het 
werkwoord רבה vermenigvuldigen, verveelvoudigen. Ik verwijs voor 
de details omtrent de syntaxis van dit type constructie naar §8.20.
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§8.30.2 Overige syntactische aspecten

Voor aspecten van de infinitief volgens op een adverbiaal gebruikte 
hifil verwijs ik naar §8.20.

§8.30.3 Interpretatie

Duidelijk is dat de vorm לעשות hier geen infinitivus constructus 
met de syntactische functie van control infinitive kan zijn en dat 
er derhalve ook geen sprake kan zijn van een null subject van het 
type pro. Daar er in deze zin ook geen sprake is van een lexicaal 
onderwerp, moet er sprake zijn van een onderwerp van het type 
pro. Deze analyse maakt het noodzakelijk de vorm לעשות in dit 
vers als liqtol te beschouwen.

§8.30.4 Versiones

De Septuaginta vertaalt met een hierboven reeds meermaals be-
handeld syntagma.

(311) 2 Kron. 33:6 Septuaginta

ἐπλήθυνεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ

De Septuaginta maakt hier gebruik van het type syntaxis του cum 
infinitivo. Ik verwijs voor de details van dit type syntaxis naar 
§8.8.4.

Duidelijk is dat de Septuaginta een finale semantiek heeft ge-
lezen in de vorm לעשות, waarbij τοῦ ποιῆσαι als complement 
functioneert van de persoonvorm ἐπλήθυνεν aoristus in de derde 
persoon enkelvoud van het werkwoord πληρόω vullen.

De Targum vertaalt als volgt.

(312) 2 Kron. 33:6 Targum

yyy Mdq vybd dboml ygsa

Targum volgt de Hebreeuwse teskt nauwgezet en gebruikt dezelfde 
syntactische constructie, waarbij de infinitief למעבד wordt voor-
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afgegaan door een werkwoord סגי in de aphel stamformatie met 
de betekenis verveelvuldigen, vermenigvuldigen.

De Targum biedt ons daardoor geen nieuwe informatie over 
de de wijze waarop de vertalers van de Targum de Hebreeuwse 
syntaxis interpreteerden.

De Peshitta blijkt syntactisch het equivalent van de Targum 
te zijn.

(313) 2 Kron. 33:6 Peshitta

ܘܐܣܓܝ ܠܡܥܒܕ ܕܒ݂ܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
Ook de Peshitta kiest voor een persoonsvorm in de aphel van 
het overeenkomstige werkwoord in het Syrisch, namelijk ܣܓܐ 
verveelvuldigen, vermenigvuldigen. Deze wordt gevolgd door de 
infinitivus constructus ܠܡܥܒܕ van het werkwoord ܥܒܕ doen.

Evenals de Targum, geeft ook de Peshitta geen nader inzicht 
in de interpretatie van de syntaxis, omdat de syntaxis van de He-
breeuwse brontekst letterlijk wordt behouden.

De Vulgaat biedt de volgende vertaling.

(314) 2 Kron. 33:6 Vulgaat

multaque mala operatus est coram Domino

De persoonsvorm הרבה wordt in de Vulgaat gecombineerd met 
 לעשות en vertaald met multaque mala, en veel kwaad. De vorm הרע
wordt vertaald met een perfectum operatus est, heeft hij gedaan.

Het is duidelijk dat de Vulgaat geen infinitief heeft gelezen in 
de vorm לעשות, waarbij het hele syntagma van hifil qtl gevolgd 
door l-infinitief eerder wordt geparafraseerd dan letterlijk vertaald, 
zoals wél in de Targum en de Pehitta wordt gedaan.

§8.30.5 Werkvertaling

De analyse van de syntaxis van de Hebreeuwse brontekst leidt tot 
een interpretatie van de vorm לעשות tot een liqtol met een null 
subject van het type pro. Twee van de versiones volgen de syntaxis 
van het Hebreeuws op de voet, de Targum en de Peshitta. De Sep-
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tuaginta gebruikt de veel voorkomende finale constructie του cum 
infinitivo. Alleen uit de Vulgaat blijkt een ander soort syntaxis.

De werkvertaling van de Hebreeuwse tekst luidt: Hij deed veel 
kwaad in de ogen van de Heer.

§8.31 2 Kronieken 33:14

(315) 2 Kron. 33:14

awøbDl◊w lAjÅ…nA;b NwøjyˆgVl hDb∂rVoAm dyˆw∂;d_ryIoVl hDnwøxyIj hDmwøj hDnD;b NEk_yérSjAa◊w
MyîrDoRh_lDkV;b lˆyAj_yérDc MRcD¥yÅw dOaVm DhRhyI;b◊gÅ¥yÅw lRpOoDl bAbDs◊w Myˆg∂;dAh rAoAvVb

:h∂d…whyI;b twørUxV;bAh

Na zijn terugkeer bouwde hij een tweede muur om de 
Davidsburcht, westelijk van de Gichonbron in het dal, om 
de Ofel heen, tot aan de Vispoort. Hij liet de muur hoog 
optrekken. In alle vestingsteden van Juda stationeerde hij 
bevelhebbers.

§8.31.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De vorm לבוא wordt voorafgegaan door het voegwoord ו waardoor 
control syntax niet mogelijk is. Bij afwezigheid van een lexicaal 
onderwerp, moet er derhalve sprake zijn van een null subject pro, 
daar pro alleen in contexten met control syntax mogelijk is.

§8.31.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere aspecten in dit vers die de interpretatie van 
de syntactische functie van infinitief en onderwerp beïnvloeden.

§8.31.3 Interpretatie

De vorm לבוא is hier een liqtol. Het onderwerp van deze liqtol 
is van het type pro, en is te vinden in de derde persoon die ook 
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in de voorgaande zinnen en het voorgaande vers onderwerp is, 
namelijk Manasse.

§8.31.4 Versiones

De Septuaginta geeft de volgende vertaling.

(316) 2 Kron. 33:14 Septuaginta

καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαυιδ 
ἀπὸ λιβὸς κατὰ Γιων ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ ἐκπορευομένων 
τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰς τὸ Οφλα

De vorm לבוא wordt niet vertaald met een infinitief, maar met 
een participium medium presens mannelijk meervoud in de ge-
nitivus, ἐκπορευομένων van het werkwoord ἐκπορεύω gaan, uit-
gaan. Het betreft hier de zogenaamde genitivus absolutus, met 
een eigen onderwerp. Dit onderwerp wordt hier gevormd door 
de muren, uit in de voorgaande zin, die evenwel in de singularis, 
τεῖχος, staan. De vertaling luidt dan als volgt: en zij gingen rond 
vanuit de poort naar de Ofel.

(317) 2 Kron. 33:14 Targum

Nwjygd arCymm dwdd atrql atyyrb arwC anb Nydk rtb Nmw
ayrwwk ynbzm ortb loymlw aljnb

De Targum volgt de Hebreeuwse tekst in de keuze voor een l-
infinitief, hier in de stamformatie peal van het werkwoord עלל 
ingaan, binnengaan. De Targum verschaft ons hierdoor geen nieu-
we informatie met betrekking tot de syntactische functie van de 
Hebreeuwse vorm לבוא.

(318) 2 Kron. 33:14 Peshitta

 ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒ݂ܢܐ ܫܘܪܐ ݁ܒܪܝܐ ܠܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ.  ܡܢ
ܡܥܪܒܐ ܠܓܝܚܘܢ ܢܗܪܐ. ܘܠܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܕܨܝܕܐ

De Peshitta vertaalt de vorm לבוא met een zelfstandig naamwoord, 
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namelijk ܡܥܠܢܐ de ingang. Mogelijk heeft men in het Hebreeuws 
een andere vocalisatie gelezen dan de vocalisatie die wij thans in 
de Masoretische tekst hebben, namelijk ְלבוא met sjwa onder het 
voorzetsel ל in plaats van de vocalisatie met qamets ָלבוא zoals in 
de Masoretische tekst. In de vorm met vocalisatie met sjwa func-
tioneert de vorm namelijk als gesubstantiveerde infinitief en is 
de betekenis ingang mogelijk.197 Hoe dit ook zij, de Peshitta heeft 
de Hebreeuwse vorm לבוא niet met een infinitivus constructus 
vertaalt, maar met een np.

(319) 2 Kron. 33:14 Vulgaat

post haec aedificavit murum extra civitatem David ad oc-
cidentem Gion in convalle ab introitu portae Piscium per 
circuitum usque ad Ophel

Evenals de Peshitta vertaalt ook de Vulgaat de vorm לבוא met een 
nominale constituent, namelijk de pp ab introitu, vanaf de ingang.

§8.31.5 Werkvertaling

De analyse van de Hebreeuwse tekst leidde ertoe dat de vorm לבוא 
als een liqtol gelezen moet worden. De versiones hebben, met uit-
zondering van de Targum die de Hebreeuwse tekst letterlijk volgt, 
ook niet voor een infinitief gekozen maar voor een zelfstandig 
naamwoord, in de Peshitta en in de Vulgaat of een genitivus ab-
solutus met een zelfstandig onderwerp, dat een andere onderwerp 
is, dan dat van de voorgaande zin.

De werkvertaling van de Hebreeuwse brontekst luidt als volgt:  
en zij gingen vanuit de Vissenpoort en zij omgaven de Ofel.

197 Zie hiervoor gkc §115 rem. 1. Japhet (1993, 999–1000) volgt deze interpreta-
tie met rsv. Dze vertaalt als volgt: to the entrance by the Fish Gate. Japhet neemt 
in haar paragraaf met noten bij rsv hierover geen notitie op, waardoor zij de in 
deze vertaling geimpliceerde morfosyntactische analyse de facto accepteert.
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§8.32 2 Kronieken 34:8

(320) 2 Kron. 34:8

NDpDv_tRa jAlDv tˆyD;bAh◊w X®rDaDh rEhAfVl wøkVlDmVl hérVcRo hRnwømVv tÅnVvIb…w
ryI;k◊zA;mAh zDjDawøy_NR;b jDawøy tEa◊w ryIoDh_rAc …whDyEcSoAm_tRa◊w …whÎyVlAxSa_NR;b

:wyDhølTa hDwh◊y tyE;b_tRa q´ΩzAjVl

In het achttiende jaar van zijn regering, die in het teken 
stond van de reiniging van het land en de tempel, gaf Josia 
aan Safan, de zoon van Asaljahu, Maäseja, de stadscom-
mandant, en kanselier Joach, de zoon van Joachaz, de op-
dracht om de tempel van de HEER, zijn God, te herstellen.

§8.32.1 Matrix clause, Control & Null Subject

Ondanks dat er, zoals in veel van de hierboven behandelde vormen 
wel aan de orde is, niets tussen de vorm לטהר en de voorgaande zin 
is gepositioneerd, kan deze vorm לטהר geen control infinitive zijn. 
Er is namelijk geen control predicate aanwezig in de voorgaande 
zin, die een infinitiefzin als complement zou kunnen hebben. Wat 
veeleer te verwachten zou zijn na de eerste zin in dit vers, ובשנת  
 en in het achtste jaar van zijn koningschap, is שמונה עשרה למלכו
een zin met qtl of eventueel yqtl.

Ook het type onderwerp kan als gevolg hiervan niet van het 
type pro zijn en bij afwezigheid van een lexicaal onderwerp moet 
hier sprake zijn van een null subject van het type pro.

§8.32.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen syntactische aspecten in dit vers die van invloed zijn 
op de interpretatie van de syntaxis van de vorm לטהר.

§8.32.3 Interpretatie

Op basis van de analyse van de syntactische eigenschappen van 
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de eerste twee zinnen in 2 Kronieken 34:8 moet geconcludeerd 
worden dat hier sprake is van een liqtol met een pro onderwerp. 
De identificatie van dit null subject is eenvoudig te vinden in de 
persoon van Josia die het onderwerp is in de voorgaande zinnen 
en verzen.

§8.32.4 Versiones

(321) 2 Kron. 34:8 Septuaginta

Καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοῦ 
καθαρίσαι τὴν γῆν καὶ τὸν οἶκον

De Septuaginta maakt hier gebruik van de του cum infinitivo con-
structie. Ik verwijs voor de details van deze constructie naar §8.8.4.

(322) 2 Kron. 34:8 Targum

avdqm_tybw aora ty hytwakdb Klm dk yrsynmt tnvbw

De Targum vertaalt de vorm לטהר met בדכאותיה, gedurende zijn 
zuiveren, een gesubstantiveerde en gesuffigeerde infinitivus con-
structus pael van de stam דכי zuiveren, voorafgegaan door het 
voorzetsel ב.

(323) 2 Kron. 34:8 Peshitta

 ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ ܫܢܝܢ ܠ݁ܡܠܟܘܬ݂ܗ. ܕ݁ܟܝ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ
ܘܒܝܬܗ

De Peshitta vertaalt de vorm לטהר met de persoonsvorm ܕ݁ܟܝ, 
een pael qtl derde persoon enkelvoud van het werkwoord ܕ݁ܟܐ 
zuiveren.

(324) 2 Kron. 34:8 Vulgaat

igitur anno octavodecimo regni sui mundata iam terra et 
templo Domini



325

De Vulgaat vertaalt de vorm לטהר met een passief participium, 
perfectum. Deze wordt bijvoegelijk gebruikt bij terra. Vulgaat 
heeft in de vorm לטהר niet verbaal, infinitivaal, vertaald.

§8.32.5 Werkvertaling

Op basis van de analyse van de Hebreeuwse syntaxis moet ge-
concludeerd worden, dat de vorm לטהר in liqtol met een pro on-
derwerp is. De Septuaginta behoudt de finale semantiek, maar in 
de andere versiones is geen enkele vorm van finaliteit zichtbaar. 
Ook hieruit blijkt, mijns inziens, dat er geen sprake is van een 
control infinitive.

De werkvertaling luidt als volgt: En in het achttiende jaar van 
zijn koningschap zuiverde hij de aarde en het huis.

§8.33 2 Kronieken 36:14

(325) 2 Kron. 36:14

MIywø…gAh twøbSoO;t lOkV;k lAoAm_lwDoVmIl …w;b√rIh MDoDh◊w MyInShO;kAh yérDc_lD;k MÅ…g
:MÊDlDv…wryI;b vyî;dVqIh rRvSa hÎwh◊y tyE;b_tRa …waV;mAf◊yAw

Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten 
voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de ver-
foeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de 
tempel die de HEER in Jeruzalem geheiligd had.

§8.33.1 Matrix clause, Control & Null Subject

In dit vers is sprake van een adverbiaal gebruikte qtl hifil. Ik verwijs 
voor de details met betrekking tot dit syntagma naar §8.20. Ook 
hier kan geen sprake zijn van control syntax, daar er geen control 
predicate is in een voorafgaande zin. De qtl hifil, הרבו heeft immers 
een bijwoordelijke functie en kan derhalve de functie van control 
predicate niet vervullen. De syntactische functie van de vorm 
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-kan derhalve niet als een control infinitive beschouwd wor למעול
den, waardoor ook geen sprake kan zijn van een null subject pro.

§8.33.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen andere aspecten die de interpretatie van de vorm 
.beïnvloeden למעול

§8.33.3 Interpretatie

De vorm  kan geen control infinitive zijn en derhalve geen pro 
onderwerp hebben. Ik interpreteer deze vorm dan ook als een 
liqtol met een onderwerp van het type pro. De identificatie van 
dit onderwerp is eenvoudig te voltrekken, het betreft de כל שרי 
 alle oversten van de priesters en geheel het volk, die in הכהנים והעם
dezelfde zin voorafgaand aan הרבו למעול מעל  gepositioneerd zijn.

§8.33.4 Versiones

De Septuaginta biedt de volgende vertaling.

(326) 2 Kron. 36:14 Septuaginta

καὶ πάντες οἱ ἔνδοξοι Ιουδα καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς 
ἐπλήθυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀθετήματα

Ook hier maakt de Septuaginta gebruik van de reeds veelvuldig ge-
attesteerde του cum infinitivo. Ik verwijs voor de details naar §8.8.4.

(327) 2 Kron. 36:14 Targum

rqC arqCl woygsa amow aynhk ybrbr lk dwhlw

De Targum volgt de syntactische structuur van het Hebreeuws 
exact en gebruikt אסגיעו een qtl aphel van het werkwoord סגי 
verveelvuldigen, gevolgd door לשקרא een infinitivus constructus 
van de stam שקר liegen, bedriegen.

De syntaxis van het Aramees van de Targum levert hierdoor 
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geen nadere informatie op over de interpretatie van de syntaxis 
van de Hebreeuwse brontekst.

(328) 2 Kron. 36:14 Peshitta

 ܘܐܦ ܩܫܝܫܐ ܕܟܗܢܐ ܘܕܠܘܝܐ ܘܕܥܡܐ. ܐܣܓܝܘ ܠܡܟܕܒܘ
ܟܕܒܘܬܐ

Evenals de Targum volgt de Peshitta de Hebreeuwse tekst op de 
voet. Hier wordt een qtl aphel gebruikt van het werkwoord ܣܓܐ 
doen toenemen, gevolgd door de pael infinitivus constructus van 
het werkwoord ܟܕܒ liegen. Doordat Peshitta syntactisch een exac-
te kopie is van de Hebreeuwse tekst, geeft ons deze vertaling geen 
nadere details over de wijze waarop de vertalers van de Peshitta 
de syntaxis van de Hebreeuwse brontekst hebben geïnterpreteerd.

(329) 2 Kron. 36:14 Vulgaat

sed et universi principes sacerdotum et populus praevari-
cati sunt

De Vulgaat vertaalt de vorm למעול niet met een infinitivus maar 
met een persoonsvorm praevaricati sunt, een perfectum van het 
deponens praevaricor, zondigen.

§8.33.5 Werkvertaling

De syntaxis van de Hebreeuwse brontekst leidt tot een analyse 
van de vorm למעול waarbij deze de functie van liqtol met een on-
derwerp van het type pro moet hebben. Een infinitivus construc-
tus met de functie van control infinitive is hier niet mogelijk. De 
versiones laten een divers beeld zien. Drie van de vier versiones 
volgen de syntaxis van de Hebreeuwse tekst nauwgezet, alleen 
Vulgaat vertaalt met een persoonsvorm en laat daarmee de finale 
semantiek vallen.

De werkvertaling die ik voorstel, luidt als volgt: Ook de oversten 
van de priesters en het volk verzaakten trouweloos hun plichten.
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§8.34 2 Kronieken 36:19

(330) 2 Kron. 36:19

DhyRtwønVm√rAa_lDk◊w MÊDlDv…wr◊y tAmwøj tEa …wxV;tÅn◊yAw MyIhølTaDh tyE;b_tRa …wp√rVcˆ¥yAw
:tyIjVvAhVl Dhy®;dAmSjAm yElV;k_lDk◊w vEaDb …wp√rDc

Ze staken de tempel van God in brand en haalden de 
stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden 
in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in 
vlammen op.

§8.34.1 Matrix clause, Control & Null Subject

De vorm להשחית van de stam שחת vernietigen, is een zogenaamd 
two-place-predicate, dat wil zeggen dat het verplicht twee argu-
menten heeft, een onderwerp en een object. Het object van een 
infinitivus constructus volgt altijd op deze infinitief en kan er niet 
voor geplaatst worden. In de zin in 2 Kronieken 36:19 echter is 
het object כל כלי מחמדיה alle schitterende vaatwerk, voor de vorm 
 ,geplaatst. Deze woordvolgorde sluit control syntax uit להשחית
daar er immers een element tussen להשחית en de hoofdzin wordt 
geplaatst, iets dat niet mogelijk is.

Het onderwerp van deze zin kan derhalve niet van het type 
pro zijn en door de afwezigheid van een lexicaal onderwerp, moet 
hier wel een null subject van het type pro verondersteld worden.

§8.34.2 Overige syntactische aspecten

Er zijn geen aspecten die de syntactische analyse van de vorm 
.beïnvloeden להשחית

§8.34.3 Interpretatie

De vorm להשחית interpreteer ik als een liqtol met een onderwerp 
van het type pro. Dit onderwerp is een derde persoon meervoud, 
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die enigszins uit de lucht komt vallen, aangezien in vers zeventien 
en achttien de מלך כשדיים de koning der Chaldeeën het onderwerp 
is. De derde persoon meervoud in vers negentien moeten wellicht 
de Chaldeeën gelezen worden, daar hier de handelende persoon 
waarschijnlijk niet langer alleen de koning is, maar veeleer zijn 
leger.

§8.34.4 Versiones

(331) 2 Kron. 36:19 Septuaginta

καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ κατέσκαψεν τὸ τεῖχος 
Ιερουσαλημ καὶ τὰς βάρεις αὐτῆς ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ καὶ 
πᾶν σκεῦος ὡραῖον εἰς ἀφανισμόν

De Septuagina vertaalt de zin וכל כלי מחמדיה להשחית met een no-
minale zin, en meer specifiek de vorm להשחית met een zelfstandig 
naamwoord ἀφανισμός vernietiging, verdwijning. Deze nominale 
zin is een voortzetting van de voorgaande zin καὶ τὰς βάρεις αὐτῆς 
ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ en zijn paleizen staken zij in brand met vuur. De 
verbale zin wordt voortgezet met de zin καὶ πᾶν σκεῦος ὡραῖον 
εἰς ἀφανισμόν met een ellips van het verbale predicaat ἐνέπρησεν: 
en alle schitterende vaatwerk (staken zij in brand) ter vernietiging.

Het is duidelijk dat de Septuaginta niet voor een infinitief kiest 
met betrekking tot het Hebreeuwse להשחית, maar voor een no-
minale zin met een ellips van de persoonsvorm ἐνέπρησεν, een 
aoristus derde persoon meervoud van het werkwoord ἐμπίπρημι 
in brand steken, afbranden.

(332) 2 Kron. 36:19 Targum

albjl ahgwgr ynam lkw

De Targum volgt, ook in dit vers, de Hebreeuwse tekst heel precies 
en gebruikt ook een infinitivus constructus en wel van het werk-
woord חבל vernietigen. De Targum voorziet ons derhalve niet van 
informatie over de interpretatie van de Hebreeuwse syntaxis die 
schuilgaat achter de geboden Aramese vertaling.



330

(333) 2 Kron. 36:19 Peshitta

ܘܟܠ ܡܐܢܐ ܕܪܓܬܐ ܚܒܠ

Peshitta vertaalt met een persoonsvorm qtl pael in de derde per-
soon enkelvoud198, ܚܒܠ vernietigen.

(334) 2 Kron. 36:19 Vulgaat

incenderunt hostes domum Dei destruxerunt murum 
Hierusalem universas turres conbuserunt et quicquid pre-
tiosum fuerat demoliti sunt

De Vulgaat vertaalt met een persoonvorm demoliti sunt, zij werden 
vernietigd, van het deponens demolior, vernietig worden en heeft 
in de vorm להשחית geen control infinitive gelezen.

§8.34.5 Werkvertaling

De analyse van de Hebreeuwse tekst maakt duidelijk dat een inter-
pretatie van de vorm להשחית als control infinitive niet mogelijk is, 
wat ertoe leidt dat een null subject van het type pro hier ook geen 
optie is. Er dient zich hierdoor een tweetal opties aan, waarvan 
de eerste impliciet in de nbv te lezen is. De eerste opties bestaat 
erin de woordgroep וכל כלי מחמדיה als onderwerp van de zin te 
zien. De tweede optie behelst een null subject van het type pro. Ik 
zal hier, niet alleen omwille van de consistentie met voorgaande 
analsyses, maar ook omdat een intransitieve interpretatie van het 
werkwoord שחת in de hifil hier zeer onwaarschijnlijk is, kiezen 
voor de tweede optie.

De werkvertaling van de desbetreffende zin uit het vers luidt 
als volgt: en zij vernietigden alle schitterende vaatwerk.

198 De Peshitta heeft in dit vers alle verbale predicaten in het enkelvoud. Blijk-
baar ziet deze vertaling de koning der Chaldeeën als handelende persoon in dit 
vers en niet zijn leger.
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§8.35 Conclusies

In §8.1–§8.34 zijn de 34 in Kronieken geattesteerde l-infinitieven 
behandeld waarbij geen sprake is van control syntax. Ik beschouw 
het derhalve als uitgesloten dat deze vormen in de Hebreeuwse 
brontekst als infinitivus constructus met de grammaticale functie 
van doelinfinitief geïnterpreteerd kunnen worden. Tevens be-
schouw ik de passages als tekstkritisch betrouwbaar en het aantal 
vindplaatsen als te groot om tot de conclusie te komen, dat het hier 
tekstuele corrupties danwel een klein aantal individuele toevals-
treffers behelst. Dit betekent dat de Masoretische tekst zoals die 
is overgeleverd, serieus genomen dient te worden, wat er mijns 
inziens vervolgens eveneens toe leidt, dat we moeten constateren, 
dat hier sprake is van een werkwoordelijk vorm die grotendeels 
onder de radar van zowel de filologie als van de exegese is gebleven.

Deze werkwoordelijke vorm dient nader onderzocht te worden. 
Dit onderzoek behoeft een methodisch kader dat verschilt van 
het traditioneel filologische, daar een meer taxonomische een te 
vermijden herhaling van zetten zou impliceren. De te hanteren 
methode dient niet alleen te beschrijven, maar ook te verklaren en 
wel op een laag syntactisch niveau, namelijk dat van het morfeem. 
Tevens moet deze methode ons de nodige conceptuele helderheid 
verschaffen omtrent het fenomeen taalverandering, dit niet zozeer 
omdat de l-infinitief in het Hebreeuws van Kronieken (hoege-
naamd Laat Bijbels Hebreeuws) 34 keer voorkomt, maar omdat 
de liqtol, naar de vorm bezien, mogelijk een verandering van de 
l-infinitief, een vorm die ruim 3700 keer is geattesteerd in Bijbel 
Hebreeuws, behelst, en we dus nood hebben aan heldere criteria 
om dit als een fenomeen van taalvariatie te kunnen onderzoeken.

Eveneens zijn, als tweede belangrijke onderdeel van mijn ana-
lyse, bij elke passage de versiones kort geanalyseerd met betrekking 
tot hun vertaling van de betreffende l-infinitief. Dit onderdeel van 
de analyse moet als bijkomstig beschouwd worden ten opzichte 
van de analyse van de syntaxis van de Hebreeuwse tekst, die lei-
dend is. De functie van de analyse van de versiones is erin gelegen, 
te ontdekken of de keuzes die in syntactische oplossingen van de 
oude vertalingen zichtbaar worden, herleid kunnen worden tot 
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door de vertalers ervaren interpretatieproblemen met betrek-
king tot de morfosyntactische eigenschappen van de betreffende 
l-infinitieven in de Hebreeuwse brontekst. Deze analyse leidt tot 
het volgende beeld.

Ten eerste de Septuaginta. Deze vertaalt 11 keer met het syn-
tagma του met infinitief, 7 keer met een persoonsvorm, 3 worden 
vertaald met een infinitief en een toevoeging van een element aan 
de zin, 3 keer wordt de infinitief zonder meer overgenomen, 3 keer 
wordt geparafraseerd, 2 vormen worden vertaald met participium, 
2 worden omgezet in een pp en 1 in een np.

Ten tweede de Targum van Kronieken. Deze vertaling volgt de 
Hebreeuwse brontekst syntactisch met meest letterlijk. Van de 34 
vormen vertaalt de Targum 19 keer letterlijk met een l-infinitief, 
7 keer worden elementen gewijzigd waardoor control syntax als-
nog mogelijk is, 4 keer wordt vertaald met een persoonsvorm, 2 
keer met een np, eenmaal wordt de adverbiale hifil gevolgd door 
l-infinitief letterlijk overgenomen en de l-infinitief wordt eenmaal 
vervangen door een gesuffigeerde infinitief voorafgegaan door ב.

Ten derde de Peshitta, die 11 keer vertaalt met een persoons-
vorm, 8 keer wordt sterk geparafraseerd, 6 keer wordt iets in de 
clausestructuur gewijzigd waardoor control syntax ontstaat, drie-
maal wordt letterlijk vertaalt met een l-infinitief, tweemaal wordt 
de adverbiale hifil constructie letterlijk overgenomen, eenmaal 
wordt met pp vertaald en eenmaal met np, 2 verzen ontbreken in 
de Peshitta van Kronieken.

Ten vierde en als laatste de Vulgaat. Deze vertaalt het meest 
consistent, namelijk 27 keer met een persoonsvorm, 2 keer wordt 
geparafraseerd en eenmaal wordt vertaald met pp, advp, gerun-
dium, participium en eenmaal wordt de zin structuur gewijzigd 
waardoor control syntax mogelijk wordt.

De som van het aantal vormen van de vier versiones bedraagt 
132, namelijk 4 keer 34 minus de 2 ontbrekende passages in de 
Peshitta. Hiervan worden 25 vormen vertaald met een infinitief 
of een l-infinitief. Nagenoeg de helft van deze 134, namelijk 66, 
wordt vertaald met een persoonsvorm en dit betreft hetzij een 
eenvoudige persoonsvorm, hetzij een wijziging waardoor een 
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control predicate wordt toegevoegd of ontstaat.199 De versiones 

parafraseren 11 keer en vertalen 8 keer met een np of pp. Deze 

getallen zijn feitelijk in twee grote groepen op te delen: een groep 

van passages waarin de infiniete syntaxis wordt behouden en een 

groep waarin dit niet gebeurt.200 Die groep die de infinitief be-

houdt telt dan 39 passages en de groep die voor een andere syn-

tactische oplossing kiest, bestaat uit 93 passages. Hieruit moet 

mijns inziens geconcludeerd worden, dat ook de vertalers die 

achter de versiones schuilgaan, in bijna driekwart van alle pas-

sages geen control syntax en geen doelinfinitief hebben gelezen. 

Tevens moet geconstateerd worden, dat de versiones onderling 

sterk verschillen in hun oplossingen van de betreffende vormen. 

Waar de Vulgaat in 27 van de 34 attestaties met persoonsvorm 

vertaalt, volgt de Targum de Hebreeuwse brontekst in 19 van de 

34 vindplaatsen letterlijk.

De onderlinge verschillen tussen de versiones laat ik rusten, 

maar ik concludeer wel dat de versiones de problemen die mijn 

analyses van de syntaxis van de l-infinitieven in de Hebreeuwse 

bronteksten doen oplichten, reeds hebben ervaren, wat een zeer 

plausibele verklaring zou kunnen zijn voor de afwijkende ver-

talingen en de keuzes die daarin zijn gemaakt door de vertalers.

199 Het betreft 49 keer een eenvoudige persoonsvorm en 17 keer een vorm van 
control syntax.
200 De groep die de infinitivale syntaxis behoudt, bestaat uit de vertalingen met 
infinitief of l-infinitief, de adverbiale hifil, en de constructie του cum infinitivo. 
Alle overige vertalingen vormen de andere groep.
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I V  Ta a lv e r a n d e r i n g 
e n  g r a m m at i c a l i s at i e

Nadat in §6 is geanalyseerd en beschreven welke de posities van 
het element ל en van de infinitivus constructus in de context van 
control syntax in de interne hiërarchie van de zin zijn – een deel-
onderzoek dat noodzakelijk en voorwaardelijk bleek te zijn alvo-
rens vragen omtrent de liqtol zelfs maar gesteld bleken te kunnen 
worden – en in deel III de passages in Kronieken met een liqtol 
werden geanalyseerd, moet in deze paragraaf een antwoord ge-
vonden worden op de vraag naar de oorzaak van het ontstaan van 
deze werkwoordelijke vorm liqtol. Waar deel III tracht te voldoen 
aan de eis van descriptive adequacy, moet in deze paragraaf aan 
de eis van explanatory adequacy voldaan worden.

Alvorens in te kunnen gaan op de specifieke casus van de ont-
wikkeling van de liqtol, zal ik eerst verduidelijken wat in het voor-
liggende onderzoek onder taalverandering wordt verstaan en op 
welk linguïstisch niveau taalverandering verondersteld wordt zich 
te voltrekken.

§9 Grammaticalisatie en diachrone linguïstiek

§9.1 Taalverandering

In het voorliggende onderzoek maak ik gebruik van de theorieën 
van taalverandering zoals deze zijn ontwikkeld door Lightfoot 
(1979, 1991, 1999) en binnen het kader van het principles and pa-
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rameters model verder uitgewerkt zijn door Roberts en Roussou 
(2003) en Roberts (2007). Het in deze literatuur ontwikkelde mo-
del voor de visie op en analyse van het fenomeen taalverandering 
situeert taalverandering op het niveau van taalverwerving. Tevens 
blijkt dat taalverandering zich beperkt tot dat onderdeel van taal-
verandering dat wordt aangeduid met parameter setting. In deze 
visie wordt door ug een set vaststaande principes geboden en 
doet een taalverwerver niets anders dan het parametriseren van 
de waarden van specifieke syntactische eigenschappen voor het 
desbetreffende lexicale item van de desbetreffende (moeder)taal. 
Ik spreek hier welbewust van lexicaal item, daar parameters in dit 
model als het ware de switches zijn van de syntactische eigenschap-
pen van lexicale items. Taalverwerving is in dat opzicht dan ook 
gelijk aan lexical learning. In Chomsky (1995, 2002) is vervolgens 
de set elementen die geparametriseerd worden verder versmald 
tot de zogenaamde functionele categorieën. In Roberts en Rous-
sou (2003, 10) wordt het als volgt geformuleerd.

We can now view the initial state of ug as consist-
ing of a number of principles and of open paramet-
ric options; the latter are associated with a specific 
set of lexical items, the functional categories.

De hierboven vermelde uitgangspunten leveren al een bijzonder 
sterk conceptueel model op voor de benadering van het fenomeen 
liqtol. Indien namelijk taalverandering een aspect van taalverwer-
ving is en indien taalverwerving en daarmee ook taalverandering 
zich beperken tot het parametriseren van functionele categorieën, 
dan geeft dit de vraag naar het (ontstaan van) fenomeen liqtol al 
de nodige richting en scherpte, zoals in de volgende alinea’s zal 
blijken.

De centrale vraag naar het probleem van taalverandering, in 
de context van principles and parameters, is die naar het hoe en 
het wat van taalverandering. Het wat is hierboven feitelijk al be-
antwoord: het betreft een zeer beperkte set van syntactische ei-
genschappen van lexicale items, de zogenaamde functionele ca-
tegorieën. Het hoe is echter nog niet besproken in bovenstaande 
alinea’s en behoeft derhalve nog een nadere toelichting. Met deze 
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invalshoek wordt overigens onmiddellijk duidelijk hoezeer de hier 
gekozen modellen van benadering van taalverandering verschillen 
van de meer traditionele, filologische wijze van beschrijven van 
dit fenomeen, maar ook van hedendaagse meer sociolinguïstische 
benaderingen zoals de Variationist Approach.201 Hoewel namelijk 
niet ontkend wordt dat contact tussen talen, bijvoorbeeld tussen 
klassiek Hebreeuws en Aramees, een variabele is in het proces van 
taalverandering, is dit niet primair relevant voor het beschrijven 
en analyseren van het proces van taalverandering als syntactisch 
fenomeen.

De vraag dringt zich derhalve op wanneer we kunnen spreken 
van een taalverandering binnen deze meer abstract taalkundige 
visie op taalverandering als aspect van taalverwerving. We spreken 
van een taalverandering indien (een populatie van) taalverwervers 
convergeren tot een grammaticaal systeem dat op minstens één 
parameter setting afwijkt van het geïnternaliseerde grammaticale 
systeem van de sprekers wier talige gedrag de input vormt voor 
de taalverwervers. Dit roept echter wederom de vraag op naar het 
hoe van taalverandering, ditmaal in de vorm van een waarom-
vraag. Immers, indien taalverandering een onderdeel is van taal-
verwerving en indien we aan moeten nemen dat taalverwerving 
een deterministisch proces is, waarbij de doelgrammatica wordt 
gevormd door de talige input waaraan taalverwervers worden 
blootgesteld, dan moet geconcludeerd worden dat dit proces van 
taalverwerving niet altijd optimaal verloopt.202 Dat wil zeggen: 
taalverandering is feitelijk een oppervlakte verschijnsel van een, 
minstens op één aspect, niet geheel geslaagde overlevering van het 
systeem van de ene populatie op de andere. In Roberts en Rous-
sou (2003, 12) wordt dit als volgt geformuleerd.

If the trigger experience of one generation, say g1, 

201 Zie §4.8 voor de bespreking van deze benadering zoals gebezigd in Rezetko 
en Young (2014) en §4.6 voor de bespreking van Kim (2013).
202 Ik volg Roberts en Roussou (2003, 12) in wat zij noemen een weakly de-
terministic view. Dit betekent dat het doel van taalverandering is gelegen in de 
parametrisering van alle functionele categorieën, doch niet in een volledig sa-
menvallen met de doelgrammatica zoals aanwezig in het systeem dat de input 
vormt voor de taalverwervers. Anders gezegd: alle parameters moeten een setting 
krijgen, maar deze hoeven niet per se gelijk te zijn aan die van het inputsysteem.
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permits members of g1 to set parameter pk to value 
vi, why is the trigger experience produced by g1 in-
sufficient to cause the next generation to set pk to vi?

Het antwoord hierop is verbluffend eenvoudig en wordt in termen 
van learnability geformuleerd: vi is unlearnable. Om reeds te antici-
peren op de in §9.2 in detail uitgewerkte analyse van het ontstaan 
van de liqtol, kan hier dus gesteld worden op basis van het hierbo-
ven geformuleerde, dat er in het geval van de l-infinitief voor een 
bepaalde populatie van taalverwervers een specifiek aspect aan het 
element ל niet meer leerbaar was, waardoor een taalverandering 
mogelijk werd. Lightfoot (1991, 1999) spreekt derhalve van cues 
die taalverwervers als het ware in de doelgrammatica aangereikt 
krijgen in de vorm van hints met betrekking tot de waarde van een 
parameter setting. Waneer een element unlearnable is, ontbreekt 
de cue voor de betreffende parametrisering.203

Een parameter moet dus middels een cue ‘zichtbaar’ zijn voor 
een taalverwerver. Bovendien moet er een talige noodzaak zijn 
om de waarde van de parameter zijn specifieke setting te geven. 
De wijze waarop zich dit proces voltrekt, formuleren Roberts en 
Roussou (2003, 15) als in (335).

(335) Cue volgens Roberts en Roussou (2003)
a) Parameter expression: A substring of the input text S 
expresses a parameter pi just in case a grammar must have 
pi set to a definite value in order to assign a well-formed 
representation to S.
b) Trigger: A substring of the input text S is a trigger for 
parameter pj if S expresses pj.

Indien echter de parameter expression ambigue of onduidelijk is, 
dan moet er enige vorm van een safety mechanism aanwezig zijn, 
een fall-back op basis waarvan de parameter alsnog een setting 

203 De oorzaken van deze unlearnability van betreffende functionele catego-
rieën kunnen legio zijn en betreffen onder andere socio-linguïstische aspecten 
zoals contact tussen talen en specifiek syntactische aspecten zoals morfologische 
erosie. Maar deze zijn, zoals reeds aangegeven, slechts van secundair belang om 
de taalverandering zelf, beter gezegd de gewijzigde parametrisering te analyseren.
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kan krijgen. We hebben hierboven immers gezien, dat het doel 
van taalverwerving is gelegen in een setting van elke individuele 
parameter, ongeacht of deze gelijk is aan die van de doelgram-
matica. Roberts en Roussou (2003, 234) formuleren dit in termen 
van simplicity en definiëren simplicity als volgt.

A structural representation R for a substring of in-
put text S is simpler than an alternative representa-
tion R' iff R contains fewer formal feature syncre-
tisms than R'.

Indien de parametrisering van een specifiek element niet langer 
duidelijk is, zal de taalverwerver de betreffende structuur vereen-
voudigen. Ook dit zal een belangrijke notie zijn voor de verklaring 
van het ontstaan van de liqtol, waarin, zo zal in §9.2 duidelijk 
worden, de functie, de positie en de categoriale status van de ל 
vereenvoudigd zal blijken te zijn.

Een voorbeeld van vereenvoudiging is het verschil tussen 
merge en agree.204 In termen van Chomskiaans minimalisme 
zijn de operaties merge en agree niet van gelijke orde. De opera-
tie agree is volgens Chomsky more costly en zal dus alleen plaats 
hebben indien strikt noodzakelijk. Volgens Kayne (1994) resulteert 
de operatie move bovendien tot adjunction en dus tot structuren 
die relatief complex zijn ten opzichte van enkelvoudige structuren 
die door een eenvoudige merge worden gevormd.

Een ander voorbeeld van vereenvoudiging is grammaticalisa-
tie. Roberts (2007, 141) definieert grammaticalisatie als volgt: the 
process by which new grammatical morphemes are created. In Ro-
berts en Roussou (2003, 16) wordt hiervan de volgende (abstracte) 
formulering gegeven.

The learner may analyse some instances of the 
moved category F as part of the inflectional system 
instantiated by G … This kind of ‘misanalysis’ re-
sults in recategorising a class of lexical elements as 

204 Vanaf Chomsky (2000) is er sprake van agree, terwijl in de oudere ver-
sies van het minimalist program als ook in de government and binding theory 
gesproken werd van move. Het verschil tussen beide is theoretisch van groot 
belang, maar is van weinig belang voor het onderzoek naar de liqtol.
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inflectional items … In other words, ‘misanalysis’, 
in the sense described here, can create new func-
tional material.

Ik heb bovenstaand citaat deels weergegeven in Figuur 15. Deze 
figuur laat de stuctuur zien vóór de grammaticalisatie. Hierbij 
is er sprake van een lexicale categorie f, die door middel van de 
operatie agree danwel move naar een structureel element g be-
weegt. Na het grammaticalisatie proces wordt de hele structuur 
in Figuur 15 teruggebracht tot [g], waarbij g een feature f heeft: 
g[+/−f ]. Anders geformuleerd, een lexicaal item is tot een func-
tioneel item veranderd, bijvoorbeeld een morfeem.

Mijns inziens is dit het type proces dat heeft geleid tot de ont-
wikkeling van de liqtol, waarbij het dus niet de infinitivus construc-
tus was, maar het element ל dat aan grammaticalisatie onderhevig 
was. Na deze grammaticalisatie bleef echter de invloed hiervan op 
de infinitief niet uit, wat zichtbaar wordt in de beschikbare volg-
ordes van constituenten in dezelfde zin als gevolg van beschikbaar 
geworden posities binnen de cp. In de volgende paragraaf zal ik 
dit op gedetailleerde wijze beschrijven.

§9.2 Van l-infinitief naar liqtol

Het doel van deze paragraaf is uitsluitend gelegen in het zo bondig 
mogelijk weergeven van beschrijvingen en analyses die in §6 en 
in deel III zijn gegeven op basis van de het §9.1 geboden model 
van taalverandering. Met deze paragraaf wordt dan ook feitelijk 
een antwoord op de onderliggend onderzoeksvraag gegeven, de 
vraag naar de mogelijkheid van de liqtol alsmede een verklaring 
voor zijn ontstaan.

Zoals in §6 is gebleken, moeten wij het element ל als hoofd 
van een functionele xp binnen cp zien, namelijk ForceP. In (336) 
is dit nogmaals weergegeven, ditmaal in een notatie met haken.
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(336) [ForceP l [FinP  xp [tp inf [v inf]]]]

Het betreft hier feitelijk een vereenvoudigde weergave van Figuur 
14 op pagina 216 met toevoeging van de vp. Dit betreft de zin 
met de l-infinitief als infinitief in een context van control syntax. 
Hierin wordt weergegeven dat de infinitivus constructus als hoofd 
van vp naar de t0 positie binnen tp beweegt. Dit gebeurt om de 
zogenaamde uninterpretable tense features te controleren. De xp in 
FinP staat hier als variable voor de adverbia die tussen de ל en de 
infinitief geplaatst kunnen worden zoals beschreven in §6.3. Van 
belang is ook nogmaals te benadrukken, dat in geval van een infi-
nitiefzin binnen cp alleen ForceP en FinP worden geprojecteerd.

In (337) wordt de stuctuur van een zin met liqtol weergegeven.

(337) [ForceP [IntP [TopP [FocP [fin [tp l+inf [v l+inf]]]]]]]

Hierin zijn twee belangrijke aspecten die verschillen van de control 
infinitive zoals weergegeven in (336). Ten eerste is het element ל 
hier niet meer een lexicaal element, dat via merge in ForceP is 
gepositioneerd, maar een functioneel element dat als morfeem aan 
de infinitief is gesuffigeerd. Ik heb dit in (337) weergegeven met 
l+inf, maar feitelijk moet de ל hier gezien worden als een feature 
ván de infinitief, gelijkend op bijvoorbeeld de φ-feaures zoals deze 
in de prefixen en suffixen van de yqtl zijn geattesteerd. Dit complex 
van l+inf beweegt na merge in vp naar tp door middels van de 
operatie agree voor controle van tense features. Ten tweede is er 
een belangrijk onderscheid met betrekking tot de binnen cp ge-

G

F G

X F

Figuur 15 De operatie AgrEE van een lexical category F.
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projecteerde functionele projecties. Waar in (336) alleen ForceP 
en FinP worden geprojecteerd, worden in (337) meer functionele 
projecties geprojecteerd, daar het hier niet langer een infinitivale 
cp betreft, maar een cp van een zin met persoonsvorm. Zoals in 
§6.2 beschreven, wordt verondersteld dat de cp in finite clauses 
alle xp binnen cp beschikbaar maakt. Dit leidt ertoe dat in zin-
nen met liqtol de posities voor het vraagpartikel, namelijk IntP, 
en voor getopicaliseerde danwel gefocaliseerde xp (objecten of 
prepositionele adjuncts), TopP of FocP, ook beschikbaar zijn. Dit 
verklaart het verschil tussen de zinnen met de l-infinitief in een 
syntactische context van control infinitives, waarin topicalisatie, 

DISCP

DISC0

DISC'SPEC

FORCEP

FORCE0

FORCE'SPEC

TOPP

TOP0

TOP'SPEC

FOCP

FOC0

FOC'SPEC

FINP

SPEC FIN'

FIN0 TP

INTP

INT0

INT'SPEC

לרשע

ה

SPEC T'

T0 VP

SPEC V'

V0 NP
לעזרלרשע

לעזר

pro

Figuur 16 De structuur van de liqtol clause uit 2 Kron. 19:2.
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focalisatie en vraagpartikels geen optie zijn, terwijl dit in zinnen 
met liqtol wel mogelijk is. Zie hiervoor bijvoorbeeld 2 Kronieken 
19:2, behandeld in §8.19 en hier herhaald in (338).

(338) 2 Kron. 19:2

b¡DhTaR;t h™Dwh◊y y¶Ea◊nOcVl…w r$OzVoAl o∞Dv∂rDlSh

‘U vond het nodig degenen die de HEER afwijzen te helpen 
en degenen die hem haten lief te hebben.’

In de eerste zin in 2 Kronieken 19:2 staat vóór de infinitief לעזר 
zowel het vraagpartikel ה als een gefocaliseerde pp, לרשע. Deze zin 
is weergegeven in een boomdiagram in Figuur 16. Hierin wordt 
duidelijk dat de pp van de complementspositie binnen vp naar 
[spec, FocP] is verplaatst en dat de liqtol van de v0 positie naar 
de t0 positie is verplaatst. Het vraagpartikel staat als hoofd van 
IntP op int0, en het null subject pro staat in [spec, tp].

Met de hierboven geboden beschrijving is antwoord gegeven 
op de onderzoeksvragen naar het wat en het hoe van de liqtol. 
Wat is deze bijzondere werkwoordelijke vorm en wat is de taal-
verandering die hierin plaats heeft gehad? Deze ontwikkeling is 
weergeven in ontwikkeling van (336) naar (337).

Zoals op het eind van §9.1 reeds aangegeven, betreft dit een 
taalverandering van het type grammaticalisatie.

Wat zich met betrekking tot dit proces van grammaticalisatie in 
een breder filologisch perspectief van de Noordwest-Semitische 
talen laat analyseren zal ik beschrijven in deel V, nadat ik eerst 
in §9.3 de ontwikkeling van het voorzetsel l, een lexical category 
p, tot functioneel c-element l in Noordwest-Semitische talen heb 
beschreven.

§9.3 De l-infinitief en liqtol in Noordwest-Semitische talen

Nadat voor Bijbels Hebreeuws een analyse is gemaakt van het 
fenomeen liqtol, is het zinvol het linguïstisch kader te verbreden, 
om te onderzoeken of de ontwikkeling van deze werkwoordelijke 
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vorm in een breder perspectief te plaatsen valt. Dit doe ik vanuit 
een tweetal perspectieven, namelijk een dialect-geografisch en een 
historisch-linguïstisch perspectief. Binnen het eerste perspectief 
zal ik aangeven óf verschillende noordwest Semitische dialecten 
specifieke ontwikkeling laten zien. Binnen het tweede perspectief 
zal ik verduidelijken op welk punt in de tijd deze ontwikkeling 
in dit specifieke dialect plaatshad. Ik zal, om deze ontwikkeling 
in beeld te krijgen, verschillende Noordwest-Semitische talen 
alsmede het Akkadisch analyseren op zowel de ontwikkeling van 
een l-infinitief als ook op het ontstaan van een liqtol of daaraan 
gelijkende vorm. Dit betekent de facto onderzoek naar aan het 
Hebreeuws equivalente processen van grammaticalisatie van ten 
eerste een voorzetsel tot een functioneel element en ten tweede 
de verdere grammaticalisatie van dat functionele element tot een 
verbaal morfeem. Hierbij zal ik ook, op het eind van deze para-
graaf, het epigrafisch Hebreeuws, het Qumran Hebreeuws en het 
Hebreeuws van de Misjna in dit bredere historisch-linguistische 
perspectief betrekken.

§9.3.1 Akkadisch

De studie van Aro (1961) betreft een zeer omvangrijke studie naar 
de syntaxis van de infinitief in het Akkadisch. Aro beschrijft zeer 
gedetailleerd en met vele voorbeelden de verschillende syntac-
tische contexten waarin de infinitief in het Akkadisch is geat-
testeerd. Uit Aro blijkt duidelijk dat de infinitief als doelinfinitief 
veelvuldig voorkomt in het Akkadisch. Hierbij onderscheidt Aro 
twee vormen. Aro (1961, III) behandelt als eerste de infinitief als 
complement van persoonsvormen. Aro spreekt in dat geval van 
der Infinitiv im Akkusativ. Als tweede type finale syntaxis beschrijft 
Aro (1961, VI) de infinitief voorafgegaan door het voorzetsel ana. 
Aro (1961, 119) omschrijft dit als volgt.

Am häufigsten werden Infinitivkonstruktionen 
mit ana als adverbiale Bestimmungen im Sätzen 
gebraucht, wobei sie entweder allgemein finale 
Bedeutung haben (»um — zu«) oder sonst von 
verschiedenen Verben regiert werden. Es ist nicht 
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möglich, alle Verben die mit einer solchen Konst-
ruktion näher bestimmt werden können, vollstän-
dig aufzuzählen, denn theoretisch gesehen können 
die verschiedensten Aussagen ein Komplement des 
Zweckes haben.

Zoals genoegzaam bekend, is in het Akkadisch de constructie 
met ana het meest gangbare syntagma voor finale zinnen bij ge-
bruik van de infinitief. Dit blijkt niet alleen uit het bovenstaande 
uit de studie van Aro, maar ook uit de grammatica’s. Von Soden 
(1995, 251) die spreekt over de infinitief als Objekt vor zahlreichen 
trans. Verben en over de infinitief na voorzetsels die dienst doen 
als Ersatz von Nebensätzen verschiedener Art. De voorzetsels die 
Von Soden in het kader van finale syntaxis noemt zijn ana en 
daarnaast, zij het minder veelvuldig geattesteerd, kīma, mala en 
adi. Daarnaast beschrijft hij (Von Soden, 252) het terminatief-
adverbiale gebruik (met uitgang -iš) van de infinitief in finale 
contexten. Hij kwalificeert dit in oud Akkadisch geattesteerde 
type syntaxis als dichterisch.

Hoewel het syntagma ana met infinitief een finale betekenis 
heeft, worden finale zinnen in het Akkadisch niet per definitie 
gevormd door (infinitivale) bijzinnen. Von Soden (1995, 259) stelt 
dat het gebruik van hypotaxis bij finale zinnen niet gebruikelijk 
is, maar dat finaliteit veeleer door met -ma verbonden hoofdzin-
nen wordt gevormd.

Een recente studie van Deutscher (2000) naar complements-
zinnen in Akkadisch neem ik hier niet op, daar deze geen informa-
tie geeft die het onderzoek naar de liqtol op enige wijze beïnvloedt. 
Over zijn korte excursie over klassiek Hebreeuws, wil ik echter 
kort een opmerking maken. Deutscher (2000, 158–159) stelt dat 
parataxis en de (hypotactische) lijdendvoorwerpzin met infinitief 
meer en meer verdwijnen ten koste van hypotactische zinnen met 
persoonsvorm. Dit zou zichtbaar zijn in lbh en in het Misjna He-
breeuws. Deze conclusie staat in schril contrast met feit dat juist 
de l-infinitief in Misjna Hebreeuws het infinitivale syntagma bij 
uitstek is terwijl andere infinitivale constructies met voortzetsels 
bijna geheel zijn verdwenen. Dit vertaalt zich ook in het gebruik 
van de l-infinitief in finale control clauses. Deutschers conclusie 
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met betrekking tot de historische ontwikkeling van finale comple-
mentszinnen in klassiek Hebreeuws, lbh en Misjna Hebrreeuws 
is mijns inziens dan ook apert onjuist en ik volsta ter illustratie 
met een citaat uit de grammatica van Pérez Fernández (1997, 232), 
waar de final and consecutive clauses worden behandeld.

bh usually expresses finality through the simple 
coordination of clauses with ו … In rh such simple 
coordination tends to be replaced by the use of the 
infinitive with ל or final conjunctions. … The use of 
this construction205 is widespread.

Indien er dus een historische ontwikkeling zichtbaar is, dan juist 
een waarbij er sprake is van een toename van de l-infinitief in 
finale zinnen.

Daar het Akkadisch geen equivalent heeft van de Hebreeuwse 
infinitivus constructus, waardoor het overeenkomt met de morfo-
logie van de Ugaritische infinitief, die ook alleen de vorm qatālu 
kent, en het evenmin een (variant) van het Hebeeuwse ל of het 
Ugaritische 𐎍 (l) voor de infinitief kent, is een vergelijking tussen 
Akkadisch in klassiek Hebreeuws slechts ten dele mogelijk. Wat 
wij wel kunnen concluderen is dat de infinitief in het Akkadisch 
een finale functie kan hebben. Zowel in de hoedanigheid van com-
plement als in de vorm van een adjunctieve finale bijzin, is control 
syntax in Akkadisch aanwezig. Wij kunnen derhalve conclude-
ren dat de control infinitive met een null subject van het type pro 
Semitische talen reeds in het derde millennium v.C. een feit was.

§9.3.2 Ugaritisch

Volgens Verreet (1988, p. 150–180) worden in het Ugaritisch finale 
zinnen voornamelijk met de subjunctief yaqtula, de energicus van 
de subjunctief, de yaqtulan(na) en met de infinitief qatālu weer-
gegeven. Verreet (1988, 150) stelt dat het type syntaxis waarbij de 
infinitivus constructus voorafgegaan door 𐎍 (l) als complement 
van een hoofdwerkwerk optreedt, een zum Nominalsatz gehörige 

205 Hiermee wordt ל gevolgd door infinitief bedoeld.
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Satzgefüge betreft, en hij laat deze constructie in zijn studie dan 
ook buiten beschouwing.206

Verreet (1988, 168) stelt dat er finale zinnen met het partikel 
𐎍 (l) zijn geattesteerd in Ugaritisch. Dit partikel, waarvan de 
vocalisatie (hypothetisch) als lū wordt gelezen, betekent volgens 
Verreet (1988, 152) zoveel als damit, in het Nederlands dus te ver-
talen met opdat. Deze wordt in alle voorkomende gevallen ge-
combineerd met een vorm van yqtl, lange, korte alsook energicus 
vormen. Met de infinitief is dit partikel niet geattesteerd. Verreet 
concludeert het betreffende deel van zijn onderzoek dan ook met 
de constatering dat de asyndetische opeenvolging van zinnen de 
oorspronkelijk finale syntaxis is geweest. Daarnaast hebben zich 
hypotactische constructies ontwikkeld met 𐎆 (w) en met 𐎍 (l), 
naast die met de negatie 𐎀𐎍 (’al).

Tropper (2000, 491–496) stelt dat er vijf typen syntaxis zijn 
waarin de infinitief van het type qatāl wordt gebruikt.207 Te we-
ten: het narratieve, gebiedende, paronomastische, prepositionele 
en nominale gebruik.

Tropper (2000, 494–495) beschrijft de infinitief voorafgegaan 
door 𐎁 (b) en 𐎍 (l). Tropper noemt deze 𐎁 en 𐎍 voorzetsels. 
Opvallend is dat Troppper (2000, 494) bij zijn behandeling van 
dit syntagma wel weer spreekt van een infinitivus constructus:

Verbalsubstt. sind oft in Abhängigkeit von Präposi-
tionen bezeugt. Nach hebraistischer Terminologie 
handelt es sich dabei um Infinitivi constructi.

Of dit betekent dat Tropper, ondanks zijn opmerkingen op pagina 

206 Hoewel dit, met betrekking tot een zin met een controle infinitive, een bij-
zonder eigenaardige redenering betreft, zie ik, in het kader van mijn onderzoek 
naar de liqtol, af van een verdere analyse of commentaar bij deze, mijns inziens 
apert onjuiste, stelling.
207 Tropper stelt dat het verschil tussen de infinitivus absolutus en de infini-
tivus constructus zoals dit in klassiek Hebreeuws is geattesteerd, zich voor het 
Ugaritisch niet laat bewijzen op basis van de voorhanden morfologie in deze 
taal. Tropper merkt overigens op, dat deze argumentatie alleen opgaat, indien 
verondersteld wordt dat de Hebreeuwse infinitivus constructus zich uit een vorm 

*qutul of *qtul heeft ontwikkeld, terwijl de infinitivus absolutus qatōl is afgeleid 
van qatālu. Deze hypothese wordt door het merendeel van de grammatici ver-
ondersteld juist te zijn.
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491, tóch met een onderscheid tussen infinitivus absolutus en con-
structus rekent in het Ugaritisch is mij niet duidelijk.

Het is eveneens opvallend, dat Tropper in de vijf voorbeel-
den die hij geeft, de infinitief zonder uitzondering als werkwoord 
vertaalt. Dit is opmerkelijk, daar een complement van een p0 in 
een pp, moeilijk een werkwoord kan zijn. Ik presenteer het eerste 
voorbeeld dat Tropper (2000, 495) geeft in (339).

(339) ktu 1.15 iv:27

𐎍  𐎍𐎈𐎎  𐎍  𐎌𐎚𐎊  𐎕𐎈𐎋𐎚𐎎  

l lh.m lšty s.h.ktm

Om te eten, om te drinken heb ik jullie geroepen.

Het is in dit voorbeeld duidelijk, dat beide infinitieven als com-
plement van het werkwoord 𐎕𐎈 roepen, uitnodigen fungeren, en 
daarmee als equivalent van het klassiek Hebreeuwse syntagma 
met de finale l-infinitief in control syntax geldt, waarbij opgemerkt 
dient te worden, dat in het Ugaritisch de infinitiefzinnen door-
gaans vóór het matrix werkwoord worden geplaatst, waar deze in 
het Hebreeuws gewoonlijk volgen op het hoofdzin.

Tropper (2000, 913) stelt dat zinnen met 𐎍 (l) gevolgd door 
infinitief ook finale betekenis hebben. Hij behandelt deze echter 
niet, maar neemt ze op als korte opmerking (Anmerkung) op het 
eind van §97.10 getiteld Finalsätze. Tropper verwoordt hier, zij het 
in andere bewoordingen, nogmaals, dat de l-infinitief in Ugari-
tisch een pp is:

Unterhalb der Satzebene werden finale Sachverhalte 
vornehmlich durch l-Präpositionalphrasen, insbe-
sondere l + Inf./Verbalstubst. ausgedrückt

Tropper geeft hier opnieuw het in (339) opgenomen voorbeeld.
Sivan (1997, 224–225) stelt dat finale zinnen altijd in de yaqtula 

staan, waarbij de finale zin asyndetisch met de hoofdzin verbon-
den wordt danwel door een eenvoudige 𐎆 (w). Evenals Trop-
per erkent ook Sivan het bestaan van een finaal partikel lū, zoals 
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voorgesteld door Verreet (1988, 168), niet. Sivan (1997, 123–125) 
onderscheidt, in tegenstelling tot Tropper, wel een infinitivus ab-
solutus en een infinitivus constructus, waarbij hij echter stelt dat 
beide infinitieven morfologisch en in hun vocalisatie identiek 
zijn conform één van beide paradigmata: qatālu of qitlu. Volgens 
Sivan (1997, 125) kan de infinitivus constructus voorafgegaan door 
𐎍 (l) finale betekenis (goal or purpose) hebben. Hij geeft hiervoor 
onder andere het in (339) beschreven voorbeeld.

Ik concludeer op basis van het bovenstaande, dat in het Ugari-
tisch finale zinnen met een l-infinitief gevormd kunnen worden. 
Hierbij is, mijns inziens, Troppers positie waarin dit een pp zou 
zijn, onhoudbaar, getuige ook zijn eigen vertalingen. Vanzelfspre-
kend kan een l-infinitief een lijdendvoorwerpzin zijn, maar het is 
niettemin een cp en dus een clausal constituent.208 Dit betekent 
dat het element 𐎍 (l) in dit syntagma in deze control syntax geen 
prepositie (meer) is, maar een c-element, gelijkend op dat van 
de Hebreeuwse 209.ל Control syntax tussen een hoofdzin met een 
control predicate gevolgd door een zin met l-infinitief, waarin een 
null subject van het type pro aanwezig is, is onomstotelijk een feit 
in Ugaritisch.

Voor de Noordwest-Semitische talen betekent dit dat de gram-
maticalisatie van de prepositie (en dus lexicale categorie) 𐎍 (l) 
naar een functioneel c-element reeds in de 13de eeuw v.C. een feit 
is. Voor het gebruik van de l-infinitief als (modale) persoonsvorm, 
zoals in het geval van de Hebreeuwse liqtol, is in het Ugaritisch 
geen bewijs.

§9.3.3 Fenicisch en Punisch

Krahmalkov (2001, p. 202–209) en Friedrich en Röllig (1999, p. 
193–194) vermelden veelvuldig gebruik van de infinitivus con-
structus voorafgegaan door l met de betekenis te, om te. Volgens 

208 Zie hiervoor ook §6 van het voorliggende onderzoek.
209 Vanzelfsprekend kan na onderzoek blijken dat het element l in het Ugari-
tisch op een andere positie binnen cp geplaatst is dan de ל in klassiek Hebreeuws, 
maar dit doet niets af aan het feit dat het géén pp betreft.
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Karhmalkov zijn 24 Qal, 7 piel en 2 yiphil infinitieven voorafgegaan 
door l geattesteerd in het corpus.

In (340) neem ik een voorbeeld op uit de zogenaamde Ki-
lamuwa inscriptie uit Zincirli, die dateert van ongeveer 825 v.C.

(340) Kilamuwa inscriptie (kai 24 1:6; )

M[j]ll dy±jlC±lkw

En ieder strekte zijn hand uit om te strijden.

Deze twee zinnen betreffen een hoofdzin met een control predi-
cate שלח en een control infinitive ללחם van de stam לחם strijden. 
Hoewel de tweede stamletter, de ח, beschadigd is acht de Tropper 
(1993, 23) de lezing correct.

Voor het Fenicisch kan derhalve met zekerheid gezegd worden 
dat reeds in de 9de eeuw v.C. de prepositie l tot een functioneel 
c-element is geworden in een zin met control infinitive. Voor een 
groot aantal voorbeelden verwijs ik naar Hoftijzer en Jongeling 
(1995, 556–558).

Naast het gebruik van de l-infinitief in finale zinnen met con-
trol syntax, vermelden Friedrich en Röllig (1999, 194) het gebruik 
van de l-infinitief als persoonsvorm. Hoewel Friedrich en Röllig 
de term persoonvorm als zodanig niet gebruiken, blijkt uit hun 
voorbeelden alsmede uit hun vertalingen, dat hiervan wel sprake is.

Als Umschreibung des Futurs und verwandter Nu-
ancen (conjugatio perphrastica: „er wird/will tun“, 

„er geht daran, zu tun“; …) meist in verallgemei-
nernden Relativsätzen

De vindplaatsten van dit type infiniete syntaxis die Friedrich en 
Rölllig opnemen zijn: kai 69:14; 79:6–8 en cis 3784:1–2; 3917:2; 
5510:3. In Hoftijzer en Jongeling (1995, 558) is een tweetal voor-
beelden (kai 69 en kai 79) hiervan opgenomen en beschreven 
als een so-called predicate in a nominal clause. Dit type syntaxis 
betreft een late ontwikkeling van de taal, die, gegeven de datering 
van de betreffende artefacten, alleen in Punische en laat-Punische 
teksten voorkomen uit de derde of tweede eeuw v.C.
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Van deze voorbeelden zal ik in (341) er één opnemen en anaa-
lyseren. Het betreft een tekst die door Lidzbarski (1907, 47), waar 
deze onder nummer 63 is opgenomen, in de late 3de of de vroege 
2de eeuw v.C. wordt gedateerd.

(341) kai 69:14

ועל כל זבח אש אדם לזבח

En aangaande elk offer dat iemand offeren wil.

Voor het onderzoek naar de liqtol is dit voorbeeld van bijzondere 
waarde. In deze Punische tekst wordt immers een l-infinitief ge-
bruikt in een context waar control syntax niet mogelijk is. Bo-
vendien heeft de infinitief geen null subject, maar een lexicaal 
onderwerp, namelijk אדם. Daarin gelijkt het op de liqtol die, zoals 
is gebleken in deel III van het voorliggende onderzoek, naast sub-
jecten van het type pro ook lexicale subjecten kan hebben.

Een tweede voorbeeld, dat historisch-linguïstisch tot hetzelfde 
stratum behoort, namelijk Punische teksten uit de late vierde tot 
en met de tweede eeuw v.C., geef ik in (342).

(342) kai 79:6–8

וכל אש לסר ת אבן ז

En ieder die deze steen verwijderen wil

Ook dit voorbeeld laat zien, dat het gebruik van de l-infinitief als 
persoonsvorm mogelijk is in het Punisch.

Met betrekking tot het Fenicisch en het Punisch concludeer ik, 
dat reeds in een vroeg stadium, in elk geval in de 9de eeuw v.C., het 
voorzetsel l zich tot een functioneel c-element had ontwikkeld en 
dat er daarnaast in een later stadium, in elk geval vanaf het eind 
van de 3de eeuw v.C., vindplaatsen zijn van de l-infinitief, waarbij 
het element l verder gegrammaticaliseerd is. In dat stadium kan 
de l-infinitief fungeren als een modale persoonsvorm. Hiermee is 
deze Punische werkwoordsvorm de facto gelijk aan de Hebreeuwse 
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liqtol. Als zodanig duiden dan ook de in deze paragraaf opgeno-
men grammatica’s deze vorm.

§9.3.4 Aramees

In het Aramees is de l-infinitief met de grammaticale functie van 
control infinitive een gangbaar verschijnsel. Dit blijkt voor de Ara-
mese teksten die dateren uit de 6de eeuw v.C. of uit latere periodes 
uit de vele voorbeelden die Muraoka en Porten (1998, 208–210) 
geven. Ook in het corpus oud Aramese teksten zijn l-infinitieven 
in contexten van control syntax geattesteerd en ik geef hiervan 
eerst een voorbeeld.

In de zogenaamde Bar Ga’yah inscriptie, die dateert uit het 
midden van de 8ste eeuw v.C., is een l-infinitief geattesteerd.

(343) KAI 222.a1:13

[laotm Mo] hyag rb ydo hyxjl Mkynyo wjqp

Open jullie ogen om het verdrag te aanschouwen tussen 
Bar Ga’yah met Mati’el

Dit is een exemplarische control infinitive in een zin volgend op de 
hoofdzin met het control verb חצה aanschouwen, bekijken.

Ook in de teksten van Deir Alla, die dateren uit het midden 
van de 8ste eeuw v.C., zijn verscheidene l-infinitieven geattesteerd 
waarvan ik hier een enkel voorbeeld geef.

(344) kai 312 b:11

qljl±Kymlo±ybkCm±bkCt

Jij zult gaan liggen op jouw eeuwig bed om te sterven.

Ook in deze tekst is de control syntax evident aanwezig: er is sprake 
van een control verb שכב gaan liggen en een hierdoor geregeerde 
infinitiefzin לחלק om te sterven.

Ook de oudste Aramese tekst op papyrus bevat een tweetal 
l-infinitieven. Het betreft de zogenaamde brief van Adon, een 
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schrijven van deze koning van Ekron aan de farao met het verzoek 
tot militaire hulp. De tekst dateert uit het jaar 604 v.C.

(345) tad a1.1:7

 למשלח חיל לחצלתני

Om een leger te sturen om mij te redden.

Hoewel de eerste infinitief in (345), למשלח, niet met zekerheid 
als control infinitive geïnterpreteerd kan worden, daar de tweede 
helft van regel 6 van deze tekst verloren is gegaan, is deze functie 
wel zeer waarschijnlijk. De tweede infinitief, לחצלתני een d stam 
van חצל redden, is wel met zekerheid een control infinitive, zoals 
ook blijkt uit de tekst.

Ook de in deze paragraaf behandelde voorbeelden en uit de 
vele voorbeelden uit Muroaka en Porten (1998) kan geconcludeerd 
worden, dat de l-infinitief met de grammaticale functie van control 
infinitive voor het Aramees vanaf de 8ste eeuw v.C. een algemeen 
gebruikte werkwoordelijke vorm was.

§9.3.5 Sam’alisch

Het Aramese dialect van Sam’al betreft een locaal dialect, waarvan 
wij over teksten beschikken die dateren uit de periode 830–730 v.C. 
Hoewel dit dialect in een aantal opzichten afwijkt van de overige 
Aramese teksten uit dezelfde periode en het bovendien een aantal 
Kanaanismen lijkt te bevatten, wordt het in de meer recente lite-
ratuur nochtans als een Aramees dialect beschouwd. Ik verwijs 
voor details en literatuur naar Topper (1993, 47). Garr (2004, 222) 
noemt de volgende specifieke talige elementen die het dialect van 
Sam’al niet met andere Syro-Palestijnse dialecten deelt: de assimi-
latie van de nun met een volgende consonant binnen een woord, 
het gebruik van de prosthetische alef, absorbtie van de alef in een 
voorafgaande vocaal, de realisatie van de vrouwelijk uitgang *át 
als ā, het verlies van korte vocalen op het eind van een woord, de 
vorm van de zogenaamde nota accusativi is ות in plaats van את, 
het samenvallen van de indicatief en iussivus.
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In de twee grotere teksten uit Sam’al is een tweetal l-infinitieven 
geattesteerd in kai 214. De eerste bevindt zich op regel 10.

(346) kai 214.1:10

±ynblw±yrrz±bxnlw±tryq±bxnl±yq[ra±l]kb±rmty±ymybw
±hbblj±yrypk

En in mijn dagen werd bevolen in mijn hele land, omhei-
ningen op te richten en ophogingen op te richten en om 
voorname nederzettingen te bouwen.

De tweede vindplaats van een l-infinitief is te vinden in regel 34.

(347) kai 214.1:34

±hgrh[l ±] rz±Ca±blat±wa

Of je moet een vreemde man leren hem te doden.

In beide voorbeelden is sprake van control syntax van een hoofdzin 
met een control predicate en een daarvan afhankelijke infinitief-
zin met een control infinitive. In regel 34 zijn dit het werkwoord 
 הרג van de stam להרג leren en de infinitief אלב van de stam תאלב
doden. In regel 10 zijn dit het werkwoord יתמרב van de stam אמר 
bevelen en de infinitieven לנצב van de stam נצב oprichten en לבני 
van de stam בני bouwen.

Voor het dialect van Sam’al kunnen wij concluderen dat het 
gebruik van de l-infinitief als finale infinitief met de grammaticale 
functie van control infinitive geattesteerd is. Indien de datering van 
kai 214 die Tropper (1993, 54) voorstelt correct is, dan kan gecon-
cludeerd worden dat in het dialect van Sam’al dit type syntaxis in 
het tweede kwart van de 8ste eeuw v.C. gangbaar was.

§9.3.6 Moabitisch

In de zogenaamde Mesja-inscriptie, die dateert van ongeveer 830 
v.C. en geschreven is in Moabitisch, komt een l-infinitief voor.
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(348) Mesja-stele (kai 181 1:20–21)

Nbyd±lo±tpsl hzjaw±Xhyb±haCaw- hCr±lk±Ca±Ntam±bamm±jqa

Ik nam tweehonderd man uit Moab, heel zijn manschap, 
en toen leidde ik haar naar Jachas en ik nam het in om het 
aan Dibon toe te voegen.

De infinitief לספת fungeert hier als control infinitive bij het de 
hoofdzin ואחזה en ik nam het in.

Evenals voor het Fenicisch, moet ook voor het Moabitisch 
geconcludeerd worden, dat het voortzetsel l zich op zijn laatst in 
de 9de eeuw v.C. tot een functioneel c-element heeft ontwikkeld.

§9.3.7 Epigrafisch Hebreeuws

In de epigrafische teksten zijn ongeveer 20 l-infinitieven geattes-
teerd. Deze dateren uit verschillende tijdvakken. De oudste, uit de 
achtste eeuw v.C., zijn het in (349) weergegeven Arad ostracon uit 
de tweede helft van de achtste eeuw, en het zogenaamde Kenyon 
ostracon, dat dateert uit het eind van de achtste eeuw.

(349) Arad 40:13–14

[ya yk h]dwhy±klm±ody
[zw \\\]h ta±jlCl±mlky±wnn

De koning van Juda weet, dat wij niet in staat zijn te zen-
den…

De bekende Siloam inscriptie, die dateert van rond het jaar 700 
v.C., uit de tijd van koning Hizkiah, bevat ook een tweetal l-infi-
nitieven, in de tweede en vierde regel. De infinitief in de tweede 
regels van de inscriptie geef ik weer in (350).

(350) Siloam

Ca±lq±|o[mCyw±bq]nhl±tma±ClC±dwobw

En met nog drie el te hakken, werd de stem van een man 
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gehoord.

De jongere inscripties met een l-infinitief zijn Arad ostraca 1, 2, 
3, 5, 24 en 111, Mesad Chashavyahu uit de late zevende eeuw, en 
Lachish 3, 6, 12, 13 van 589–588 v.C.

Voor het Hebreeuws uit de epigrafische teksten kan geconclu-
deerd worden, dat de voorzetstel ל in de tweede helft van de achtste 
eeuw v.C. tot een functioneel c-element was gegrammaticaliseerd 
en functioneerde in contexten van control syntax van finale zinnen.

§9.3.8 Qumran Hebreeuws

In Qumran Hebreeuws is het gebruik van de infinitivus constructus 
als persoonsvorm een bekend fenomeen. Qimron (1986, 70–72) 
beschrijft dat dit type syntaxis gebruikt wordt to denote commands 
of simpelweg as indicative. Daarnaast wordt de infinitivus con-
structus gebruikt in een perifrastische constructie met het werk-
woord היה zijn. Ook Rendsburg (2010, 223–225) beschrijft dit type 
syntaxis, zij het in een specifieke context, namelijk de infinitivus 
constructus voorafgegaan door de negatie לא, waarbij hij zich in 
deze publicatie beperkt tot 1qs. Rendsburg (2010, 223) spreekt in 
het kader van dit syntagma van een vorm to express the prohibitive. 
Muraoka (2015, 83–85) beschrijft eveneens een aantal belangrijke 
nieuwe syntagmata in Qumran Hebreeuws waarvan de infinitivus 
constructus onderdeel is. Muraoka spreekt van het gebruik van 
de infinitief als voorzetting van een voorafgaande persoonsvorm. 
Daarnaast merkt Muraoka op dat de infinitivus constructus ook 
met לא ontkend kan worden. Hierbij geeft Muraoka (2015, 83) 
aan dat de negatie לא in combinatie met de infinitivus construc-
tus wordt gebruikt voor generic, negative commands, terwijl de 
infinitief in combinatie met de negatie בלתי wordt gebruikt voor 
de standaard ontkenning van de infinitief. Tot slot geeft Muraoka 
(2015, 85) aan dat het gebruik van de l-infinitief een bredere se-
mantiek heeft dan in Bijbels Hebreeuws.

Further, by virtue of the broadly terminative value 
of the preposition lamed, an inf. cst. with such a la-
med prefixed can be consecutive, indicating a result 
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or a consequence, namely, the action indicated by 
the lead verb leads to, or results in, a certain situa-
tion…

In het kader van het onderzoek naar de liqtol, zou een uitputtend 
onderzoek naar alle infinitieven in Qumran Hebreeuws onhaal-
baar zijn. Ik heb derhalve een steekproef genomen en daarvoor een 
aantal representatieve teksten gebruikt: 1qm, 1qs, 1qsa, 4qmmt en 
11qt. De som van het aantal l-infinitieven in deze teksten bedraagt 
ongeveer 455.210 Het aantal liqtol in deze teksten is als volgt: 1qm 
heeft 16 liqtol, 1qs heeft 82 liqtol, 1qsa heeft 2 liqtol, 4qmmt heeft 
7–12 liqtol, en 11qt heeft 6 liqtol. De som van de aantallen liqtol 
in de onderzochte teksten bedraagt 118.

Het hoge aantal liqtol in 1qs is opvallend. Ook Qimron (1986, 
71) merkt dit op en stelt dat het modale gebruik van de infinitivus 
constructus in 1qs veelvuldig is geattesteerd.

The “modal” use of the infinitive construct (with 
either definite or indefinite subject) is especially 
frequent in S;

In het bovenstaande citaat wordt eveneens duidelijk, dat ook Qim-
ron opmerkt dat de liqtol naast een null subject ook een lexical 
subject kan hebben.

Na analyse van alle l-infinitieven in 1qm, 1qs, 1qsa, 4qmmt en 
11qt, kom ik tot de volgende liqtol.211

1. 1qm: 1:4,6; 3:8,9; 8:1; 12:92; 13:9,112; 14:5–63; 16:12; 
19:22.212

2. 1qs: 1:1,2,3,42,52,6,73,82,9,10,13,142,15,17; 2:11,22; 
3:72,92,10,10-11,132; 4:23,18; 5:13,2,3,4,5,6,7,102,123,18, 
232; 6:9,11,14,15; 7:1,6,16,25; 8:2,32,4,9,18; 9:12,13,142, 
152,163,172,182,202,22,232; 11:1,15.

210 Het aantal l-infinitieven in 4qmmt is afhankelijk van de infinitieven in 
4Q394 f8iii. De tekstuele context van de infinitieven in dit fragment zijn onvol-
ledig. Worden deze niet meegeteld, dan bedraagt het aantal l-infinitieven in 
4qmmt 7.
211 Een subscript cijfer geeft het de som van het aantal liqtol in het betreffende 
vers aan, indien groter of gelijk aan 2.
212 In 1qm is 19:2 gelijk aan 12:9.
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3. 1qsa: 1:5; 2:6,7.
4. 4qmmt: 4Q394 f3_7i:8,18; 4Q394 f8iii:12,13,142,15; 

4Q394 f8iv:8; 4Q396 f1_2ii:2; 4Q396 f1_2iii:9; 4Q396 
f1_2iv:6,7.

5. 11qt: 35:7–82,14; 51:17; 53:13; 58:19.

Hoewel ik van mening ben, dat een statistische benadering van 
de cijfers van het aantal vindplaatsen van liqtol ten opzichte van 
het totale aantal l-infinitieven geen enkele bijdrage levert aan het 
inzicht in de syntaxis en de historische ontwikkeling van de liqtol 
vanuit de l-infinitief, is het aantal liqtol van de in de steekproef 
opgenomen Qumran teksten opvallend hoog. Behalve het relatief 
zeer hoge aantal liqtol in 1qs, vallen ook 1qm en 4qmmt op.

Ik zie welbewust af van het berekenen van percentages, daar 
mij, met de huidige status quo van het onderzoek naar de liqtol, 
niet duidelijk is welke ratio een zinvolle berekening zou geven. 
Moet dit bijvoorbeeld het aantal liqtol ten opzichte van het aantal 
l-infinitieven zijn, of veeleer het aantal liqtol ten opzichte van het 
aantal modale persoonsvormen? Dat de liqtol zich uit de l-infini-
tief heeft ontwikkeld is een zeer plausibele aanname, maar of en 
zo ja welke modale werkwoordelijke vorm de liqtol overneemt, is 
vooralsnog niet duidelijk.213

Ik sluit deze sectie over Qumran Hebreeuws af met een voor-
beeld uit 1qs.

(351) 1qs 7:16

dwo bwCy awlw Mtam hawh jlCl lykr Kly Mybrb Cyaw

Iemand die roddelt over de leden, moet weggezonden 
worden en mag nooit terugkeren.

Martínez en Tigchelaar (1997) vertalen eveneens met een modale 

213 Mogelijk speelt het verdwijnen van de modale morfologie van de yqtl hier 
een rol in het ontstaan van de liqtol. Maar ook het verdwijnen van de infini-
tivus absolutus die, volgend op een persoonsvorm, ook zelf als persoonsvorm 
kan fungeren, kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van de liqtol. Dit alles 
behoeft echter nog nader vervolgonderzoek, alvorens hierover met enige zeker-
heid uitspraken over gedaan kunnen worden.
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persoonsvorm: whoever goes round defaming the Many shall be 
expelled from theirs midst and will never return. Voor  alle overige 
infinitieven die zijn opgenomen in de lijst op pagina 357 geldt, dat 
control syntax geen optie is, hetzij omdat in de infinitiefzin een 
voegwoord of een ander c-element voor de ל is geplaatst, danwel 
omdat er geen control predicate is in de hoofdzin.

Ik concludeer dat voor Qumran Hebreeuws gesteld kan wor-
den, dat de liqtol een gangbare werkwoordelijke vorm is. Hieruit 
blijkt dat de ל zich in Qumran Hebreeuws tot een morfeem heeft 
ontwikkeld en dat wij derhalve kunnen spreken van de gramma-
ticalisatie van een c-element tot morfeem.

§9.3.9 Misjna Hebreeuws

In het Hebreeuws van de Misjna doet zich een groot aantal ver-
schuivingen voor in het systeem van werkwoordelijke tijden. Dit 
betreft ook de infinitief. In §3.9 heb ik reeds de zeer gedetailleerde 
studie van Van Bekkum (1983) naar de infinitief in Misjna He-
breeuws besproken en in die paragraaf zijn de morfosyntactische 
karakteristieken van de infinitief in dit Hebreeuws al genoemd. 
Naast het wegvallen van de infinitivus absolutus, de morfologische 
veranderingen van de infinitief van bepaalde typen wortels waar-
door deze gelijkt op de yqtl, en de nagenoeg totale afwezigheid 
van voorzetsels anders dan ל voorafgaand aan de infinitief,214 is 
een voor het onderzoek naar de liqtol zeer belangrijk aspect van 
de syntaxis van de infinitief in dit corpus gelegen in het gebruik 
van lexicale subjecten in infinitiefzinnen.

Hoewel Van Bekkum zich in zijn artikel niet lijkt te realiseren 
dat het gebruik van lexicale subjecten een syntactische aardver-
schuiving behelst ten opzichte van de l-infinitief met een null 
subject van het type pro in control syntax, geeft hij wel aan dat 
de gebezigde grammaticale terminologie voor deze vorm van 
l-infinitief niet geëigend is en dat deze bovendien aan de werk-
woordelijke vorm evenmin recht doet. De werkwoordelijke vorm 

214 De volgende aantallen geven de verhouding duidelijk weer. De infinitief 
voorafgegaan door ל is 2359 keer in de Misjna geattesteerd, terwijl constructies 
met ב en met כ respectievelijk 25 en 5 vindplaatsen tellen.
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en de syntaxis ervan die Van Bekkum beschrijft, is feitelijk die van 
de vorm die ik in het voorliggende onderzoek met liqtol aanduid.

Ik geef in (352) een voorbeeld van een voor Misjna Hebreeuws 
typisch syntagma van כדי gevolgd door ש gevolgd door l-infinitief. 
In dit voorbeeld wordt de l-infinitief bovendien voorafgegaan door 
de negatie לא. Het gebruik van deze negatie in combinatie van de 
l-infinitief is in de Misjna 68 keer geattesteerd. In dit voorbeeld uit 
Eruvin is bovendien sprake van een lexicaal onderwerp, namelijk 
.de kinderen התינוקות

(352) Eruvin 7:9

twøqwønyI;tAh tRa AjA;kAvVl aø;lRv yédVk

opdat de kinderen niet vergeten.

Neusner vertaalt met only so that children will not forget. Een ver-
taling met een passivum zou eventueel ook mogelijk zijn, maar 
verandert niets aan het feit dat er geen null subject van het type pro 
aanwezig kan zijn: opdat het niet vergeten wordt door de kinderen. 

Indien wij het stratum van de historische ontwikkeling van 
klassiek Hebreeuws, dat Pérez Fernández (1997, 1–2) aanduidt met 
rh1 met deze auteur in de tweede en derde eeuw n.C. plaatsen, 
betekent dit, dat wij ook voor deze periode bewijs hebben voor 
het gebruik van de liqtol.



361

V  C o n c l u s i e s

In §9.2 is reeds een analyse gegeven van het veranderingsproces 
dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de liqtol uit de l-infinitief. 
In §9.1 is aangegeven, en wel op basis van de analyse en catego -
risering van typen syntactische verandering zoals beschreven in 
Roberts en Roussou (2003) en Roberts (2007), dat het type syn-
tactische vereenvoudiging in het geval van de ontwikkeling van de 
l-infinitief naar de liqtol, van het type grammaticalisatie is. Ik geef 
hier de formules uit §9.2 nogmaals. In (353) staat de syntactische 
weergave van een infinitivus constructus met de functie van doel-
infinitief in een syntactisch context van control syntax.

(353) [ForceP l [FinP  xp [tp inf [vp inf]]]]

In (354) wordt de structuur van een zin met liqtol weergegeven.

(354) [ForceP [IntP [TopP [FocP [fin [tp l+inf [vp l+inf]]]]]]]

De vereenvoudiging is hier gelegen in het proces van zogenaamde 
semantic bleaching, waarbij de ל die oorspronkelijk een voorzetsel 
was en daarmee tot de substantive category behoorde, eerst tot een 
functioneel element, het hoofd van de fp, binnen het c-domein 
is geworden, om vervolgens – en dat is de ontwikkelingsfase die 
tussen (353) en (354) heeft plaatsgevonden – verder te vervluch -
tigen tot een morfeem. In termen van complexiteit van syntacti-
sche structuur is dit een verdere vereenvoudiging: waar in (353) 
verschillende elementen, zowel de infinitief als ook de ל, via de 
operatie merge in de derivatie ingebracht moeten worden en er 
bovendien een verplaatsing van de infinitief vanuit vp via de ope-
ratie move nodig is om de tense features van de control infinitive te 
deleren in tp,  wat leidt tot verschillende xp, is in (354) sprake van 
een enkelvoudige structuur (de liqtol) die van vp naar tp wordt 
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verplaatst via de operatie move, waarbij in tp alle uninterpretable 
features verwijderd worden.

In §9.3 is deze ontwikkeling tegen de achtergrond van an -
dere Semitische talen geplaatst. De ontwikkeling die hierbij is 
beschreven, omvat een grote tijdspanne van ruim 2000 jaar, van 
Akkadische teksten uit het derde millennium v.C. tot en met het 
Hebreeuws van de Misjna uit de derde eeuw n.C.

In onderstaande lijst is de historische ontwikkeling van de in 
§9.3 opgenomen talen weergegeven. De eerste kolom geeft de 
naam van de taal aan, de tweede kolom de syntactische status 
van het aan de infinitief voorafgaande element, en het getal in de 
laatste kolom geeft aan vanaf welke eeuw deze syntactische status 
van het in de tweede kolom genoemde element aantoonbaar is.

1. Akkadisch   ana = fp in c  23 v.C.
2. Ugaritisch   𐎍 = fp in c   13 v.C.
3. Fenicisch   l = fp in c   9 v.C.
4. Punisch    l = morfeem   3 v.C.
5. Aramees   ל = fp in c   8 v.C.
6. Sam‘alisch   l = fp in c   8 v.C.
7. Moabitisch   l = fp in c   9 v.C.
8. Epigrafiek   ל = fp in c   8 v.C.
9. Qumran   l = morfeem   3 v.C.
10. Misjna    l = morfeem   3 n.C.

Het Akkadisch is alleen van belang om aan te tonen, dat control 
syntax met infinitivale doelzinnen in Semitische talen reeds in 
een zeer vroeg stadium een gegeven was, zij het dat dit met een 
ander element dan l werd gerealiseerd. Wanneer de blik beperkt 
wordt tot de historische ontwikkeling het Noordwest-Semitische 
element l dan kan hiervoor de volgende historische ontwikke-
lingslijn worden geschetst.

 p0 = ל .1
c0 = ל < p0 = ל .2
morfeem = ל < c0 = ל .3

Alvorens deze drie ontwikkelingsstadia van een datering te voor-
zien, moet eerst het eerste stadium, de l met de functie van voor-
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zetsel, kort besproken worden, daar dit in het voorliggende on-
derzoek nog niet is gedaan.
Het eerste stadium geeft aan dat de l als voorzetsel functioneerde 
in Noordwest-Semitische talen. We zagen reeds dat het Ugaritisch 
de 𐎍 (l) als voorzetsel kent en daarmee is duidelijk dat dit lexeem 
als voorzetsel functioneerde in de 13de eeuw v.C. In het kader van 
het Kanaänitisch, als deelverzameling van Noordwest-Semitisch, 
is het gebruik van l als voorzetsel ook aantoonbaar. Dit voorzet-
sel is reeds geattesteerd in de pp לאחרם voor Ahiram in de zoge-
naamde Ahiram inscriptie die dateert uit het eind van de 11de of, 
waarschijnlijker, het begin van de 10de eeuw v.C.

(355) kai 1:1

±htC k±hba±Mrjal±lbg Klm±Mrja Nb±lobt[a]±lop z±Nra
±Mlob

Tombe die Ittobaal, zoon van Ahiram, koning van Byblos, 
maakte voor Ahiram, zijn vader, toen hij hem in de eeu-
wigheid plaatste.

Maar attestaties van het gebruik van l als voorzetsel in Noordwest-
Semitische talen zijn ouder dan het Ugaritisch, indien wij met Sass 
(1988, 50) aannemen dat de proto-Sinaïtische teksten gedurende 
de 12de Egyptische dynastie, dat wil zeggen in de 19de eeuw v.C. zijn 
geschreven. Hoewel volgens Sass (1988, 50) Albrights conclusies, 
waarin deze stelt dat de taal van deze inscripties Kanaänitisch 
is, onhoudbaar zijn, stelt hij dat de taal wel met zekerheid als 
Noordwest-Semitisch beschouwd kan worden.

Nevertheless, it is possible at least to define the lan-
guage of the texts as Northwest Semitic on the basis 
of their closeness in date and form of the letters to 
the Proto-Canaanite inscriptions.

Ik verwijs naar Sass (1988, 48) voor de opname van l als voorzet-
sel in de teksten. Het voorzetsel l komt overwegend voor met de 
betekenis voor, zoals in het veelvuldig geattesteerde syntagma 
lb‘lt, voor Ba‘alat.
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Behalve de hierboven reeds besproken Fenicische en dus Ka-
naänitische Ahiram-inscriptie is er nog een tweetal inscripties uit 
het Kanaänitisch taalgebied dat ouder is dan de Ahiram-inscriptie.

Ten eerste betreft dit de zogenaamde Manachat potscherf. Deze 
dateert uit de 11de eeuw v.C. en bevat de volgende tekst: lšdh.  . Vol-
gens Sass (1988, 85) en Stager (1969) bestaat dit syntagma uit het 
voorzetsel l gevolgd door een eigennaam.

Ten tweede de zogenaamde Lachis ewer, een lampetkan. Sass 
(1988, 60) en Cross (1954, 19–22) stellen dat deze inscriptie dateert 
uit de 13de eeuw v.C. De tekst van deze inscriptie is niet compleet 
maar met zekerheid kan het volgende gelezen worden: mtn.šy 
[xxx]ty ’lt. De (algemeen geaccepteerde) reconstructie van Cross 
(1954) luidt: mtn.šy [lrb]ty ’lt. Deze vertaalt Cross met Mattan, a 
tribute for my lady Elat. Sass (1988, 60) merkt echter, mijns inziens 
terecht, op dat het lexeem mtn niet als eigennaam, maar veeleer 
als zelfstandig naamwoord, gift, gelezen moet worden.

Op basis van Sass datering van de proto-Sinaïtische inscrip-
ties kan voor het Noordwest-Semitisch gesteld worden, dat de l 
als voorzetsel reeds in de 19de eeuw v.C. geattesteerd is. En indien 
Cross’ reconstructie van de lampetkan uit Lachish correct is, kan 
voor het Kanaänitisch taalgebied gesteld worden dat de l als voor-
zetsel hierin met zekerheid vanaf de 13de eeuw v.C. aantoonbaar is.

Het tweede stadium, het stadium waarin de l tot een functio-
neel c-element is gegrammaticaliseerd is met zekerheid voor het 
Noordwest-Semitisch aan te tonen in het Ugaritisch en daarmee 
in de 13de eeuw v.C., terwijl de oudste Kanaänitische teksten waarin 
deze ontwikkeling zichtbaar is, een Fenicische tekst uit de 9de 

eeuw v.C. betreft.
Tot slot is het derde stadium, het stadium waarin de l nog verder 

grammaticaliseert en tot een morfeem is geworden, aantoonbaar 
is in het Qumran Hebreeuws. Deze teksten dateren uit de late 2de 

dan wel vroege 1ste eeuw v.C. (11qt en 1qs) of uit de late 1ste eeuw 
v.C. dan wel vroege 1ste eeuw n.C. (1qm en 4qmmt). Zoals in §3.16 
is aangetoond, is de liqtol ook in het Hebreeuws van het boek Ben 
Sira geattesteerd. Hoewel er over het ontstaan en de datering van 
het boek geen consensus is, kan de afronding van het boek in 
het eerste kwart van de 2de eeuw v.C. gedateerd worden. Het He-
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breeuws van de Misjna, waarin de liqtol eveneens is geattesteerd, 
is vanzelfsprekend van een veel later datum.

Behalve Qumran Hebreeuws, Ben Sira en Misjna Hebreeuws, 
zijn de attestaties uit Bijbels Hebreeuws een feit. Het is echter de 
vraag of het Bijbels Hebreeuws een bijdrage kan leveren aan de 
historisch stratificatie van de ontwikkeling van l-infinitief naar 
liqtol. Met betrekking tot de datering van Bijbelboeken is er im-
mers notoir weinig consensus. In het geval van het hier onder-
zochte boek, Kronieken, loopt het aantal voorstellen van de eer-
ste helft van de 6de eeuw v.C. zoals in Welch (1939) tot de vroege 
2de eeuw v.C. volgens Galling (1954) uiteen. Indien de attestaties 
van de liqtol in Punische teksten, het Qumran Hebreeuws en het 
Hebreeuws van Ben Sira een dateringsaspect voor het boek Kro-
nieken zou kunnen zijn – maar daarin moet men mijns inziens 
uitermate terughoudend zijn – dan zou een datering in de late 3de 
eeuw v.C. plausibel zijn.

Op basis van de liqtol in Punische teksten, moet geconcludeerd 
worden, dat de ontwikkeling van deze werkwoordelijke vorm 
niet uitsluitend een Hebreeuwse aangelegenheid is. Of hier echter 
sprake is van invloed van de ene taal op de andere, laat zich op 
geen enkele wijze verduidelijken. Ik zal daarover derhalve ook 
geen uitspraak doen.

Bovenstaande analyses maken dat de ontwikkelingslijn, zoals 
hierboven in deze paragraaf reeds gepresenteerd, nu van een da-
tering kan worden voorzien.

1. l = p0 (in ieder geval) vanaf de 19de eeuw v.C.
2. l = p0 > l = c0 (in ieder geval) vanaf de 13de eeuw v.C.
3. l = c0 > l = morfeem vanaf de 3de eeuw v.C.

Met de analyse van de syntaxis van de liqtol zoals weergegeven in 
(353) en (354) en vervolgens van de plaatsing van deze ontwikke -
ling, die in eerste aanzet immers alleen voor het Hebreeuws van 
Kronieken is voltrokken, in een breder Noordwest-Semitisch ka-
der, is de door mij gestelde onderzoeksvraag beantwoord.

Zoals in §4 en in §9 is aangegeven, distantieert het voorliga-
gende onderzoek zich expliciet van het historisch-linguïstische 
onderzoek zoals exemplarisch te vinden in de studies van Pol-
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zin(1976), Rooker(1990) en Hurvitz (2014), en wel voornamelijk 
wegens de methodische tekortkomingen ervan. Daarnaast onder-
scheidt mijn onderzoek zich eveneens van een Variationist Ap-
proach zoals voltrokken in Kim (2013), Rezetko en Young (2014), 
omdat deze socio-linguïstische benadering geen antwoorden geeft 
op onderzoeksvragen naar taalverandering op een syntactisch 
niveau. Dit betekent dat mijn onderzoek geen voortzetting is van 
deze bestaande lijnen van onderzoek. Veeleer tracht het inzicht 
te geven in de historische ontwikkeling van een werkwoordelijke 
vorm en hoe deze ontwikkeling zich op morfosyntactisch niveau 
heeft voltrokken.

Hiermee is, mijns inziens, meer gerealiseerd dan slechts een 
analyse van de ontwikkeling van een specifieke werkwoordelijke 
vorm. Wat mijn onderzoek laat zien, is de toepassing van mo-
derne taalkundige modellen met het doel syntactische vormen in 
klassiek Hebreeuws te analyseren. Het principles and parameters 
model biedt hiervoor een uitgelezen instrumentarium. Veel zou 
te winnen zijn, indien dit type onderzoek op bredere schaal zou 
worden toegepast in met name het onderzoek naar het werkwoor-
delijk systeem van het klassiek Hebreeuws. Ik noem slechts het 
fenomeen van de consecutieve tempora en het verschil tussen deze 
vormen, wyyqtl en wqtl enerzijds en de wXyqtl en wXqtl anderzijds.

Ook het onderzoek naar de liqtol behoeft vervolg. Hierin zal 
onderzoek moeten plaatsvinden naar de verhouding tussen de 
opkomst van de liqtol en het verdwijnen van modale yqtl, de ius-
sivus yaqtul, de subjunctief yaqtula en de energicus yaqtulan(na), 
het verdwijnen van de infinitivus absolutus en wellicht andere ver-
schuivingen in het verbale systeem, zoals dit met name in Qum-
ran Hebreeuws en Misjna Hebreeuws zichtbaar is geworden. Het 
beantwoorden van deze onderzoeksvragen gaat echter het kader 
van het voorliggende onderzoek ver te buiten. De vraag naar de 
morfosyntactische eigenschappen van de liqtol, de beschrijving 
van het ontstaan ervan in termen van grammaticalisatie van het 
element ל, de analyse en beschrijving van het type null subject 
van de liqtol en de plaatsing van deze ontwikkeling in klassiek 
Hebreeuws in een breder Noordwest-Semitisch kader heb ik met 



dit onderzoek voltrokken. Het overige onderzoek heeft hier geen 
plaats en is ad infinitum.
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S a m e n vat t i n g

In de Hebreeuwse tekst van het boek Kronieken is in een aantal 
verzen een werkwoordelijke vorm geattesteerd die op een een-
voudige infinitivale vorm lijkt die in klassiek Hebreeuws zeer veel 
vindplaatsen kent, de zogenaamde infinitivus constructus vooraf-
gegaan door het element, ל dat in de grammatica’s en lexica voor-
zetsel wordt genoemd. Deze werkwoordelijk vorm functioneert 
in klassiek Hebreeuws als de standaardvorm in zinnen met een 
finale syntaxis en wordt derhalve doorgaans ook als doelinfinitief 
beschreven. Dit syntagma van infinitivus constructus met ל kan in 
twee verschillende syntactische contexten functioneren, namelijk 
als complement van een werkwoordelijk predicaat, maar ook als 
adjunct. In beide contexten is sprake van een finale syntaxis. Hier-
bij functioneert het element ל als equivalent van het Nederlandse 
(om) te, zoals wij dat kennen uit Nederlandse finale zinnen met 
infinitief constructies. Dit syntagma van ל gevolgd door de infi-
nitivus constructus is ruim 4500 keer geattesteerd in het Bijbels 
Hebreeuws, meer dan 2400 keer in Qumran Hebreeuws, in de 
epigrafische teksten ongeveer 25 keer, en in het Misjna Hebreeuws 
zijn van deze vorm meer dan 2300 vindplaatsen.

In dit type syntactische context is sprake van een specifieke 
module van de grammatica, de zogenaamde control syntax. Een 
type syntaxis waarbij er in de infinitivale zin sprake is van een null 
subject van het type pro, dat zijn eigenschappen ontleent aan het 
subject in de hoofdzin.

Bij nauwkeuriger lezing echter blijkt, dat bij 35 van de 466 geat-
testeerde syntagmata van ל gevolgd door de infinitivus construc-
tus in de Hebreeuwse tekst het boek Kronieken, de syntactische 
context niet aan de voorwaarden voldoet die een vereiste zijn 
voor control syntax. Dit betekent dat deze ogenschijnlijke infi-
nitiefzinnen ook geheel niet geïnterpreteerd kunnen worden als 
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(finale) infinitief zinnen. Het label dat het voorliggende onderzoek 
hanteert voor deze werkwoordelijk vorm in deze zinnen is liqtol. 
Deze wordt zo onderscheiden van de l-infinitief, die als standvorm 
kan gelden voor de finale infinitief in contexten van control syntax.

Bij nadere bestudering van de betreffende passages met liqtol 
is het tevens opvallend, dat zich in deze zinnen syntactische ver-
schijnselen voordoen die niet mogelijk zijn in een l-infinitief zin 
met control syntax. Dit betreffen vooral elementen in de infinitief 
zin die vóór het element ל zijn geplaatst, een verschijnsel dat bij 
een finale zin met l-infinitief niet mogelijk is.

Ten eerste is het opvallend dat in Kronieken objecten in zin-
nen met liqtol getopicaliseerd kunnen worden, die daarmee vóór 
de ל komen te staan, een woordvolgorde die bij doelinfinitieven 
in een context van control syntax met l-infinitief niet mogelijk is.

Ten tweede kunnen in Kronieken conjuncties en adverbiale 
partikels, bijvoorbeeld het voegwoord ו en het vraagpartikel ה, 
voor het element ל geplaatst worden. Ook dit is niet mogelijk bij 
finale zinnen met l-infinitief. 

Ten derde blijkt, dat er, in een aantal gevallen, geheel geen 
hoofdzin en derhalve ook geen control predicate aanwezig is, ter-
wijl dit vanzelfsprekend een vereiste is voor een finale bijzin met 
l-infinitief.

Onderzoek naar grammatica’s, lexica, commentaren en ver-
talingen leert, dat deze vorm in het bestaande onderzoek niet of 
nauwelijks onderkend wordt en dat er in zowel de Semitistiek als-
mede in de exegese hooguit ad hoc aandacht voor dit syntactisch 
fenomeen is. Hiermee is dan ook de noodzaak voor het voorlig-
gende onderzoek naar deze werkwoordelijke vorm liqtol gegeven. 
Dit onderzoek behoeft echter een andere methode dan werd en 
wordt gebruikt in het bestaande onderzoek, daar is gebleken dat 
de onderzoeker hiermee niet of slechts ten dele in staat is, om 
veranderingen als syntactisch fenomeen te beschrijven en te ver-
klaren. Met name het feit dat het overgrote deel van het onderzoek 
in een taxonomie blijft steken, blijkt een van de oorzaken van de 
gebrekkige status quo van het onderzoek naar de liqtol. Onder-
zoek in de lijn van Polzin, Rooker, en Hurtiz heeft geen helder 
onderliggend begrip van het fenomeen taalverandering, terwijl 
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nieuwe aanzetten van Kim en Rezetko vanuit de zogenaamde 
Variationist Approach dit wel hebben, maar taalverandering als 
sociolinguïstisch fenomeen benaderen, waardoor taalverandering 
als syntactisch fenomeen buiten beeld blijft, terwijl men zich bo-
vendien af kan vragen of sociolinguïstische modellen voor dode 
talen van culturen uit een ver verleden een plausibele benadering 
bieden. De methode die mijns inziens wel het juiste instrument 
biedt, om taalverandering als syntactisch fenomeen te bestuderen, 
is het parameters and principles model zoals ontwikkeld vanuit het 
zogenaamde Minimalist Program, dat vanzelfsprekend vooral met 
de naam van Noam Chomsky is verbonden.

Wat nodig bleek te zijn, zo werd duidelijk, is niet alleen een 
analyse van de liqtol, maar ook van het van deze vorm onderdeel 
zijnde element ל. Daar echter ook voor de standaard l-infinitief 

– de vorm waaruit de liqtol is ontstaan – niet eerder onderzocht 
is, wat de syntactische status van dit element ל is, noch wat zijn 
positie is in de interne structuur van de clause, bleek de analyse 
van de liqtol pas voltrokken te kunnen worden nadat de standaard 
l-infinitief in een context van control syntax geanalyseerd en be-
schreven werd. Ook deze analyse moest volgens het parameters 
and principles model voltrokken worden, om als noodzakelijke 
basis te kunnen functioneren voor de analyse naar de liqtol.

Wanneer bestudeerd vanuit dit taalkundige model, blijkt dat 
niet alleen de morfo-syntactische eigenschappen van de liqtol 
anders zijn dan die van de standaard l-infinitief, maar dat ook 
het type subject in de zin met de liqtol een andere moet zijn dan 
in een zin met l-infinitief met control syntax. Waar in de con-
text van control syntax sprake is van een null subject van het type 
pro, heeft een clause met liqtol een null subject van het type pro. 
Daarnaast blijkt de liqtol in een groot aantal attestaties, maar niet 
noodzakelijk in alle, een modale nuance, veelal een prohibitivische 
of volitivische, te hebben.

Wanneer de in de versiones geboden vertalingen van de He-
breeuwse brontekst van de passages met liqtol in het onderzoek 
worden betrokken, blijken deze, hoewel er grote verschillen tussen 
de versiones onderling zijn, in belangrijke mate de interpretatie 
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van de betreffende liqtol als (modale) persoonsvorm te weerspie-
gelen.

Hoewel het doel van het onderzoek in de synchrone verklaring 
van de morfo-syntactische eigenschappen van de liqtol is gelegen, 
zijn er evenwel ook oorzaken van historisch-linguïstische aard aan 
te duiden die mogelijk een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 
ontwikkeling van de liqtol. Zo is er de sterke syntactische eenheid 
tussen het element ל en de infinitivus constructus zoals ook blijkt 
uit de verschillende spirantisatiepatronen van infinitieven met een 
bgdkft-letter als tweede radicaal, waarbij een verschil zichtbaar 
blijkt te zijn tussen enerzijds infinitieven voorafgegaan door ל en 
anderzijds infinitieven voorafgedaan door ב of כ. De sterke afname 
van het gebruik van de infinitivus constructus voorafgegaan door 
 in Qumran Hebreeuws en de feitelijke verdwijning van dit כ of ב
syntagma in Misjna Hebreeuws ten koste van de nog veelvuldig 
geattesteerde l-infinitief, lijkt bovendien eveneens te weerspiegelen 
dat de l-infinitief meer en meer als vaste eenheid werd ervaren. 
Daarnaast zijn de veranderingen in het systeem van werkwoor-
delijke tijden zoals zich deze in het Qumran Hebreeuws en, nog 
sterker, in het Misjna Hebreeuws voltrokken, en waarbij vooral de 
modale morfologie van de yqtl meer en meer verdween, mogelijk 
ook van invloed geweest.

De analyse van de morfo-syntactische eigenschappen van de 
standaard l-infinitief in een context van control syntax enerzijds en 
die van de liqtol anderzijds bleken in de volgende twee formules 
te kunnen worden weergegeven. Hierbij wordt de l-infinitief als 
doelinfinitief in een context van control syntax weergegeven in 
(1) en de liqtol in (2).

(1) [forceP l [finp  xp [tp inf [vp inf]]]]

(2) [forcep [intp [topp [focp [fin [tp l+inf [vp l+inf]]]]]]]

Deze twee formules geven niet alleen aan wat de syntactische sta-
tus en posities zijn van het element ל en de infinitivus constructus 
enerzijds en de liqtol anderzijds, maar maken het ook mogelijk 
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de ontwikkeling van de liqtol vanuit de l-infinitief in termen van 
grammaticalisatie te verklaren, waarbij grammaticalisatie gedefi-
nieerd wordt als een proces van vereenvoudiging van complexiteit 
van syntactische structuur.

Bestaand taalkundig onderzoek naar syntactische structuren 
van infinitiefzinnen – en dit betrof een volgende stap in de ver-
klaring van syntactische verschijnselen die gerelateerd moeten 
worden aan de liqtol – maakte het mogelijk de verschijnselen 
van topicalisatie van objecten alsook de positionering van andere 
elementen in cp vóór het element ל, en daarmee op een hogere 
structurele positie in het c-domein, te verklaren. Hierbij speelde 
de syntactisch gereduceerde structuur van de cp een belangrijke 
rol. Het onderzoek naar de zogenaamde left periphery van de 
clause van met name Rizzi bleek bijzonder bruikbaar te zijn, om 
aan te geven waar achtereenvolgens het element ל, de elementen 
tussen ל en de infinitivus constructus, en, in het geval van de liqtol, 
de getopicaliseerde xp gepositioneerd zijn.

Volgend op de synchroon syntactische analyse van de liqtol 
en de verklaring ervan vanuit de l-infinitief, kon de historisch-
linguïstische ontwikkeling van de l-infinitief tot liqtol in een bre-
der Noordwest-Semitisch kader geplaatst worden. Hierbij bleek 
het bovendien mogelijk de ontwikkeling van l als voorzetsel naar 
l als functioneel element, dat wil zeggen als x0 van een fp in het 
c-domein, te beschrijven. Dit resulteerde in de volgende ontwik-
kelingslijn.

1. l = p0 (in ieder geval) vanaf de 19de eeuw v.C.
2. l = p0 > l = c0 (in ieder geval) vanaf de 13de eeuw v.C.
3. l = c0 > l = morfeem vanaf de 3de eeuw v.C.

In het onderzoek naar de l-infinitief en de liqtol bleek dat het 
ontstaan van de liqtol niet uitsluitend een Hebreeuwse aangele-
genheid was. Ook in een tweetal Punische teksten uit de 3de of 
2de eeuw v.C. bleek de liqtol aantoonbaar op basis van dezelfde 
criteria als die op basis waarvan de liqtol in klassiek Hebreeuws 
kon worden aangetoond.

Niet onbelangrijk bleek vervolgens de constatering dat de liqtol 
in Misjna Hebreeuws, maar vooral, en wel veelvuldig, in Qumran 
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Hebreeuws is geattesteerd. Uit een steekproef waarbij alle l-infini-
tieven uit 1qm, 1qs, 1qsa, 4qmmt en 11qt werden geanalyseerd en 
waarvan het absolute aantal 455 betreft, bleek het aantal liqtol niet 
minder dan 118 te zijn. Met name 1qs, de zogenaamde Rule of the 
Community, bleek hierbij een opvallend hoog aantal vindplaatsen 
van liqtol te hebben.

Het onderzoek beantwoordde de onderzoeksvragen, maar 
opende daarmee ook weer nieuwe, deels nog niet gestelde, vra-
gen die vervolgonderzoek behoeven. Ten eerste is het gebruik van 
moderne syntactische modellen bijzonder vruchtbaar gebleken, 
om linguïstische verschijnselen niet alleen te beschrijven maar 
ook te verklaren. Het onderzoek met betrekking tot het werk-
woordelijk systeem van Bijbels Hebreeuws, Qumran Hebreeuws, 
het Hebreeuws van Ben Sira en vooral met betrekking tot hun 
onderlinge verhouding kan mijns inziens bijzonder veel leren van 
de inzet van nieuwe syntactische modellen. Ook soortgelijk on-
derzoek naar het verdwijnen van de modale vormen van yqtl zoals 
deze in het Ugaritisch nog zichtbaar zijn, zal hiermee gebaat zijn, 
maar ook onderzoek naar bijvoorbeeld het verschil tussen morfo-
syntactische eigenschappen van de klassiek Hebreeuwse wyyqtl en 
wyqtl kan nieuw licht werpen op deze verbale vormen. Daarnaast 
is het wellicht niet voorbarig om te stellen dat het lexicon een 
herijking behoeft met betrekking tot het element ל als functioneel 
c-element. Het is niet zinvol en onnodig dit nog langer als een 
voorzetsel aan te duiden en het daarmee op één lijn te plaatsen 
met ב en כ. De grammatica behoeft daarnaast ook een herschrij-
ving, daar het label infinitief de lading op syntactisch niveau in 
belangrijke mate niet dekt waar het de liqtol betreft. Tot slot zijn 
er exegetische vragen die mijns inziens opnieuw moeten worden 
gesteld. De vraag naar het Hebreeuws van hoegenaamd jonge 
Bijbelboeken blijkt geen baat te hebben bij labels als Late Biblical 
Hebrew. Deze blijken het onderzoek veeleer te vertroebelen en het 
stellen van de juiste syntactische vragen te bemoeilijken. Hieruit 
voortvloeiend lijkt het dan ook niet langer zinvol het Hebreeuws 
van Kronieken tegen de talige achtergrond van het zogenaamde  
Late Biblical Hebrew te beschrijven. Veeleer is tijd het Hebreeuws 
van afzonderlijke Bijbelboeken als principiële onderzoekseenheid 
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te analyseren, te beschrijven en te verklaren met behulp van mo-
dern taalkundig methodes.
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S u m m a r y

There are a number of verses in the Hebrew text of the book of 
Chronicles in which a verbal form has been attested, that resem-
bles a frequently attested simple infinitive form, the so-called 
infinitive construct preceded by the element ל, that is called a prep-
osition in grammars and lexicons. This verbal form is the standard 
form in clauses with a with a final syntax in classic Hebrew and 
is therefore usually described as final infinitive. This syntagma of 
infinitive construct with ל can function in different syntactic con-
texts, namely as a complement to a verbal predicate, but also as 
an adjunct. In both contexts, it is a matter of final syntax. In this, 
the element ל functions as the English equivalent of (in order) to 
as we know it in final clauses in which infinitive constructions 
are employed.

The syntagma of ל followed by the infinitive construct is attested 
more than 4500 times in Biblical Hebrew, more than 2400 times 
in Qumran Hebrew, about 25 times in the epigraphic texts, and in 
this form, in more than 2300 places in Mishnah Hebrew.

In this type of syntactic context, there is a specific module of 
grammar, the so-called control syntax. A type of syntax in which 
there is, in the infinitival clause, a null subject from the category 
PRO, which lends its characteristics from the subject in the main 
clause.

A closer reading of the Hebrew book of Chronicles shows, how-
ever, that 35 of the 466 attested syntagmata of ל followed by the 
infinitive construct do not meet the conditions required for control 
syntax. This means that these apparent infinitival clauses cannot 
be interpreted as (final) infinitive sentences at all. The label used 
by this study for this verbal form in these sentences is liqtol. In 
this manner, these can be discerned from the l-infinitive, which 
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can serve as the standard form for the final infinitive in contexts 
of control syntax.

On closer examination of the relevant passages with liqtol, it is 
striking to note that in these clauses, syntactic phenomena occur 
that are not possible in clauses with a l-infinitive with control syn-
tax. This mainly concerns elements in an infinitival clause that are 
placed before the element ל, a phenomenon that is not possible 
in a final clause with a l-infinitive.

Firstly, it is striking that in Chronicles, objects in clauses with 
liqtol can be topicalized and as a consequence come before the 
 a word order not possible with final infinitives in the context ,ל
of control syntax.

Secondly, it is possible to place conjunctions and adverbial 
phrases, for instance the conjunction ו and the question particle ה 
before the element ל. Again, this is not possible for final sentences 
with the l-infinitive.

Thirdly, it appears that in a number of cases, there is no main 
clause at all and therefore, no control predicate present, while this 
is obviously a requirement for a final clause with the l-infinitive.

Research into grammars, lexica, commentaries and translations 
shows that within existing research this form is hardly recognized 
and that at best, attention for this syntactic phenomenon is make-
shift, in Semitics as well as in the exegesis. With this, the neces-
sity for the research at hand about this verbal form liqtol is given. 
However, this research requires a different method than was used 
in other analyses, as it has been found that the researcher is only 
partially, if at all, able to describe and explain the changes as syn-
tactic phenomenon. In particular, the fact that the vast majority 
of the research gets stuck in a taxonomy appears to be one of the 
causes of poor status quo of research into the liqtol. Research in 
the line of Polzin, Rooker and Hurtiz gives no clear underlying 
understanding of the phenomenon of language change proper, 
while new initiatives by Kim and by Rezetko, of the so-called Vari-
ationist Approach, do give this, approaching language change as a 
socio-linguistic phenomenon, whereby language change as a syn-
tactic phenomenon remains out of the picture nonetheless. What’s 
more, socio-linguistic modeling of dead languages of cultures 
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from a distant past could be considered to be a questionable ap-
proach. In my opinion, the method that offers the best instrument 
to study the phenomenon of language change is the parameters 
and principles model as developed from the so-called Minimalist 
Program, generally connected to the name of Noam Chomsky.

It became clear that not only an analysis of the liqtol was need-
ed, but also of the element ל belonging to this form. However, as 
no research has been done into the syntactic status, or into the 
position of the ל preceding the standard final infinitive, the form 
from which the liqtol originated, it seemed the analysis of the 
liqtol could only be carried out after the standard l-infinitive in a 
context of control syntax had been analyzed and described. This 
analysis also had to be done according to the parameters and 
principles model, so that it could serve as the necessary basis for 
the analysis of the liqtol.

When studied from this linguistic model, it appears that not 
only are the morpho-syntactic properties of the liqtol different 
than those of the standard l-infinitive, but also that the type of 
subject in the sentence with the liqtol is different than in a sen-
tence with a l-infinitive and control syntax. When, in the context 
of control syntax, there is a null subject of the PRO type, a clause 
with liqtol has a null subject of the pro type. Besides that, in a great 
number of, but not necessarily all of the attestations, the liqtol 
appears to have a modal nuance, usually prohibitive or volitional. 

Even though there are major differences between the versiones, 
if the translations provided in the versiones of the original He-
brew source of the passages containing liqtol are included in the 
research, the interpretation of these largely seems to reflect the 
relevant liqtol as (modal) finite verb.

Although the purpose of the analysis lies in the synchronic 
explanation of the morpho-syntactic properties of the liqtol, there 
are, however, also reasons to be denoted of historical and linguistic 
nature that may have played a significant role in the development 
of the liqtol. For instance, there is the strong unity between the 
syntactic element ל and the infinitive construct, as evidenced by the 
various patterns of spirantization of infinitives with bgdkft-letter 
as the second radical, where a difference appears to be visible on 
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the one hand between infinitives preceded by ל, and on the other 
hand those preceded by ב or כ. The sharp decline in the use of the 
infinitive construct preceded by ב and כ in Qumran Hebrew and 
the actual disappearance of this syntagma in Mishnaic Hebrew at 
the expense of the more frequently attested l-infinitive, moreover, 
seems to reflect that the l-infinitive was increasingly experienced 
as a fixed unit. In addition, the changes to the system of verb 
tenses that came to pass in Qumran Hebrew and, even more so in 
Mishnah Hebrew, in particular the dissipating modal morphology 
of the yqtl, may have been an influence. 

The analysis of the morpho-syntactic properties of the stan-
dard l-infinitive in a context of control syntax on the one hand 
and as that of the liqtol on the other hand can be illustrated in 
the following two formulas. Here, the l-infinitive as final infinitive 
in a context of control syntax is shown in (1) and the liqtol in (2).

(1) [forceP l [finp  xp [tp inf [vp inf]]]]

(2) [forcep [intp [topp [focp [fin [tp l+inf [vp l+inf]]]]]]]

These two formulas show not only the syntactic status and po-
sition of the element ל of the infinitive construct on the one hand 
and the liqtol on the other hand, but they also make it possible 
to explain the development of the liqtol from its origin in the 
l-infinitive in terms of grammaticalisation, in which grammati-
calisation is defined as a process of simplification of complexity 
in syntactic structures.

Existing linguistic research into syntactic structures of infinitiv-
al phrases – this concerned a step in the explanation of syntactic 
phenomena which must be related to the liqtol – made it possible 
to explain the phenomena of topicalization of objects as well as 
the positioning of other elements in CP before the element ל, and 
thereby at a higher structural position in the c-domain. In this, 
the reduced syntactic structure of the CP played a major role. Re-
search into the so-called left periphery of the clause, in particular 
that of Rizzi, was found to be particularly useful in successively 
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indicating where the element ל, the elements between ל and the 
infinitive construct and, in the case of the liqtol, the topicalized 
XP, are positioned.

Following the synchronous syntactic analysis of the liqtol and 
the explanation of it from the perspective of the l-infinitive, the 
historical linguistic development of the l-infinitive to liqtol could 
be placed in a broader Northwest Semitic context. Moreover, with 
this it became possible to describe the development of l as a prep-
osition to l as a functional element, in other words as x0 in an FP 
within the c-domain.

This resulted in the following line of development:

1. l = p0 (at any rate) as of in the 19th century B.C.
2. l = p0 > l = c0 (at any rate) as of in the 13th century 

B.C.
3. l = c0 > l = morpheme as of in the 3rd century B.C.

In the investigation into the l-infinitive and the liqtol, it was found 
that the emergence of liqtol was not only a Hebrew affair.  In two 
Punic texts from the 3rd or 2nd century B.C., the liqtol could be 
demonstrated based on the same criteria as those with which the 
liqtol could be demonstrated in classical Hebrew.

The subsequent observation that the liqtol is attested in Mishna-
ic Hebrew, but moreover, and quite frequently, in Qumran Hebrew, 
turned out to be significant. From a random sample in which all 
l-infinitives in 1QM, 1QS, 1QSa, 4QMMT and 1QT were analyzed, of 
which the absolute number of l-infinitives is 455, the number of 
liqtol was no less than 118. Especially 1QS, known as the Rule of 
the Community, appeared to have a remarkably high number of 
locations for liqtol.

This study answered the research questions, but opened with it 
some new, some yet unasked, questions that need further research. 
Firstly, the use of modern syntactic models proved to be partic-
ularly fruitful, not only to describe, but also to explain linguistic 
phenomena.  The investigation regarding the verbal system of 
Biblical Hebrew, Qumran Hebrew, and the Hebrew of Ben Sira, 
especially with regard to the connections between them can, in 
my view, be much more fruitful through the application of new 
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syntactical models.  Similar studies into the disappearance of the 
modal forms of yqtl, as are still visible in Ugaritic, will also ben-
efit from this approach, but also for example research into the 
difference between morpho-syntactic properties of the classi-
cal Hebrew wyyqtl and wyqtl can shed new light on these verbal 
forms. In addition, it might not be premature to say that it will 
be necessary to reassess the lexicon with regard to the element 
-as a functional c-element.  It is absurd and unnecessary to in ל
dicate this any longer as a preposition and thereby to be placed 
on the same line as ב and כ. The grammar also requires a rewrite, 
as the label of “infinitive” as regards the liqtol is, to a significant 
extent, a syntactic misnomer. In conclusion, I believe that there 
are exegetical questions that need to be asked anew. The questions 
regarding the Hebrew of  the younger books of the Hebrew Bible 
don’t seem to benefit from labels like Late Biblical Hebrew (LBH).  
These seem rather to cloud research and hinder asking the correct 
syntactic questions.  Following this line, it seems to be no longer 
useful to describe the Hebrew of the book of Chronicles in terms 
of the linguistic background of the so-called LBH. Rather, is it 
time to analyze, describe, and clarify the Hebrew from separate 
books of the Bible as fundamental units of research with the help 
of modern linguistic methods.
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