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Hebreeuws – Basiswoordenschat  

Hebräisch Grundwortschatz (sehe auch Deutsche Version) 

500 Basic Hebrew Words (see also English version) 

© Siegfried Kreuzer  

Deze lijst bevat de (ongeveer) 500 meest voorkomende en belangrijkste woorden uit 

het Oude Testament. Ongeveer de helft hiervan bestaat uit werkwoorden (verbi) en de 

andere helft uit naamwoorden (nomina), aangevuld met een aantal minder 

voorkomende, maar theologisch belangrijke begrippen. Voor gebruik zie blz. 9.  

 
Nederlandse vertaling 2013 opgesteld door © Arnoud Wuister. 

 
bf) ’āb vader, voorvader, stamvader 

db) ’bd Q. verloren gaan, omkomen 

Pi., Hi. te gronde gaan 
hb) ’bh Q. willen, genegen zijn (doorgaans 

ontkennend gebruikt) 
}ebe) ’eben steen 

}Odf) ’ādōn heer 
{fdf) ’ādām mens 

hfmfdA) ’
a
dāmâ aarde, aardbodem 

yfnodA) ’
a
dōnāj de Heer 

(b"hf)) bh) ’hb (’āhēb) Q. liefhebben 

leho) ’ohel tent 

(rO)) rw) ’wr (’ôr) Q. licht worden, stralen 

rO) ’ôr licht (zelfst. nmw.) 
tO) ’ôt teken 

zf) ’āz toen, dan 

!z<ao ’ozen oor, gehoor 
xf) ’āµ broer 

dfxe) ’eµād één, een (onbep.) 
tOxf) ’aµôt zus 

r"xa) ’aµēr andere, volgende, nog een 

raxa) ’aµar achter, na, nadat 
y"rAxa) ’aµ

a
rê na, achter, achterna 

tyirAxa) ’aµ
a
rît wat erachter komt, einde 

b"yo) ’ojēb vijand 

liya) ’ajil  ram 
}y")/}iya) ’ajin / ’ēn Q. niets, niet zijn 

$yi) ’îs man 

|a) ’ak slechts 
lk) ’kl eten 

le) ’el naar 
la) ’al niet 

 l") ’ēl God 
heL")  ’ēlle deze (pl.) [zie hz<] 
H:OlE) ’

e
lō

a
h God 

{yiholE) ’
e
lōhîm God 

vele) ’elef duizend 

{i) ’im als, indien 
{") ’ēm moeder 

hfmf) ’āmâ dienstmaagd, slavin 
hfMa) ’ammâ el 

hfnUmE) ’
e
mûnâ trouw, zekerheid 

rm) ’mr Q. zeggen 

temE) ’
e
met trouw 

yinA) ’
a
nî ik 

yikonf) ’ānokî ik 

Vs) ’sf Q. verzamelen, oogsten 
Va) ’af ook, werkelijk 

Va) ’af neus, woede 
hf(fB:ra)/(aB:ra) ’arba‘/’arbā‛â vier 

{yi(fB:ra) ’arbā‛îm veertig 

}OrA) ’
a
rôn kist, (verbonds)ark 

jere) ’ereƒ aarde, land 
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rr) ’rr Q., Pi. vervloeken 
$") ’ēš vuur 

hf<i) ’iššâ vrouw 
re$A) ’

a
šer [relativum] ‘waarvan geldt dat’ 

t") ’¢t met, bij 
t") ’¢t partikel bij lijdend voorwerp indien 

bepaald 
:Ta) ’at jij (f.) 

hfTa) ’attâ jij (m.) 

{eTa) ’attem jullie (pl. m.) 
   

-:B b
e
- in, door, om 

degeB beged kleed 

daB/dab:l (l
e
)bad deel / voor zich, alleen 

hfm"h:B b
e
hēmâ vee 

()Ob) )wb bw’ (bô’) Q. binnengaan, -komen,  

Hi. doen binnengaan, brengen  
rOB bôr put 

rxb bµr Q. kiezen 
x+b btµ Q. vertrouwen 

(}yib) }yb bjn (bîn) Q., Hi. begrijpen 

}y"B bên tussen 

tiyaB bajit huis 
hkb bkh Q. wenen, bewenen 

rOk:B /rok:B b
e
kor / b

e
kôr eerstegeboren(e) 

yiT:liB/yil:B b
e
lî/biltî zonder 

hfmfB bāmâ (offer)hoogte 

}"B b¢n zoon 
hnb bnh Q. bouwen 

da(aB ba‘ad om, voor (t.g.v.) 
rfqfB bāqār rund(vee) 

reqoB boqer ochtend 

$qb bqš Pi. zoeken, vragen 
)rb br’ Q. scheppen 

tyir:B b
e
rît verbond 

\rb brk Pi. zegenen 

hfkfr:B b
e
rākâ zegen 

rf&fB bāśār vlees 

taB bat dochter 

   
l)g g’l Q. (ver)lossen, vrijkopen 

Hbg gbh Q. hoog zijn/worden 
lUb:G g

e
bûl grens, gebied 

rOBiG gibbôr held 
lOdfG gādôl groot 

ldg gdl Q. groot zijn/worden 

yOG gôj volk 
):yaG/)y"G gaj’/gē’ dal 

{aG gam ook 
r"G gēr vreemdeling 

$rg     grš Q., Pi. verdrijven 
   

qbd dbq Q. kleven, bij iemand blijven 

rbd dbr Pi. spreken 
rfbfD dābār woord, zaak, ding 

$ab:D d
e
baš honing 

rOD dôr generatie, geslacht 

{fD dām bloed 
|ereD derek weg 

$rd drš Q. zoeken, raadplegen 

   
-ah ha- bepaald lidwoord 

A-h h
a
- vraagpartikel 

)Uh hû’ hij 
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)yih hî’ zij (sg. f.) 
hyh hjh Q. zijn, worden 

lfky"h hêkāl heiligdom, paleis 
\lh hlk Q. gaan 

llh hll Pi. prijzen 
{"h/hfM"h h¢m(mâ) zij (pl. m.) 

h"Nih/}"h h¢n/hinn¢h zie 

rah har berg 
grh hrg Q. doden 

hrh hrh zwanger zijn/worden 
   

-:w w
e
- en 

   

t)oz zo’t deze (sg.f.) [zie hz<] 
xbz zbµ Q. offeren 

xb;z, zebaµ offer 

hz< zeh deze (sg. m.) 

bh'z" zāhāb goud 
rkz zkr Q. zich herinneren, denken aan 

hnz znh Q. ontucht plegen 
q(c/q(z z‛q/ƒ‛q Q. (om hulp) schreeuwen 

!qz zqn oud zijn/worden 

!qEz" zāqēn oud 

[r;z< zera‛ zaad, nageslacht 
   

gax/gfx µāg/µag feest 
^$fdfx µādāš nieuw 

§§$edox µodeš maand, nieuwemaan 

hwx µwh Hišt. neerwerpen, zich diep buigen 

(uit eerbied, aanbiddend) 
hfmOx µômâ muur 
jUx            µûƒ buiten; straat 

hzx µzh Q. zien 
qzx µzq Q. sterk zijn, volhardend zijn 

Hi. vasthouden, vastgrijpen 
qz"x' µāzāq hard, sterk 
)+x µt’ Q. missen, zondigen 

t)f=ax/):+"x µē‰’/µa‰‰ā’t zonde 
yax µaj levend 

hyx µjh Q. leven 
{yiYax µajjim leven (zelfs. nmw.) 

liyax µajil kracht 

{kx µkm Q. wijs zijn, verstandig handelen 
{fkfx µākām wijs 

hfm:kfx µŏkmâ wijsheid 
{OlAx µ

a
lôm droom 

{lx µlm Q. dromen 
hfm"x µēmâ woede, toorn 

hf<imfx/$"mfx µāmēš/ µ
a
miššâ vijf 

{yi<imAx µ
a
miššim vijftig 

}"x µēn gunst, genade 

hnx µnh Q. zich neerleggen 
}nx µnn Q. genadig zijn 

desex µesed goedheid, liefde, trouw 

(j"pfx) jpx µfƒ (µāfēƒ) Q. behagen hebben 

yicAx µ
a
ƒî half, helft 

r"cfx µāƒēr hof 

hfQux/qox µoq/µuqqâ wet 
berex µereb zwaard 

$rx µrš  Q. ploegen 
$rx µrš Q. doof zijn, Hi. zwijgen 

   

b+y/(bO+) bw+ ‰wb (‰ôb)/j‰b Q. goed zijn 

bO+ ‰ôb goed 
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ro):y j

e
’or vloed, rivier (Nijl) 

$by jbš Q. drogen, droog vallen 
dfy jād hand 

hdy jdh Hi. prijzen 
(dy jd‛ Q. weten 

{Oy jôm dag 

}iyay jajin wijn 
lky jkl Q. kunnen, mogen 

dly jld Q. baren, Hi. verwekken 
deley jeled kind 

{fy jām zee 
}yimfy jāmîn rechterkant, rechterhand 

vsy jsf Q., Hi. toevoegen 

j(y j‛ƒ Q. raad geven 
)cy jƒ’ Q. naar buiten komen, vertrekken;  

Hi. naar buiten brengen 
qcy jƒq Q. gieten 

rcy jƒr Q. vormen, kneden 

 ()"rfy) )ry jr’ (jārē’) vrezen 

hf):riy jir’â vrees 
dry jrd neergaan, (af)dalen 

$ry jrš Q. in bezit nehmen, erven;  

Hi. veroveren, verdrijven 
$"y jēš het voorhanden zijn: zijn, er is 

b$y jšb Q. zitten, wonen 
h('U$:y j

e
šû‛â hulp, bevrijding 

($y jš‛ Hi. helpen, redden 
rf$fy jāšār recht, rechtvaardig 

rty jtr Ni. overblijven, Hi. overlaten 
   

-:K k
e
- zoals 

(d"bfK) dbK kbd (kābēd) Q. zwaar zijn, Pi. eren 

dObfK kābôd heerlijkheid, eer 
&ebeK kebeś lam, schaap 

hoK koh zo 

}"hoK kohēn priester 

(}UK) }wk kwn (kûn) Ni. vast staan, stevig gevestigd zijn; 

Hi. opstellen 
axoK ko

a
µ kracht 

yiK kî dan, toen, omdat, opdat, zodat 
-lfK/loK kol/kŏl heel, al, elke 

hlk klh Q. klaar zijn; Pi. afmaken (voltooien, 

doden) 
yil:K k

e
lî gerei, voorwerp, wapen 

}"K kēn zo 
vfnfK kānāf vleugel 

)"SiK kissē’ troon 
hsk ksh Pi. bedekken 

veseK kesef zilver 

vaK kaf (platte) hand 
rpk kpr Pi. verzoenen 

trk krt Q. afsnijden, verbond sluiten, Hi. 

afsnijden, uitroeien 
btk ktb schrijven 

   

-:l l
e
- aan, voor, tot 

)ol lō’ niet 
bfb"l/b"l lēb/lēbāb hart 

{xl lµm Ni. strijden, oorlog voeren 
{exel leµem brood 

hfl:yal lajlâ nacht 
dkl lkd vangen, innemen 

dml lmd leren (als leerling) 
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xql lqµ nemen 
}O$fl lāšôn tong, taal 

   
do):m m

e
’od zeer, in hoge mate 

hf)"m mē’â honderd 
s)m m’s Q. minachten 

}"gfm māgēn  schild 

$fr:gim migrāš weidegrond 
rfB:dim midbār woestijn, wildernis 

hfm mâ wat 
d"(Om mo‘ēd tijdstip, vastgestelde tijd 

(tUm) twm mwt (mût) Q. sterven, Hi. doden 

tewfm mawet dood (zelfst. nmw.) 

x :"B:zim mizb
e
aµ altaar 

rOm:zim mizmôr lied, psalm 

henAxam maµ
a
ne leger, legerplaats 

he=am ma‰‰eh tak, stok, stam 

yim mî wie 

{iyam majim water 
rkm mkr Q. verkopen 

  ()"lfm) )lm ml’ (mālē’) Q. vol zijn/worden, vullen 

|f):lam mal’āk bode, engel 
hfk)fl:m m

e
lā’kā werk, bezigheid, boodschap 

hfmfx:lim milµāmā oorlog, strijd 

 +lp/+lm ml‰/pl‰ Ni. ontkomen, Pi. redden 
\lm mlk Q. koning zijn 

|elem melek koning 
tUk:lam malkût koningschap, koninkrijk 

hfkfl:mam mamlākā koningschap, koninkrijk 
-}im min- uit, weg van 

hfx:nim minµâ geschenk, offergave 

rfP:sim mispār aantal 

+a(:m m
e
‛a‰ weinig 

la(am ma’al boven 

}a(am ma‛an omwille van 
he&A(am ma‛

a
śe werk, daad 

)cm mƒ’ Q. vinden 
hfCam maƒƒâ ongedezemd brood, matze 

hfw:cim miƒwâ gebod, bevel 
{Oqfm māqôm plaats 

he):ram mar’e zien (zelfst, nmw.), visioen 
)f>am maśśā’ schuld, geldlening 

x$m mšh Q. zalven 
x :yi$fm māšî

a
µ gezalfde 

}fK:$im miškān woning, tabernakel 

l$m mšl Q. heersen 
lf$fm māšāl spreuk, spreekwoord 

hfxfP:$im mišpāµâ familie 
+fP:$im mišpā‰ recht, rechtspraak 

   
)fn nā’ dan, toch (verzacht imperatief) 

{u):n n
e
’um godsspraak, profetie 

v)n n’f Q. echtbreuk plegen 
)yibfn nābî’ profeet 

begen negeb zuiden, Zuiderland 
dgn ngd Hi. vertellen, meedelen 

degen neged tegenover, in aanwezigheid van 
(gn ng‛ Q. (aan)raken, treffen 

$gn ngš Q., Ni. naderen, aantreden, Hi. 

naderbij brengen, aanreiken 
rdn ndr Q. beloven 

rfhfn nāhār stroom 

(x :Un) xwn nwµ (nû
a
µ) Q. rusten 

(sUn) swn nws (nûs) Q. vluchten 
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laxan naµal beek(dal) 
hflAxan naµ

a
lâ erfdeel 

Un:xan naµnû wij 
te$ox:n n

e
µošet koper, brons 

h+n n‰h Q. (zich) uitstrekken, ombuigen 

Hi. uitstrekken, verbuigen 
hkn nkh Hi. slaan, verslaan, doodslaan 

hsn nsh Pi. beproeven 
(sn ns‛ Q. opbreken, doorreizen 

ra(an na‛ar jongen, knecht 
hfrA(an na‛

a
râ meisje, dienstmaagd 

^lpn nfl Q. vallen 
$epen nefeš ziel, persoon 

lcn nƒl Hi. redden 

)&n nś’ Q. dragen 
)yi&fn nāśî’ vorst, leider 

q$n nšq Q. kussen 
}tn ntn Q. geven 

jtn ntƒ Q. stukslaan, neerhalen 
   

bbs sbb Q. draaien, om iets heen gaan 

byibfs sābîb rondom 
sUs sûs paard 

(rUs) rws swr (sûr) Q. afwijken, Hi. verwijderen 

rps sfr Q. tellen, Ni. telbaar zijn,  

Pi. vertellen 
rep"s sēfer geschrift, boek 

   
db( ‛bd Q. werken, dienen 

debe( ‛ebed dienaar, knecht 
hfdobA( ‛

a
bōdâ werk, dienst 

rb( ‛br Q. voorbijgaan 

reb"( ‛ēber overkant 
yir:bi( ‛ibrî Hebreeër, Hebreeuws 

d"( ‛ēd getuige 
hfd"( ‛ēdâ menigte, gemeente 

dO( ‛ôd nog, weer 
{flO( ‛ôlām eeuwigheid 

}owf( ‛āwon zonde, schuld 

(VO() Vw( ‛wf (‛ôf) Q. vliegen 

VO( ‛ôf vogel 
zo( ‛oz kracht 

bz( ‛zb Q. achterlaten 

}iya( ‛ajin oog, bron 
ryi( ‛îr stad 

-la( ‛al- op, over, tegen 
hl( ‛lh Q. opgaan;  

Hi. doen opgaan, ophalen, offeren 
hflo( ‛olā brandoffer 

}Oy:le( ‛eljôn hoogste 

{i( ‛im met, bij 
{a( ‛am volk 

dm( ‛md Q. staan, toetreden 
dUMa( ‛ammûd pijler, zuil 

   I hn( ‛nh Q. antwoorden 

II hn( ‛nh Q. onderdrukt worden, lijden;  

Pi. onderdrukken, vernederen 
yinf( ‛āni arm, zonder bezit; nederig 

yinF( ‛
o
nî ellende, lijden 

}fnf( ‛ānān wolk 

rfpf( ‛āfār stof 
j"( ‛ēƒ boom 

{ece( ‛eƒem bot, gebeente 

bere( ‛ereb avond 
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h&( ‛śh Q. maken, doen 
hfrf&A(/ree&e( ‛eśer/‘

a
śārâ tien 

{yir::&e( ‛eśrîm twintig 
t"( ‛ēt tijd 

hfTa( ‛attâ nu 
   

hdp pdh Q. vrijkopen, verlossen 

heP pe mond 
+lm /+lp plt/mlt Q. ontkomen; Pi. redden 

llp pll Hitp. bidden 
}eP pen opdat niet, want anders 

hnp pnh Q. zich omkeren 
{yinfP pānîm (aan)gezicht, oppervlak 

l(p p‛l maken, doen 

{a(aP pa‛am voet; keer, maal 
dqp pqd omzien naar, bezoeken 

raP par jonge stier 
yir:P p

e
rî vrucht 

($p pš‛ Q. afvallig, ontrouw worden 
(a$eP peša‛ overtreding, zonde 

xtp ptµ Q. openen 

xateP petaµ ingang, opening, deur 
   

})oc ƒo’n kleinvee 
)fbfc ƒābā’ leger 

qyiDac ƒaddîq juist, recht (adv) 
qdc ƒdq Q. rechtvaardig zijn, in zijn recht 

staan 
hfqfd:c /qedec ƒedeq/ƒedāqā gerechtigheid 

hwc ƒwh Pi. bevelen 

rUc ƒûr rots 
q(c ƒ‛q Q. (om hulp) roepen 

}Opfc ƒāfôn noorden 
}pc ƒfn Q. verbergen 

   
jbq qbƒ Q., Pi. verzamelen 

rbq qbr Q. begraven 
{edeq qedem oost(en); vroeger 

$Odfq qādôš heilig 

$dq qdš Q. heilig zijn; Pi, Hi. heiligen 
$edoq qodeš heiligheid, heiligdom 

lhq qhl Ni. zich verzamelen;  

Hi. verzamelen 
lfhfq qāhāl verzameling, gemeente 
hwq qwh Pi. wachten, hopen 

lOq qôl stem, geluid 

({Uq) {wq qwm (qûm) Q. opstaan 

}o+fq qā‰ôn klein 

 (}o+q) }+q q‰n (qā‰on) Q. klein zijn 

r+q q‰r Pi. een (rook)offer brengen 
llq qll Q. licht zijn; Pi. vervloeken 

hnq qnh Q. verwerven, kopen; scheppen 
ryicfq qāƒîr oogst 

)rq qr’ Q. roepen 
brq qrb Q. naderen; Hi. aandragen 

bereq qereb binnenste, ingewanden, 

moederschoot 
}fB:rfq qŏrbān offergave 

hrq qrh Q. treffen, overkomen, gebeuren 
bOrfq qārôb dichtbij 

te$eq qešet boog 
   

h)r r’h Q. zien; Ni. gezien worden, 

verschijnen; Hi. tonen 
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$)or rō’š hoofd, top 
}O$)ir rī’šôn eerste 

tyi$)"r rē’šît begin, eersteling (beste deel) 
bar rab veel, groot 

bor rob  veelheid, menigte 
bbr rbb Q. talrijk zijn/worden 

hbr rbh Q. talrijk zijn;  

Hi. doen toenemen 
leger regel voet, been 

vdr rdf Q. volgen, achternagaan 
x :Ur rû

a
µ wind, adem, geest 

({Ur) {wr rwm (rûm) Q. hoog, verheven, trots zijn 

baxor roµab breedte 

{xr rµm Pi. zich erbarmen over 
qxr rµq Q. ver zijn, zich verwijderen 

(byir) byr rjb (rîb) twisten, strijden 

byir rîb twist, rechtzaak 

beker rekeb wagen 
(ar ra‛ slecht, kwaad 

(:"r re
a
‛ naaste, vriend 

bf(fffr rā‛āb honger, hongersnood 

h(r r‛h Q. weiden 
hf(fr rā‛ā ramp, narigheid 

((r r‛‛ Q. slecht zijn 

qar raq alleen, slechts, maar 
($r rš‛ Q. slecht, goddeloos zijn 

(f$fr rāšā‛ slecht, goddeloos 
   

hedf& ´ādeh veld 

({yi&) {y& ´jm (´îm) Q. zetten, leggen 

lk& ´kl Hi. slagen, voorspoed hebben 
l)om:& ´

e
mō’l linkerkant, linkerhand 

xm& ´mµ Q. blij zijn 
hfx:mi& ´imµâ vreugde 

()"nf&) )n& ´n’ (´ānē’) Q. haten 

hfpf& ´āfâ lip, taal, oever, rand 

ra& ´ar overste 
Vr& ´rf Q. bakken, verbranden 

   
- e$ še- [relativum] ‘waarvan geldt dat’ 

lO):$ š
e
’ôl onderwereld, dodenrijk 

l)$ š’l Q. vragen 

hf(:bi$/(abe$ šeba‛/šib‛â zeven 

{yi(:bi$ šib‛îm zeventig 
+eb"$ šēbe‰ stok, staf 

(b$ šb‛ Ni. zweren 
rb$ šbr Q. breken 

tfBa$ šabbāt sabbat 

(bU$) bw$ šwb (šûb) Q. terugkeren, zich bekeren;  

Hi. terugbrengen 
rO$ šôr rund (koe, os of stier) 
+x$ šµ‰ slachten 

tx$ šµt Hi. verderven, te gronde richten 

(ryi$) ry$ šjr (šîr) Q. zingen 

ryi$ šîr lied 

bk$ škb Q. liggen 

xk$ škµ Q. vergeten 
}k$ škn Q. wonen, verblijven 

{Olf$ šālôm vrede 
xl$ šlµ Q. sturen, zenden 

}fxlu$ šulµān tafel 
\l$ šlk Hi. werpen 

{l$ šlm Q. gezond, heel, af zijn 

hf$l:$/$lf$ šālōš/š
e
lōšâ drie 
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yi$il:$ š
e
lišî derde 

{yi$l:$ š
e
lōšîm dertig 

{"$ šēm naam 
{f$ šām daar 

dm$ šmd Ni. uitgeroeid worden; 

Hi. uitroeien, verdelgen 
hfMa$ šammâ daarheen 

{iyamf$ šāmajim hemel 
}eme$ šemen olie, vet 

hfnom:$/henom:$ š
e
moneh/š

e
monâ acht 

(m$ šm‛ Q. horen 

rm$ šmr Q. bewaren, bewaken 
$eme$ šemeš zon 

}"$ šēn tand 

hfnf$ šānâ jaar 
yin"$ šēnî tweede 

{iyan:$/{iyaT:$ š
e
tajim/š

e
najim twee 

ra(a$ ša‛ar poort 

hfx:pi$ šifµâ dienstmaagd, slavin 
+p$ šft Q. richten, rechtspreken 

\p$ šfk Q. (uit)gieten 

leqe$ šeqel sikkel, sjekel 
reqe$ šeqer leugen, bedrog 

hf<i$/$"$ šēš/šiššâ zes 
ht$ šth Q. drinken 

   
{Oh:T t

e
hôm diep water, oerzee 

hfLih:T t
e
hillâ roem, lofzang 

|ewaT tawek midden 
hfb"(OT tô‛ēbâ gruwel 

hfrOT tôrā onderwijzing, wet 
taxaT taµat onder, in plaats van 

dyimfT tamîd voortdurend 
{yimfT tamîm geheel, gaaf 

{mt tmm Q. volkomen zijn, omkomen 
b(t t‛b Pi. verafschuwen 

hfLip:T tefillâ gebed, lofzang 
&pt tfś Q. grijpen, pakken 

hfmUr:T t
e
rûmâ heffing, hefoffer 

hf(:$iT/(a$"T tēša‛/tiš‛â negen 

 

Voor het gebruik:  
 

●   500 woorden lijkt niet veel; in ieder geval zijn het minder dan de 

meeste Hebreeuwse lesboeken of examenreglementen verwachten;  

maar 500 woorden zijn een woordenschat, die je je tijdens de studie 

eigen kan maken en die je kunt onderhouden, en waarop je kunt 

voortbouwen.  

- Om je te helpen en aan te moedigen tot dit aanleren en onderhouden 

van een basiswoordenschat is deze lijst gemaakt.  
 

●   De lijst is alfabetisch geordend. Het is aan te bevelen, aanvullend 

bepaalde woordgroepen als woordgroep bij elkaar te leren en te 

herhalen (bijv. de persoonlijke voornaamwoorden (pronomia 

personalia) of de telwoorden (cardinalia)) en naar woordfamilies te 

kijken. (Woordfamilies kun je vinden door naar de stam te kijken, 

rekening houdend met de regel dat de stam vaak door een m resp. door 

een t voorafgegaan wordt. Op deze manier kun je ook de 

woordfamilies uit de leerboeken en woordenlijsten aanvullen.) 
 

●   Ondanks meervoudige controle kunnen type- of converteerfouten 

zijn blijven staan. Raadpleeg in geval van twijfel een woordenboek, en 

als u een fout vindt, stuur mij dan alstublieft een E-mail (in Duits of 

Engels) (zie: www.kreuzer-siegfried.de).  

Hartelijk dank voor alle inmiddels ontvangen feedback. 

 

------------------ 

http://www.kreuzer-siegfried.de/

