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109

7 waš had l-weld ¾zin?

Oefening 23.d Vertaal de onderstaande zinnen in het Marokkaans.
1
2
3
4
5
6

Deze jongen is verdrietig maar dit meisje is blij.
Deze suiker is duur maar deze balpen is goedkoop.
Dit tapijt is klein maar deze tafel is groot.
Deze geit is ziek maar dit schaap is niet ziek.
Dit boek is open maar dit notitieboek is gesloten.
Deze stad is dichtbij maar dit land is ver weg.

Oefening 23.e Kies uit de drie woorden tussen haakjes één woord om in te vullen zodat
je complete zinnen krijgt.
Voorbeeld

(½ali, feÑ¾ana, le-kbir)

jij

had Ñ-ÑaÅel ________ mÑi¼.
had Ñ-ÑaÅel le-kbir mÑi¼.

1
2
3
4
5
6
7
8

had l-wad ¹-¹½iÑ ________.
had ________ Å-Ådid xawi.
had le-fraš le-kbir ________.
had l-¾ewli ________ kbir.
had ________ l-½alya mezyana.
had z-zit Ñ-Ñxi¹a ________.
had s-suq le-kbir ________.
had z-zenqa ________ mešduda.

(xawya, kbir, xawi)
(l-weld, ½«ÑÑaf, l-k«nnaš)
(l-mezyan, mezyan, ¹½iÑ)
(le-k¾el, bye¼, l-mešdud)
(Þ-Þumubil, hdiya, l-berrad)
(l-õeyyana, ½alya, ldida)
(¹½iÑa, l-mezyan, xawi)
(le-kbir, ¹-¹½iÑa, xawya°)

gegeven

° xawya is de vrouwelijke vorm van xawi.

Les 24

Het werkwoord ‘hebben’
In het Marokkaans bestaat er geen werkwoord dat ‘hebben’ in de zin van
‘bezitten’ betekent.
In het Marokkaans wordt ‘hebben’ uitgedrukt met het voorzetsel õend (bij)
gevolgd door een achtervoegsel voor de ‘bezittende persoon’.
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Eerder heb je al de achtervoegsels -ni, -ek, -u, -ha geleerd. Het
achtervoegsel voor ‘mij’ heeft twee vormen, één als het na een werkwoord
komt: -ni; en één na een voorzetsel: -i. De andere achtervoegsels hebben
maar één vorm.
PERSOONLIJK

ACHTERVOEGSEL

ACHTERVOEGSEL

lijdend voorwerp
-ni
-ek
-ek
-u
-ha

na voorzetsel
-i
-ek
-ek
-u
-ha

VOORNAAMWOORD

onderwerp
ana
nta
nti
huwa
hiya

Zinnen met ‘hebben’ zien er dan als volgt uit:
Hij, bij hem <is> een boek.
huwa, õend-u ktab.
Hij heeft een boek.
ana, õend-i gaÑÑu.
Ik heb een sigaret.
hiya, õend-ha škara.
Zij heeft een tas.
nta/nti, õend-ek ½«ÑÑaf.
Jij hebt een beker.
Je ziet dat de bezittende persoon tweemaal wordt genoemd:
een keer door middel van een 32 ________________ woord en eenmaal
(na õend) door middel van een 33 ________________.
Je kunt ook het persoonlijk voornaamwoord weglaten:
õend-u Þumubil Ådida.
õend-i ktab ax«Ñ.
Er zijn dus altijd twee mogelijkheden:
a ana, õend-i Þumubil Ådida.
a nta/nti, õend-ek fraš kbir.
a huwa, õend-u ¼aÑ mezyana.

b õend-i Þumubil Ådida.
b õend-ek fraš kbir.
b õend-u ¼aÑ mezyana.

Het verschil tussen de zinnen a en b van de bovenstaande voorbeeldparen
is dat in de eerste zin steeds het onderwerp 34 ________________.
Als je het voorzetsel õend gebruikt met de betekenis ‘hebben’, dan kan
õend alleen maar door een achtervoegsel worden gevolgd, en dus niet door
een zelfstandig naamwoord. Je kunt dus niet zeggen:
* õend Ñ-ÑaÅel ktab.
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Je moet dan zeggen:
Ñ-ÑaÅel, õend-u ktab.
l-bent, õend-ha škara Ådida.
l-weld, õend-u ktab mezyan.
In deze zinnen ligt er geen nadruk op de vooropgeplaatste woorden, want
op een andere manier kun je het niet zeggen.
Uiteraard kun je deze zinnen ook vragend maken met waš:
waš õend-ek fraš kbir?
waš õend-u ¼aÑ mezyana?
Het (bevestigende) antwoord kan dan luiden:
iyeh, õend-i fraš kbir.
iyeh, õend-u ¼aÑ mezyana.
Oefening 24.a Beantwoord de gestelde vragen bevestigend. Gaat de vraag over jou (in de
2e persoon), antwoord dan in de eerste persoon (ik, õend-i). Gaat de vraag
over ‘hem/haar’, antwoord dan ook in de derde persoon (hij/zij,
õend-u/õend-ha).
Voorbeeld
gegeven
jij
gegeven
jij

waš õend-ek bit mezyan?
iyeh, õend-i bit mezyan.
waš õend-u ktab Ådid?
iyeh, õend-u ktab Ådid.
1
2
3

 Oefening 24.b

waš õend-ek stilu xawi?
waš õend-u ¾maÑ kbir?
waš õend-u bit xawi?

4
5
6

waš õend-ek ¾anut ¹½iÑ?
waš õend-u meõza mÑi¼a?
waš õend-ek l¾em ldid?

Vraag of de gegeven persoon de gegeven zaak bezit. Gebruik in de vraag
alleen het achtervoegsel en niet het persoonlijk voornaamwoord.

Voorbeeld
gegeven
jij

huwa, Þumubil
waš õend-u Þumubil?
1
2
3
4

ana, kelb
nti, weld
hiya, škara
nta, x«bz

5
6
7
8

ana, qehwa
huwa, kas
hiya, stilu
nta, bent
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Oefening 24.c De onderstaande zinnen zijn onjuist. Dit blijkt uit het sterretje dat ervoor
staat. Verbeter ze tot correcte zinnen.
Voorbeeld
gegeven
correct

1
2
3
4
5

Les 25

* waš õend Ñ-ÑaÅel ktab mezyan?
Ñ-ÑaÅel, waš õend-u ktab mezyan?
* waš õend l-qa¼i ¼aÑ kbira?
* õend Ñ-ÑaÅel magana qdima.
* waš õend l-bent škara xawya?
* õend l-weld ¾lib ldid.
* õend le-mÑa ÑaÅel feÑ¾an.

Ontkennen van zinnen met het werkwoord ‘hebben’
Het voorzetsel õend in de betekenis van ‘hebben’ lijkt op een werkwoord
want je ontkent het door ma-...-š eromheen te plaatsen, net als bij het
ontkennen van het werkwoord ‘zien’:
ma-õend-i-š magana.
nta, ma-õend-ek-š Þumubil.
l-weld, ma-õend-u-š gaÑÑu.
le-mÑa, ma-õend-ha-š škara.

________________
36 ________________
37 ________________
38 ________________
35

Dit is dus anders dan de ontkenning van een zinsdeel na een voorzetsel
zoals f- (zie les 13). Als je dat wilt ontkennen, gebruik je de ontkenning
ma-ši en die plaats je niet om het zinsdeel met f- heen, maar direct na het
onderwerp en voor f-.
l-weld fe-l-bit.
l-weld ma-ši fe-l-bit.
l-qehwa fe-l-kas. l-qehwa ma-ši fe-l-kas.

Les 25 —Ontkennen van zinnen met het werkwoord ‘hebben’

 Oefening 25.a
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Stel dat de dingen die hieronder staan afgebeeld de enige dingen zijn die
je bezit. Geef nu antwoord op de vragen.

Voorbeeld
gegeven
aanwijzing
jij

waš õend-ek kelb?
Een hond staat niet bij je bezittingen.
la, ma-õend-i-š l-kelb.
1
2
3
4

 Oefening 25.b

waš õend-ek Åellaba?
waš õend-ek Þebla?
waš õend-ek berrad?
waš õend-ek Þumubil?

5
6
7
8

waš õend-ek škara?
waš õend-ek sarut?
waš õend-ek kaÑ?
waš õend-ek k«rsi?

Vraag drie keer aan Ahmed en drie keer aan Aïcha of zij de afgebeelde
zaken bezitten. Vervolgens kun je zelf ontkennend antwoorden. Plaats in
het antwoord de zaak voorop.

Voorbeeld

gegeven
jij, vraag
jij, antwoord

1

a õayša, waš õend-ek sarut?
la, sarut ma-õend-i-š.

a ________, waš õend-ek ________?
la, ________ ma-õend-i-š.

2

a ________, waš ________?
la, ________ ma-________.
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3

a ______, ______?
5

la, ________.

________?

________.

4

a ________?

la, ________.
6

________?

________.
Oefening 25.c Maak zinnen waarin je stelt dat de gegeven persoon de eerste afgebeelde
zaak wel bezit en de tweede, doorgekruiste, zaak niet.
Voorbeeld

gegeven
jij

ana
ana, õend-i Þumubil walakin l-kaÑ ma-õend-i-š.

1

huwa

2 nta

4 ana

5 nti

6 huwa
3 hiya

