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De Hebreusche grammatica ofte taal-konst.
Met verscheydene regulen dienstigh tot grondigh verstand 
des ouden ende nieuwen Testaments, ende verklaringe van 
vele duystere plaatsen. Alles tot dienste der leer-gierige Ne

derlanders in haar eygen tale gestelt.
Amsterdam, Hendrick Laurensz., 1627. in 8vo.

 
Sixtinus Amama (1593-1629), leerling van Johannes Drusius
Sr. en diens opvolger als professor voor Hebreeuws aan de
Friese universiteit te Franeker, heeft zich voor een grondige
kennis van "de Heylige Tale" bijzonder ingezet. Door zijn 
toedoen werd het Hebreeuws voor de proponenten theolo
gie zelfs verplicht gesteld. In 1625 publiceerde hij een He
breeuwse grammatica in het Latijn (gebaseerd op het werk 
van Petrus Martinius en Johannes Buxtorf Sr.),  waarop in 
1627 deze  "Hebreusche grammatica"  volgde,  de  eerste  in 
het Nederlands, "tot dienste der leer-gierige Nederlanders".
 

3b. Sixtinus Amama, Ebreusch woord-boek. 
Tot dienste der leergierighe Nederlanders in't Nederlandts 

ghestelt, om by de Ebreusche taal-konst te voeghen.
Amsterdam, Hendrick Laurensz./

 Franeker, Ulderick Balck,
1628. in 8vo.

Kort  na zijn  "Hebreusche grammatica"  verscheen in  1628 
Amama's "Ebreusche woord-boek", het eerste Hebreeuws-
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Nederlandse lexicon. Tezamen vormden beide boeken de 
sleutel tot een recht verstaan van de H. Schrift, resp. tot een 
zuivere en correcte vertaling daarvan. Als zodanig droegen 
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ze beide wezenlijk bij aan de voltooiing van de Statenverta
ling (1637).

 3c. Pag. 1 uit het "Ebreusch woord-boek".
Het geeft een eerste indruk niet alleen van de toenmalige
kennis van het Hebreeuws, maar ook van het gebruik der
Nederlandse taal.
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