
TERMEN (VERBUM) 
 
 
IN HET COO GEBRUIKTE CATEGORIEËN 
 
persoon:   1, 2, 3       (luvei" en luvete zijn beide tweede persoon) 
getal:     singularis, pluralis    (luvei" is singularis, luvete is pluralis) 
wijs:    indicativus, coniunctivus, (luvei" is indicativus, luvete is indicativus 

    optativus, imperativus           of imperativus) 
tijd:     praesens/imperfectum,  (luvei" is praesens, ejluvsate is aoristus) 
       futurum, aoristus 
A./M./ (q)h :  activum, medium,   (ejluvsate is A, ejluvsasqe is M., ejluvqhte is  
                                 (q)h) 
 
ANDERE TERMEN: 
 
conjugatie:  vervoeging; 

 betreft: 
       -thematische verba zonder contractie: luvw 
      -thematische verba met contractie: timavw, poievw, dhlovw 
       -athematische verba: deivknumi, i{hmi, i{sthmi, divdwmi 
      -activum en medium: luvw, luvomai 
 
 
Opmerkingen 
1. Bij conjugatie/vervoeging gaat het om de uitgangen. 
2. De boven gegeven conjugaties zijn voorbeeldconjugaties die ook in andere tijden dan 

in het praesens/imperfectum (min of meer) hetzelfde optreden. Dus bijvoorbeeld ook 
ejluvqhn heeft een conjugatie van het activum. 

3. Bij activum en medium gaat het niet alleen om conjugatie, maar ook om betekenis: 
  
    conjugatie     betekenis 

luvw        A.       ik maak los     transitief  
 luvomai   M.       ik maak los t.b.v.mz.  belang uitdrukkend 
             ik maak mezelf  los  reflexief 
             ik raak los     intransitief 
             ik wordt losgemaakt  passief 
 ejluvqhn    A., maar na qh   ik werd losgemaakt  passief  
 
 In het COO wordt dus activum (A.) en medium (M.) gebruikt voor conjugaties, 

passief voor een betekenis. 
    
4. De conjugatie van ejluvqhn wordt elders ook wel 'passief' genoemd. Dat kan verwarring 

opleveren van conjugatie en betekenis. Daarom is in het COO de conjugatie van 
ejluvqhn met (q)h aangeduid. Dat is de naam van het suffix (de toevoeging die de 
verbale stam tot tijdstam maakt). Deze aanduiding is ook niet bevredigend (een suffix 
is immers onvervoegbaar), maar zo kan 'passief' voor een betekenis gereserveerd 
blijven. 

 



Je zult dan nooit ejboulhvqhn (ik wilde, de qh-aoristus bouvlomai) passief noemen, 
evenmin als ejcavrhn (ik verheugde mij, de h-aoristus van caivrw), maar wel kun je 
zeggen dat ejtravfhn (ik werd gevoed, de h-aoristus bij trevfw) passieve betekenis 
heeft. 
 
Een nadeel is dat (q)h tot een dubbele categorie wordt: 
vorm persoon getal wijs tijd type A./M./ (q)h 
e[lusa 1 sing. indic. aor. sigm. A. 
ejlusavmhn 1 sing. indic. aor. sigm. M. 
ejluvqhn 1 sing. indic. aor. qh qh 
 

    


