Perfectum
Vorm
Het belangrijkste vormkenmerk van het Griekse perfectum is de reduplicatie van de werkwoordsstam.
Verder zijn er verschillende subcategorieën die elk hun eigen kenmerk hebben.

1. kappa-perfecta

2. geaspireerd perfectum

3. stam-perfectum

(KGG, § 67)

(KGG, § 68)

(KGG, § 69)

standaard

als stam op k,

g, p, b, tt

- als stam op q,

f, c

- onregelmatig

faivnw
pevv-fhn-a
pe
a
pevv-fhn-a
pe
a~

le-luv
le -kasi(n)

trivbw (labiaal) / gutturaal
-ca
ca
tev-tri-fa
fa
-ca~
ca~
tev-tri-fa~
fa~
tev-tri-fe(n)
fe(n)
-ce(n)
ce(n)
te-triv
-famen
-camen
camen
te
te-triv
-fate
-cate
cate
te
te-triv
-fasi(n) -casi(n)
casi(n)
te

ej-le-luv
le -kh
le-luv-kh~
ej-le

ej-te-triv
-fh
te
te-triv-fh~
ej-te

ej-pe-fhv
n-h
h
pe
pe-fhvn-h~
h~
ej-pe

ej-le-luv
le -kei
le-luv-kemen
ej-le
le-luv-kete
ej-le
le-luv-kesan
ej-le

ej-te-triv
-fei(n)
te
te-triv-femen
ej-te
te-triv-fete
ej-te
te-triv-fesan
ej-te

ej-pe-fhv
n-ei(n)
ei(n)
pe
pe-fhvn-emen
emen
ej-pe
pe-fhvn-ete
ej-pe
ete
pe-fhvn-esan
ej-pe
esan

ptc.

lekwv~, -ovto~
le-lu-kwv
le--lu-kui`
le
kui`a, -a~
le--lu-kov
le
kov~, -ovto~

tete-tri--fwv~, -ovto~
te--tri--fui`a, -a~
te
te--tri-fov
te
fov~, -ovto~

pe-fhn-wv~, -ovto~
pe
pe-fhn--ui`a, -a~
pe
pe-fhn--ov~, -ovto~
pe

inf.

lekevnai
le-lu-kev

tefevnai
te-tri-fev

pe-fhn-evnai
pe

perf.

luv
v
luw
levv-lu-k
le
ka
levv-lu-ka~
le
ka~
lev
ke(n)
lev-lu-ke(n)
le-luv-kamen
le
le-luv-kate
le

pqp.

•

dito

pev-fhn-e(n
e(n)
e(n)
pe-fhvn-amen
amen
pe
pe-fhvn-ate
pe
ate
pe-fhv
n-asi(n)
asi(n)
pe

reduplicatieregels:
a. stam begint met mk:

hoofdregel: herhaling mk + e

vb. luvw
vb. poievw

bij f,

c, q: idem, zonder aspiratie vb. faivnw
c → k
f → p

lev-luka
→ pe
pe--poivhka
→ pe
pev-v fagka

→

q → t
b. stam begint met 2+ mk:

e

hoofdregel: herhaling 1 mk + e

vb. blavptw

→

verlenging van de beginklinker

vb. ajdikevw

→

reduplicatie komt achter het vz.

vb. ajpoluvw

soms:
c.

stam begint met klinker:

d. samengestelde w.w.:

alleen + e

bev-blafa
vb. strateuvw → ej-stravteuka
hjdivkhka
→ ajpole
lev
leluka

4. gemengde perfecta
Een drietal werkwoorden hebben een gemengde verbuiging. Het betreft:

devdoika < deidw* ‘vrezen’
b. tevqnhka < ajpoqnh/s
v kw ‘sterven’
c. e{sthka < i{stamai ‘gaan staan’
a.

* prs.-vorm komt niet voor.

Zie voor de verbuiging van deze werkwoorden: KGG, § 73 (!)

Medium
De mediumvormen van het perfectum vorm je in principe door de uitgangen van het medium achter de stam
te plaatsen. Vb. luvw →

lev-lu-mai.

De uitgangen van het medium zijn:

perfectum

plusquamperfectum

-mai
-sai
-tai

-mhn
-so
-to

-meqa
-sqe
-ntai

-meqa
-sqe
-nto

N.B. Mediumvormen van het perfectum vertaal je meestal passief.

Gebruik
Het perfectum is een tegenwoordige tijd, die duidt op een toestand die het resultaat is van een
voorafgaande handeling of gebeurtenis. Het plusquamperfectum is de verleden tijd van het perfectum. We
vertalen het eerst letterlijk met een v.t.t. en indien mogelijk met een iets vrijere vertaling waaruit het
toestands- en resultaatskarakter beter tot zijn recht komt. Let daarbij op de context.
Deze resultaat-betekenis vind je het gemakkelijkst terug in de mediumvormen van het (plusquam)perfectum
van transitieve werkwoorden en in de actieve vormen van intransitieve werkwoorden.

prs.

perf. Act.

perf. Med.

pqp. Act.

pqp. Med.

Vb.

luvw

levluka

levlumai

ejlevlukh

ejlevlumhn

trans.

‘ik maak los’

‘ik heb losgemaakt’

‘ik ben losgemaakt’

‘ik had losgemaakt’

‘ik was losgemaakt’

‘ik ben vrij’

‘ik was vrij

vb.

baivnw

bevbhka

ejbevbhkh

intrans.

‘ik ga’

‘ik ben gegaan’

‘ik was gegaan’

‘ik ben weg’

‘ik was weg’

vb.

givgnomai

gevgona

ejgevgonh

intrans.

‘ik word / ontsta’

‘ik ben geworden’

‘ik was geworden’

‘ik ben’, ‘ik besta’

‘ik was’, ‘ik bestond’

Vormoefening

A. De volgende perfectumvormen zijn regelmatig
1. gen. sg. F. ptc. perf. Act. < luvw

- ………………………

e

- ………………………

e

3. 1 pl. ind. pqp. Act. < poievw

- ………………………

4. acc. sg. M. ptc. perf. Med. < ajniavw

- ………………………

5. nom. sg. M. ptc. perf. Act. < diwvkw

- ………………………

2. 2 sg. ind. perf. Med. < louvw

e

6. 3 pl. ind. perf. Act. < timavw

- ………………………

B. De volgende perfectumvormen zijn onregelmatig; gebruik de KGG

1. 1e sg. ind. pqp. < ajpovllumai
2. 3e sg. ind. perf. Med. < a[gw
e

- ………………………
- ………………………

(zie KGG, § 75.4 (!))

- ………………………

(zie KGG, § 75.4 (!))

3. 2 pl. ind. perf. Med. < a[gw
4. 3e pl. ind. pqp. Act. < qavptw
5. 1e pl. ind. perf. < i{stamai

- ………………………

6. gen. sg. M. ptc. perf. Med. < euJrivskw

- ………………………

- ………………………

(let op!)

C. Vertaal de bij oef. A. verkregen
werkwoordsvormen; probeer het resultaatsaspect
door te laten klinken in je vertaling.

D. Doe hetzelfde met oef. B.

1. …………………………………………………………

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

6. …………………………………………………………

6. …………………………………………………………

E. Vertaaloefening
1.

cwri;~ aujtou` ejgevneto ou\de e}n o} gevgonen

cwriv~ + gen. = zonder

…………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

ejgw; kevklhmai Sovlwn - ……………………………………………………………………………………….

3.

th;n oijkivan th;n tou` pavtro~ mou kevkthntai
…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Er zijn veel [overwegingen] die mij [ertoe] aansporen om jullie advies te geven, kinderen, a} bevltista
ei\nai krivnw, kai; a} sunoivsein uJmi`n (…) pepivsteuka

- ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Want mijn ouderdom kai; to; dia; pollw`n h[dh gegumnavsqai pragmavtwn (…), e[mpeirovn me ei\nai (…)
pepoivhken - …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

A. Regelmatig
1. lelukui`a~
2. levlousai
3. ejpepoihvkemen
4. hjniamevnon
5. dediwcwv~
6. tetimhvkasin

B. Onregelmatig
1. ajpwvlwlh
2. h\ktai

< hjg-tai

3. h\xqe

< hjg-sqe

4. ejtetavfesan

(N.B. níét ejtevqafesan)

5. e{stamen

(Zie KGG, § 73)

6. huJrhmevnou

C. Vertaling oef. A
1. [De vrouw] losgemaakt hebbende

→ [de vrouw] die losgemaakt had → [de vrouw] die had bevrijd

2. a. Jij hebt jezelf gewassen

→ jij bent schoon

b. Jij bent gewassen
3. a. wij hadden (het) gedaan
b. wij hadden (het) gemaakt

→ jij bent schoon
→ wij hadden het voor elkaar (en nu is het klaar)
→ wij waren de makers ervan / het was ons product

4. gegriefd zijnde

→ gegriefd / boos

5. achtervolgd hebbend

→ (iem.) vlak op de hielen

6. zij hebben geëerd

→ zij hebben (hem) met eerbewijzen omringd (en nu is hij met
eerbewijzen getooid)

D. Vertaling oef. B
1. (nadat) ik te gegronde was gegaan → (toen) ik overleden / dood was
2. hij is gebracht

→ hij is gebracht (en nu is hij er)

3. jullie zijn gebracht

→ jullie zijn gebracht (en nu zijn jullie er)

4. zij hadden (de doden) begraven

→ zij hadden (de doden) begraven (en nu liggen zij in het graf)

5. wij zijn gaan staan

→ wij staan (wij zijn gaan staan en nu staan wij)

6. gevonden zijnde

→ gevonden / ontdekt

F. Vertaaloefening
1. Zonder Hem is niets ontstaan wat bestaat (lett. wat ontstaan is)
2. Ik ben Solon genoemd → ik heet Solon
3. Ik heb het huis van mijn vader verworven → Ik bezit het huis van mijn vader
4. Er zijn veel [overwegingen] die mij [ertoe] aansporen om jullie advies te geven, kinderen, m.b.t. de dingen
die ik als beste beschouw en m.b.t. de dingen waarvan ik geloofd heb (→ overtuigd ben) dat ze nuttig zijn
voor jullie
5. Want mijn ouderdom en het feit dat ik al door vele zaken getraind ben, hebben gemaakt dat ik ervaren
ben

