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Afspraken over grammaticale determinering en verklaring 

  woordsoort determinering  verklaring 

θύρας subst. van ἡ θύρα, -ας gen. enk. welke functie en rol*? 

ἀγαθή adj. van ἀγαθός,η,ον nom. v. enk. bijvoeglijk bij welk woord? 

λύω ww.: pv./inf. van λύειν A. ind. pres. 1enk. 
waarom die wijze? + waarom die 
tijds- en/of aspectwaarde? 

λύων ww.: participium van λύειν 
A. part. pres.  
nom. m. enk. 

- als bijvoeglijk: bij welk woord? 
- als zelfstandig: functie & rol? 

ἥδε vnw. van ὅδε (deze) nom. v. enk. 
- als bijvoeglijk: bij welk woord? 
- als zelfstandig: functie & rol? 

ὅν betr. vnw. van ὅς (…, die) acc. m. enk. 
welk antecedent + welke functie & 
rol in de betr. bijzin? 

 Bij een BVB hoef je de rol niet te vermelden; vermeld bij vz. + acc./gen./dat.:  
‘BWB ingeleid door vz.’  
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Ten geleide 
 
 
Deze Griekse grammatica is een strikte basisgrammatica: opgenomen is slechts de door 
het VVKSO-leerplan voorgeschreven selectie. Dit boek is vanaf het eerste leerjaar van de 
tweede graad een onmisbaar werkinstrument in aansluiting bij de handboekenreeks Tha-
lassa. 
 
Leerstof die buiten dit aanbod valt, wordt in de handboeken van de Thalassa-reeks ad hoc 
verklaard. 
 
De informatie bij het lidwoord in het deel van de morfologie loopt vooruit op en overlapt 
met de behandeling van het lidwoord in de syntaxis, maar is toch opgenomen met het oog 
op de herhaling van de vormleer in het eerste leerjaar van de tweede graad. Voor een sys-
tematischer behandeling in het tweede leerjaar van de tweede graad kan men dan in de 
syntaxis terecht. 
 
Wat betreft tijdswaarde: relatieve tijdswaarde is het Grieks eigenlijk vreemd; toch pakken 
we daarmee uit bij optatief, infinitief (en participium) vanuit praktische overwegingen. De 
regel van behoud van de tijdswaarde van de directe rede is didactisch minder werkbaar en 
in de praktijk leidt het uitgaan van gelijktijdigheid, voortijdigheid en natijdigheid tot het-
zelfde vertaalresultaat. 
Om de opgave van stammen in het vocabularium te ontlasten is ττ als gutturaal verrekend, 
πτ als labiaal, ζ als dentaal. Eveneens omwille van didactische overwegingen is de behan-
deling van het aspect van de aoriststam (feitaspect) slechts tot de krachtlijn beperkt: feit-
aspect staat, in tegenstelling tot duuraspect, voor 'zonder speciale markering'. De (enkele) 
opmerkelijke gevallen van inchoatieve aoristen of van incalculering van het slagen van de 
handeling kunnen beter ad hoc bij de teksten worden aangestipt. De regels van tijds- en 
aspectwaarde zijn zo al complex genoeg. 
 
In deze basisgrammatica is een beperkte lijst van stamtijden opgenomen, met de stamtij-
den van λύειν voorop: kennis van de stamtijden van dit regelmatige model versterkt het 
zicht op de onderscheiden tijdstammen. Ook vindt u aparte lijstjes van asigmatische en 
athematische aoristen, contracte en athetatische futura, afwijkende perfecta en deponente 
vormen. Afwijkende verbaalstammen van werkwoorden die niet in de stamtijdenlijst zijn 
opgenomen, staan in Thalassa Basisvocabularium bij het paspoort van het werkwoord 
vermeld. Dit levert vagere informatie dan de opgave van vormen in de stamtijdenlijst, 
maar iets minder geheugenwerk. 



 
De auteurs houden zich graag ter beschikking van collega's voor verdere informatie. 
Alle suggesties die de kwaliteit van het handboek kunnen verbeteren zijn welkom. 
 
E-mailadres waarop we bereikbaar zijn: thalassa.leerboek@skynet.be. 
 
 
De auteurs 
Bart Bernaert, Dominiek De Queecker, Koen Lembrechts, Erwin Steyaert, Koen  
Vandendriessche. 
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DEEL 1 
 

MORFOLOGIE 

0. Alfabet, leestekens en woordsoorten 
1. Het bepaald lidwoord 
2. Het naamwoord 
 2.1 samenvatting 
 2.2 de eerste klasse: substantieven 
 2.3 de eerste klasse: adjectieven 
 2.4 de tweede klasse: substantieven 
 2.5 de tweede klasse: adjectieven 
 2.6 de gemengde klasse: adjectieven 
 2.7 de trappen van vergelijking van adjectieven  
3. Het voornaamwoord 
 3.1 persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 
 3.2 vragende, aanwijzende, betrekkelijke en onbepaalde voornaamwoorden 
4. Het bijwoord 
 4.1 bijwoorden afgeleid van adjectieven 
 4.2 correlatieve bijwoorden 
5. Het telwoord 
6. Partikels 
7. Het werkwoord 
 7.1 indeling 
 7.2 inleidende begrippen 
 7.3 vervoegingsmodellen 
 7.4 vorming van de afzonderlijke tijden 
 7.5 stamtijdenlijst 
 7.6 strategie om snel werkwoordsvormen te herkennen 
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Overzicht van het alfabet 

 

 

kleine letter   grote letter  naam   tradionele   wetenschappelijke 

           uitspraak   uitspraak 

 α    A   alfa   a of aa   a of aa 

 β    Β   bèta   b    b 

 γ    Γ   gamma  g (Frans: garçon)  g (Frans: garçon) 

 δ    Δ   delta   d    d 

 ε    Ε   epsilon  e    e (Frans: nez) 

 ζ    Ζ   zdèta/dzèta  zd of dz   zd 

 η    Η   èta   ê (Frans: tête)  ê (Frans: mêre) 

 θ    Θ   thèta   th    th 

 ι    Ι   jota   ie of j    ie of j 

 κ    Κ   kappa   k    k 

 λ    Λ   lambda  l    l 

 μ    Μ   mu   m    m 

 ν    Ν   nu   n    n 

 ξ    Ξ   ksi   ks    ks 

 ο    Ο   omikron  o    o (Frans: mot) 

 π    Π   pi   p    p 

 ρ    Ρ   rho   r    r 

 σ, ς eind van een woord Σ   sigma   s    s 

 τ    Τ   tau   t    t 

 υ    Υ   upsilon  uu    u (Frans: Russe) 

 φ    Φ   phi   ph of f    ph 

 χ    Χ   chi   kh of ch   kh 

 ψ    Ψ   psi   ps    ps 

 ω    Ω   omega  oo    o (Frans: mort) 

 

 

Opmerkingen 

 

1 Over de tweeklanken 

 

Als een jota met een lange klinker (de alfa, èta, omega) een tweeklank vormt, dan schrijft men de jota in het klein on-

der de lange klinker: ᾳ, ῃ, ῳ. 

 

We spreken dan over een jota subscriptum. Een dergelijke jota spreken we uit alsof hij na de lange klinker zou ge-

schreven zijn. 

De upsilon in tweeklanken moet je steeds als “w” uitspreken, uitgezonderd in -ου- dat we als “oe” uitspreken. 

 

 

2 Over de uitspraak van de gamma 

 

γγ spreken we uit: “ng” bv. ἄγγελος  = bode 

γκ spreken we uit: “nk” bv. ἐγκλίνειν  = ombuigen 

γξ spreken we uit “nks” bv. φάλαγξ  = slaglinie 

γχ spreken we uit: “nch” bv. ἐγχεῖν  = ingieten 

0. ALFABET, LEESTEKENS EN WOORDSOORTEN 

0.1 Het alfabet 
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3 Over de spiritus 

 

♦ Naast de 24 letters van het Griekse alfabet moet je ook nog twee tekens kennen, die altijd gebruikt worden wan-

neer een woord met een klinker of tweeklank begint. 

♦ Is die klinker of tweeklank aangeblazen (“h-”) dan schrijven we boven de klinker of de tweede letter van de twee-

klank het tekentje   ̔. We noemen dit een spiritus asper. Eigenlijk vervangt dit teken onze h bij het begin van een 

woord. 

♦ Is de klinker of tweeklank niet aangeblazen, dan schrijven we boven de klinker of de tweede letter van de twee-

klank het omgekeerde teken: ’. We spreken dan van een spiritus lenis. Deze spiritus verandert de uitspraak niet. 

♦ Ook op de beginmedeklinker rho zetten de Grieken altijd een spiritus asper. 

 bv. ῥοδόδενδρον. Deze spiritus asper verandert niets aan de uitspraak van de ρ-. 

♦ Bij een tweeklank aan het begin van een woord staat de spiritus op de tweede letter van die tweeklank, bv. 

Εὐρώπη. 

♦ Wanneer de spiritus bij een klinker staat die als hoofdletter gebruikt wordt, zet men de spiritus vóór die hoofdlet-

ter, bv. Ἔρις.    

 

4 Over de accenttekens 

 

Een accentteken duidt de beklemtoonde lettergreep in een woord aan. In het Grieks wordt het woordaccent aange-

duid met drie verschillende accenttekens:   ́ (acutus),   ̀  (gravis), en   ̃ (circumflexus). 

De lettergreep waarop een dergelijk teken staat, beklemtonen we. Probeer die klemtoon te respecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt en komma worden in het Grieks gebruikt zoals in het Nederlands. 

Een punt boven de regel (·) heeft de waarde van onze kommapunt of dubbelpunt. 

Een kommapunt beantwoordt aan ons vraagteken. 

 

 

 

 

 

 

 

veranderlijke woorden 

 naamwoorden 

  substantieven of zelfstandige naamwoorden  bv. ἡ θάλαττα, de zee 

  adjectieven of bijvoeglijke naamwoorden  bv. ἀγαθός, goed 

  voornaamwoorden      bv. σύ, jij 

  sommige telwoorden     bv. εἷς, één 

 werkwoorden       bv. λύειν, losmaken 

 

onveranderlijke woorden 

 sommige telwoorden      bv. εἴκοσι, twintig 

 bijwoorden, partikels en voegwoorden    bv. ἀεί, altijd 

           οὐ,  niet 

           ἀλλά, maar 

 tussenwerpsels       bv. εὐοῖ, hoera 

 voorzetsels        bv. ἀπό, vanaf 

0.2 Leestekens 

0.3 Woordsoorten 
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Enkele opmerkingen over het gebruik van het bepaald lidwoord 

 

1. Soms heeft dit lidwoord de waarde van een reflexief bezittelijk voornaamwoord, als uit de context de betekenis 

voldoende blijkt. 

 Bv.  Ἕκαστος θαυμάζει τὰ τέκνα. 

   Ieder bewondert zijn (eigen) kinderen. 

 

2. Nadrukkelijker dan τὰ μέγιστα δῶρα is: τὰ δῶρα τὰ μέγιστα. 

 

3. Het lidwoord kan een adjectief of participium substantiveren. 

 Bv.  ὁ κακός  : de slechterik 

   οἱ λέγοντες  : zij die spreken, de sprekers 

 

4. Het lidwoord kan ook een bijwoord substantiveren, of een voorzetseluitdrukking, of een infinitief. 

 Bv.  τὸ νῦν   : de tegenwoordige tijd 

   τὰ ἐν τῇ μάχῃ : de gebeurtenissen in de strijd 

   τὸ βλέπειν  : het kijken 

 

5. Dikwijls komt de bijvoeglijke bepaling tussen het lidwoord en zijn substantief te staan. 

 Bv.  οἱ τῶν Ἀθηναίων ἄγγελοι  : de gezanten van de Atheners 

 

6. Het ND-gezegde heeft doorgaans geen lidwoord. 

 Bv.  Ἡ νίκη τελευτὴ τοῦ πολέμου ἐστίν. : De overwinning is het einde van de oorlog. 

 

7. Ook bij de bepaling van gesteldheid blijft het lidwoord achterwege. 

 Bv.  Νομίζομεν τὴν ἀπιστίαν ῥίζαν τῆς ἔχθρας.  

   Wij beschouwen de ontrouw als de wortel van de vijandschap. 

 

8. Oorspronkelijk was het bepaald lidwoord een aanwijzend voornaamwoord. Die aanwijzende betekenis is nog be-

houden in de volgende combinaties: 

 - ὁ δέ ...   = deze (nu, echter) .. 

 - ὁ μὲν ... ὁ δέ ...  = de ene .. de andere .. 

 De naamval van dit zelfstandig gebruikt lidwoord wordt bepaald door de functie ervan in de zin. 

 

9. Een substantief in combinatie met een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord heeft een lidwoord waar we dit 

vanuit het Nederlands niet verwachten. 

 Bv.  ὁ σὸς πατήρ   : jouw vader 

   ὅδε ὁ ἄνθρωπος  : deze mens 

 

10. Ook eigennamen kunnen een lidwoord krijgen als het een bekende of al genoemde naam is. 

 Bv.  (ἡ) Σπάρτη: Sparta  (ὁ) Ζεύς: Zeus (ὁ) Κῦρος: Cyrus 

1. HET BEPAALD LIDWOORD 

 enk.    mv.   

 m. v. o.  m. v. o. 

N. ὁ ἡ τό  οἱ αἱ τά 

A. τόν τήν τό  τούς τάς τά 

G. τοῦ τῆς τοῦ  τῶν τῶν τῶν 

D. τῷ τῇ τῷ  τοῖς ταῖς τοῖς 
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2. HET NAAMWOORD 

2.1 Samenvatting 

        

     -η -α 
(stam op –ι-ε-ρ) 

-α/-η 

 πολίτ ης αι 
 ην αι 
 ου ων 
 ῃ αις 

   τιμ η/ αι 
 ην ας 
 ης ων 
 ῃ αις 

  
 

 
θάλαττ α αι 
 αν ας 

      θύρ α αι 
 αν ας 
 ας ων 
 ᾳ αις 

 ης ων 
 ῃ αις 
  

  

        

 δοῦλ ος οι 
 ον ους 
 ου ων 
 ῳ οις 

≈ ὁδός δῶρον  α 
   ον α 
 ου ων 
 ῳ οις 

ἄδικος-ος-ον ἀγαθός-η-ον 
πολύς-πολλή-
πολύ 
μέγας-μεγάλη-
μέγα 

νέος-α-ον  

        

        

        

 ῥήτωρ ορ-ες 
 ορ-α ας
 ορ-ος ων
 ορ-ι σι(ν) 

≈ ἐλπίς σῶμα τ-α 
σῶμα τ-α 
 τ-ος τ-ων
 τ-ι σι(ν) 

ἄφρων-ων-ον    

 tweestammige substantieven      

   ἱππεύς εις 
 εα εας
 εως εων 
 ει ευσι(ν) 

πόλις εις 
 ιν εις 
 εως εων 
 ει εσι(ν) 

     

         contracte substantieven      

 Σωκράτης 
 η 
 ους 
 ει 

 ἄνθος η 
 ος η 
 ους ων 
 ει εσι(ν) 

 
ἀληθής-ης-ες 

   

 mann. vrouw. onz. m. = v.    

grijs gedeelte = adjectieven 

KLASSE 2 

KLASSE 1 

GEMENGDE 

KLASSE 

alle participia op 
-ων, -ας, -εις,  
-ους, -υς. 
ook πᾶς,πᾶσα,πᾶν 
en εἷς-μία-ἕν 

GEMENGDE 
KLASSE 
 
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ 
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2.2 De eerste klasse: substantieven 

vrouwelijk 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἡ τιμή 
τὴν τιμήν 
τῆς τιμῆς 
τῇ τιμῇ 

αἱ τιμαί 
τὰς τιμάς 
τῶν τιμῶν 
ταῖς τιμαῖς 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἡ θύρα 
τὴν θύραν 
τῆς θύρας 
τῇ θύρᾳ 

αἱ θύραι 
τὰς θύρας 
τῶν θυρῶν 
ταῖς θύραις 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἡ θάλαττα 
τὴν θάλατταν 
τῆς θαλάττης 
τῇ θαλάττῃ 

αἱ θάλλαται 
τὰς θαλάττας 
τῶν θαλαττῶν 
ταῖς θαλάτταις 

In tabellen wordt de vocatief 
enkel vermeld als hij niet ge-
lijk is aan de nominatief. 

Θύρα (met stam op ι, ε of ρ) heeft dezelfde uitgangen als τιμή, maar –α in de plaats van –η in het vrouwelijk  enkel-
voud. 
Het enkelvoud van θάλαττα is een mengvorm van beide: 
nom. en acc. gaan mee met θύρα, gen. en dat. sluiten aan bij τιμή. 

mannelijk 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 
voc. 

ὁ πολίτης 
τὸν πολίτην 
τοῦ πολίτου 
τῷ πολίτῃ 
ὦ πολῖτα 

οἱ πολῖται 
τοὺς πολίτας 
τῶν πολιτῶν 
τοῖς πολίταις 

mannelijk 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 
voc. 

ὁ δοῦλος 
τὸν δοῦλον 
τοῦ δούλου 
τῷ δούλῳ 
ὦ δοῦλε 

οἱ δοῦλοι 
τοὺς δούλους 
τῶν δούλων 
τοῖς δούλοις 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

τὸ δῶρον 
τὸ δῶρον 
τοὺ δώρου 
τῷ δώρῳ 
 

τὰ δῶρα 
τὰ δῶρα 
τῶν δώρων 
τοῖς δώροις 

onzijdig 

Opmerking: 
Een klein aantal substantieven die δοῦλος volgen zijn vrouwelijk. 
bv. ἡ ὁδός 
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2.3 De eerste klasse: adjectieven 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν  ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά 

acc. ἀγαθόν ἀγαθήν ἀγαθόν  ἀγαθούς ἀγαθάς ἀγαθά 

gen. ἀγαθοῦ ἀγαθῆς ἀγαθοῦ  ἀγαθῶν ἀγαθῶν ἀγαθῶν 

dat. ἀγαθῷ ἀγαθῇ ἀγαθῷ  ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς ἀγαθοῖς 

voc. ἀγαθέ       

Het model ἀγαθός 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. νέος νέα νέον  νέοι νέαι νέα 

acc. νέον νέαν νέον  νέους νέας νέα 

gen. νέου νέας νέου  νέων νέων νέων 

dat. νέῳ νέᾳ νέῳ  νέοις νέαις νέοις 

voc. νέε       

Het model νέος 

Νέος (met stam op ι, ε of ρ) wordt verbogen zoals ἀγαθός, maar heeft in het vrouwelijk 
enkelvoud –α in plaats van –η. 

Opmerkingen 

 Een aantal adjectieven, vooral samengestelde, volgen wel ἀγαθός, maar hebben geen aparte uitgangen in het 

vrouwelijk. Hun “model” is ἄδικος, -ος, -ον. 

 

 Πολύς (stam: πολλ-) en μέγας (stam: μεγαλ-) volgen de verbuiging van ἀγαθός. Afwijkende vormen zijn: 

 - de nom. m. enk. (πολύς en μέγας)  cf. paspoort 

 - de acc. m. enk. (πολύν en μέγαν)  

 - nom./acc. o. enk. (πολύ en μέγα)  cf. paspoort 
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nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ὁ ῥήτωρ 
τὸν ῥήτορ-α 
τοῦ ῥήτορ-ος 
τῷ ῥήτορ-ι 

oἱ ῥήτορ-ες 
τοὺς ῥήτορ-ας 
τῶν ῥητόρ-ων 
τοῖς ῥήτορ-σι(ν) 

2.4 De tweede klasse: substantieven 

De basismodellen 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

τὸ σῶμα 
τὸ σῶμα 
τοῦ σώματ-ος 
τῷ σώματ-ι 

τὰ σώματα 
τὰ σώματα 
τῶν σωμάτ-ων 
τοῖς σώμα-σι(ν) 

De nom. enk. van de mannelijke en vrouwelijke substantieven wordt gevormd door: 

- ofwel toevoeging van –σ- bij de stam  zoals bij ἐλπιδ-ς 

- ofwel verlenging van de stamklinker  zoals bij ῥήτωρ (stam: ῥητορ-) 

De nom. enkelvoud van onzijdige woorden van de tweede klasse bestaat uit de zuivere stam. 

 

De datief mv. vraagt bijzondere aandacht: 

contracties:  β/π/φ    + σι  ψι  bv.: ὁ Ἄραψ, Ἄραβος   Ἄραψι 

   γ/κ/χ    + σι  ξι  bv.: ἡ γυνή, γυναικός   γυναιξί 

   ν/δ/τ/θ   + σι  σι  bv.: ὁ φυγάς, φυγάδος   φυγάσι 

   αντ/εντ/οντ/υντ + σι  ασι/εισι/ουσι/υσι 

    = verlenging van de klinker na wegvallen van -ντ- voor -σ- 

          bv.: ὁ ἄρχων, ἄρχοντος  ἄρχουσι 

 

De tweestammige substantieven 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ὁ ἱππεύς 
τὸν ἱππέα 
τοῦ ἱππέως 
τῷ ἱππεῖ 

οἱ ἱππεῖς 
τοὺς ἱππέας 
τῶν ἱππέων 
τοῖς ἱππεῦσι(ν) 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἡ πόλις 
τὴν πόλιν 
τῆς πόλεως 
τῇ πόλει 

αἱ πόλεις 
τὰς πόλεις 
τῶν πόλεων 
ταῖς πολέσι(ν) 

De tweestammige substantieven kennen een stamverandering: stam ἱππευ- naast ἱππε-, stam πολι- naast πολε-. 

Daarnaast komen enkele contracties voor. 

De nom. enk. wordt gevormd door toevoeging van –σ- bij de stam: ἱππευ-ς, πολι-ς. 

De contracte substantieven 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 
voc. 

ὁ Σωκράτης 
τὸν Σωκράτη < Σωκρατεσ-α 

τοῦ Σωκράτους < Σωκρατεσ-ος 

τῷ Σωκράτει < Σωκρατεσ-ι 

ὦ Σώκρατες 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

τὸ ἄνθος 
τὸ ἄνθος 
τοῦ ἄνθους < ανθεσ-ος 

τῷ ἄνθει < ἀνθεσ-ι 

τὰ ἄνθη < ἀνθεσ-α 

τὰ ἄνθη < ἀνθεσ-α 

τῶν ἀνθῶν < ἀνθεσ-ων 

τοῖς ἄνθεσι(ν) < ἀνθεσ-σι(ν) 

De meeste vormen zijn bij deze modellen het resultaat van een contractie na wegvallen van de -σ- van de stam. 

Daarnaast komt hier ook een stamverandering voor: stam ἀνθοσ- naast ἀνθεσ-. 

De stam van Σωκράτης is Σωκρατεσ-. De nom. enk. wordt gevormd door verlenging van de stamklinker. Σωκράτης is 

een model voor veel eigennamen op –ης, maar geen leerplanmodel. 
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2.5 De tweede klasse: adjectieven 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ἄφρων   = ἄφρων ἄφρον  ἄφρονες   = ἄφρονες ἄφρονα 

acc. ἄφρονα  = ἄφρονα αφρον  ἄφρονας   = ἄφρονας ἄφρονα 

gen. ἄφρονος = ἄφρονος = ἄφρονος  ἀφρόνων  = ἀφρόνων  = ἀφρόνων 

dat. ἄφρονι   = ἄφρονι   = ἄφρονι  ἄφροσι(ν) =    ἄφροσι(ν) = ἄφροσι(ν) 

voc. ἄφρον    = ἄφρον    = ἄφρον     

Het basismodel 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ἀληθής      = ἀληθής ἀληθές  ἀληθεῖς       = ἀληθεῖς ἀληθῆ 

acc. ἀληθῆ       = ἀληθῆ ἀληθές  ἀληθεῖς       = ἀληθεῖς ἀληθῆ 

gen. ἀληθοῦς   = ἀληθοῦς   = ἀληθοῦς  ἀληθῶν       = ἀληθῶν        = ἀληθῶν 

dat. ἀληθεῖ      = ἀληθεῖ      = ἀληθεῖ  ἀληθέσιν     = ἀληθέσιν      = ἀληθέσιν 

voc. ἀληθές     = ἀληθές     = ἀληθές     

De contracte adjectieven 

De nom. m./v. enk. van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door verlenging van de stamklinker. 

De nom. o. enk.van ἄφρων en van ἀληθής wordt gevormd door de zuivere stam. 
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2.6 De gemengde klasse: adjectieven 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. λύων λύουσα λῦον  λύοντες λύουσαι λύοντα 

acc. λύοντα λύουσαν λῦον  λύοντας λυούσας λύοντα 

gen. λύοντος λυούσης λύοντος  λυόντων λυουσῶν λυόντων 

dat. λύοντι λυούσῃ λύοντι  λύουσι(ν) λυούσαις λύουσι(ν) 

Het actieve participium presens 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. πᾶς πᾶσα πᾶν  πάντες πᾶσαι πάντα 

acc. πάντα πᾶσαν πᾶν  πάντας πάσας πάντα 

gen. παντός πάσης παντός  πάντων πασῶν πάντων 

dat. παντί πάσῃ παντί  πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν) 

Πᾶς en zijn samenstellingen 

De nom./acc. o. enk. wordt gevormd door de zuivere stam: λυοντ- (eind-τ valt weg). 

De nom. m. enk. wordt gevormd door verlenging van de stamklinker (eind-τ valt weg). 

De nom. v. enk. komt van λυοντ-σα: stam + σα (-ντ- valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). 

De dat. m./o. mv. komt van λυοντ-σι: stam + σι (-ντ- valt uit voor -σ-, verlenging tot -ου-). 

 m. v. o.   m. v. o. 

nom. εἷς μία ἕν  nom. οὐδείς οὐδεμία οὐδέν 

acc. ἕνα μίαν ἕν  acc. οὐδένα οὐδεμίαν οὐδέν 

gen. ἑνός μιᾶς ἑνός  gen. οὐδενός οὐδεμιᾶς οὐδενός 

dat. ἑνί μιᾷ ἑνί  dat. οὐδενί οὐδεμιᾷ οὐδενί 

Het telwoord εἷς en zijn samenstelling οὐδείς 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ  ἡδεῖς ἡδεῖαι ἡδέα 

acc. ἡδύν ἡδεῖαν ἡδύ  ἡδεῖς ἡδείας ἡδέα 

gen. ἡδέος ἡδείας ἡδέος  ἡδέων ἡδειῶν ἡδέων 

dat. ἡδεῖ ἡδείᾳ ἡδεῖ  ἡδέσι(ν) ἡδείαις ἡδέσι(ν) 

Het model ἡδύς 
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2.7. De trappen van vergelijking van adjectieven 

STELLENDE TRAP COMPARATIEF SUPERLATIEF 

   

 stam van adjectief stam van adjectief 

adjectief zoals 
in de woordenlijst 

(eventueel gewijzigd) 
+ -τερος, -α, -ον 

(eventueel gewijzigd) 
+ -τατος, -η, ον 

 verbogen zoals νέος, -α, -ον 
 

verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον 

bv. μικρός 
 ἄξιος 
 εὐδαίμων 
 ἀληθής 
 βαρύς 
  

μικρότερος 
ἀξιώτερος 
εὐδαιμονέστερος 
ἀληθέστερος 
βαρύτερος 

μικρότατος 
ἀξιώτατος 
εὐδαιμονέστατος 
ἀληθέστατος 
βαρύτατος 

 onregelmatige comparatief 
op -(ι)ων, -(ι)ων, -(ι)ον 

onregelmatige superlatief 
op –ιστος, -η, -ον 

 verbogen zoals ἄφρων, -ων, -ον verbogen zoals ἀγαθός, -η, -ον 

o.a. ἀγαθός 
 
 
 κακός 
 
 καλός 
 μέγας 
 ὀλίγος 
 πολύς 

ἀμείνων 
βελτίων 
κρείττων 
κακίων 
ἥττων 
καλλίων 
μείζων 
ἐλάττων 
πλείων 

ἄριστος 
βέλτιστος 
κράτιστος 
κάκιστος 
ἥκιστος 
κάλλιστος 
μέγιστος 
ἐλάχιστος 
πλεῖστος 

Vorming 

Betekenis en gebruik 

a) De comparatief wordt ofwel weergegeven met 

 ...-er dan ... (in een vergelijking), ofwel met 

 nogal ..., al te ..., vrij ... . 

 Wanneer de comparatief in een vergelijking gebruikt wordt, sluit een voorwerp van vergelijking aan bij die 

comparatief (functie: voorwerp, rol: vergelijking). Dat voorwerp van vergelijking wordt in het Grieks als volgt 

geconstrueerd:  

 -  ofwel ἤ + zelfde naamval als eerste lid van de vergelijking; 

   bv. κρείττονές εἰσιν ἤ οἱ πολέμιοι.  Ze zijn sterker dan de vijand. 

 -  ofwel zonder ἤ, in de genitief. 

   bv. κρείττονές εἰσιν τῶν πολεμίων.  Ze zijn sterker dan de vijand. 

 

b) De weergave van de superlatief verschilt naargelang er een lidwoord bij staat of niet: 

 - met lidwoord: de/het ...-ste; 

  in dat geval staat er ook dikwijls een genitief met de functie van BVB en de rol ‘geheel’. 

   bv. ὁ μικρότατός ἐστι τῶν πολεμίων. Hij is de kleinste van de vijanden. 

 - zonder lidwoord: zeer ... 

   bv. μικρότατός ἐστιν    Hij is zeer klein. 
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3. HET VOORNAAMWOORD 

3.1 Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

3.1.1 Het niet-reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) 

enk. 1ste pers.  2de pers.  3de pers. 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἐγώ 
(ἐ)μέ 
(ἐ)μοῦ 
(ἐ)μοί 

ik 
me, mij 

 σύ 
σέ 
σοῦ 
σοί 

jij 
je, jou 

 - 
αὐτόν,-ήν,-ό 
αὐτοῦ,-ῆς,-οῦ 
αὐτῷ,-ῇ,-ῷ 

hij, zij, het 
hem, haar, het 

mv. 1ste pers.  2de pers.  3de pers. 

nom. 
acc. 
gen. 
dat. 

ἡμεῖς 
ἡμᾶς 
ἡμῶν 
ἡμῖν 

wij 
ons 

 ὑμεῖς 
ὑμᾶς 
ὑμῶν 
ὑμῖν 

jullie 
jullie 

 - 
αὐτούς,-άς,-ά 
αὐτῶν,-ῶν,-ῶν 
αὐτοῖς,-αῖς,-οῖς 

zij, ze 
hen, ze 

In de nominatief wordt het persoonlijk voornaamwoord alleen gebruikt in geval van nadruk. 

Om met nadruk het onderwerp in de derde persoon te vermelden (bv. dié daar, niet ik...), doet het Grieks een beroep 

op een aanwijzend voornaamwoord, omdat αὐτός in de nominatief niet gebruikt wordt als persoonlijk voornaam-

woord. 

De lange vormen van 1enk. en de vormen mét accent van 2 enk. worden enkel gebruikt om nadruk te leggen. 

3.1.2 Het reflexieve persoonlijke voornaamwoord (= zelfstandig) 

enk. 1ste p.  2de p.  3de p. 

 
acc. 
gen. 
dat. 

me(zelf) 
ἐμαυτόν,-ήν 
ἐμαυτοῦ,-ῆς 
ἐμαυτῷ, -ῇ 

 je(zelf) 
σ(ε)αυτόν,-ην 
σ(ε)αυτοῦ,-ῆς 
σ(ε)αυτῷ,-ῇ 

 zich(zelf) 
ἑαυτόν,-ήν of αὑτόν,-ήν 
ἑαυτοῦ,-ῆς of αὑτοῦ,-ῆς 
ἑαυτῷ,-ῇ of αὑτῷ, -ῇ 

mv. 1ste p.  2de p.  3de p. 

 
acc. 
gen. 
dat. 

ons(zelf) 
ἡμᾶς αὐτούς,-άς 
ἡμῶν αὐτῶν 
ἡμῖν αὐτοῖς,-αῖς 

 jullie (zelf) 
ὑμᾶς αὐτούς,-άς 
ὑμῶν αὐτῶν 
ὑμῖν αὐτοῖς,-αῖς 

 zich(zelf) 
ἑαυτούς,-άς of αὑτούς,-άς 
ἑαυτῶν of αὑτῶν 
ἑαυτοῖς,αῖς of αὑτοῖς,αῖς 

3.1.3 Het bezittelijke voornaamwoord (= bijvoeglijk) 

ἐμός,-ή,-όν  = mijn    ἡμέτερος,-α,-ον  = onze, ons 

σός,-ή,-όν  = jouw   ὑμέτερος,-α,-ον  = jullie, uw 

3.1.4 Het gebruik van αὐτός 

na lidwoord:  “dezelfde, hetzelfde” bv. ὁ αὐτός (ἀνήρ) = dezelfde (man) 

niet na lidwoord: bijvoeglijk: “zelf”  bv. αὐτὸς ὁ ἀνήρ = de man zelf 
   zelfstandig in acc., gen., dat.: gebruikt als pers. vnw. voor de 3de pers. 



17 

3.2 Vragende, aanwijzende, betrekkelijke en onbepaalde voornaamwoorden 

3.2.1 Overzicht 

direct indirect  bepaald onbepaald  

τίς; 
wie? 

ὅστις 
wie… 

ὅδε 
deze 

ὅς 
... die 

ὅστις 
al wie 

τις 
iemand 

 τίς 
wie... 

οὗτος 
die 

   

  ἐκεῖνος 
die 

   

vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald 

Zowel naar vorm als naar betekenis staan ze nauw in relatie met elkaar. 

Daarom noemt men ze ook: de correlatieve voornaamwoorden. 

Hun verbuiging en gebruik vind je op de volgende bladzijden. 

Een aparte groep vormen de volgende correlatieve adjectieven van kwaliteit en kwantiteit: 

direct indirect  bepaald onbepaald  

ποῖος; 
hoedanig? 

ὁποῖος 
hoedanig 

τοιόσδε 
zodanig 
τοιοῦτος 
zodanig 

οἷος 
(zodanig) als 

  

πόσος; 
hoe groot? 

ὁπόσος 
hoe groot 

τοσοῦτος 
zo groot 

ὅσος 
(zo groot) als 

  

πόσοι; 
hoeveel? 

ὁπόσοι 
hoeveel 

τοσοῦτοι 
zoveel 

ὅσοι 
(zoveel) als 

  

vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald 

Τοιόσδε wordt verbogen zoals ὅδε. 
Meestal verwijst het naar wat onmiddellijk volgt. 
bv. ποιεῖ τοιάδε ...  = hij handelt als volgt ... 
 
Τοιοῦτος en τοσοῦτος / τοσοῦτοι worden verbogen zoals οὕτος (zonder begin-τ). 
In tegenstelling tot τοιόσδε verwijst τοιοῦτος meestal naar wat voorafging. 
bv. τοιαῦτα ἔλεγε  = dat waren zo ongeveer zijn woorden 
 
Alle overige correlatieve adjectieven worden verbogen zoals ἀγαθός en νέος. 
 
Een betere vertaling in context voor ‘hoedanig’ en ‘zodanig’ is ‘welk(e)’ en ‘zulk(e)’. 
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3.2.2 Vragende voornaamwoorden 

Direct vragend:  τίς   = wie? (zelfst. m.), wat? (zelfst. o.) welk? (bijv.) 
    πότερος  = wie, wat van beide? (zelfst.)  welke van beide? (bijv.) 
 
De verbuiging van τίς: 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. τίς τίς τί  τίνες τίνες τίνα 

acc. τίνα τίνα τί  τίνας τίνας τίνα 

gen. τίνος τίνος τίνος  τίνων τίνων τίνων 

dat. τίνι τίνι τίνι  τίσι(ν) τίσι(ν) τίσι(ν) 

Indirect vragend:  τίς of ὅστις  = wie, wat   welk 
    ὁπότερος,-α,-ον = wie, wat van beide  welke van beide 
 
De verbuiging van ὅστις = het betrekkelijke ὅς + het onbepaalde τις. 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ὅστις ἥτις ὅ τι  οἵτινες αἵτινες ἅττα (!) 

acc. ὅντινα ἥντινα ὅ τι  οὕστινας ἅστινας ἅττα (!) 

gen. ὅτου (!) ἧστινος ὅτου (!)  ὧντινων ὧντινων ὧντινων 

dat. ὅτῳ (!) ᾗτινι ὅτῳ (!)  οἷστισι(ν) αἷστισι(ν) οἷστισι(ν) 
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  Merk op: οὗτος begint met een spiritus asper of een τ– in dezelfde gevallen als het lidwoord. 
 οὗτος heeft de tweeklank -αυ- in de eerste lettergreep als de tweede lettergreep een -η- of 

een -α- bevat. 
 
 
 
De verbuiging van ἐκεῖνος:  zoals ἀγαθός, maar met nom. en acc. o. enk. op -ο.  

3.2.3 Aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden 

De verbuiging van ὅδε  = lidwoord + -δε 
 
 
De verbuiging van οὗτος: 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. οὗτος αὕτη τοῦτο  οὗτοι αὗται ταῦτα 

acc. τοῦτον ταύτην τοῦτο  τούτους ταύτας ταῦτα 

gen. τούτου ταύτης τούτου  τούτων τούτων τούτων 

dat. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ  τούτοις ταύταις τούτοις 

Betekenis van de aanwijzende en verwijzende voornaamwoorden: 

 

 

 Aanwijzende betekenis:  ὅδε  = deze hier  (bij mij) 

      οὗτος  = die daar (bij jou) 

      ἐκεῖνος = die daar (verder af) 

 

 

 Verwijzende betekenis:  ὅδε  verwijst naar wat onmiddellijk volgt 

        bv. ἔλεγε τάδε· "..." 

      οὗτος  verwijst naar wat onmiddellijk voorafgaat 

        bv. "..." Ταῦτα ἔλεγε 

 

      οὗτος  verwijst naar datgene waarover de tekst gaat 

      ἐκεῖνος verwijst naar wat erbij gehaald wordt, 

        ter vergelijking of als tegenstelling 
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3.2.4 Betrekkelijke voornaamwoorden 

Bepaald betrekkelijk: ὅς = ..., die 
 
 Verbuiging: 

 m. v. o.  m. v. o. 

nom. ὅς ἥ ὅ  οἵ αἵ ἅ 

acc. ὅν ἥν ὅν  οὕς ἅς ἅ 

gen. οὗ ἧς οὗ  ὧν ὧν ὧν 

dat. ᾧ ᾗ ᾧ  οἷς αἷς οἷς 

Merk op: 
 
Het betrekkelijk voornaamwoord heeft enkele 
vormen die lijken op die van het lidwoord: 
ὅ, ἥ, οἵ, αἵ 
Toch kun je het onderscheid zien: 
bij het lidwoord hebben die vormen geen 
accent. 

 Gebruik: geslacht en getal worden bepaald door het antecedent; 

   naamval wordt bepaald door de functie in de betrekkelijke zin. 

Onbepaald betrekkelijk: ὅστις = al wie, wie ook 

 

 Verbuiging:  cf. supra p.18, indirect vragend voornaamwoord 

 Gebruik:  het onbepaald betrekkelijk voornaamwoord heeft geen antecedent. 

τις = iemand (m. zelfst.), iets (o. zelfst.), een of ander (bijv.) 

 

 De verbuiging van het onbepaalde τις is gelijk aan die van het vragende τίς (zie p.18).  

 Maar het onbepaalde τις heeft nooit een accent (op de eerste lettergreep). 

 

 

Tot de onbepaalde adjectieven worden gerekend: 

 ἕκαστος,-η,-ον     ieder, elk  verbogen zoals ἀγαθός 

 ἄλλος,-η,-ο      (een) ander  verbogen zoals ἀγαθός 

 ἕτερος,-α,-ον     een van beiden verbogen zoals νέος 

  (ὁ) ἕτερος (μέν) ... (ὁ) ἕτερος (δέ) de een ... de ander 

 οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν    niemand  verbogen zoals εἷς 

 πάντες, πᾶσαι, πάντα    alle(n) 

  

3.2.5 Onbepaalde voornaamwoorden en adjectieven 
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4. HET BIJWOORD 

4.1 Bijwoorden afgeleid van adjectieven 

Het bijwoord is een onveranderlijk woord dat een werkwoord, een adjectief of  een ander bijwoord nader bepaalt. 

 

De bijwoorden die gebouwd zijn op basis van adjectieven, eindigen op –ως. Die vorm bekom je door de uitgang –ων 

van de genitief m. meervoud te vervangen door –ως. Deze bijwoorden hebben dezelfde betekenis als het adjectief 

waarvan ze afgeleid zijn. 

bv. ἄδικος,-ος,-ον  gen.mv.: ἀδίκων  bijwoord: ἀδίκως 

     Πράττουσιν ἀδίκως.  Ze handelen onrechtvaardig. 

 

De comparatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. enk. van de comparatief van het overeenkomstige 

adjectief. 

bv. Πράττουσιν ἀδικώτερον.  Ze handelen onrechtvaardiger. 

De superlatief van dergelijke bijwoorden is gelijk aan de acc. o. mv. van de superlatief van het overeenkomstige  

adjectief. 

bv. Πράττουσιν ἀδικώτατα.  Ze handelen zeer onrechtvaardig. 

4.2 Correlatieve bijwoorden 

 direct indirect  bepaald onbepaald  

wijze πῶς; 
hoe? 

ὅπως 
hoe 

ὧδε / οὕτως 
zo 

ὥς 
..., als 

ὅπως 
hoe ook 

πως 
op een of andere 
wijze 

tijd πότε; 
wanneer? 

ὁπότε 
wanneer 

τότε 
toen, op dat moment 

ὅτε 
..., wanneer 

ὁπότε 
wanneer ook 

ποτε 
eens, ooit 

plaats πόθεν; 
vanwaar? 
ποῦ; 
waar? 
ποῖ 
waarheen 

ὅπόθεν 
vanwaar 
ὅπου 
waar 
ὅποι 
waarheen 

ἐνθένδε / ἐντεῦθεν 
vanhier / vandaar 
ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ 
hier / daar / daar 
ἐνθάδε / ἐνταῦθα / ἐκεῖ 
hierheen / daarheen 

ὅθεν 
... , vanwaar 
οὗ 
... , waar 
οἷ 
... , waarheen 

ὁπόθεν 
vanwaar ook 
ὅπου 
waar ook 
ὅποι 
waarheen ook 

ποθεν 
ergens vandaan 
που 
ergens 
ποι 
ergens heen 

 vragend aanwijzend betrekkelijk onbepaald 

Let op de beginletters:  πο- (met accent) : vragend 

    πο- (zonder accent): onbepaald 

    ὁπο- :   indirect vragend of onbepaald betrekkelijk 

 

Let op de suffixen:  -ως  : bijwoord van wijze 

    -οτε  : bijwoord van tijd 

    -θεν : bijwoord van plaats waarvandaan 

    -ου : bijwoord van plaats waar 

    -οι : bijwoord van plaats waarheen 

 

De cursief gedrukte vormen in het kader kun je aan de hand van die kenmerken gemakkelijk zelf afleiden. 
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5. HET TELWOORD 

5.1 Overzicht 

  hoofdtelwoorden   rangtelwoorden 

1  εἷς, μία, ἕν 1ste  πρῶτος,-η,-ον 

2  δύο 2de  δεύτερος,-α,-ον 

3  τρεῖς, τρεῖς, τρία 3de  τρίτος,-η,-ον 

4  τέτταρες,-ες,-α 4de  τέταρτος,-η,-ον 

5  πέντε 5de  πέμπτος,-η,-ον 

6  ἕξ 6de  ἕκτος,-η,-ον 

7  ἑπτά 7de  ἕβδομος,-η,-ον 

8  ὀκτώ 8ste  ὄγδοος,-η,-ον 

9  ἐννέα 9de  ἔνατος,-η,-ον 

10  δέκα 10de  δέκατος,-η,-ον 

...      

20  εἴκοσι    

30  τριάκοντα    

40  τετταράκοντα    

...      

100  ἑκατόν    

200  διακόσιοι,-αι,-α    

300  τριακόσιοι,-αι,-α    

...      

1000  χίλιοι,-αι,-α    

2000  δισχίλιοι,-αι,-α    

3000  τρισχίλιοι,-αι,-α    

...      

5.2 Opmerkingen 

- Voor de verbuiging van εἷς, μία, ἕν : zie p.14 (gemengde klasse) 

- De hoofdtelwoorden van 5 tot en met 100 worden niet verbogen. 

- Onthou voor de vorming van 10-tallen het onverbuigbare suffix -κοντα. 

- Onthou voor de vorming van 100-tallen het suffix -κοσιοι,-αι,-α. 

- Onthou voor de vorming van de 1000-tallen het gebruik van de vermenigvuldiger -ις. 
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6. PARTIKELS 
 

Partikels zijn kleine onveranderlijke woorden die de gedachtegang verduidelijken of een nuance aanbrengen in de 

zin. We onderscheiden een aantal types: 

 

6.1  Bekrachtigende partikels 

 

ναί, δή, μήν  : benadrukken een bewering: ja, zeker, echt ... 

 

-γε   : benadrukt het woord waaraan  het vastgehecht wordt. bv.   ἔγωγε = ík 

-περ   : benadrukt het betrekkelijk vnw. waaraan  het vastgehecht wordt.  bv. ὅσπερ = precies hij die 

 

6.2  Ontkennende partikels 

 

οὐ / μή  : niet, geen 

   οὐ wordt in de regel gebruikt in een informatieve context. 

   μή wordt in de regel gebruikt in een volitieve context, bv. in combinatie met een imperatief. 

 

 

6.3 Vragende partikels 

 

... leiden een vraagzin in. 

 

ἦ / ἆρα  : blijft onvertaald zoals het Latijnse -ne. 

     bv.   Ἦ οὗτοι πολέμιοί εἰσιν;   Zijn dat vijanden? 

 

πότερον ... ἤ  : bij een meerledige vraag: of ... of 

     bv.  Πότερον εἴρηκεν ἢ οὔ;   Heeft hij gesproken of niet? 

 

εἰ   : als inleiding van een indirecte vraag: of 

     bv.  Οὐκ οἶδ΄ εἰ θεός ἐστιν.   Ik weet niet of hij een god is. 

 

6.4 Bindpartikels 

 

ἤ   : scheidend: of; bij een comparatief: dan 

 

καί / τε  : verbindend: en 

 Het partikel τε komt in het Grieks ná het woord de staan, waar wij het ervoor verwachten; zoals 

het Latijnse voegwoord -que.  

 bv. πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε  vader (en) van mensen en van goden 

 De combinatie τε ... καί verbindt twee zinsdelen nauwer dan καί alleen, maar wordt in 

 het Nederlands meestal weergegeven met éénmaal en. 

 bv. Ἐκτᾶτο δὲ πεντηκοντέρους τε ἑκατὸν καὶ χιλίους τοξότας. 

   Hij verwierf honderd slagschepen en duizend boogschutters. 

 NB Καί wordt ook vaak als bijwoord gebruikt in de betekenis van zelfs, ook.  

 bv.   Ἃ ἐπίσταμαι, καὶ ἐρῶ.  Wat ik weet, zal ik ook zeggen. 

 

δέ : verbindend: en 

 tegenstellend, maar zwakker dan ἀλλά: maar 

  Als louter verbindend partikel blijft δέ dikwijls beter onvertaald. 

  Het partikel δέ staat na het eerste woord van de zin of het zinsdeel dat het inleidt. 
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μέν ... δέ ...  : onderscheidend. 

 Enerzijds ... anderzijds ... is als vertaling van μέν ... δέ ... te nadrukkelijk. Het Nederlands verkiest, 

afhankelijk van de context, een soberder formulering. 

 Zoals δέ staat μέν nooit als eerste woord in de zin, maar pas na het eerste woord van de zin of 

van het zinsdeel dat het inleidt. 

 bv. Οὗτος μὲν γὰρ ὕδωρ, ἐγὼ δ΄ οἶνον πίνω.   

   Want hij drinkt water, (en / maar) ik drink wijn.  

 

ἀλλά / μέντοι : tegenstellend: maar, echter 

 ἀλλά wordt ook gebruikt als een levendig begin van een zin (of antwoord) in de betekenis van wel

(nu) ...  

 

ὅμως   : tegenstellend: toch 

 

γάρ   : redengevend: want, immers  

 

οὖν   : gevolgaanduidend: dus 

 

ἄρα : gevolgaanduidend: dus, namelijk, dan 
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7. HET WERKWOORD 

7.1 Indeling (op grond van presens en imperfectum) 

Thematische werkwoorden: wwn. met themavocaal (= bindklinker) in pres. en imperf. 
 
 Thematische vocaalstammen 
 
  op -ι-, -υ-    λύ-ειν 
 
  op –α-, -ε-, -ο-   τιμᾶν   ποιεῖν     

    

   presens: contractieregels 

 
 
 
 
 
    
   aorist, futurum en perfectum: -α-, -ε-, -ο- worden verlengd tot -η-, -η-, -ω-. 
    let wel: de verlenging van –εα-, -ια-, -ρα- wordt –εᾱ-, -ιᾱ-, -ρᾱ-. 
  
 
 Thematische consonantstammen 
 
  op labialen, dentalen, gutturalen  βλέπ-ειν       ἄγ-ειν         πείθ-ειν 
      (lipmedekl., tandmedekl., keelmedekl.)  

   presens: zie λύειν 

   ao-
rist, futurum, perfectum: 
contractieregels 
 
 
 
 
  op liquidae: -λ-, -μ-, -ν-, -ρ-  ἀγγέλλ-ειν  μέν-ειν νέμ-ειν φθείρ-ειν 

 

   presens:    verbaalstam  + jod + bindkl. en uitgang → verlenging van de stam 

   aorist A./M.:   verbaalstam  + σ + bindkl. en uitgang  → verlenging van de stamklinker 
   futurum A.M.: verbaalstam  + εσ + bindklinker en uitgang → contractie zoals bij ποιεῖν 
 
 
 

 
Athematische werkwoorden: wwn. zonder themavocaal (= bindklinker) in pres. en imperf. 
 
 Athematische vocaalstammen:  ἱστά-ναι      τιθέ-ναι   ἱέ-ναι    διδό-ναι 

   

  volgen de vervoeging van ἱστάναι in het presens: φάναι, πιμπλάναι, δύνασθαι, ἐπίστασθαι 

 
 Athematische consonantstammen: δεικ-νύ-ναι 
 
 

Onregelmatige werkwoorden 
 
 εἶναι  ἰέναι  εἰδέναι 
 

α +  ο-klank = ω 
 ε-klank = α 
ι wordt ι-subscriptum 

ε +  ε  = ει 
 ο  = ου 
 andere kl. = andere kl. 

β, π, φ, πτ + σ = ψ 
  + κ = φ 
  + θ = φθ 

γ, κ, χ, ττ + σ = ξ 
  + κ = χ 
  + θ = χθ 

δ, τ, θ, ζ + σ = σ 
  + κ = κ 
  + θ = σθ 

zijn gaan weten 
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7.2 Inleidende begrippen 

 

1. Wijs en tijd 

 

Indicatief, conjunctief, optatief, imperatief, infinitief, participium   = wijzen van het werkwoord 

 Indicatief, conjunctief, optatief,  imperatief     =  persoonlijke wijzen 

 Infinitief, participium        =  onpersoonlijke wijzen 

 

Presens, imperfectum, futurum, aorist, perfectum, plusquamperfecum  = tijden van het werkwoord 

 

2. Verbaalstam, tijdsstam en stamtijden 

 

De verbaalstam is de kortste stam, de naakte kern, van het werkwoord. Nogal wat Griekse werkwoorden vormen hun 

vervoeging aan de hand van meer dan één verbaalstam, bv. door klankwisseling. Je vindt die stammen terug in Tha-

lassa Basisvocabularium tussen accolades (= gekrulde haakjes); ook via de stamtijdenlijst (waarnaar een ‘S’ verwijst) 

in je Basisvocabularium en Basisgrammatica krijg je zicht op de verbaalstam(men) van Griekse werkwoorden. 

bv.  αἰσθάνεσθαι {αἰσθ-}  → de presensstam bevat dus een toevoeging (nl. -αν-) t.o.v. de verbaalstam; 

bv.  στέλλειν {σταλ-}   → de presensstam bevat ook een klankverandering t.o.v. de verbaalstam σταλ-, die 

          we o.a. aantreffen in de perfectumvorm ἔσταλκα. 

 

Op grond van de verbaalstam worden de tijdsstammen gevormd. Daarbij onderscheiden we: 

- de stam van presens en imperfectum   = presensstam  bv. λυ- 

- de stam van aorist (en futurum)    = aoriststam   bv. λυσ- (A./M.), λυθ(ησ)- (P.) 

- de stam van perfectum en plusquamperfectum = perfectumstam  bv. λελυκ- (A.), λελυ- (M./P.) 

Gewoonlijk is bij thematische werkwoorden de presensstam gelijk aan de verbaalstam. Ook bij de asigmatische, 

athematische en athetatische aoristen is de aoriststam gelijk aan een (meestal van de presensstam afwijkende) ver-

baalstam. 

De stamtijdenlijst toont je enkele afwijkende tijdsstammen van veel voorkomende werkwoorden (en geeft je ook indi-

rect informatie over de verbaalstam van die werkwoorden). 

 

3. Persoonsuitgangen 

 

Actieve primaire uitgangen zijn:    -ω/-μι, -ς, (-σι),   -μεν, -τε, -(α)σι 

Actieve secundaire uitgangen zijn:   -ν, -ς, –,    -μεν, -τε, -(σα)ν 

Mediaal-passieve primaire uitgangen zijn:  -μαι, -σαι, -ται,   -μεθα, -σθε, -νται  

Mediaal-passieve secundaire uitgangen zijn:  -μην, -σο, -το,   -μεθα, -σθε, -ντο 

 

Primaire uitgangen komen voor in  - de tegenwoordige en toekomstige tijden van de indicatief; 

       - alle conjunctieven. 

Secundaire uitgangen komen voor in  - de verleden tijden van de indicatief; 

       - alle optatieven, behalve: - A. 1 enk.: vaak –μι 

            - A. 3 mv.:  vaak –εν. 

4. Aspiratieverlies 

 

In de opeenvolging van θ-klinker-θ wordt een van beide theta’s τ. Dit komt onder andere meermaals voor in de ver-

voeging van τιθέναι. 

 bv. τίθημι  uit θι-θη-μι (presensreduplicatie) 

 bv. ἐτέθην uit ἐ-θεθ-η-ν (augment-aoriststam-bindklinker-uitgang) 

 bv. τέθηκα uit θε-θηκ-α (perfectumreduplicatie) 



27 

5. Het augment: syllabisch en temporeel 

 

Bij werkwoorden die met een medeklinker beginnen, zorgt de toevoeging van het augment voor een extra lettergreep 

of syllabe. Daarom spreken we over een syllabisch augment, bv. ἔ-λυ-ον 

Bij werkwoorden die met een klinker beginnen, doet zich een verlenging voor van de beginklinker. Dit leidt niet tot 

een extra lettergreep. We spreken dan ook niet van een syllabisch augment, maar van een temporeel augment.  

Hoe ziet zo’n verlenging eruit? 

Sommige werkwoorden waarvan de stam begint met een epsilon hebben toch  ει- als temporeel augment, en niet η. 

Zo is er bij voorbeeld:  εἴχον  van ἔχειν  (ik had) 

  

Samengestelde werkwoorden krijgen het augment tussen het voorvoegsel en de eigenlijke stam. 

 bv. εἰσ-ῆγον van εἰσ-άγειν  (ik voerde naar) 

De meeste voorvoegsels ondergaan wel een verandering: 

- als de laatste letter een klinker is, valt die weg 

  bv. ἀπ-έ-βαλλον  van ἀπο-βάλλειν  (ik wierp weg) 

- maar er zijn ook andere verschijnselen, zoals: 

  bv. περιέμενον  van περιμένειν  (ik wachtte af) 

  bv. προὔβαινον  van προβαίνειν  (ik trad naar voren) 

 

 

6. Over mediale vorm en deponente werkwoorden 

 

▪ Naast het actief en het passief heeft het Griekse werkwoord ook een derde vorm: de mediale vorm of kortweg 

 het medium. 

Het medium staat tussen het actief en het passief in - vandaar ook de naam. In het presens ziet het eruit als 

het passief, maar de betekenis van die mediale vorm benadert die van het actief. 

 

▪ De mediale vorm wijst er eigenlijk op dat het onderwerp intenser bij de handeling betrokken is. 

  bv. παρέχω ik geef  παρέχομαι  ik geef zelf (uit eigen middelen) 

   θύω  ik offer  θύομαι  ik offer voor mezelf 

   σῴζω  ik red   σῴζομαι  ik red mezelf (= reflexief mediaal) 

 Welke werkwoorden die eigenlijke mediale betekenis behouden hebben, staat vermeld in je Thalassa Basisvo-

cabularium of bij de tekst in je Thalassa-handboek. 

 

▪ Bij veel mediale vormen vervaagde mettertijd het onderscheid in betekenis t.o.v. de actieve vorm, waardoor 

slechts één van beide vormen in gebruik bleef. Zo’n mediale vorm met actieve betekenis noemen we een  

 mediaal deponens.   

   bv. βούλομαι: ik wil 

 

Daarnaast kent het Grieks ook een passief deponens (= passieve vorm met actieve betekenis). 

  bv.  ἐβουλήθην: ik wilde 

  Onthou: ἐπειράθην (ik probeerde) van πειρᾶσθαι (proberen) 

    ἐφοβήθην  (ik vreesde)  van  φοβεῖσθαι (vrezen) 

    ἐδεήθην (ik vroeg)  van δεῖσθαι (vragen) 

 

Voor het deponente karakter van Griekse vormen kun je in je basisvocabularium of in de stamtijdenlijst terecht. 

 

 

α, ε, η  wordt  η  
αι, ει  wordt  ῃ    
αυ, ευ  wordt  ηυ 
  

ο, ω wordt  ω 

οι wordt  ῳ   

ι blijft  ι  

υ blijft  υ   
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7. Tijdswaarde en aspectwaarde van de werkwoordsvormen. 
 
Algemeen 
 
Onder tijdswaarde verstaan we: 
 
-  ofwel de voorstelling van de handeling als heden, verleden of 
 toekomstig          = absolute tijdswaarde 
-  ofwel de voorsteling van de handeling als gelijk-, voor- of na- 
 tijdig t.o.v. de handeling van het regerend werkwoord   = relatieve tijdswaarde 
             (alleen in bijzinnen!) 
 
Onder aspectwaarde verstaan we: 

- ofwel de voorstelling van de handeling in haar verloop, haar 
 duur, als herhaald, als een gewoonte of als een pogen   = duuraspect, 
                 aangegeven door de presensstam 
- ofwel de voorstelling van de handeling (als feit) zonder meer  = feitaspect, 
                 aangegeven door de aoriststam 
- ofwel de voorstelling van de toestand na de voltooide handeling  = toestandaspect, 
                 aangegeven door de perfectumstam 
 
 
Aspect- en tijdswaarde van de verschillende tijden en wijzen. 

 indicatief conjunctief optatief infinitief imperatief participium 

presens heden 
 
 
(met duuraspect)* 

 
 
 
duuraspect 

gelijktijdig in  
IR/IV*** 
 
anders 
duuraspect 

gelijktijdig in  
IR  
 
anders 
duuraspect 

 
 
 
duuraspect 

gelijktijdig** 

imperfec-
tum 

verleden 
met duuraspect 

     

aorist verleden 
 
 
met feitaspect 

 
 
 
feitaspect 

voortijdig in  
IR/IV 
 
anders 
feitaspect 

voortijdig in  
IR 
 
anders 
feitaspect 

 
 
 
feitaspect 

voortijdig** 

futurum toekomst  natijdig in 
IR/IV 

natijdig in IR  natijdig** 

perfectum heden  
met toestandaspect 

     

plusquam- 
perfectum 

verleden  
met toestandaspect 

     

* Het duuraspect van de indicatief presens weergeven in het Nederlands (bv. hij is aan het losmaken) geeft een 
te omslachtig resultaat. Vandaar de haakjes. In de praktijk betekent “duuraspect in het heden” trouwens zoveel 
als “geen toestandaspect”, aangezien het feitaspect in het heden ontbreekt. 

 
** In principe heeft het participium enkel aspectwaarde en geeft bv. het participium presens de handeling in haar 

verloop weer, maar in het Nederlands krijg je dat meestal het best vertaald met de formulering die gelijktijdig-
heid uitdrukt (bv. terwijl hij ...) 

 
*** IR = indirecte rede bij een regerend werkwoord van zeggen of menen 
 IV = indirecte vraag 
 Zie ook bij de syntaxis p. 62-63. 
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Overzicht van de indicatieven 

 

ind. pres. : heden met duur-aspect  bv. μανθάνω  = ik leer 

ind. perf. : heden met toestand-aspect bv. μεμάθηκα  = ik ken 

ind. impf. : verleden met duur-aspect  bv. ἐμάνθανον  = ik leerde lange tijd / vaak * 

ind. aor. : verleden met feit-aspect  bv. ἔμαθον  = ik leerde 

ind. pqpf. : verleden met toestand-aspect bv. ἐμεμαθήκειν  = ik kende 

ind. fut. : toekomst     bv. μαθήσομαι  = ik zal leren 

 

 

Overzicht van de conjunctieven 

 

conj. pres. :   duur-aspect   bv. βοῶμεν  = laten we blijven roepen * 

conj. aor. :  feit-aspect   bv. βοήσωμεν  = laten we roepen 

 

 

Overzicht van de optatieven 

 

opt. pres. :  duur-aspect   bv.  σιωπῴη  = hopelijk blijft hij zwijgen * 

opt. aor. :  feit-aspect   bv. σιωπήσειε  = hopelijk zwijgt hij 

 

Maar in de indirecte rede bij een regerend werkwoord** van zeggen of menen, of in de indirecte vraag heeft de optatief tijdswaar-

de en geldt: 

opt. pres. : gelijktijdig  bv. εἶπεν ὅτι φόβοιτο  = hij zei dat hij bang was 

opt. aor. : voortijdig  bv. εἶπεν ὅτι φοβηθείη  = hij zei dat hij bang geweest was 

opt. fut. : natijdig  bv. εἶπεν ὅτι φοβήσοιτο  = hij zei dat hij bang zou zijn 

 

Overzicht van de imperatieven 

 

imper. pres. :  duur-aspect   bv. σιώπα  = blijf zwijgen* 

imper. aor. :  feit-aspect   bv. σιώπησον  = zwijg 

 

 

Overzicht van de infinitieven 

 

inf. pres. :  duur-aspect   bv. χρὴ σιωπᾶν  = het is nodig te blijven zwijgen* 

inf. aor. :  feit-aspect   bv. χρὴ σιωπῆσαι = het is nodig (nu) te zwijgen 

 

Maar in de indirecte rede bij een regerend werkwoord** van zeggen of menen, heeft de infinitief tijdswaarde en geldt: 

inf. pres. : gelijktijdig  bv. οἴομαι αὐτὸν βοᾶν  = ik denk dat hij roept 

inf. aor. : voortijdig  bv. οἴομαι αὐτὸν βοῆσαι  = ik denk dat hij geroepen heeft 

inf. fut.  : natijdig  bv. οἴομαι αὐτὸν βοήσειν  = ik denk dat hij zal roepen 

 

 

Overzicht van de participia 

 

Zie bij de syntaxis p. 71-74. 

 

 

 

 

 

 

* Dit is slechts een mogelijke weergave van duuraspect, niet de enig mogelijke. 

** Regerend werkwoord = het werkwoord waarvan de bijzin afhankelijk is. 
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7.3. Vervoegingsmodellen 

7.3.1 Thematische werkwoorden 

Het model λύειν - actief   (losmaken) 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 λύ-ω 

 2 λύ-ει-ς 

 3 λύ-ει 

M 1 λύ-ο-μεν 

 2 λύ-ε-τε 

 3 λύ-ου-σι(ν) 

E 1 λύ-ω 

 2 λύ-ῃ-ς 

 3 λύ-ῃ 

M 1 λύ-ω-μεν 

 2 λύ-η-τε 

 3 λύ-ω-σι(ν) 

E 1 λύ-οι-μι 

 2 λύ-οι-ς 

 3 λύ-οι 

M 1 λύ-οι-μεν 

 2 λύ-οι-τε 

 3 λύ-οι-εν 

E  

  λῦ-ε 

 

M  

  λύ-ε-τε 

  

λύ-ειν 

m. λύ-ων 

 λύ-ο-ντ-ος 

v. λύ-ουσ-α 

 λυ-ούσ-ης 

o. λῦ-ο-ν 

 λύ-ο-ντ-ος 

 E 1 ἔ-λυ-ο-ν 

 2 ἔ-λυ-ε-ς 

 3 ἔ-λυ-ε(ν) 

M 1 ἐ-λύ-ο-μεν 

 2 ἐ-λύ-ε-τε 

 3 ἔ-λυ-ο-ν 

     

 E 1 λύσ-ω 

 2 λύσ-ει-ς 

 3 λύσ-ει 

M 1 λύσ-ο-μεν 

 2 λύσ-ε-τε 

 3 λύσ-ου-σι(ν) 

 E 1 lu/s-oi-mi 
 2 lu/s-oi-j 
 3 lu/s-oi 
M 1 lu/s-oi-men 
 2 lu/s-oi-te 
 3 lu/s-oi-en 

 

λύσ-ειν 

m. λύσ-ων 

 λύσ-ο-ντ-ος 

v. λύσ-ουσ-α 

 λυσ-ούσ-ης 

o. λῦσ-ο-ν 

 λύσ-ο-ντ-ος 

 E 1 ἔ-λυσ-α 

 2 ἔ-λυσ-α-ς 

 3 ἔ-λυσ-ε(ν) 

M 1 ἐ-λύσ-α-μεν 

 2 ἐ-λύσ-α-τε 

 3 ἔ-λυσ-α-ν 

E 1 λύσ-ω 

 2 λύσ-ῃ-ς 

 3 λύσ-ῃ 

M 1 λύσ-ω-μεν 

 2 λύσ-η-τε 

 3 λύσ-ω-σι(ν) 

E 1 λύσ-αι-μι 

 2 λύσ-αι-ς 

 3 λύσ-ει-ε(ν) 

M 1 λύσ-αι-μεν 

 2 λύσ-αι-τε 

 3 λύσ-ει-αν 

E  

  λῦσ-ο-ν 

 

M  

  λύσ-α-τε 

  

λῦσ-αι 

m. λύσ-ας 

 λύσ-α-ντ-ος 

v. λύσ-α-σα 

 λυσ-ά-σης 

o. λῦσ-α-ν 

 λύσ-α-ντ-ος 

 E 1 λέλυκ-α 

 2 λέλυκ-α-ς 

 3 λέλυκ-ε(ν) 

M 1 λελύκ-α-μεν 

 2 λελύκ-α-τε 

 3 λελύκ-α-σι(ν) 

   

λελυκ-έ-ναι 

 

 E 1 ἐ-λελύκ-ει-ν 

 2 ἐ-λελύκ-ει-ς 

 3 ἐ-λελύκ-ει(ν) 

M 1 ἐ-λελύκ-ε-μεν 

 2 ἐ-λελύκ-ε-τε  

 3 ἐ-λελύκ-ε-σαν 

     

  
  

  
p

re
s
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n

s
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e
c
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m
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m
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t 
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m
 

p
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p
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M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 λύ-ο-μαι 

 2 λύ-ῃ 

 3 λύ-ε-ται 

M 1 λυ-ό-μεθα 

 2 λύ-ε-σθε 

 3 λύ-ο-νται 

E 1 λύ-ω-μαι 

 2 λύ-ῃ 

 3 λύ-η-ται 

M 1 λυ-ώ-μεθα 

 2 λύ-η-σθε 

 3 λύ-ω-νται 

E 1 λυ-οί-μην 

 2 λύ-οι-ο 

 3 λύ-οι-το 

M 1 λυ-οί-μεθα 

 2 λύ-οι-σθε 

 3 λύ-οι-ντο 

E  

  λύ-ου 

 

M  

  λύ-ε-σθε 

  

λύ-ε-σθαι 

m. λυ-ό-μεν-ος 

 λυ-ο-μέν-ου 

v. λυ-ο-μέν-η 

 λυ-ο-μέν-ης 

o. λυ-ό-μεν-ον 

 λυ-ο-μέν-ου 

 E 1 ἐ-λυ-ό-μην 

 2 ἐ-λύ-ου 

 3 ἐ-λύ-ε-το 

M 1 ἐ-λυ-ό-μεθα 

 2 ἐ-λύ-ε-σθε 

 3 ἐ-λύ-ο-ντο 

     

 E 1 λύσ-ο-μαι 

 2 λύσ-ῃ 

 3 λύσ-ε-ται 

M 1 λυσ-ό-μεθα 

 2 λύσ-ε-σθε 

 3 λύσ-ο-νται 

 E 1 λυσ-οί-μην 

 2 λύσ-οι-ο 

 3 λύσ-οι-το 

M 1 λυσ-οί-μεθα 

 2 λύσ-οι-σθε 

 3 λύσ-οι-ντο 

 

λύσ-ε-σθαι 

m. λυσ-ό-μεν-ος 

 λυσ-ο-μέν-ου 

v. λυσ-ο-μέν-η 

 λυσ-ο-μέν-ης 

o. λυσ-ό-μεν-ον 

 λυσ-ο-μέν-ου 

 E 1 ἐ-λυσ-ά-μην 

 2 ἐ-λύσ-ω 

 3 ἐ-λύσ-α-το 

M 1 ἐ-λυσ-ά-μεθα 

 2 ἐ-λύσ-α-σθε 

 3 ἐ-λύσ-α-ντο 

E 1 λύσ-ω-μαι 

 2 λύσ-ῃ 

 3 λύσ-η-ται 

M 1 λυσ-ώ-μεθα 

 2 λύσ-η-σθε 

 3 λύσ-ω-νται 

E 1 λυσ-αί-μην 

 2 λύσ-αι-ο 

 3 λύσ-αι-το 

M 1 λυσ-αί-μεθα 

 2 λύσ-αι-σθε 

 3 λύσ-αι-ντο 

E  

  λῦσ-αι 

 

M  

  λύσ-α-σθε 

  

λύσ-α-σθαι 

m. λυσ-ά-μεν-ος 

 λυσ-α-μέν-ου 

v. λυσ-α-μέν-η 

 λυσ-α-μέν-ης 

o. λυσ-ά-μεν-ον 

 λυσ-α-μέν-ου 

 E 1 λέλυ-μαι 

 2 λέλυ-σαι 

 3 λέλυ-ται 

M 1 λελύ-μεθα 

 2 λέλυ-σθε 

 3 λέλυ-νται 

   

λελύ-σθαι 

m. λελυ-μέν-ος 

 λελυ-μέν-ου 

v. λελυ-μέν-η 

 λελυ-μέν-ης 

o. λελυ-μέν-ον 

 λελυ-μέν-ου 

 E 1 ἐ-λελύ-μην 

 2 ἐ-λέλυ-σο 

 3 ἐ-λέλυ-το 

M 1 ἐ-λελύ-μεθα 

 2 ἐ-λέλυ-σθε 

 3 ἐ-λέλυ-ντο 

     

Het model λύειν - mediaal 

Het model λύειν - passief 

 E 1 λυθήσ-ο-μαι 

 2 λυθήσ-ῃ 

 3 λυθήσ-ε-ται 

M 1 λυθησ-ό-μεθα 

 2 λυθήσ-ε-σθε 

 3 λυθήσ-ο-νται 

 E 1 λυθησ-οί-μην 

 2 λυηήσ-οι-ο 

 3 λυθήσ-οι-το 

M 1 λυθησ-οί-μεθα 

 2 λυθήσ-οι-σθε 

 3 λυθήσ-οι-ντο 

 

λυθήσ-ε-σθαι 

m. λυθησ-ό-μεν-ος 

 λυθησ-ο-μέν-ου 

v. λυθησ-ο-μέν-η 

 λυθησ-ο-μέν-ης 

o. λυθησ-ο-μέν-ου 

 λυθησ-ό-μεν-ον 

 E 1 ἐ-λύθ-η-ν 

 2 ἐ-λύθ-η-ς 

 3 ἐ-λύθ-η 

M 1 ἐ-λύθ-η-μεν 

 2 ἐ-λύθ-η-τε 

 3 ἐ-λύθ-η-σαν 

E 1 λυθ-ῶ 

 2 λυθ-ῇ-ς 

 3 λυθ-ῇ 

M 1 λυθ-ῶ-μεν 

 2 λυθ-ῆ-τε 

 3 λυθ-ῶ-σι(ν) 

E 1 λυθ-εί-η-ν 

 2 λυθ-εί-η-ς 

 3 λυθ-εί-η 

M 1 λυθ-εῖ-μεν 

 2 λυθ-εῖ-τε 

 3 λυθ-εῖ-εν 

E  

  λύθ-η-τι 

 

M  

  λύθ-η-τε 

λυθ-ῆ-ναι 

m. λυθ-είς 
 λυθ-έ-ντ-ος 
v. λυθ-εῖσ-α 
 λυθ-είσ-ης 
o. λυθ-έν 
 λυθ-έ-ντ-ος 

p
re

s
e

n
s
 

im
p

e
rf

e
c
tu

m
 

fu
tu

ru
m

 
a

o
ri
s
t 

p
e

rf
e

c
tu

m
 

p
q
p

f.
 

fu
tu

ru
m

 
a

o
ri
s
t 



32 

Het model τιμᾶν - actief  (eren) 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 τιμῶ 

 2 τιμᾷς 

 3 τιμᾷ 

M 1 τιμῶμεν 

 2 τιμᾶτε 

 3 τιμῶσι(ν) 

E 1 τιμῶ 

 2 τιμᾷς 

 3 τιμᾷ 

M 1 τιμῶμεν 

 2 τιμᾶτε 

 3 τιμῶσι(ν) 

E 1 τιμῴην 

 2 τιμῴης 

 3 τιμῴη 

M 1 τιμῷμεν 

 2 τιμῷτε 

 3 τιμῷεν 

E  

  τίμα 

 

M  

  τιμᾶτε 

  

τιμᾶν 

m. τιμῶν 

 τιμῶντος 

v. τιμῶσα 

 τιμώσης 

o. τιμῶν 

 τιμῶντος 

 E 1 ἐτίμων 

 2 ἐτίμας 

 3 ἐτίμα 

M 1 ἐτιμῶμεν 

 2 ἐτιμᾶτε 

 3 ἐτίμων 

     

fut. τιμήσω …      

aor. ἐτίμησα …      

perf. τετίμηκα …      

pqpf. ἐτετιμήκειν ...      

Het model τιμᾶν - mediaal 

M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 τιμῶμαι 

 2 τιμᾷ 

 3 τιμᾶται 

M 1 τιμώμεθα 

 2 τιμᾶσθε 

 3 τιμῶνται 

E 1 τιμῶμαι 

 2 τιμᾷ 

 3 τιμᾶται 

M 1 τιμώμεθα 

 2 τιμᾶσθε 

 3 τιμῶνται 

E 1 τιμῴμην 

 2 τιμῷο 

 3 τιμῷτο 

M 1 τιμῴμεθα 

 2 τιμῷσθε 

 3 τιμῷντο 

E  

  τιμῶ 

 

M  

  τιμᾶσθε 

  

τιμᾶσθαι 

m. τιμώμενος 

 τιμωμένου 

v. τιμωμένη 

 τιμωμένης 

o. τιμώμενον 

 τιμωμένου 

 E 1 ἐτιμώμην 

 2 ἐτιμῶ 

 3 ἐτιμᾶτο 

M 1 ἐτιμώμεθα 

 2 ἐτιμᾶσθε 

 3 ἐτιμῶντο 

     

fut. τιμήσομαι …      

aor. ἐτιμησάμην …      

perf. τετίμημαι …      

pqpf. ἐτετιμήμην ...      

P. indicatief 

fut. τιμηθήσομαι … 

aor. ἐτιμήθην ... 

Het model τιμᾶν - passief 

p
re

s
e

n
s
 

im
p

e
rf

e
c
tu

m
 

p
re

s
e

n
s
 

im
p

e
rf

e
c
tu

m
 



33 

Het model ποιεῖν - mediaal 

M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ποιοῦμαι 

 2 ποιῇ 

 3 ποιεῖται 

M 1 ποιούμεθα 

 2 ποιεῖσθε 

 3 ποιοῦνται 

E 1 ποιῶμαι 

 2 ποιῇ 

 3 ποιῆται 

M 1 ποιώμεθα 

 2 ποιῆσθε 

 3 ποιῶνται 

E 1 ποιοίμην 

 2 ποιοῖο 

 3 ποιοῖτο 

M 1 ποιοίμεθα 

 2 ποιοῖσθε 

 3 ποιοῖντο 

E  

  ποιοῦ 

 

M  

  ποιεῖσθε 

  

ποιεῖσθαι 

m. ποιούμενος 

 ποιουμένου 

v. ποιουμένη 

 ποιουμένης 

o. ποιούμενον 

 ποιουμένου 

 E 1 ἐποιούμην 

 2 ἐποιοῦ 

 3 ἐποιεῖτο 

M 1 ἐποιούμεθα 

 2 ἐποιεῖσθε 

 3 ἐποιοῦντο 

     

fut. ποιήσομαι …      

aor. ἐποιησάμην …      

perf. πεποίημαι …      

pqpf. ἐπεποιήμην      

P. indicatief 

fut. ποιηθήσομαι … 

aor. ἐποιήθην ... 

Het model ποιεῖν - passief 

Het model ποιεῖν - actief  (doen, maken) 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ποιῶ 

 2 ποιεῖς 

 3 ποιεῖ 

M 1 ποιοῦμεν 

 2 ποιεῖτε 

 3 ποιοῦσι(ν) 

E 1 ποιῶ 

 2 ποιῇς 

 3 ποιῇ 

M 1 ποιῶμεν 

 2 ποιῆτε 

 3 ποιῶσι(ν) 

E 1 ποιοίην 

 2 ποιοίης 

 3 ποιοίη 

M 1 ποιοῖμεν 

 2 ποιοῖτε 

 3 ποιοῖεν 

E  

  ποίει 

 

M  

  ποιεῖτε 

  

ποιεῖν 

m. ποιῶν 

 ποιοῦντος 

v. ποιοῦσα 

 ποιούσης 

o. ποιοῦν 

 ποιοῦντος 

 E 1 ἐποίουν 

 2 ἐποίεις 

 3 ἐποίει 

M 1 ἐποιοῦμεν 

 2 ἐποιεῖτε 

 3 ἐποίουν 

     

fut. ποιήσω …      

aor. ἐποίησα …      

perf. πεποίηκα …      

pqpf. ἐπεποιήκειν ...      
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7.3.2 Athematische werkwoorden 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 δίδωμι 

 2 δίδως 

 3 δίδωσι(ν) 

M 1 δίδομεν 

 2 δίδοτε 

 3 διδόασι(ν) 

E 1 διδῶ 

 2 διδῷς 

 3 διδῷ 

M 1 διδῶμεν 

 2 διδῶτε 

 3 διδῶσι(ν) 

E 1 διδοίην 

 2 διδοίης 

 3 διδοίη 

M 1 διδοῖμεν 

 2 διδοῖτε 

 3 διδοῖεν 

E  

  δίδου 

 

M  

  δίδοτε 

  

διδόναι 

m. διδούς 

 διδόντος 

v. διδοῦσα 

 διδούσης 

o. διδόν 

 διδόντος 

 E 1 ἐδίδουν 

 2 ἐδίδους 

 3 ἐδίδου 

M 1 ἐδίδομεν 

 2 ἐδίδοτε 

 3 ἐδίδοσαν 

     

fut. δώσω ...      

aor. E 1 ἔδωκα 

 2 ἔδωκας 

 3 ἔδωκε 

M 1 ἔδομεν 

 2 ἔδοτε 

 3 ἔδοσαν 

E 1 δῶ 

 2 δῷς 

 3 δῷ 

M 1 δῶμεν 

 2 δῶτε 

 3 δῶσι(ν) 

E 1 δοίην 

 2 δοίης 

 3 δοίη 

M 1 δοῖμεν 

 2 δοῖτε 

 3 δοῖεν 

E  

   δός 

 

M  

   δότε 

  

δοῦναι 

m. δούς 

 δόντος 

v. δοῦσα 

 δούσης 

o. δόν 

 δόντος 

perf. δέδωκα …      

pqpf. ἐδεδώκειν ...      

Het model  διδόναι - actief (geven) 

Het model  διδόναι - mediaal 

M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 δίδομαι 

 2 δίδοσαι 

 3 δίδοται 

M 1 διδόμεθα 

 2 δίδοσθε 

 3 δίδονται 

E 1 διδῶμαι 

 2 διδῷ 

 3 διδῶται 

M 1 διδώμεθα 

 2 διδῶσθε 

 3 διδῶνται 

E 1 διδοίμην 

 2 διδοῖο 

 3 διδοῖτο 

M 1 διδοίμεθα 

 2 διδοῖσθε 

 3 διδοῖντο 

E  

  δίδοσο 

 

M  

  δίδοσθε 

  

δίδοσθαι 

m. διδόμενος 

 διδομένου 

v. διδομένη 

 διδομένης 

o. διδόμενον 

 διδομένου 

 E 1 ἐδιδόμην 

 2 ἐδίδοσο 

 3 ἐδίδοτο 

M 1 ἐδιδόμεθα 

 2 ἐδίδοσθε 

 3 ἐδίδοντο 

     

fut. δώσομαι …      

aor. E 1 ἐδόμην 

 2 ἔδου 

 3 ἔδοτο 

M 1 ἐδόμεθα 

 2 ἔδοσθε 

 3 ἔδοντο  

E 1 δῶμαι 

 2 δῷ 

 3 δῶται 

M 1 δώμεθα 

 2 δῶσθε 

 3 δῶνται 

E 1 δοίμην 

 2 δοῖο 

 3 δοῖτο 

M 1 δοίμεθα 

 2 δοῖσθε 

 3 δοῖντο 

E  

    δοῦ 

 

M  

  δόσθε 

  

δόσθαι 

m. δόμενος 

 δομένου 

v. δομένη 

 δομένης 

o. δόμενον 

 δομένου 

perf. δέδομαι …      

pqpf. ἐδεδόμην ...      P. indicatief 

fut. δοθήσομαι … 

aor. ἐδόθην ... 

Het model  διδόναι - passief 
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M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἵσταμαι 

 2 ἵστασαι 

 3 ἵσταται 

M 1 ἱστάμεθα 

 2 ἵστασθε 

 3 ἵστανται 

E 1 ἱστῶμαι 

 2 ἱστῇ 

 3 ἱστῆται 

M 1 ἱστώμεθα 

 2 ἱστῆσθε 

 3 ἱστῶνται 

E 1 ἱσταίμην 

 2 ἱσταῖο 

 3 ἱσταῖτο 

M 1 ἱσταίμεθα 

 2 ἱσταῖσθε 

 3 ἱσταῖντο 

E  

  ἵστασο 

 

M  

  ἵστασθε 

  

ἵστασθαι m. ἱστάμενος 

 ἱσταμένου 

v. ἱσταμένη 

 ἱσταμένης 

o. ἱστάμενον 

 ἱσταμένου 

 E 1 ἔστην* 

 2 ἔστης 

 3 ἔστη 

M 1 ἔστημεν 

 2 ἔστητε 

 3 ἔστησαν 

     

fut. στήσομαι …      

aor. ἐστησάμην ...      

perf.       

pqpf.       

P. indicatief 

fut. σταθήσομαι … 

aor. ἐστάθην ... 

Het model ἱστάναι - passief 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἵστημι 

 2 ἵστης 

 3 ἵστησι(ν) 

M 1 ἵσταμεν 

 2 ἵστατε 

 3 ἱστᾶσι(ν) 

E 1 ἱστῶ 

 2 ἱστῇς 

 3 ἱστῇ 

M 1 ἱστῶμεν 

 2 ἱστῆτε 

 3 ἱστῶσι(ν) 

E 1 ἱσταίην 

 2 ἱσταίης 

 3 ἱσταίη 

M 1 ἱσταῖμεν 

 2 ἱσταῖτε 

 3 ἱσταῖεν 

E  

  ἵστη 

 

M  

  ἵστατε 

  

ἱστάναι 

m. ἱστάς 

 ἱστάντος 

v. ἱστᾶσα 

 ἱστάσης 

o. ἱστάν 

 ἱστάντος 

 E 1 ἵστην 

 2 ἵστης 

 3 ἵστη 

M 1 ἵσταμεν 

 2 ἵστατε 

 3 ἵστασαν 

   

 

 

fut. στήσω ...      

aor. ἔστησα ... E 1 στῶ 

 2 στῇς 

 3 στῇ 

M 1 στῶμεν 

 2 στῆτε 

 3 στῶσι(ν) 

E 1 σταίην 

 2 σταίης 

 3 σταίη 

M 1 σταῖμεν 

 2 σταῖτε 

 3 σταῖεν 

E  

  στῆθι 

 

M  

  στῆτε 

  

στῆναι 

m. στάς 

 στάντος 

v. στᾶσα 

 στάσης 

o. στάν 

 στάντος 

perf. ἕστηκα …      

pqpf. ἐστήκειν ...      

Het model ἱστάναι - actief (stellen, doen staan) 

Het model ἱστάναι - mediaal 
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* De athematische actieve aorist ἔστην heeft reflexief-mediale betekenis: ik stelde me, ik ging staan. 
 Daarnaast bestaat er ook een actieve sigmatische vorm ἔστησα met gewone actieve betekenis: ik 

stelde, ik deed staan. De mediale sigmatische vorm ἐστησάμην betekent: ik stelde voor mezelf. 
 Dit betekenisonderscheid geldt ook voor de samenstellingen. 
 bv. ἀνιστάναι  ἀν-έστησα  = ik deed opstaan 
     άν-εστησάμην = ik deed opstaan voor mezelf 
     ἀν-έστην  = ik stond op 
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A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 τίθημι 

 2 τίθης 

 3 τίθησι(ν) 

M 1 τίθεμεν 

 2 τίθετε 

 3 τιθέασι(ν) 

E 1 τιθῶ 

 2 τιθῇς 

 3 τιθῇ 

M 1 τιθῶμεν 

 2 τιθῆτε 

 3 τιθῶσι(ν) 

E 1 τιθείην 

 2 τιθείης 

 3 τιθείη 

M 1 τιθεῖμεν 

 2 τιθεῖτε 

 3 τιθεῖεν 

E  

  τίθει 

 

M  

  τίθετε 

  

τιθέναι 

m. τιθείς 

 τιθέντος 

v. τιθεῖσα 

 τιθείσης 

o. τιθέν 

 τιθέντος 

 E 1 ἐτίθην 

 2 ἐτίθεις 

 3 ἐτίθει 

M 1 ἐτίθεμεν 

 2 ἐτίθετε 

 3 ἐτίθεσαν 

   

 

 

fut. θήσω …      

aor. E 1 ἔθηκα 

 2 ἔθηκας 

 3 ἔθηκε 

M 1 ἔθεμεν 

 2 ἔθετε  

 3 ἔθεσαν 

E 1 θῶ 

 2 θῇς 

 3 θῇ 

M 1 θῶμεν 

 2 θῆτε 

 3 θῶσι(ν) 

E 1 θείην 

 2 θείης 

 3 θείη 

M 1 θεῖμεν 

 2 θεῖτε 

 3 θεῖεν 

E  
    θές 
 
M  
  θέτε 

  

θεῖναι 

m. θείς 

 θέντος 

v. θεῖσα 

 θείσης 

o. θέν 

 θέντος 

perf. τέθηκα …      

pqpf. ἐτεθήκειν ...      

Het model τιθέναι - actief (leggen, plaatsen) 

M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 τίθεμαι 

 2 τίθεσαι 

 3 τίθεται 

M 1 τιθέμεθα 

 2 τίθεσθε 

 3 τίθενται 

E 1 τιθῶμαι 

 2 τιθῇ 

 3 τιθῆται 

M 1 τιθώμεθα 

 2 τιθῆσθε 

 3 τιθῶνται 

E 1 τιθείμην 

 2 τιθεῖο 

 3 τιθεῖτο 

M 1 τιθείμεθα 

 2 τιθεῖσθε 

 3 τιθεῖντο 

E  

  τίθεσο 

 

M  

  τίθεσθε 

  

τίθεσθαι 

m. τιθέμενος 

 τιθεμένου 

v. τιθεμένη 

 τιθεμένης 

o. τιθέμενον 

 τιθεμένου 

 E 1 ἐτιθέμην 

 2 ἐτίθεσο 

 3 ἐτίθετο 

M 1 ἐτιθέμεθα 

 2 ἐτίθεσθε 

 3 ἐτίθεντο 

   

 

 

fut. θήσομαι …      

aor. E 1 ἐθέμην 

 2 ἔθου 

 3 ἔθετο 

M 1 ἐθέμεθα 

 2 ἔθεσθε 

 3 ἔθεντο 

E 1 θῶμαι 

 2 θῇ 

 3 θῆται 

M 1 θώμεθα 

 2 θῆσθε 

 3 θῶνται 

E 1 θείμην 

 2 θεῖο 

 3 θεῖτο 

M 1 θείμεθα 

 2 θεῖσθε 

 3 θεῖντο 

E  

    θοῦ 

 

M  

  θέσθε 

  

θέσθαι 

m. θέμενος 
 θεμένου 
v. θεμένη 
 θεμένης 
o. θέμενον 
 θεμέμου 

perf.       

pqpf.       

Het model τιθέναι - mediaal 

P. indicatief 

fut. τεθήσομαι ... 

aor. ἐτέθην ... 

Het model τιθέναι - passief 
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M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἵεμαι 

 2 ἵεσαι 

 3 ἵεται 

M 1 ἱέμεθα 

 2 ἵεσθε 

 3 ἵενται 

E 1 ἱῶμαι 

 2 ἱῇ 

 3 ἱῆται 

M 1 ἱώμεθα 

 2 ἱῆσθε 

 3 ἱῶνται 

E 1 ἱείμην 

 2 ἱεῖο 

 3 ἱεῖτο 

M 1 ἱείμεθα 

 2 ἱεῖσθε 

 3 ἱεῖντο 

E  

  ἵεσο 

 

M  

  ἱέσθε 

  

ἵεσθαι 

m. ἱέμενος 

 ἱεμένου 

v. ἱεμένη 

 ἱεμένης 

o. ἱέμενον 

 ἱεμένου 

 E 1 ἱέμην 

 2 ἵεσο 

 3 ἵετο 

M 1 ἱέμεθα 

 2 ἵεσθε 

 3 ἵεντο 

   

 

 

fut. ἥσομαι …      

aor. E 1 εἵμην 

 2 εἷσο 

 3 εἷτο 

M 1 εἵμεθα 

 2 εἷσθε 

 3 εἷντο 

E 1 ᾧμαι 

 2 ᾗ 

 3 ἧται 

M 1 ὥμεθα 

 2 ἧσθε 

 3 ὧνται 

E 1 εἵμην 

 2 εἷο 

 3 εἷτο 

M 1 εἵμεθα 

 2 εἷσθε 

 3 εἷντο 

E  
     οὗ 
 
M  
  ἕσθε 

  

ἕσθαι 

m. ἕμενος 

 ἑμένου 

v. ἑμένη 

 ἑμένης 

o. ἕμενον 

 ἑμένου 

perf. εἷμαι …      

pqpf. εἵμην ...      

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἵημι 

 2 ἵης 

 3 ἵησι(ν) 

M 1 ἵεμεν 

 2 ἵετε 

 3 ἱᾶσι(ν) 

E 1 ἱῶ 

 2 ἱῇς 

 3 ἱῇ 

M 1 ἱῶμεν 

 2 ἱῆτε 

 3 ἱῶσι(ν) 

E 1 ἱείην 

 2 ἱείης 

 3 ἱείη 

M 1 ἱεῖμεν 

 2 ἱεῖτε 

 3 ἱεῖεν 

E  

  ἵει 

 

M  

  ἵετε 

  

ἱέναι 

m. ἱείς 

 ἱέντος 

v. ἱεῖσα 

 ἱείσης 

o. ἱέν 

 ἱέντος 

 E 1 ἵειν 

 2 ἵεις 

 3 ἵει 

M 1 ἵεμεν 

 2 ἵετε 

 3 ἵεσαν 

   

 

 

fut. ἥσω …      

aor. E 1 ἧκα 

 2 ἧκας 

 3 ἧκε 

M 1 εἷμεν 

 2 εἷτε 

 3 εἷσαν 

E 1 ὧ 

 2 ᾗς 

 3 ᾗ 

M 1 ὧμεν 

 2 ἧτε 

 3 ὧσι(ν) 

E 1 εἵην 

 2 εἵης 

 3 εἵη 

M 1 εἷμεν 

 2 εἷτε 

 3 εἷεν 

E  
     ἕς 
 
M  
  ἕτε 

  

εἷναι 

m. εἵς 

 ἕντος 

v. εἷσα 

 εἵσης 

o. ἕν 

 ἕντος 

perf. εἵκα …      

pqpf. εἵκειν ...      

Het model  ἱέναι - actief  (zenden) 

Het model  ἱέναι - mediaal 

P. indicatief 

fut. ἑθήσομαι ... 

aor. εἵθην ... 

Het model  ἱέναι - passief 
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A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 δείκνυμι 

 2 δείκνυς 

 3 δείκνυσι(ν) 

M 1 δείκνυμεν 

 2 δείκνυτε 

 3 δεικνύασι(ν) 

E 1 δεικνύω 

 2 δεικνύῃς 

 3 δεικνύῃ 

M 1 δεικνύωμεν 

 2 δεικνύητε 

 3 δεικνύωσι(ν) 

E 1 δεικνύοιμι 

 2 δεικνύοις 

 3 δεικνύοι 

M 1 δεικνύοιμεν 

 2 δεικνύοιτε 

 3 δεικνύοιεν 

E  

  δείκνυ 

 

M  

  δείκνυτε 

  

δεικνύναι 

m. δεικνύς 

 δεικνύντος 

v. δεικνῦσα 

 δεικνύσης 

o. δεικνύν 

 δεικνύντος 

 E 1 ἐδείκνυν 

 2 ἐδείκνυς 

 3 ἐδείκνυ 

M 1 ἐδείκνυμεν 

 2 ἐδείκνυτε 

 3 ἐδείκνυσαν 

     

fut. δείξω ...      

aor. ἔδειξα …      

perf. δέδειχα …      

pqpf. ἐδεδείχειν ...      

Het model  δεικνύναι - actief (tonen) 

M. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 δείκνυμαι 

 2 δείκνυσαι 

 3 δείκνυται 

M 1 δεικνύμεθα 

 2 δείκνυσθε 

 3 δείκνυνται 

E 1 δεικνύωμαι 

 2 δεικνύῃ 

 3 δεικνύηται 

M 1 δεικνυώμεθα 

 2 δεικνύησθε 

 3 δεικνύωνται 

E 1 δεικνυοίμην 

 2 δεικνύοιο 

 3 δεικνύοιτο 

M 1 δεικνυοίμεθα 

 2 δεικνύοισθε 

 3 δεικνύοιντο 

E  

  δείκνυσο 

 

M  

  δείκνυσθε 

  

δείκνυσθαι 

m. δεικνύμενος 

 δεικνυμένου 

v. δεικνυμένη 

 δεικνυμένης 

o. δεικνύμενον 

 δεικνυμένου 

 E 1 ἐδεικνύμην 

 2 ἐδείκνυσο 

 3 ἐδείκνυτο 

M 1 ἐδεικνύμεθα 

 2 ἐδείκνυσθε 

 3 ἐδείκνυντο 

     

fut. δείξομαι …      

aor. ἐδειξάμην …      

perf. δέδειγμαι …      

pqpf. ἐδεδείγμην ...      

Het model  δεικνύναι - mediaal 

P. indicatief 

fut. δειχθήσομαι ... 

aor. ἐδείχθην ... 

Het model  δεικνύναι - passief 
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7.3.3 Onregelmatige werkwoorden 

Α. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

   ik ben 

E 1 εἰμι 

 2 εἰ 

 3 ἐστι(ν) 

M 1 ἐσμεν 

 2 ἐστε 

 3 εἰσι(ν) 

   

E 1 ὦ 

 2 ᾖς 

 3 ᾖ 

M 1 ὦμεν 

 2 ἦτε 

 3 ὤσι(ν) 

   

E 1 εἴην 

 2 εἴης 

 3 εἴη 

M 1 εἶμεν 

 2 εἶτε 

 3 εἶεν 

  wees 

E  

  ἴσθι 

 

M  

  ἔστε 

  

 zijn 
 
 
 
 εἶναι 

  zijnd 

m. ὤν 

 ὄντος 

v. οὖσα 

 οὔσης 

o. ὄν 

 ὄντος 

   ik was 

E 1 ἦν 

 2 ἦσθα 

 3 ἦν 

M 1 ἦμεν 

 2 ἦτε 

 3 ἦσαν 

     

εἶναι  (zijn) 

Α. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

   ik ga 

E 1 ἔρχομαι 

 2 ἔρχῃ 

 3 ἔρχεται 

M 1 ἐρχόμεθα 

 2 ἔρχεσθε 

 3 ἔρχονται 

   

E 1 ἴω 

 2 ἴῃς 

 3 ἴῃ 

M 1 ἴωμεν 

 2 ἴητε 

 3 ἴωσι(ν) 

   

E 1 ἴοιμι 

 2 ἴοις 

 3 ἴοι 

M 1 ἴοιμεν 

 2 ἴοιτε 

 3 ἴοιεν 

  ga 

E  

  ἴθι 

 

M  

  ἴτε 

  

 gaan 
 
 
 
 ἰέναι 

 gaand 

m. ἰών 

 ἰόντος 

v. ἰοῦσα 

 ἰούσης 

o. ἰόν 

 ἰόντος 

   ik ging 

E 1 ᾖα 

 2 ᾔεις 

 3 ᾔει 

M 1 ᾖμεν 

 2 ᾖτε 

 3 ᾖσαν 

     

   ik zal gaan* 

E 1 εἶμι 

 2 εἶ 

 3 εἶσι(ν) 

M 1 ἴμεν 

 2 ἴτε 

 3 ἴασι(ν) 

     

ἰέναι (gaan) 

Α. indicatief   imperatief infinitief participium 

   ik weet 

E 1 οἶδα 

 2 οἶσθα 

 3 οἶδε 

M 1 ἴσμεν 

 2 ἴστε 

 3 ἴσασι(ν) 

    weet 
E  
  ἴσθι 
 
M  
  ἴστε 

  

 weten 
 
 
 
 εἰδέναι 

 wetend 
m. εἰδώς 
 εἰδότος 
v. εἰδυῖα 
 εἰδυίας 
o. εἰδός 
 εἰδότος 

εἰδέναι (weten) 

* in poëzie: ik ga 
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ind. futurum:  ἔσομαι ... 

ind. aorist:  ἦλθον ... 

ind. perf.:  ἐλήλυθα ... 
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BIJ DE THEMATISCHE WERKWOORDEN: model λύειν 

 

▪ Vormingswet van: 

 - ind. pres. :   presensstam + bindklinker ο(υ) / ε(ι) + primaire uitgangen 

 - conj. pres. :   presensstam + bindklinker ω / η  + primaire uitgangen 

 - opt. pres. :   presensstam + bindklinkers οι   + secundaire uitgangen  

 - ind. impf. : augment + presensstam + bindklinker ο / ε  + secundaire uitgangen  

 

▪ De mediale en passieve 2e persoon enk. is telkens resultaat van een contractie: 

 λύῃ  (M/P ind. pres. 2 enk.)  < λυ-ε-σαι 

 λύῃ  (M/P conj. pres. 2 enk.)  < λυ-η-σαι 

 λύοιο  (M/P opt. pres. 2 enk.)  < λυ-οι-σο 

 λύου  (M/P imp. pres. 2 enk.)  < λυ-ε-σο 

 ἐλύου  (M/P ind. impf. 2 enk.)  < ἐ-λυ-ε-σο 

 

▪ Contractieregels m.b.t. τιμᾶν en ποιεῖν (infinitief < τιμα-ε-εν, ποιε-ε-εν) 

 α + o-klank = ω    ε + ε = ει      

 α + ε-klank = α    ε + ο = ου      

 NB de ι wordt ι-subscriptum  ε + andere klank = andere klank  

 

 NB Vocaalstammen op –η (ζῆν, χρῆσθαι) volgen τιμᾶν, maar: η + ε-klank = η 

 NB Eénlettergrepige ε-stammen kennen slechts de contracties: ε + ε(ι) = ει 

  bv. δέομαι, δέῃ, δεῖται, δεόμεθα, δεῖσθε, δέονται. 

 NB De vervoeging van de contracta volgt die van λύειν, maar de A. optatief enk. gaat uit op 

  -οιην, -οιης, -οιη i.p.v. op –οιμι, -οις, -οι.  

7.4. Vorming van de afzonderlijke tijden. 

7.4.1 Vorming van presens en imperfectum 

BIJ DE ATHEMATISCHE WERKWOORDEN: model διδόναι 

 

▪ Vormingswet van: 

 - ind. pres. :    presensstam +     + primaire uitgangen 

 - conj. pres. :    presensstam + bindklinker ω / η  + primaire uitgangen 

 - opt. pres. :    presensstam + bindklinker ι    + secundaire uitgangen  

 - ind. impf. :  augment + presensstam +     + secundaire uitgangen  

 

▪ De presensstam heeft een presensreduplicatie bij διδόναι 

  (= herhaling van beginmedeklinker + ι)  ἱστάναι  < σι-στα-ναι 

           τιθέναι < θι-θε-ναι 

          ἱέναι  < σι-σε-ναι 

 Verder vertoont de presensstam een lange (bv. ἱστη-) en een korte (bv. ἱστα-) variant. 

 De lange variant wordt alleen gebruikt in de actieve indicatief enkelvoud. 

 

▪ ἱέναι, zenden, volgt in pres. en impf. vrijwel volledig de vervoeging van τιθέναι. 

 uitz.: de A. ind. pres. 3 mv. van ἱέναι = ἱᾶσι (uit ἱε-ασι; cf. ἱστᾶσι uit ἱστα-ασι). 

 

▪ Volgen de vervoeging van ἱστάναι in pres. en impf.: φάναι, πιμπλάναι, δύνασθαι, ἐπίστασθαι. 

             zeggen   vullen     kunnen      kunnen,weten   
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7.4.2 Vorming van de aorist 

ACTIEVE EN MEDIALE SIGMATISCHE AORIST (cf. ἔ-λυσ-α)     = de gewone vorming 

 

De stam van de sigmatische aorist = verbaalstam + σ (bv. λυ-σ-). 

 

▪ Daarbij moet je rekening houden met enkele aanpassingen: 

 - Bij τιμᾶν, ποιεῖν, δηλοῦν: verlenging van de α, ε, ο tot η, ω vóór de –σ-. 

  bv. ἐτίμησα, ἐποίησα, ἐδήλωσα. 

 

 - Bij de consonantstammen op labialen, gutturalen, dentalen versmelt de eindmedeklinker van de ver 

  baalstam met de –σ-. Daarbij gelden de volgende contractieregels: β, π, φ, πτ + σ = Ψ 

             γ, κ, χ, ττ + σ = ξ 

             δ, τ, θ, ζ + σ =  σ 

  bv. ἔπεμψα, ἔπραξα, ἔπεισα (van πέμπειν, πράττειν, πείθειν) 

 

 - Ook de aoristen van de thematische liquida zijn, op ἔβαλον na, sigmatisch in oorsprong en worden dus 

  vervoegd zoals ἔλυσα. 

   bv. ἤγγειλα uit ἤγγελσα (van ἀγγέλλειν) 

 

▪ Vormingswet van de sigmatische aoristen: 

 - A/M ind. ao. : augment + sigm. ao. stam + bindklinker α / (ε)  + secundaire uitgangen 

 - A/M conj. ao.:   sigm. ao. stam + bindklinker ω / η  + primaire uitgangen 

 - A/M opt. ao. :   sigm. ao. stam + bindklinkers αι   + secundaire uitgangen  

 

▪ De mediale 2e persoon enk. is telkens resultaat van een contractie: 

  ἐλύσω (M. ind. ao. 2 enk.)  < ἐ-λυσ-α-σο 

  λύσῃ  (M. conj. ao. 2 enk.) < λυσ-η-σαι 

  λύσαιο (M. opt. ao. 2 enk.)  < λυσ-αι-σο 

ACTIEVE EN MEDIALE ASIGMATISCHE AORIST (cf. ἔ-βαλ-ο-ν) 

 

▪ Bij de asigmatische aorist ontbreekt de kenletter -σ-. De stam van deze asigmatische aorist vertoont meestal een 

klankwijziging t.o.v. de presensstam: alleen daardoor zijn de asigmatische aoristen trouwens te onderscheiden 

van de presens- en imperfectumvormen. 

 

▪ Vormingswet van de asigmatische aoristen: 

 -  A/M ind. ao. : augment + verbaalstam + bindklinkers en uitgangen van het imperfectum 

 -  andere wijzen:   verbaalstam + bindklinkers en uitgangen van het presens 

 

▪ In de stamtijdenlijst staan de actieve en mediale asigmatische aoristen aangegeven met een *. 

 Onthoud bovendien: ἤγαγον  van ἄγειν   voeren, leiden 

     ηὗρον, εὗρον van εὑρίσκειν  vinden 

     ἔτεκον  van τίκτειν   ter wereld brengen 

     ἔτυχον  van τυγχάνειν  toevallig zijn 

     ἔφυγον  van φεύγειν  vluchten 

 

     ᾐσθόμην  van αἰσθάνεσθαι  merken 

     ἀφικόμην  van ἀφικνεῖσθαι  aankomen 

     ἑσπόμην  van ἕπεσθαι  volgen 

     ἐπυθόμην  van πυνθάνεσθαι vernemen 

     ὑπεσχόμην  van ὑπισχνεῖσθαι beloven 
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ACTIEVE EN MEDIALE ATHEMATISCHE AORIST (cf. ἔβην en ἐδόμην) 

 

▪ Bij de athematische aorist ontbreekt niet alleen de kenletter –σ-, maar ook de bindklinker (behalve in de con-

junctief). In de meeste gevallen ziet de stam van deze athematische aorist er anders uit dan de doorgaans lange-

re presensstam. 

 bv.  βα- / βη- tegenover βαιν-, of δο- / δω- tegenover διδο- / διδω-. 

 Daardoor zijn de vormen van de athematische aorist meestal gemakkelijk te onderscheiden van de presens- en 

imperfectumvormen. 

 

▪ Vormingswet van de athematische aoristen: 

 - A/M ind. aor.: augment + lange of korte verbaalstam +  secundaire uitgangen . 

 - andere wijzen:   lange of korte verbaalstam +  secundaire uitgangen  

 Let bij de optatief bovendien op de kenmerkende –ι(η), en bij de conjunctief op de kenmerkende –ω/η. 

 

▪ Hebben enkel in de actieve vorm een athematische aorist: 

 - de “thematische” werkwoorden βαίνειν, χαίρειν, γιγώσκειν, δύειν, φύειν; en het athematische ἱστάναι (actieve 

vorm met mediale betekenis) 

 Hebben in de actieve én mediale vorm een athematische aorist: 

 - de “athematische” werkwoorden διδόναι, τιθέναι, ἱέναι. 

 

▪ Voor de vervoeging van de athematische aoristen van ἱστάναι, τιθέναι, ἱέναι, διδόναι kun je in de vervoegingsta-

bellen terecht. Let daarbij op de verbaalstam: δο-/δω-  van διδόναι 

         στα-/στη-  van ἱστάναι  (uit σισταναι) 

         θε-/θη-  van τιθέναι  (uit θιθεναι) 

         ἑ-/ἡ-(uit σε-/ση-) van ἱέναι  (uit σισεναι) 

     

▪ De vervoeging van de athematische aoristen van βαίνειν (gaan), χαίρειν (zich verheugen), γιγνώσκειν (leren ken-

nen), δύειν (doen aantrekken) en φύειν (doen ontstaan) vind je hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ἔστην van ἱστάναι wordt vervoegd zoals ἔβην. 

 Zo ook: ἐ-χάρη-ν van χαίρειν, maar met de korte verbaalstam χαρε- (cf. A. aor. van τιθέναι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ἔδυν van δύειν heeft reflexief-mediale betekenis: ik trok (bij mezelf) aan. 

 Ook ἔφυν van φύειν heeft reflexief-mediale betekenis: ik ontstond. 

 

A. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἔ-βη-ν 

 2 ἔ-βη-ς 

 3 ἔ-βη 

M 1 ἔ-βη-μεν 

 2 ἔ-βη-τε 

 3 ἔ-βη-σαν 

E 1 βῶ 

 2 βῇς 

 3 βῇ 

M 1 βῶμεν 

 2 βῆτε 

 3 βῶσιν 

E 1 βαίη-ν 

 2 βαίη-ς 

 3 βαίη 

M 1 βαῖ-μεν 

 2 βαῖ-τε 

 3 βαῖ-εν 

E  

 2 βῆ-θι 

 

M  

 2 βῆ-τε 

  

βῆ-ναι 

m. βάς 

 βά-ντ-ος 

v. βᾶσα 

 βάσης 

o. βάν 

 βά-ντ-ος 

Α. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἔ-γνω-ν 

 2 ἔ-γνω-ς 

 3 ἔ-γνω 

M 1 ἔ-γνω-μεν 

 2 ἔ-γνω-τε 

 3 ἔ-γνω-σαν 

  E  

 2 γνῶ-θι 

 

M  

 2 γνῶ-τε 

  

γνῶ-ναι 

m. γνούς 

 γνό-ντ-ος 

v. γνοῦσα 

 γνούσης 
o. γνόν 

 γνό-ντ-ος 

Α. indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἔ-δυ-ν 

 2 ἔ-δυ-ς 

 3 ἔ-δυ 

M 1 ἔ-δυ-μεν 

 2 ἔ-δυ-τε 

 3 ἔ-δυ-σαν 

  E  

 2 δῦ-θι 

 

M  

 2 δῦ-τε 

  

δῦ-ναι 

m. δύς 

 δύ-ντ-ος 

v. δῦσα 

 δύσης 

o. δύν 

 δύ-ντ-ος 

a
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t 
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o
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PASSIEVE AORIST MET KENLETTER -θ- (cf. ἐ-λύθ-η-ν)      = de gewone vorming 

 

▪ De stam van de gewone passieve aorist is de verbaalstam + -θ- (bv. λυ-θ-). 

 

 Daarbij moet je rekening houden met enkele aanpassingen: 

 -  Bij τιμᾶν, ποιεῖν: verlenging van de α, ε, tot η vóór de –θ-.  

  bv. ἐτιμήθην, ἐποιήθην 

 

 - Bij de consonantstammen op labialen, gutturalen, dentalen versmelt de eindmedeklinker van de verbaalstam 

met de –θ-. Daarbij gelden de volgende contractieregels: β, π, φ, πτ + θ = φθ 

           γ, κ, χ, ττ + θ = χθ 

           δ, τ, θ, ζ + θ = σθ 

  bv. ἐπέμφθην, ἐπράχθην, ἐπείσηθην (van πέμπειν, πράττειν, πείθειν) 

 

 - verbaalstam + -θ- geeft bij  διδόναι   : δοθ-  

       ἱστάναι (uit σισταναι) : σταθ- 

       τιθέναι (uit θιθεναι)  : τεθ-  (uit θεθ-) 

       ἱέναι (uit σισεναι)  : ἑθ-  (uit σεθ-) 

        

 

▪ Vormingswet van deze gewone passieve aoristen: 

 - P. ind. ao.: augment + P. aor. stam + bindklinker η +   secundaire uitgangen 

 - P. conj. ao.:   P. aor. stam + bindklinker ω/η +   primaire uitgangen 

 - P. opt. ao.:   P. aor. stam + bindklinkers ει(η) +  secundaire uitgangen 

 Het resultaat ziet er, buiten de indicatief, uit als bij de actieve presensvormen van τιθέναι. 

PASSIEVE AORIST ZONDER KENLETTER -θ- (cf. ἐ-βλάβ-η-ν) 

 

▪ Een beperkt aantal Griekse werkwoorden vormen hun passieve aorist zonder kenletter –θ-. Daarom heet deze 

passieve aorist ook ‘athetatische’ aorist. Deze athetatische aorist is geen leerplanleerstof. 

 

▪ Vormingswet van de athetatische aoristen: 

 - Precies zoals bij de gewone passieve aoristen, maar dan zonder de -θ-. 

 

 Model: 

 

▪ In de stamtijdenlijst staan de passieve athetatische aoristen aangegeven met een  *. 

 Onthoud eveneens: ἐβλάβην van βλάπτειν  schaden 

     ἐγράφην van γράφειν  schrijven 

     διεφθάρην van διαφθείρειν  vernietigen 

     ἐκόπην van κόπτειν  slaan 

     ἐτράφην van τρέφειν  voeden 

 indicatief conjunctief optatief imperatief infinitief participium 

 E 1 ἐ-βλάβ-η-ν 

 2 ἐ-βλάβ-η-ν 

 3 ἐ-βλάβ-η 

M 1 ἐ-βλάβ-η-μεν 

 2 ἐ-βλάβ-η-τε 

 3 ἐ-βλάβ-η-σαν 

E 1 βλαβ-ῶ 

 2 βλαβ-ῇ-ς 

 3 βλαβ-ῇ 

M 1 βλαβ-ῶ-μεν 

 2 βλαβ-ῆ-τε 

 3 βλαβ-ῶ-σι(ν) 

E 1 βλαβ-είη-ν 

 2 βλαβ-είη-ς 

 3 βλαβ-είη 

M 1 βλαβ-εῖ-μεν 

 2 βλαβ-εῖ-τε 

 3 βλαβ-εῖ-εν 

  

βλαβ-ῆ-ναι 

m. βλαβ-είς 

 βλαβ-έ-ντ-ος 

v. βλαβ-εῖσα 

 βλαβ-είσης 

o. βλαβ-έ-ν 

 βλαβ-έ-ντ-ος 

a
o

ri
s
t 
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7.4.3 Vorming van het futurum 

ACTIEF EN MEDIAAL FUTURUM 

 

▪ De stam van het actief en mediaal futurum = verbaalstam + σ (bv. λυ-σ-).  

 Dit is dus dezelfde stam als de sigmatische aoriststam. Let wel: ook werkwoorden met een asigmatische of athe-

matische aorist vormen hun actief en mediaal futurum in de regel op de gewone manier (verbaalstam + σ). Dat 

kun je zelf vaststellen in de stamtijdenlijst. 

 

▪ Vormingswet van het actief en mediaal futurum: 

 - tijdsstam van het A./M. futurum (cf. supra)  + bindklinkers en uitgangen van het actief en mediaal presens. 

 

NB Veel Griekse werkwoorden hebben een mediaal futurum met actieve betekenis zonder dat ze in de andere tij-

  den deponent zijn.  

  bv.  φεύγειν → φεύξομαι : ik zal vluchten 

 

 

 

ACTIEF EN MEDIAAL CONTRACT FUTURUM 

 

▪ De werkwoorden met een meerlettergrepige presensstam op –ζ- en de verba liquida hebben een actief en mediaal 

futurum dat (door het uitvallen van de sigma) vervoegd wordt zoals het presens van ποιεῖν.  

 bv.  νομίζειν → νομιῶ  : ik zal menen 

   στέλλειν → στελῶ :  ik zal zenden uit στελεσω 

 Dit contract futurum komt ook voor bij een beperkt aantal andere werkwoorden. 

 bv.  μάχεσθαι → μαχοῦμαι : ik zal strijden uit μαχεσομαι 

 

▪ In de stamtijdenlijst is dit contract futurum herkenbaar aan het accent op –ῶ, -οῦμαι. 

 

 

 

PASSIEF FUTURUM 

 

▪ De stam van het passief futurum is de stam van de gewone passieve aorist + -σ-.  bv. λυθης-. 

 

▪ Vormingswet van het passief futurum: 

 - passieve futurumstam + bindklinkers en uitgangen van het passief presens. 

 

 

PASSIEF FUTURUM ZONDER KENLETTER -θ- 

 

▪ Werkwoorden met een athetatische aorist hebben in de regel ook een athetatisch futurum. 

 Dus: βλαβήσομαι  : ik zal geschaad worden  (van βλάπτειν) 

   γραφήσομαι  : ik zal (op)geschreven worden (van γράφειν) 

   διαφθαρήσομαι : ik zal vernietigd worden  (van διαφθείρειν) 

   κοπήσομαι  : ik zal geslagen worden  (van κόπτειν) 

   τραφήσομαι  : ik zal gevoed worden  (van τρέφειν) 

 

▪ Vormingswet van het athetatisch futurum: 

 - precies zoals bij het gewone passieve futurum, maar zonder de –θ-. 
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7.4.4 Vorming van het perfectum en plusquamperfectum 

ACTIEF PERFECTUM 

 

▪ De actieve perfectumstam bestaat uit: reduplicatie + verbaalstam + -κ- (bv. λε-λυ-κ-). 

 Daarbij moet je rekening houden met enkele aanpassingen: 

 - Bij τιμᾶν en ποιεῖν: verlenging van de α, ε tot η vóór de -κ-. 

  bv. τετίμηκα, πεποίηκα 

 - Bij de consonantstammen op labialen, gutturalen, dentalen versmelt de eindmedeklinker van de verbaal

  stam met de -κ-. Daarbij gelden de volgende contractieregels: β, π, φ, πτ + κ = φ 

            γ, κ, χ, ττ + κ = χ 

            δ, τ, θ, ζ + κ =  κ 

  bv. πέπομφα, πέπραχα, πέπεικα (van πέμπειν, πράττειν, πείθειν) 

 

▪ Vormingswet van: 

 - A. ind. perf. :  A. perf. stam + bindklinker α/(ε) +  primaire uitgangen 

 - A. ind. pqpf.: augment + A. perf. stam + bindklinker ε(ι) +  secundaire uitgangen 

 

▪ Een aantal werkwoorden vormen hun actief perfectum zonder kenletter –κ-, zoals blijkt uit de stamtijdenlijst. 

 bv. πέπονθα van πάσχειν (ondergaan) 

  λέλοιπα van λείπειν (verlaten) 

 Voor de vervoeging brengt dit geen problemen met zich mee: dit actieve perfectum zonder –κ- wordt vervoegd 

 zoals λέλυκα.  

MEDIAAL EN PASSIEF PERFECTUM 

 

▪  De mediaal-passieve perfectumstam bestaat uit: reduplicatie + verbaalstam (bv. λε-λυ-). 

  Daarbij moet je rekening houden met enkele aanpassingen: 

  - bij τιμᾶν en ποιεῖν: verlenging van de α, ε tot η vóór de uitgang. 

   bv. τετίμημαι, πεποίημαι 

  - Ook bij de labiaal-, gutturaal- en dentaalstammen doen zich aanpassingen voor.  

   bv. πέπεμμαι, πέπραγμαι, πέπεισμαι (van πέμπειν, πράττειν, πείθειν) 

 

▪ Vormingswet van: 

  - M/P ind. perf.:   M/P perf. stam +  primaire uitgangen 

  - M/P ind. pqpf.: augment + M/P perf. stam +  secundaire uitgangen 
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Perfectumreduplicatie = herhaling van de beginmedeklinker van de verbaalstam + ε. 

 

Maar: 

 

1. Als de verbaalstam met een geaspireerde medeklinker (φ, χ, θ) begint, herneemt de reduplicatie de stemloze 

variant van de geaspireerde medeklinker. 

 bv. A. ind. perf. 1 enk. van θύειν  : τέθυκα 

 

2. Als de verbaalstam begint met een klinker, met een ρ- of met meer dan één medeklinker (ook de samengestel-

de medeklinkers ξ en ψ!), dan ziet de reduplicatie eruit als een augment. We spreken dan van een onthoofde 

reduplicatie of schijnaugment. Het duidt immers niet op een verleden tijd, maar dient slechts als vervanging 

van de reduplicatie. Vandaar dat dit schijnaugment ook in de andere wijzen dan de indicatief voorkomt. 

  bv. M/P. ind. perf. 1 enk. van ἄγειν  : ἦγμαι 

   A. ind. perf. 1 enk. van ῥίπτειν  : ἔρριφα 

   A. ind. perf. 1 enk. van στρατεύειν : ἐστράτευκα 

 Als het augment voor reduplicatie dient (= schijnaugment), wordt er in het plusquamperfectum geen nieuw  

 augment aan toegevoegd. 

 

3. Bij samengestelde werkwoorden komt de reduplicatie na het voorvoegsel. 

 bv. A. ind. perf. 1 enk. van συμβουλεύειν : συμβεβούλευκα 

 

4. Sommige werkwoorden hebben een onregelmatige reduplicatie. Dat merk je wanneer je je stamtijden leert. 

Betekenis van de indicatief perfectum en plusquamperfectum — in onderscheid met de indicatief aorist. 

ind. aor. drukt uit: feitaspect  met betrekking tot het verleden 

ind. perf. drukt uit: toestandaspect met betrekking tot het heden 

ind. pqpf. drukt uit: toestandaspect met betrekking tot het verleden 

 

Let op het onderscheid! 

bv.: ἐλύθην (aorist)   = ik werd losgemaakt 

  De aorist spreekt zich niet uit over de gevolgen van de handeling.  

 De ind. aor. vermeldt enkel de verleden handeling zonder meer. 

 λέλυμαι (perfectum)  = ik werd losgemaakt (zodat ik nu vrij ben)  = ik ben vrij 

   De ind. perf. spreekt over de toestand nu ... als gevolg van de voltooide handeling. 

 ἐλελύμην (plusquamperf.)   = ik was losgemaakt (zodat ik toen vrij was) = ik was vrij 

   De ind. pqpf. spreekt over de toestand in het verleden ... als gevolg van de voltooide handeling. 
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We geven telkens: 

inf. praes. basisbetekenis futurum aorist perfectum 

Het deponente karakter van Griekse vormen blijkt uit de kolom “basisbetekenis”. 
De vormen met een * zijn asigmatische, athematische of athetatische aoristen. 
Een contract futurum is herkenbaar aan het accent op -ῶ, -οῦμαι. 

Thematische i- of u-stammen (model: λύειν) 

   λύειν losmaken λύσω ἔλυσα λέλυκα 

 mediaal: λύσομαι ἐλυσάμην λέλυμαι 

 passief: λυθήσομαι ἐλύθην λέλυμαι 

1. ἀκούειν  horen ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα 

2. δύεσθαι zich dompelen in - ἔδυν * - 

3. φύεσθαι ontstaan, worden φύσομαι ἔφυν * πέφυκα (ik ben) 

Thematische werkwoorden met toegevoegde  ε- of η- in futurum / aorist / perfectum 

4. βούλεσθαι willen βουλήσομαι ἐβουλήθην βεβούλημαι 

5. οἴεσθαι menen οἰήσομαι ᾠήθην - 

6. χαίρειν blij zijn χαιρήσω ἐχάρην * κεχάρηκα 

     Thematische labiaalstammen (stam op -β, -π, -φ of –πτ) 

7. λείπειν verlaten λείψω ἔλιπον λέλοιπα 

 passief: λειφθήσομαι ἐλείφθην λέλειμμαι 

8. τρέπειν keren, wenden τρέψω ἔτρεψα of ἔτραπον * τέτροφα 

 passief: - ἐτρέφθην τέτραμμαι 

Thematische gutturaalstammen (stam op –γ, -κ, -χ of –ττ) 

9. ἔχειν hebben, houden ἕξω of σχήσω ἔσχον * ἔσχηκα 

 mediaal: ἕξομαι of σχήσομαι ἐσχόμην * ἔσχημαι 

Thematische dentaalstammen (stam op –δ, -τ, -θ of –ζ) 

10. ἥδεσθαι blij zijn ἡσθήσομαι ἥσθην - 

Thematische liquida (stam op -λ, -μ, -ν of –ρ) 

11. ἀγγέλλειν melden ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα 

 passief: ἀγγελθήσομαι ἠγγέλθην ἤγγελμαι 

12. ἀποκτείνειν doden ἀποκτενῶ ἀπέκτεινα of ἀπέκτανον * ἀπέκτονα 

7.5 Stamtijdenlijst 
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Thematische werkwoorden met suffix -(α)ν, -(ι)σκ, en/of reduplicatie in de presensstam  

19. βαίνειν gaan βήσομαι ἔβην * βέβηκα 

20. λαμβάνειν nemen, krijgen λήψομαι ἔλαβον * εἴληφα 

 passief: ληφθήσομαι ἐλήφθην εἴλημμαι 

21. λανθάνειν verborgen zijn λήσω ἔλαθον * λέληθα 

 med.: vergeten λήσομαι ἐλαθόμην * λέλησμαι 

22. ἀποθνῄσκειν sterven ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον * ἀποτέθνηκα 

23. γίγνεσθαι worden γενήσομαι ἐγενόμην * γεγένημαι of γέγονα 

24. γιγνώσκειν leren kennen γνώσομαι ἔγνων * ἔγνωκα 

25. πάσχειν ondervinden πείσομαι ἔπαθον * πέπονθα 

26. πίπτειν vallen πεσοῦμαι ἔπεσον * πέπτωκα 

13. βάλλειν werpen βαλῶ ἔβαλον * βέβληκα 

 passief: βληθήσομαι ἐβλήθην βέβλημαι 

14. κρίνειν oordelen κρινῶ ἔκρινα 
 

κέκρικα 

 passief: κριθήσομαι ἐκρίθην κέκριμαι 

15. μένειν blijven μενῶ ἔμεινα - 

16. στέλλειν zenden στελῶ ἔστειλα ἔσταλκα 

 passief: - - ἔσταλμαι 

17. φαίνειν laten zien φανῶ ἔφηνα  

 mediaal: schijnen φανήσομαι of 
φανοῦμαι 

ἐφάνην *  

 passief:  ἐφάνθην  

18. φθείρειν vernielen φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα 

 passief: φθαρήσομαι ἐφθάρην * ἔφθαρμαι 

Thematische werkwoorden met verschillende stammen 

27. αἱρεῖν grijpen αἱρήσω εἷλον * ᾕρηκα 

  mediaal: kiezen αἱρήσομαι εἱλόμην * - 

  passief: αἱρεθήσομαι ᾑρέθην ᾕρημαι 

28. ἔρχομαι gaan εἶμι ἦλθον * ἐλήλυθα 

29. ἐσθίειν eten - ἔφαγον * - 

30. λέγειν zeggen ἐρῶ εἶπα of εἶπον *  
met versteend augment 

εἴρηκα 

  passief: ῥηθήσομαι ἐρρήθην εἴρημαι 

31. ὁρᾶν zien ὄψομαι εἶδον ἑώρακα 

  passief: ὀφθήσομαι ὤφθην ἑώραμαι 
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32. τρέχειν rennen - ἔδραμον * - 

33. φέρειν dragen οἴσω ἤνεγκον * - 

 med.: verkrijgen οἴσομαι ἠνεγκάμην - 

 passief: snellen e)nexqh/somai h)ne/xqhn - Athematische vocaalstammmen 

34. ἱστάναι stellen στήσω ἔστησα ik stelde - 

 mediaal: 
reflexief mediaal: 

στήσομαι ἐστησάμην  
ἔστην* ik stelde me 

 
ἕστηκα ik sta 

 passief: σταθήσομαι ἐστάθην ik werd gesteld - 

35. τιθέναι plaatsen, leggen θήσω ἔθηκα τέθηκα 

 mediaal: θήσομαι ἐθέμην * τέθειμαι 

 passief: τεθήσομαι ἐτέθην (κεῖμαι ik lig) 

36. ἱέναι zenden ἥσω ἧκα εἷκα 

 mediaal: ἥσομαι εἵμην * εἷμαι 

 passief: ἑθήσομαι εἵθην εἷμαι 

37. διδόναι geven δώσω ἔδωκα δέδωκα 

 mediaal: δώσομαι ἐδόμην * δέδομαι 

 passief: δοθήσομαι ἐδόθην δέδομαι 

38. δύνασθαι kunnen δυνήσομαι ἐδυνήθην δεδύνημαι 

     
Athematische consonantstammen (met suffix –νυ in de presensstam) 

39. δεικνύναι tonen δείξω ἔδειξα δέδειχα 

 passief: δειχθήσομαι ἐδείχθην δέδειγμαι 

40. -ολλύναι te gronde richten -ολῶ -ώλεσα -ολώλεκα 

 med.: te gronde gaan -ολοῦμαι -ωλόμην -όλωλα ik ben eraan 

ik stelde voor mezelf 
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1 Met welke tijdsstam heb je te maken? 

 Indien geen presensstam: denk dan eerst aan de mogelijkheid van aorist. 

2 Is er een augment? Dan is het een verleden tijd van de indicatief. 

3 Welke persoonsuitgang? Een actieve of een passieve? Een primaire of een secundaire? 

4 De conjunctief kun je herkennen aan een verlengde bindklinker (en primaire uitgangen). 

 De optatief kun je herkennen aan de -ι- bij de bindklinkers (en secundaire uitgangen). 

5 Let vooral ook op de context. Vraagt die om een persoonsvorm, een participium, een infini-

tief …? Komt de werkwoordsvorm voor in een hoofdzin of een bijzin? In combinatie met 

een partikel ἄν ? 

 

7.6 Strategie om snel werkwoordsvormen te herkennen 

Opmerking bij de lijsten op de volgende bladzijden. 

 

Vormen die tegelijk vet en cursief zijn gedrukt komen effectief voor in Thalassa 2 en Thalassa 3. 

 

* = en samenstellingen 
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7.7 Opzoeklijsten 

infinitief presens 

4. πίνειν 

5. βλέπειν 

10. ἀκούειν* 

12. εἶναι* 

76. θαυμάζειν 

81. βαίνειν* 

86. ἐσθίειν 

87. φεύγειν 

138. τίκτειν 

139. ἁρπάζειν 

140. γιγνώσκειν 

142. λαμβάνειν 

339. πίπτειν 

340. πάσχειν 

344. ἀποθνῄσκειν 

419. τυγχάνειν 

420. ᾄδειν 

449 τρέχειν 

536. βοᾶν 

537. γελᾶν 

541. ὁρᾶν 

547. σιωπᾶν 

574. ἐπαινεῖν 

581. ῥεῖν 

582. θεῖν 

593. ὀμνύναι 

662. σπουδάζειν 

670. ἁμαρτάνειν 

682. μανθάνειν 

823. χωρεῖν 

839. διδράσκειν* 

906. φθάνειν 

916. λαγχάνειν 

917. κλέπτειν 

918. κλαίειν 

983. πλεῖν 

997. διώκειν 

indicatief futurum (1 enk.) 

πίομαι (zonder σ) 

βλέψομαι 

ἀκούσομαι 

ἔσομαι 

θαυμάσομαι 

βήσομαι 

ἔδομαι 

φεύξομαι 

τέξομαι 

ἁρπάσομαι 

γνώσομαι 

λήψομαι 

πεσοῦμαι (contract) 

πείσομαι 

ἀποθανοῦμαι (contract) 

τεύξομαι 

ᾄσομαι 

δραμοῦμαι (contract) 

βοήσομαι 

γελάσομαι 

ὄψομαι 

σιωπήσομαι 

ἐπαινέσομαι / ἐπαινέσω 

ῥυήσομαι 

θεύσομαι 

ὀμοῦμαι (contract) 

σπουδάσομαι 

ἁμαρτήσομαι 

μαθήσομαι 

χωρήσομαι / χωρήσω 

δράσομαι 

φθήσομαι 

λήξομαι 

κλέψομαι 

κλαύσομαι 

πλεύσομαι 

διώξομαι 

7.7.1 Actieve werkwoorden met een 
 mediaal futurum 

7.7.2 werkwoorden met een contract futurum 

6. λέγειν 

75. ἀποκτείνειν 

79. φαίνειν 

137. χαλεπαίνειν 

143. κρίνειν 

214. μένειν 

215. διαφθείρειν 

231. μάχεσθαι 

265. ὀργίζεσθαι 

339. πίπτειν* 

344. ἀποθνῄσκειν 

353. βάλλειν* 

442. καθίζειν 

449. τρέχειν 

523. ἀγγέλλειν 

530. νομίζειν 

551. ὑβρίζειν 

593. ὀμνύναι 

610. ἐλαύνειν* 

654. στέλλειν 

661. σημαίνειν 

664. τέμνειν 

665. τείνειν 

668. αἰσχύνεσθαι 

730. γάμειν 

732. διατελεῖν 

762. -ολλύναι 

814. πορίζειν 

817. νέμειν 

820. λογίζεσθαι 

826. τελεῖν 

837. ἀμύνεσθαι 

852. ἐντέλλειν 

857. καθαίρειν 

914. μαίνεσθαι 

920. κατακλίνειν 

921. κομίζειν 

925. ἐλπίζειν 

932. ἐγείρειν 

ἐρῶ 

ἀποκτενῶ 

φανῶ 

χαλεπανῶ 

κρινῶ 

μενῶ 

διαφθερῶ 

μαχοῦμαι 

ὀργιοῦμαι 

πεσοῦμαι (M) 

ἀποθανοῦμαι (M) 

βαλῶ 

καθιῶ 

δραμοῦμαι (M) 

ἀγγελῶ 

νομιῶ 

ὑβριῶ 

ὀμοῦμαι (M) 

ἐλῶ (volgens τιμᾶν) 

στελῶ 

σημανῶ 

τεμῶ 

τενῶ 

αἰσχυνοῦμαι 

γαμῶ 

διατελῶ 

ὀλῶ 

ποριῶ 

νεμῶ 

λογιοῦμαι 

τελῶ 

ἀμυνοῦμαι 

ἐντελῶ 

καθαρῶ 

μανοῦμαι 

κατακλινῶ 

κομιῶ 

ἐλπιῶ 

ἐγερῶ 
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7.7.3 Mediale werkwoorden met een 
 passieve aoristvorm 

infinitief presens 

226. βούλεσθαι 

230. ἥδεσθαι 

256. οἴεσθαι 

257. πορεύεσθαι 

264. ἄχθεσθαι 

265. ὀργίζεσθαι 

550. πειρᾶσθαι 

 

551. ἡττᾶσθαι 

567. ἐπιμελεῖσθαι 

580. φοβεῖσθαι 

585. δεῖσθαι 

591. δύνασθαι 

592. ἐπίστασθαι 

656. μιμνῄσκεσθαι 

668. αἰσχύνεσθαι 

726. αἰδεῖσθαι 

734. ἐνθυμεῖσθαι 

828. προθυμεῖσθαι 

986. κοιμᾶσθαι 

indicatief aorist (1 enk.) 

ἐβουλήθην 

ἥσθην 

ᾠήθην 

ἐπορεύθην 

ἠχθέσθην 

ὠργίσθην 

ἐπειράθην / 

ἐπειρασάμην 

ἡττήθην 

ἐπεμελήθην 

ἐφοβήθην 

ἐδεήθην 

ἐδυνήθην / ἐδυνάσθην 

ἠπιστήθην 

ἐμνήσθην 

ᾐσχύνθην 

ᾐδέσθην 

ἐνεθυμήθην 

προὐθυμήθην 

ἐκοιμήθην 

7.7.4 Actieve en mediale werkwoorden met een 
 asigmatische aorist 

infinitief presens 

2. ἔχειν* 

3. λείπειν 

4. πίνειν 

6. λέγειν 

8. ἄγειν 

13. εὑρίσκειν 

75. ἀποκτείνειν 

80. φέρειν 

86. ἐσθίειν 

87. φεύγειν 

138. τίκτειν 

142. λαμβάνειν* 

225. αἰσθάνεσθαι 

227. γίγνεσθαι 

235. πείθεσθαι 

237. ἰέναι* 

258. πυνθάνεσθαι 

261. ἕπεσθαι 

339. πίπτειν 

340. πάσχειν 

342. πέτεσθαι 

344. ἀποθνῄσκειν 

353. βάλλειν 

419. τυγχάνειν 

449. τρέχειν 

541. ὅραν 

566. ἀφικνεῖσθαι 

569. ὑπισχνεῖσθαι 

664. τέμνειν 

670. ἁμαρτάνειν 

682. μανθάνειν 

727. αἱρεῖν* 

 αἱρεῖσθαι 

762. -όλλυσθαι 

908. τρέπειν* 

915. λανθάνειν 

916. λαγχάνειν 

indicatief aorist (1 enk.) 

ἔσχον 

ἔλιπον 

ἔπιον 

εἶπον / εἶπα 

ἤγαγον 

ηὗρον / εὗρον 

ἀπέκτανον / ἀπέκτεινα 

ἤνεγκον / ἤνεγκα 

ἔφαγον 

ἔφυγον 

ἔτεκον 

ἔλαβον 

ᾐσθόμην 

ἐγενόμην 

ἐπιθόμην 

ἦλθον 

ἐπυθόμην 

ἑσπόμην 

ἔπεσον 

ἔπαθον 

ἐπτόμην / ἐπτάμην 

ἀπέθανον 

ἔβαλον 

ἔτυχον 

ἔδραμον 

εἶδον 

ἀφικόμην 

ὑπεσχόμην 

ἔτεμον 

ἥμαρτον 

ἔμαθον 

εἷλον 

εἱλόμην 

-ωλόμην 

ἔτραπον / ἔτρεψα 

ἔλαθον 

ἔλαχον 

De kracht 
van het Grieks 

ligt 
in het werkwoord. 

 
H. Pöschel 
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7.7.6 Werkwoorden met een athetatische aorist 7.7.5 Actieve en mediale werkwoorden met een 
 athematische aorist 

 infinitief presens 

81. βαίνειν* 

140. γιγνώσκειν 

234. φαίνεσθαι 

269. φύεσθαι 

346. τιθέναι* 

 

349. δύεσθαι 

456. χαίρειν 

457. διδόναι* 

 

556. ζῆν 

581. ῥεῖν 

588. ἱστάναι* 

589. ἱέναι* 

 

669. ἁλίσκεσθαι 

839. διδράσκειν 

906. φθάνειν 

914. μαίνεσθαι 

 

ind. aor. (meestal 1 enk.) 

ἔβην 

ἔγνων 

ἐφάνην 

ἔφυν (A.) 

Α. ἔθηκα, 1 mv. ἔθεμεν 

M. ἐθέμην 

ἔδυν (A.) 

ἐχάρην 

Α. ἔδωκα, 1 mv. ἔδομεν 

M. ἐδόμην 

ἐβίων 

ἐρρύην 

Μ. ἔστην (≠ ἐστησάμην) 

Α. ἧκα, 1 mv. εἷμεν 

M. εἵμην 

ἑάλων / ἥλων (A.) 

ἔδραν 

ἔφθην 

ἐμάνην (A.) 

 

 infinitief presens 

11. γράφειν 

522. βλάπτειν 

533. κόπτειν 

596. συλλέγειν 

 

654. στέλλειν 

659. ῥίπτειν 

700. τρίβειν* 

714. ἀλλάττειν* 

813. στρέφειν* 

908. τρέπειν 

917. κλέπτειν 

930. ἐκπλήττειν 

934. μειγνύναι 

P. ind. aorist (1 enk.) 

ἐγράφην 

ἐβλάβην 

ἐκόπην 

συνελέγην / 

συνελέχθην 

ἐστάλην 

ἐρρίφην / ἐρρίφθην 

ἐτρίβην / ἐτρίφθην 

ἠλλάγην 

ἐστράφην 

ἐτράπην / ἐτρέφθην 

ἐκλάπην 

ἐξεπλήγην 

ἐμίγην / ἐμείχθην 

In zijn totaliteit is het Oudgriekse werkwoordsysteem 
zo onregelmatig, onoverzichtelijk en wanordelijk, dat 

men de taalgeest die daarin tot uiting komt, het verwijt 
van slordigheid moet maken. Het komt over als een 

enorme onopgeruimde puinhoop waarop tot troost van 
degenen die Oudgrieks leren nog een paar intact gebleven 

tempels overeind zijn blijven staan. 
 

H.F. Wendt 

De athetatische aorist is geen leerplanleerstof. 
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7.7.8. Werkwoorden met moeilijk te herkennen 
 perfecta 

7.7.7. Actieve en mediale aoristen van 
 verba liquida 

 infinitief presens 

75. ἀποκτείνειν 

79. φαίνειν* 

137. χαλεπαίνειν 

143. κρίνειν 

214. μένειν 

215. διαφθειρειν 

523. ἀγγέλλειν* 

654. στέλλειν 

661. σημαίνειν 

665. τείνειν 

730. γαμεῖν 

817. νέμειν* 

837. ἀμύνεσθαι 

852. ἐντέλλειν 

857. καθαίρειν 

920. κατακλίνειν 

932. ἐγείρειν 

 

indicatief aorist (1 enk.) 

ἀπέκτεινα 

ἔφηνα 

ἐχαλέπηνα 

ἔκρινα 

ἔμεινα 

διέφθειρα 

ἤγγειλα 

ἔστειλα 

ἐσήμηνα 

ἔτεινα 

ἔγημα 

ἔνειμα 

ἠμυνάμην 

ἐνέτειλα 

ἐκάθηρα 

κατέκλινα 

ἤγειρα 

 

 infinitief presens 

6. λέγειν 

 

10. ἀκούειν 

75. ἀποκτείνειν 

80. φέρειν* 

86. ἐσθίειν 

142. λαμβάνειν 

227. γίγνεσθαι* 

237. ἰέναι 

269. φύεσθαι 

340. πάσχειν 

349. δύεσθαι 

528. δοκεῖ (3 enk.) 

541. ὁρᾶν 

 

588. ἱστάναι* 

610. ἐλαύνειν 

769. ἀπόλλυσθαι 

822. ὠνεῖσθαι 

845. δείδειν 

932. ἐγείρειν 

996. (ἐθίζειν) 

ind. perfectum (1 enk.) 

Α. εἴρηκα 

P. εἴρημαι 

ἀκήκοα 

ἀπέκτονα 

ἐνήνοχα 

ἐδήδοκα 

εἴληφα 

γέγονα (A.) / γεγένημαι 

ἐλήλυθα 

πέφυκα (A.)  

πέπονθα 

δέδυκα (A.)  

δέδοκται (M.) 

Α. ἑώρακα / ἑόρακα 

P. ἑώραμαι / ὦμμαι 

Μ. ἕστηκα (A.)  

ἐλήλακα 

ἀπόλωλα 

ἐώνημαι 

δέδια / δέδοικα 

P. ἐγρήγορα (A.)  

P. εἴωθα (A.) 
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DEEL 2 
 

SYNTAXIS 

1. Onderwerp en persoonsvorm 

2. Functies en naamvallen 

 2.1 overzicht van de functies op zinsniveau 

 2.2 congruerende en niet-congruerende aanvullingen 

 2.3 overzicht van de congruerende aanvullingen 

 2.4 overzicht van de niet-congruerende aanvullingen in nom., acc., gen., dat. 

 2.5 niet-congruerende aanvullingen in de acc. 
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1. ONDERWERP EN PERSOONSVORM 

1.1 Is het onderwerp een eerste (ik, wij) of een tweede (jij,jullie) persoon, dan steekt alle informatie reeds in de 
werkwoordsvorm zelf.  Ἐγώ, σύ, ἡμεῖς en ὑμεῖς worden alleen bij nadruk toegevoegd. 

 
1.2 Elk ander onderwerp betreft een derde persoon en vereist een persoonsvorm in de derde persoon. Die derde 

persoon als onderwerp kan schuilgaan in de werkwoordsvorm (in de betekenis van hij, zij, het) of preciezer uit-
gedrukt worden met een (voor)naamwoord. 

 bv. Ὁ ὄρνις ᾄδει. = De vogel zingt. 
 
 De persoonsvorm past zich in getal aan het onderwerp aan, maar bij een onderwerp in het onzijdig meervoud 

staat de persoonsvorm gewoonlijk in het enkelvoud. 
 bv. Πάντα ῥεῖ.  = Alle dingen veranderen. (beter: alles verandert.) 
 
1.3 De naamval van het onderwerp is de nominatief (behalve in de infinitiefzin en in de losse genitief). 
 
 
  

2. FUNCTIES EN NAAMVALLEN 

2.1 Overzicht van de functies op zinsniveau 

 
GEZEGDE:  werkwoordelijk gezegde 
   naamwoordelijk gezegde (= koppelwerkwoord + NDgez*) 
 

+ noodzakelijke zinsdelen 

  
+ niet-noodzakelijke  
   zinsdelen 
 

ONDERWERP 
LIJDEND 
VOORWERP 

MEEWERKEND 
VOORWERP 

BVG** BVG** 

 
BIJWOORDELIJKE 
BEPALING 
 

* Het NDgezegde heeft doorgaans geen lidwoord. 

 bv.  Ἡ νίκη τελευτὴ τοῦ πολέμου ἐστίν.  De overwinning is het einde van de oorlog. 

 

** Ook bij de bepaling van gesteldheid blijft het lidwoord achterwege. 

 bv.  Νομίζομεν τὴν ἀπιστίαν ῥίζαν τῆς ἔχθρας.  

  Wij beschouwen de ontrouw als de wortel van de vijandschap. 
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2.2 Congruerende en niet-congruerende aanvullingen 

Congruerende aanvullingen = aanvullingen die in dezelfde naamval moeten staan als hun kern / dominant.  
Betreft het een adjectief, dan richt het zich bovendien in geslacht en getal naar het woord waarbij het aansluit. 
 
Niet-congruerende aanvullingen zijn alle andere aanvullingen dan de congruerende. 

2.3 Overzicht van de congruerende aanvullingen 

VORM FUNCTIE DOMINANT VOORBEELD 

adjectief BVB kern (subst.) 
 Ἐνέπρησαν τὰς ἐρήμους σκηνάς. 
  Ze staken de lege tenten in brand. 

substantief 
BVB 
(bijstelling) 

kern (subst.) 
ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν 
 naar de rivier de Eufraat 

substantief / adjectief 
(vergezeld van koppel-
werkwoord) 
- in nom. 
- in acc. in inf.zin 
- in gen. in losse gen. 

[NDgez]* O 

 
- Ὁ ἄνθρωπος (ἐστι) θνητός. 
 De mens is sterfelijk. 
- Νομίζω ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι φίλους. 
 Ik meen dat jullie mijn vrienden zijn. 
- Τῶν Ἑλλήνων ὀλίγων ὄντων, οἱ πολέμιοι οὐδένα 
κίνδυνον ἐφοβοῦντο. 
 Omdat de Grieken (met) weinig waren, vrees-

den de vijanden geen gevaar. 
 

substantief / adjectief BVG** 
O  of (L)V 
+ WWG 

 
- Γῆς ἐπέβην γυμνός. 
 Naakt kwam ik op aarde. 
- Κῦρον σατράπην ἐποίησεν. 
 Hij stelde Cyrus aan tot satraap. 
 

* Het NDgez is geen functie op zich, maar een zinsdeelstuk (nl. deel van het NWG) dat congrueert met het 
onderwerp. Omdat het samen met het koppelwerkwoord één geheel vormt als NWG en geen functie op zich 
is, staat het tussen vierkante haakjes vermeld. 
 
** De bepaling van gesteldheid is een zinsdeel dat congrueert met het onderwerp of (lijdend) voorwerp en dat 
tegelijkertijd een aanvulling is bij het gezegde. 
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2.4 Overzicht van de niet congruerende aanvullingen in nom., acc., gen., dat. 

VORM FUNCTIE ROL 

nominatief onderwerp (handelend of lijdend) 

      
 

VORM FUNCTIE ROL 

accusatief lijdend voorwerp (lijdend) 

onderwerp in inf.zin (handelend of lijdend) 

bijwoordelijke bepaling tijdsduur, betrekking 

acc. na vz. bijwoordelijke bepaling   

      
 

VORM FUNCTIE ROL 

genitief bijvoeglijke bepaling* 
bezit, geheel, onderwerp,  
voorwerp, ... 

  onderwerp van losse gen.** (handelend of lijdend) 

  voorwerp 

(bij bv. βασιλεύειν) (lijdend) 

(bij comparatief) vergelijking/ongelijkheid 

  bijwoordelijke bepaling scheiding 

gen. na vz. bijwoordelijke bepaling 
o.a. handelende persoon (na vz. 
ὑπό) 

*De bijvoeglijke bepaling is een zinsdeelstuk (bij de ‘kern’ van dat zinsdeel) en is dus een 
functie op woordgroepniveau. 
** Het onderwerp van de losse genitief is ook een functie op woordgroepniveau en dus 
een zinsdeelstuk. 
 
  

VORM FUNCTIE ROL 

datief 
meewerkend voorwerp (meewerkend) 

voorwerp (bij bv. ἕπεσθαι) (lijdend) 

    (bij εἶναι) bezitter 

  bijwoordelijke bepaling 
oorzaak, middel, wijze, tijdstip, 
voordeel, nadeel 

dat. na vz. bijwoordelijke bepaling   
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2.5 Niet-congruerende aanvullingen in de accusatief 

1. Het lijdend voorwerp staat in de accusatief. 

 bv. Τὸν παῖδα ὁρῶ .     Ik zie het kind. 

  

 Sommige werkwoorden krijgen een dubbel lijdend voorwerp – in tegenstelling tot het Nederlands. 

 bv. αἰτεῖν τινά τι    =  iemand om iets vragen 

   ἐρωτᾶν τινά τι   =  iemand naar iets vragen 

   κρύπτειν τινά τι   =  iets voor iemand verbergen 

  

 Opmerkingen bij het lijdend voorwerp: 

 

 - Attractie van het betrekkelijk voornaamwoord 

  Als een betrekkelijk voornaamwoord dat lijdend voorwerp is, een antecedent heeft in de genitief of  

  datief, dan neemt het betrekkelijk voornaamwoord meestal die naamval van het antecedent over. 

   bv. Τοῖς φίλοις οἷς ἔχω, βοηθῶ.  Ik help de vrienden die ik heb. 

 

 - Prolepsis 

   Het onderwerp van een voorwerpszin kan lijdend voorwerp worden van het regerend werkwoord. 

   bv. Τοῦτον οἶδα ποῖος ἐστίν.   Ik weet wat voor iemand die kerel is. 

 

 - Als het lijdend voorwerp een stam- of betekenisverwant woord is, vraagt dit om een aangepaste  

   vertaling. 

   bv. Καλὸν βίον ἔζη.    Hij had een mooi leven. 

   Vaak is dit stam- of betekenisverwant woord vervangen door een onzijdig voornaamwoord of een  

   gesubstantiveerd onzijdig adjectief. 

   bv. Ἡδὺ γελᾷ (= ἡδὺν γέλωτα γελᾷ) Hij lacht smakelijk. 

 

2. Het onderwerp (en dus ook het NDgezegde) in de infinitiefzin staat in de accusatief. 

 

3. De accusatief wordt bovendien gebruikt voor de bijwoordelijke bepaling (met de rol) van tijdsduur. 

 bv. Ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά.   Hij bleef daar zeven dagen. 

 

4. Ook de bijwoordelijke bepaling (met de rol) van betrekking staat in de accusatief: deze BWB geeft een 

 beperking aan bij een werkwoord of een adjectief (“wat betreft”). 

 bv. Κάμνει τοὺς ὀφθάλμους.    Hij heeft pijn aan de ogen. 

  (letterlijk: wat de ogen betreft) 

 bv. πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς    De snelvoetige Achilles 

          (letterlijk: wat de voeten betreft) 

  

5. De accusatief na een voorzetsel fungeert meestal als bijwoordelijke bepaling. Vaak, maar niet altijd, drukken 

 die voorzetsels een richting uit. 
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2.6 Niet-congruerende aanvullingen in de genitief 

1. De meeste substantieven in de genitief zijn, als zinsdeelstuk, bijvoeglijke bepaling bij een ander substantief.  

 In het Nederlands vertalen we de genitief van de bijvoeglijke bepaling dikwijls met het voorzetsel "van". 

 bv. ἡ τοῦ Κύρου στρατιά    het leger van Cyrus. 

 

 Het betekenisverband tussen zo’n BVB en haar kern ligt verwoord in de ‘rol’. We onderscheiden daarbij o.a. 

 

 - de rol van bezitter → ‘bezitsgenitief’* 

  bv.  ἡ τοῦ ῥήτορος οἰκία   het huis van de redenaar 

  De BVB ‘τοῦ ῥήτορος’ duidt aan wie de bezitter is van het huis. 

 

 - de rol van geheel → ‘genitief van het geheel’ 

  bv.  πολλὰ τῶν ὑποζυγίων    veel (van de) lastdieren 

  De BVB ‘τῶν ὑποζυγίων’ duidt het geheel aan, terwijl de kern ‘πολλά ’ een deel daarvan aangeeft. 

  Bij de genitief van het geheel blijft het voorzetsel ‘van’ vaak weg in de vertaling. 

 

 - de rol van onderwerp → ‘onderwerpsgenitief’ 

  bv.  ὁ τῶν βαρβάρων φόβος    de vrees van de barbaren 

  De BVB  ‘τῶν βαρβάρων duidt hier aan wie het onderwerp is van de handeling of het gevoel dat in de  

  kern wordt verwoord: de barbaren vrezen. De kern is dan ook een substantief dat een handeling of een 

  gevoel uitdrukt; je kunt er dus een werkwoord in herkennen. 

 

 - de rol van voorwerp → ‘voorwerpsgenitief’ 

  bv.  ὁ τῶν βαρβάρων φόβος    de vrees voor de barbaren 

  De BVB ‘τῶν βαρβάρων’ kan ook aanduiden wie of wat het voorwerp is van de handeling of het gevoel 

  dat in de kern wordt verwoord: iemand vreest voor de barbaren. Die BVB met de rol van voorwerp kun je 

  in de regel niet met ‘van’ vertalen. 

 

 Bij substantieven die een handeling of een gevoel uitdrukken, kun je de BVB dus op erg verschillende  

 manie ren vertalen. De context moet uitsluitsel geven. 

 

 * De genitief met de rol van bezitter kun je ook via een koppelwerkwoord koppelen aan het gezegde; dan heeft 

 die genitief de functie van NDgez. 

  bv. Βοιωτῶν ἡ πόλις ἔσται.    De stad zal in handen van de Boeotiërs vallen. 

 

 

 

2.  Sommige werkwoorden die op een vorm van materieel of geestelijk contact wijzen, hebben een voorwerp in de 

 genitief. 

  ἅπτεσθαι   aanraken 

  τυγχάνειν   ontmoeten, treffen 

  ἄρχεσθαι  beginnen met 

  ἐπιμελεῖσθαι  zorgen voor 

  βασιλεύειν   koning zijn over 

  ἡγεῖσθαι   leiden 

  ἄρχειν   heersen over 

  κρατεῖν   overwinnen 

  πιμπλάναι   vullen 

 

 Ook sommige adjectieven hebben een voorwerp in de genitief. 

  πληρής  vol 

  ἄξιος    waard 

  bv.  ἄξιόν ἐστιν ἀμοιβῆς    het is een vergoeding waard 
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3. Het voorwerp van vergelijking (= tweede lid van de vergelijking) staat in de genitief als het zonder ἤ wordt ge-

formuleerd. In geval van formulering met ἤ staat het in dezelfde naamval als het eerste lid van de vergelijking. 

 bv. Ὁ δοῦλος σοφώτερος ἐστι τοῦ βασιλέως.  =  Ὁ δοὺλος σοφώτερος ἐστι ἢ ὁ βασιλεύς. 

      De slaaf is wijzer dan de koning. 

 

4. De bijwoordelijke bepaling (met de rol) van scheiding staat in de genitief en wijst op 

 

 -  verwijdering bij   κωλύειν  verhinderen 

       παύειν   doen ophouden met 

       παύεσθαι   ophouden met 

       ἁμαρτάνειν   missen 

       ἀκούειν   horen 

  bv.  Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν . 

   Van mij zul je de volledige waarheid horen. 

 

 -  bevrijding, beroving, gebrek bij  λύειν    losmaken 

       στερεῖν   beroven 

       δεῖσθαι   missen, nodig hebben, vragen 

       ἐλεύθερος,-α,-ον  vrij van 

       ἔρημος,-ος,-ον  beroofd van 

  bv.  Ὁ μηδὲν ἀδικῶν οὐδένος δεῖται νόμου. 

   Wie niets misdoet, heeft geen wet nodig. 

 

 

5. Ook de losse genitief fungeert als bijwoordelijke bepaling. De hoofdbestanddelen ervan (het onderwerp en het 

gezegde) staan in de genitief. ie p. 72-73. 

 

6. De genitief komt ook voor na voorzetsels en bij het nazetsel ἕνεκα. Die voorzetselgroep fungeert meestal als 

 bijwoordelijke bepaling. Na voorzetsels drukt de genitief vaak, maar niet altijd, een herkomst uit. 
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2.7 Niet-congruerende aanvullingen in de datief 

1. Het meewerkend voorwerp dat je in het Nederlands kunt weergeven met "aan", staat in de datief. Een mee-

werkend voorwerp komt in de regel enkel voor bij werkwoorden die ook al een (lijdend) voorwerp hebben. 

bv. Τῷ πατρὶ βιβλίον δίδωμι.   Ik geef (aan) vader een boek. 

 

2. Een voorwerp in de datief komt voor bij 

  

 - werkwoorden die op een soort gemeenschap of vijandigheid wijzen 

  βοηθεῖν   helpen 

  πιστεύειν   vertrouwen op 

  πείθεσθαι   gehoorzamen 

  ἕπεσθαι   volgen 

  ὀνειδίζειν   uitschelden, verwijten 

  ὀργίζεσθαι   boos worden op 

  μέμφεσθαι   verwijten maken, afkeuren 

  πολεμεῖν   oorlog voeren met 

 

 - adjectieven van gemeenschap of vijandigheid 

  ὠφέλιμος,-η,-ον  nuttig 

  ἐχθρός,-α,-ον  vijandig 

 

 - werkwoorden die samengesteld zijn met het voorvoegsel ἐν-, ἐπι-, συν-, περι- of προσ-. Dat voorwerp  

  sluit eigenlijk aan bij het voorvoegsel en wordt daarom ook voorvoegselvoorwerp genoemd. 

 bv. Ποταμῷ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ.  

  Het is niet mogelijk tweemaal in dezelfde rivier te gaan. 

 

3. Ook bij εἶναι kan een voorwerp in de datief staan dat aanduidt dat iets ter beschikking staat van iemand. Die 

datiefvorm heeft de functie van voorwerp met als rol ‘bezitter’. Εἶναι heeft hier de betekenis van ‘beschikbaar 

zijn’ en is dus geen koppelwerkwoord. 

 bv. Ἦσαν ἡμῖν ἑπτὰ μναῖ.   We hadden zeven mina. (De mina is een munteenheid) 

 

4. De meeste bijwoordelijke bepalingen staan in de datief. Zo onderscheiden we: 

 
-  de ΒWB (met de rol) van middel: 

 bv. Αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ.  Iemand treft hem met een spies. 

- de ΒWB (met de rol) van wijze: 

 bv. Κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν.   Met luid geschreeuw zullen ze oprukken. 

- de BWB (met de rol) van oorzaak of reden: 

 bv. Φόβῳ ἀπῆλθεν.    Uit vrees ging hij ervandoor. 

- de BWB (met de rol) van tijdstip: 

 bv. Τῇδε τῇ νυκτὶ ἀπέρχονται.  Deze nacht vertrekken ze. 

- de BWB (met de rol) van voordeel of nadeel: 

 bv. Ταῦτα πράττει ὑμῖν.   Dat doet hij voor jullie. 

 Vaak wijst een afgezwakte BWB van voordeel slechts op een vage betrokkenheid. 

 bv. Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα.   Voilà, zo staan de zaken. 

 

5. De datief komt ook voor na voorzetsels. Die voorzetselgroep fungeert meestal als bijwoordelijke bepaling. 

 Voorzetsels met de datief drukken vaak, maar niet altijd, een plaats uit. 
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3. HOOFDZIN, ROMPZIN, BIJZIN. 

 REALIS   : indicatief 

De mededeling als realis stelt de mededeling voor als reëel. 

bv. Δίδωσί τι.    Hij geeft iets. 

 

 POTENTIALIS  : optatief + ἄν 

De mededeling als potentialis stelt de mededeling louter voor als mogelijk of gedacht. 

bv. Εἰ τι ἔχοι, δοίη ἄν.   Als hij iets had, dan zou hij het geven. 

  Τοῦτο καὶ ἄν παῖς γνοίη.  Zelfs een kind zou / kan dat begrijpen. 

Vaak is de potentialis ook een manier om een uitdrukking wat zachter te formuleren. 

bv. Νομίσειέ τις ἄν ...   Iemand zou kunnen menen dat … 

bv. Βουλοίμην ἄν.   Ik zou wel willen. 

bv. Μανθάνοις ἂν τὰ Ἑλληνικά. Je zou je Grieks wel eens kunnen studeren. 

 

 IRREALIS heden : indicatief imperfectum  + ἄν 

IRREALIS verleden : indicatief aorist + ἄν 

Een mededeling als irrealis stelt de mededeling voor als irreëel, onwerkelijk. 

 

Een irrealis heden is een soort potentialis met de bijgedachte ‘maar dat wat verondersteld wordt, doet zich niet 

voor’. bv. Εἰ τι εἶχε, ἐδίδου ἄν.  Als hij iets had, dan zou hij het geven. 

Een voorbeeld met een irrealis verleden: 

  bv. Εἰ τι ἔσχε, ἔδωκε ἄν.  Als hij iets had gehad, dan zou hij het gegeven hebben. 

 

Bij de irrealis heeft de indicatief alleen tijdswaarde, geen aspectwaarde. 

 

 

Hier is vooral het gebruik van de wijzen behandeld. Voor tijds- en aspectwaarde: zie vormleer p. 28-29. 

 

4.1 Gezegde in mededelende hoofdzin  negatie: οὐ, οὐκ, οὐχ

hoofdzin zelfstandige zin 
Ik ben blij. 
Ik was blij toen hij binnenkwam. 

Een hoofdzin is een volledige zin die op zichzelf 
staat. Hij kan zelf bijzinnen bevatten, en hangt 
zelf niet af van een andere zin. 

rompzin  Ik was blij toen hij binnenkwam. Een rompzin is een hoofdzin zonder bijzinnen. 

bijzin 
afhankelijke zin, 
ondergeschikte 
zin 

Ik was blij toen hij binnenkwam. Een bijzin is zelf ingebed in een andere zin. 

overgenomen uit:  Ministerie van Onderwijs en Vorming, Taalbeschouwelijke termen Nederlands, 2009 

4. WIJS VAN HET GEZEGDE IN DE HOOFDZIN. 
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 GEWONE VRAAG in realis / potentialis / irrealis – cf. supra. (negatie: οὐ, οὐκ, οὐχ) 

 

 OVERLEGGENDE VRAAG: conjunctief 1 enk./mv. (negatie: μή) 

De overleggende vraag drukt een soort "overleggen met zichzelf" uit. 

bv.  Εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν;  Zouden wij spreken of blijven zwijgen? 

 VERVULBARE WENS: optatief (eventueel + εἴθε) 

De vervulbare wens drukt een mogelijke wens uit in het heden. 

bv.  Γένοιτο ταῦτα.   Hopelijk gebeurt dat; moge dat gebeuren. 

 

 Er bestaat ook een ONVERVULBARE WENS, maar dat is geen basisleerstof. 

 AANSPORING tot 1
e
 pers.: conjunctief 1 mv. 

bv.  Σιγῶμεν    Laten we blijven zwijgen. 

 

 GEBOD tot 2
e
 pers.:  "algemeen gebod" :  imperatief presens 

     "specifiek gebod" :  imperatief aorist 

bv.  Σίγα     Blijf zwijgen! 

  Σίγησον    Zwijg! 

"Algemeen" staat hier voor "met duuraspect", "specifiek" voor "met feitaspect". 

Een "algemeen gebod" geldt voor verscheidene personen, of voor langere duur of voor herhaling. 

 

 VERBOD tot 2
e
 pres.: "algemeen verbod" :  μή + imperatief presens 

     "specifiek verbod":  μή + conjunctief aorist 2
e
 pers. 

 bv. Μὴ σίγα    Blijf niet zwijgen! 

  Μὴ σιγήσῃς    Zwijg niet! 

4.2 Gezegde in vragende hoofdzin  

4.3 Gezegde in wensende hoofdzin  negatie: μή

4.4 Gezegde in gebiedende hoofdzin  negatie: μή
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5. GEBRUIK VAN DE WIJZEN IN DE ONDERWERPSZIN EN VOORWERPSZIN 

Deze bijzinnen zijn onderwerp of voorwerp, en dus een noodzakelijke aanvulling bij een gezegde. 
 
Hier is vooral het gebruik van de wijzen behandeld. Voor tijds- en aspectwaarde: zie ook vormleer p.28-29. 

Regerend werkwoord  onderwerps-/voorwerpszin  

ww. van “menen” cf. ἡγεῖσθαι, νομίζειν, οἴεσθαι (menen); 

 ἐλπίζειν (hopen), ὑπισχνεῖσθαι (beloven) 

infinitiefzin * = IR 

ww. van “zeggen” cf. φάναι, λέγειν (zeggen) infinitiefzin * 

ὅτι / ὡς" + indicatief / opt. ** 

indirecte vraag (in ind. / opt.) 

= IR 

= IR 

= IV 

ww. van 

 “waarnemen” 

 “bekendmaken” 

 

cf. ὁρᾶν (zien), ἀκούειν (horen), εἰδέναι (weten) 

cf. ἀγγέλλειν (melden), δεικνύναι (aantonen) 

infinitiefzin 

ὅτι / ὡς" + indicatief / opt. ** 

indirecte vraag (in ind. / opt.) 

participiumzin 

= IR 

= IR 

= IV 

 

 
* Deze infinitief heeft alleen aspectwaarde. 
 
** Na een regerend werkwoord van “vrezen” in de verleden tijd kan de conjunctief vervangen worden door een 

 optatief. Net als de conjunctief heeft die optatief alleen aspectwaarde. 

ww. van  “kunnen” 

  “willen” 

cf. δύνασθαι (kunnen), ἔξεστι (het is mogelijk) 

cf. βούλεσθαι, ἐθέλειν (willen), κελεύειν (bevelen) 
infinitief* 

ww. van “vrezen” cf. φοβεῖσθαι (vrezen) μή (‘dat’) + conj. / opt.** 

ww. van “gemoedsaandoening” 
cf. θαυμάζειν (verwonderd zijn), χαίρειν (blij zijn), 

 αἰσχύνεσθαι (zich schamen) 

ὅτι / ὡς + indic. 

 

* De infinitief van deze infinitiefzin (= infinitief van de indirecte rede bij een regerend werkwoord van menen of 

zeggen) vervangt eigenlijk een indicatief van de directe rede, met behoud van de tijd van die indicatief. 

 In de praktijk komt dit erop neer dat: 

- de infinitief presens van de IR  = gelijktijdig t.o.v. het regerend werkwoord; 

- de infinitief aorist van de IR  = voortijdig t.o.v. het regerend werkwoord; 

- de infinitief futurum van de IR  = natijdig t.o.v. het regerend werkwoord;   

 

** Als het regerend werkwoord van die indirecte rede of indirecte vraag een verleden tijd is, dan kan deze indica-

tief van de IR of IV vervangen worden door dezelfde tijd van de optatief. 

 In de praktijk komt dit erop neer dat: 

 - de optatief presens van de IR of IV = gelijktijdig t.o.v. het regerend werkwoord;  vertaal met OVT; 

 - de optatief aorist van de IR of IV = voortijdig t.o.v. het regerend werkwoord; vertaal met VVT; 

 - de optatief futurum van de IR of IV = natijdig t.o.v. het regerend werkwoord; vertaal met ‘zou(den)’. 
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 Bij onpersoonlijke werkwoorden en bij passiva verkiest het Grieks dikwijls de persoonlijke constructie. Het Neder-

lands deelt die voorkeur niet. 

bv.  Ἐπύαξα ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. 

  (letterlijk) Epyaxa werd gezegd veel geld aan Cyrus gegeven te hebben. 

  (Nederlands) Er werd gezegd dat Epyaxa veel geld aan Cyrus had gegeven. 

bv. Δοκεῖτε μοι εὖ ἔχειν. 

  (letterlijk) Jullie schijnen me het goed te stellen. 

  (Nederlands) Ik heb de indruk dat jullie het goed stellen. 

 

 Bij werkwoorden van “zeggen”:  de infinitiefzin verwoordt eerder een mening, een persoonlijke kijk. 

      ὅτι, ὡς verwoordt eerder een feitelijk gegeven, een betrouwbaar bericht. 

voorbeelden  

Νομίζω ὑμᾶς εὐδαίμονας ἔσεσθαι. Ik meen dat jullie gelukkig zullen zijn. 

Τὸν ἄδικον ἄθλιον εἶναί φημι. 

Λέγουσιν ὅτι οἴκοι μένει. 

Ἠρώτησε ὅπου ὁ στρατός ἔστιν / εἴη. 

Ik zeg dat de onrechtvaardige ongelukkig is. 

Ze zeggen dat hij thuisblijft. 

Hij vroeg waar de legerplaats was. 

Ἀγγέλλει ἡμᾶς νενικηκέναι. 

Ἀκούω ὅτι τέθνηκεν. 

Μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. 

Ὁρῶ τὸν ἄνδρα ἴοντα. 

Hij meldt dat wij de winnaars zijn. 

Ik hoor dat hij gestorven is. 

Verneem eerst wie ze zijn. 

Ik zie dat de man komt. 

Κελεύω αὐτὸν ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστολήν. 
Ik beveel dat hij de brief moet brengen. 

(beter:) Ik beveel hem de brief te brengen. 

Φοβεῖται μὴ τὰ ἔσχατα πάθῃ. Hij vreest dat hem het ergste te wachten staat. 

Ἥδομαι ὅτι τὴν πόλιν εἷλον. Ik verheug me erover dat ik de stad veroverd heb. 

Als dokei'n onpersoonlijk wordt gebruikt heeft het dikwijls volitieve betekenis. 

bv. Dokei' moi ijevnai eij" tou;" Pevrsa". 

 letterlijk:  Het schijnt me goed op te trekken tegen de Perzen. 



68 

 

 

Een 1
e
 tijd  = een heden of toekomstige tijd 

Een 2
e
 tijd  = een verleden tijd 

generalis : veralgemening, algemene waarheid 

futuralis : drukt toekomst uit 

iterativus : drukt herhaling uit 

rol voegwoord uitdrukkingsmogelijkheden 

voorwaardelijk εἰ (als, indien) 

REALIS   : indicatief 

POTENTIALIS  : optatief 

IRREALIS heden  : indicatief impf. 

IRREALIS verleden : indicatief aorist 

EVENTUALIS: generalis - futuralis - iterativus 

 na primaire tijd : ἄν + conjunctief 

 na secundaire tijd : optatief 

toegevend εἰ καί, καί εἰ (ook als, zelfs indien) 
De toegevende bijzin heeft dezelfde uitdrukkingsmoge-

lijkheden als de voorwaardelijke bijzin. 

tijdbepalend 

ὅτε, ὁπότε, ὡς (toen, wanneer) 

ἐπεί, ἐπειδή (toen, nadat) 

 

 

πρίν (vooraleer) 

REALIS   : indicatief 

EVENTUALIS: generalis - futuralis - iterativus 

 na primaire tijd : ἄν + conjunctief 

 na secundaire tijd : optatief 

Voegwoord πρίν meestal + infinitief(zin) 

vergelijkend ὥσπερ (zoals) REALIS   : indicatief 

redengevend 
ὅτι  

(omdat) 
REALIS   : indicatief 

doelaanwijzend ἵνα, ὅπως (opdat) 
na primaire tijd  : conjunctief 

na secundaire tijd  : optatief 

gevolg-

aanduidend 
ὥστε (zodat) 

REËEL GEVOLG    : indicatief 

MOGELIJK / BEDOELD GEVOLG : infinitief(zin) 

6. GEBRUIK VAN DE WIJZEN IN DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN 

Deze bijzinnen zijn een bijwoordelijke bepaling, en dus een niet-noodzakelijke aanvulling bij een gezegde. 
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εἰ + ἄν versmelt dikwijls tot ἐάν of tot ἤν (of tot ἄν) 

καί + εἰ + ἄν versmelt dikwijls tot κἄν. 

voorbeelden  

Εἰ ταῦτα ποιεῖ, κολάζεται. 

Εἰ ταῦτα ποιοίη, κολάζοιτο ἄν. 

Εἰ ταῦτα ἐποίει, ἐκολάζετο ἄν. 

Εἰ ταῦτα ἐποίησεν, ἐκολάσθη ἄν. 

Ἐὰν ταῦτα ποιήσῃ, κολασθήσεται. 

 

Εἰ ταῦτα ποιήσειε, ἐκολάζετο. 

Als hij dat doet, wordt hij gestraft. 

Als hij dat deed, zou hij gestraft worden. 

Als hij dat deed, zou hij gestraft worden. 

Als hij dat had gedaan, zou hij gestraft zijn. 

Als hij dat zal doen, zal hij gestraft worden. 

(of:) Telkens als hij dat doet, zal hij gestraft worden. 

(Telkens) als hij dat deed, werd hij gestraft. 

Ἀνὴρ πονηρὸς δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ. Een slechterik is ongelukkig, zelfs als het hem goed gaat. 

ὅτε + ἄν  versmelt dikwijls tot ὅταν. 

ὁπότε + ἄν  versmelt dikwijls tot ὁπόταν. 

ἐπειδή + ἄν   versmelt dikwijls tot ἐπειδάν. 

Ὅτε ταῦτα ἦν, σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. 

 

Ὁπόταν ἀπίωμεν, ἡμῖν ἕψονται. 

Ὅτε εὖ πράττοι πόλις, ἔχαιρε. 

Ἀνέβη ἐπὶ τὸ ὄρος πρὶν αἰσθέσθαι τινά. 

Toen dit gebeurde, was het ongeveer middernacht. 

 

Wanneer we (zullen) vertrekken, zullen ze ons volgen. 

(Telkens) wanneer het de stad goed ging, was hij blij. 

Hij bereikte de top eer iemand het gemerkt had. 

Ποίει ὥσπερ ἐθέλεις. Handel zoals je wil. 

Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται ὅτι Κῦρον ἀπέκτονεν. 
De koning waant zich overwinnaar omdat hij Cyrus ge-

dood heeft. 

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε. 

Ἔφυγον ἵνα σῴζοιντο. 

Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. 

Ze vluchtten om zich te redden. 

Κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν, ὥστε πάντες ἤκουον. 

Κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν, ὥστε πάντες ἀκούειν. 

   

Ze schreeuwden zo luid dat allen het hoorden. 

Ze schreeuwden zo luid dat allen het wel moesten horen. 
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 Als voornaamste uitdrukkingsmogelijkheden in de betrekkelijke bijzin onderscheiden we: 

 

- REALIS       : indicatief 

 bv.  Ἦλθον πρὸς πόλιν μεγάλην ἣ ἐκαλεῖτο Γυμνίας. 

   Ze kwamen bij een grote stad die Gymnias heette. 

 

- EVENTUALIS: generalis - futuralis - iterativus. ἄν + conj. na regerend ww. in primaire tijd 

           optatief na regerend ww. in secundaire tijd 

 bv. Τῷ ἀνδρὶ ὃν ἄν ἕλησθε πείσομαι. 

  Ik zal gehoorzamen aan de man die jullie kiezen. 

 bv. ᾯτινι ἐντυγχάνοιεν, πάντας ἀπέκτειναν. 

  Wie ze ook maar aantroffen, brachten ze om het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 Daarnaast is er het verschijnsel van 'attractie van de wijs': als een betrekkelijke bijzin afhangt van een regerend 

werkwoord in de optatief, komt ook de persoonsvorm van de betrekkelijke bijzin vaak in de optatief te staan. 

bv. Ἃ σοι μὴ ἀρέσκοι, οὐδ΄ ἄν ἐμοὶ ἀρέσκοι.  

Wat jou geen voldoening kan geven, geeft ook mij geen voldoening. 

 

 Het betrekkelijk voornaamwoord heeft hetzelfde geslacht en getal als zijn antecedent; de naamval wordt bepaald 

door de functie in de betrekkelijke bijzin. 

 

 Attractie van het betrekkelijk voornaamwoord (zie ook p. 60) 

 Als een betrekkelijk voornaamwoord dat lijdend voorwerp is, een antecedent heeft in de genitief of datief, 

 dan neemt het betrekkelijk voornaamwoord meestal die naamval van het antecedent over. 

 bv. Τοῖς φίλοις οἷς ἔχω, βοηθῶ.   Ik help de vrienden die ik heb. 

 

 Soms staat het antecedent in de betrekkelijke bijzin in dezelfde naamval als het betrekkelijk voornaamwoord. 

Hierbij doet zich dus het omgekeerde voor als bij de attractie van het betrekkelijk voornaamwoord. Daarom is dit 

verschijnsel gekend onder de benaming “omgekeerde attractie”. 

bv. Εἰς ἣν ἀφίκοντο κώμην, μεγάλη ἦν. 

  Het dorp waar ze aankwamen, was groot. 

 

 Een betrekkelijke bijzin vertalen vraagt soms wat creativiteit. 

bv. Εἵπετο Κύρῳ, ὃν ἔφη ἀγαθὸν εἶναι. 

  Het betrekkelijk voornaamwoord maakt hier deel uit van de infinitiefzin bij ἔφη. 

  Mogelijke vertalingen zijn:  Hij volgde Cyrus, die – naar hij beweerde – goed was. 

        Hij volgde Cyrus van wie hij beweerde dat hij goed was. 

7. GEBRUIK VAN DE WIJZEN IN DE BETREKKELIJKE BIJZIN 

Deze bijzinnen zijn een bijvoeglijke bepaling, en dus, als zinsdeelstuk, een niet-noodzakelijke aanvulling. 

Een primaire tijd   = een heden of toekomstige tijd 

Een secundaire tijd = een verleden tijd 

generalis  : veralgemening, algemene waarheid 

futuralis  : drukt toekomst uit 

iterativus  : drukt herhaling uit 
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Het participium is een verbaal adjectief: het is een werkwood (het heeft een vorm, een wijs en een tijd en het kan do-

minant zijn van aanvullingen die je alleen bij werkwoordwoorden aantreft), maar tegelijkertijd is het ook een naam-

woord (het wordt verbogen). Als verbaal adjectief kan het participium op precies dezelfde manieren gebruikt worden 

als een gewoon adjectief. Maar als verbaal adjectief dient het ook als werkwoord (gezegde). Je zal het dus ontmoe-

ten in de volgende hoedanigheden. 

 

A.  als substantief 

 

Het participium wordt dan gesubstantiveerd door middel van een lidwoord. In principe kan zo'n participium al 

de functies vervullen die een zelfstandig naamwoord kan vervullen (onderwerp, lijdend voorwerp …). 

bv. οἱ νικήσαντες  zij die de overwinning behaald hebben, de overwinnaars 

  τοὺς νικήσαντας  (ik zie) de overwinnaars 

  

 

B.  als adjectief 

 

B1.  adjectief als bijvoeglijke bepaling  

 

Het participium is dan een zinsdeelstuk met een identificerende betekenis dat bij een kern hoort.  

 

Bijvoeglijke bepaling bij een substantief zonder lidwoord 

bv. γράφων παῖς    een schrijvend kind of een kind dat schrijft 

  ἄνδρα  ἔχοντα τόξον Περσικόν  (ik zie) een man die een Perzische boog heeft 

  Δαῦλις, πόλις οἰκουμένη   Daulis, een bevolkte stad 

 

Bijvoeglijke bepaling bij een substantief met lidwoord 

bv.  οἱ παρόντες ἡγέμονες   de aanwezige bevelhebbers  (LAS) 

οἱ ἡγέμονες οἱ παρόντες   de aanwezige bevelhebbers  (LSLA) 

ἡγέμονες οἱ παρόντες   de aanwezige bevelhebbers  (SLA) 

τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ    de volgende dag 

τῶν μαχομένων στρατιωτῶν  van de strijdende soldaten   

 

 

B2.  adjectief als bepaling van gesteldheid  

 

Het participium is dan een zinsdeel met een commentariërende  betekenis dat informatie geeft over het gezegde en 

over een ander zinsdeel waarmee het in naamval, genus en getal overeenkomt. 

 

  Bepaling van gesteldheid als een niet-noodzakelijke aanvulling  

  met de betekenis van doel, reden, tijd, voorwaarde, toegeving of wijze. Die betekenis kan in het Grieks 

  eventueel verduidelijkt worden door een bijkomend partikel: ἅτε(omdat), καίπερ (hoewel ), … 

  bv. Οἱ ἱππεῖς προιόντες πάντα ἔκαιον.  (LSA) 

     Terwijl ze vooruittrokken, staken de ruiters alles in brand. 

    Ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ Ἀρταξέρξην. 

     De moeder steunde Cyrus, omdat ze meer van hem hield dan van Artaxerxes. 

    Οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες. 

     De Atheners troffen voorbereidselen om oorlog te voeren. 

    Ταῦτα μὴ ποιῶν, οὐ φίλος μου ἔσῃ. 

     Als je dat niet doet, zal je mijn vriend niet zijn. 

8. GEBRUIK EN BETEKENIS VAN PARTICIPIA. 

8.1 Gebruik van het participium  
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    Καίπερ οὐδὲν ἀδικοῦντες ἀπέθανον. 

     Hoewel ze geen onrecht pleegden, werden ze gedood. 

    Ἐξελαύνει τὸν Εὐφράτην ἐν δεξιᾷ ἔχων. 

     Hij trekt weg met de Eufraat aan zijn rechterkant. 

    Ἥρπαζον ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. 

     Ze roofden (zoals wanneer =) alsof ze reeds allen gewonnen hadden. 

  

Bepaling van gesteldheid als een noodzakelijke aanvulling  

 

bij fase-werkwoorden 

Dit zijn werkwoorden die een stadium van een handeling aangeven,  

zoals ἄρχεσθαι, beginnen, of παύεσθαι, ophouden. 

bv.  Ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων. 

   Ik zal beginnen met te spreken over de geneeskunde 

   > Ik zal eerst over de geneeskunde spreken. 

  Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύσαντο τὰς πόλεις κακῶς ποιοῦντες. 

   De Spartanen hielden niet op de steden kwaad te doen. 

  

bij modale werkwoorden  

Dit zijn werkwoorden die een wijze – modus in het Latijn - uitdrukken,  

zoals λανθάνειν, verborgen zijn, τυγχάνειν, toevallig zijn, φαίνεσθαι, blijkbaar zijn. 

 bv. Ὁ πρεσβύτατος παῖς παρὼν ἐτύγχανεν. 

   Het oudste kind was toevallig aanwezig. 

  Ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἴπών. 

   Ik merkte niet dat ik onzin verteld had. 

  Κλεάρχος ᾦχετο πλέων εἰς Ἑλλησπόντον. 

   Clearchus voer weg naar de Hellespont. 

  Ἄρ΄ εὖ ἐφαίνετο τὴν πατρίδα ποιήσασα; 

   Bleek zij haar vaderland goed te hebben gedaan? 

   

   

B3.  adjectief als naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde 

 

  Type: Oma is stervend. 

  Deze toepassing komt in het Grieks uiterst zelden voor. 

 

 

 

C.  als werkwoord 

 

C1.  werkwoord als gezegde van een voorwerpszin bij werkwoorden van ‘waarnemen’ of ‘bekendmaken’ 

 bv. Ἤκουσα αὐτὸν εὖ ἔχοντα. 

   Ik heb (uit betrouwbare bron) gehoord dat hij het goed maakt. 

  Οὐκ ἀγνοῶ τοῦτο ποιῆσας. 

   Ik weet heel goed dat ik dat gedaan heb. 

  

C2.  werkwoord als gezegde van een bijwoordelijke bijzin (= losse genitief) 

Een ‘losse genitief’ bestaat uit een participium zonder lidwoord en een naamwoord in de genitief, die samen een 

constructie vormen die grammaticaal enigszins los staat van de rest van de zin en die fungeert als een soort bij-

woordelijke bijzin (met het participium als gezegde en met een naamwoord in de genitief als onderwerp).  

Vergelijk met het Nederlands: 

bv.: Ze zijn met vijf, de kinderen niet meegeteld. (=…als de kinderen niet meegeteld zijn)  

 Ze zaten aan de oever, de benen bengelend in het water. (=…terwijl de benen bengelden in het water)

Evenals de bijwoordelijke bijzin is de losse genitief een BWB en dus een niet-noodzakelijke aanvulling bij een 
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gezegde, met de betekenis van tijd, reden, voorwaarde of toegeving. Die betekenis kan in het Grieks eventueel ver-

duidelijkt worden door een bijkomend partikel.: ἅτε(omdat), καίπερ (hoewel ), … 

  μαχομένων τῶν στρατιωτῶν 

   terwijl de soldaten strijden 

   (= de soldaten strijdende, ...) 

  Ἄλλων παρόντων, οὐδὲν ἔτι λέγει. 

   Wanneer anderen erbij zijn, zegt hij niets meer 

   (= Anderen erbij zijnde, zegt hij niets meer). 

  Καίοντος τοῦ ἡλίου, οἴκοι μένει. 

   Wanneer de zon brandt, blijft hij thuis 

   (= De zon brandende, blijft hij thuis). 

  

 

A. letterlijke vertaling 

 

Het participium is een werkwoordsvorm en heeft dus een tijd. In de praktijk gaan we uit van relatieve tijdswaarde.  

 

Het participium presens vertalen we in de praktijk meestal gelijktijdig. 

- A. part. pres. λύων   losmakend 

- M. part. pres. λυόμενος  losmakend 

- P. part. pres. λυόμενος  losgemaakt wordend 

 

Het participium aorist vertalen we in de praktijk meestal voortijdig. 

- A. part. aor.  λύσας   losgemaakt hebbend 

- M. part. aor.  λυσάμενος  losgemaakt hebbend 

- P. part. aor.  λυθείς   losgemaakt (geworden) 

 

Het participium futurum drukt een doel uit. 

- A. part. fut.  λύσων  om los te maken, van plan om los te maken 

- M. part. fut.  λυσόμενος  om los te maken 

- P. part. fut.  λυθησόμενος om losgemaakt te worden 

 

 

B.  correcte vertaling in een context 

 

Het participium kan op veel verschillende wijzen correct vertaald worden: als een deelwoord op -nd, als een adjectief, 

als een betrekkelijke bijzin, als een bijwoordelijke bepaling met een substantief, als een bijwoordelijke bijzin, als een 

nevengeschikte zin ... Het is niet mogelijk om voor alle gevallen sluitende regels te geven. Dikwijls zijn er in het Ne-

derlands zelfs verschillende evenwaardige mogelijkheden voor één en hetzelfde participium uit het Grieks. 

 

Je doet er het beste aan eerst letterlijk te vertalen en daarna een geschiktere weergave te zoeken. 

 

- letterlijke vertaling met een deelwoord (vaak bij het participium als adjectief bijvoeglijke bepaling) 

  bv.  οἱ φεύγοντες πολέμιοι de vluchtende vijanden 

   τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ  de volgende dag 

 

- vertaling met een zelfstandig naamwoord (vaak bij het participium als substantief) 

  bv. οἱ διώκοντες   de achtervolgers 

   οἱ νικήσαντες  de overwinnaars 

8.2 De vertaling van het participium  
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-  vertaling met een bijwoordelijke bepaling (vaak bij participium als niet-noodzakelijke bepaling van gesteldheid en 

 bij losse genitief) 

 bv. Ταῦτα λέγων / εἰπὼν ἀπῆλθεν.  

    Met die woorden / Na die woorden ging hij weg. 

   Ἀφικνούμενοι εἰς τὸ πεδίον, ὑπὸ τῶν πολεμίων καταλαμβάνονται. 

    Bij hun aankomst in de vlakte worden ze door de vijanden overvallen. 

   Οἱ πολῖται φεύγοντες πάντα καταλείπουσιν. 

    Op hun vlucht laten de burgers alles achter. 

   ἐῶντος τοῦ Διός 

    met toestemming van Zeus 

   θέων βοηθούντων 

    met de hulp van de goden 

 

- vertaling met een (beperkende) betrekkelijke bijzin (vaak bij participium als substantief en bij participium als  

 adjectief bijvoeglijke bepaling) 

  bv. ὁ λέγων   (de sprekende, de spreker), hij die spreekt 

    ὁ τοῦτο λέγων   de dat zeggende, de dat spreker, hij die dat zegt 

   ὁ ταῦτα πράξας  de dat gedaan hebbende, wie dat gedaan heeft 

 

- vertaling met een (uitbreidende) betrekkelijke bijzin (vaak bij participium als niet-noodzakelijke BVG) 

  bv. Οἱ ἱππεῖς προϊόντες πάντα ἔκαιον. 

     De ruiters, die vooruittrokken, staken alles in brand. 

   Κῦρος παῖς ὢν ἥδετο τῇ στολῇ. 

    Cyrus, die toch nog een kind was, was blij met het gewaad. 

 

- vertaling met een bijwoordelijke bijzin (vaak bij participium als niet-noodzakelijke BVG en bij losse genitief) 

 bv. Οἱ ἱππεῖς προϊόντες πάντα ἔκαιον. 

     Terwijl ze vooruittrokken, staken de ruiters alles in brand. 

   Κῦρος παῖς ὢν ἥδετο τῇ στολῇ. 

    Omdat Cyrus nog een kind was, was blij met het gewaad. 

   Καίοντος τοῦ ἡλίου, ἐν τῷ οἴκῳ οὐ μένει. 

    Hoewel de zon brandt, blijft hij niet binnen. 

 

- vertaling met een nevengeschikte zin (vaak bij participium als niet-noodzakelijke BVG en bij losse genitief) 

  bv. Πέμψας κήρυκα ἐπορεύετο. 

    Hij zond een bode en trok verder op. 

  Κῦρος παῖς ὢν ἥδετο τῇ στόλῇ. 

    Cyrus was blij met het gewaad, hij was immers nog een kind. 

   Καίπερ οὐδὲν ἀδικοῦντες ἀπέθανον. 

    Ze pleegden geen onrecht en toch werden ze gedood. 

  Καίοντος τοῦ ἡλίου, ἐν τῷ οἴκῳ οὐ μένει. 

    De zon brandt. Toch blijft hij niet binnen. 

 

- Dit zijn heel specifieke gevallen: 

 - vertaling met een 'dat'-zin (vaak bij participium als gezegde van een voorwerpszin) 

  bv. Ὁρῶ τὸν ἄνδρα ἰόντα. 

    Ik zie dat de man komt. 

 - vertaling met 'te' + infinitief (vaak bij een participium dat aansluit op fase-werkwoorden) 

   bv. Ἄρχεται λέγουσα. 

    Zij begint te spreken. 

 - vertaling met een persoonsvorm (vaak bij een participium dat aansluit op fase-werkwoorden) 

  bv. Λανθάνει κλέπτων. 

    Hij steelt heimelijk. 
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Het participium is een adjectief (afgeleid van een werkwoord). Essentieel is dat je beseft met welk woord het participi-

um congrueert. Daarmee verklaar je meteen naamval, geslacht en getal van het participium. 

 

Een zelfstandig gebruikt participium congrueert uiteraard niet, maar dat is eerder uitzondering dan regel. 

 

8.3 De verklaring van een participium  

9. OVERZICHT BIJVOEGLIJKE BEPALING 

De bijvoeglijke bepaling is een zinsdeelstuk dat fungeert als aanvulling bij een substantief (= de kern van dat zins-

deel). We onderscheiden congruerende en niet-congruerende bijvoeglijke bepalingen. De congruerende bepalingen 

moeten in dezelfde naamval staan als hun kern. 

 

Congruerende bijvoeglijke bepalingen kunnen de vorm aannemen van: 

 - een adjectief of participium    bv. Ἐν καλῷ τόπῳ:  op een mooie plek 

 - een telwoord      bv. Εἰς μίαν νῆσον:  naar één eiland 

 - een voornaamwoord dat bijvoeglijk is gebruikt bv. Ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ:  op dat eiland 

 - een substantief als bijstelling    bv. ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν: naar de rivier de Eufraat 

 

Niet-congruerende bijvoeglijke bepalingen kunnen de vorm aannemen van: 

 - een substantief in de genitief    bv. ἡ τοῦ ῥήτορος οἰκία:  het huis van de redenaar 

 - een betrekkelijke bijzin     bv. Ὁ λίθος ὃν λαμβάνεις, ἐστὶν καλός.  

          De steen die je vastpakt, is mooi. 

10. OVERZICHT BIJWOORDELIJKE BEPALING 

De bijwoordelijke bepaling is een zinsdeel of zinsdeelstuk en kan voorkomen in de vorm van: 

 

- een woord(groep) in de datief →  deze BWB heeft de rol van oorzaak, middel, wijze, tijdstip, voordeel, na-

 deel 

- een ‘losse genitief’ →  deze BWB heeft de rol van reden, tijd, voorwaarde, toegeving 

- een voorzetselgroep 

- een bijwoord 

- een bijwoordelijke bijzin →  deze BWB heeft de rol van doel, gevolg, reden, tijd, voorwaarde, toege-

 ving, vergelijking 
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-  insprong per graad van onderschikking, meer bepaald bij bijzinnen ingeleid door een onderschikkend voeg-

woord, de infinitiefzin, de losse genitief, participia met de functie van niet-noodzakelijke BvG; 

-  onderbreking van een zin kan met doorlooppuntjes worden aangegeven; vervolg later op zelfde insprong. 

 

Voorbeeld: Herodotus, III.14 

 

Συνήνεικε 

 ὥστε τῶν συμποτέων οἱ ἄνδρα ἀπηλικέστερον ... 

  ἐκπεπτωκότα ἐκ τῶν ἐόντων 

  ἔχοντά τε οὐδέν 

   εἰ μὴ ὅσα πτωχὸς 

  καὶ προσαιτέοντα τὴν στρατιὴν 

... παριέναι Ψαμμήνιτον τε τὸν Ἀμάσιος καὶ τοὺς ἐν τῷ προαστείῳ κατημένους Αἰγυπτίων. 

Ὁ δὲ Ψαμμήνιτος 

 ὡς εἶδε 

 ἀνακλαύσας μέγα 

 καὶ καλέσας ὀνομαστὶ τὸν ἑταῖρον 

ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν. 

Ἦσαν δ’ ἄρα αὐτοῦ φύλακοι 

 οἳ τὸ ποιεύμενον πᾶν ἐξ ἐκείνου ἐπ’ ἑκάστῃ ἐξόδῳ Καμβύσῃ ἐσήμαινον. 

11. AFSPRAKEN OVER DE VISUALISATIE VAN DE ZINSTRUCTUUR 
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INHOUD 

DEEL 2 
 

SYNTAXIS 

1.  Onderwerp en persoonsvorm 

2.  Functies en naamvallen 

 2.1  overzicht van de functies op zinsniveau 

 2.2  congruerende en niet-congruerende aanvullingen 

 2.3  overzicht van de congruerende aanvullingen 

 2.4  overzicht van de niet-congruerende aanvullingen in nom., acc., gen., dat. 

 2.5  niet-congruerende aanvullingen in de acc. 

 2.6  niet-congruerende aanvullingen in de gen. 

 2.7  niet-congruerende aanvullingen in de dat. 

3.  Hoofdzin, rompzin, bijzin 

4.  Wijs van het gezegde in de hoofdzin 

5.  Gebruik van de wijzen in de onderwerpszin en voorwerpszin 

6.  Gebruik van de wijzen in de bijwoordelijke bijzin 

7.  Gebruik van de wijzen in de betrekkelijke bijzin 

8.  Gebruik en betekenis van participia 

9.  Overzicht bijvoeglijke bepaling 

10.  Overzicht bijwoordelijke bepaling 

11.  Visualisatie zinstructuur 

DEEL 1 
 

MORFOLOGIE 

0. Alfabet, leestekens en woordsoorten 

1. Het bepaald lidwoord 

2. Het naamwoord 

 2.1 samenvatting 

 2.2 de eerste klasse: substantieven 

 2.3 de eerste klasse: adjectieven 

 2.4 de tweede klasse: substantieven 

 2.5 de tweede klasse: adjectieven 

 2.6 de gemengde klasse: adjectieven 

 2.7 de trappen van vergelijking van adjectieven  

3. Het voornaamwoord 

 3.1 persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden 

 3.2 vragende, aanwijzende, betrekkelijke en onbepaalde voornaamwoorden 

4. Het bijwoord 

 4.1 bijwoorden afgeleid van adjectieven 

 4.2 correlatieve bijwoorden 

5. Het telwoord 

6. Partikels 

7. Het werkwoord 

 7.1 indeling 

 7.2 inleidende begrippen 

 7.3 vervoegingsmodellen 

 7.4 vorming van de afzonderlijke tijden 

 7.5 stamtijdenlijst 

 7.6 strategie om snel werkwoordsvormen te herkennen 
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