
De Accusativus cum Infinitivo (= A.c.I.) in het Grieks 
 
Wat? 
De AcI is een bijzin in het Grieks,  

- met een infinitivus, i.p.v. een persoonsvorm 
- waarvan het subject in de accusativus staat, i.p.v. in de nominativus 

 
Wanneer? 
Werkwoorden die ‘zeggen’, ‘menen’, ‘horen’, ‘weten’, ‘willen’ en dergelijke, betekenen, krijgen in het 
Nederlands vaak een ‘dat-zin’. Bijv.: ‘Ik zeg, dat …’, of ‘Wij weten heel goed, dat …’.  
In het Grieks kun je dat op twee manieren zeggen:  

- met o{ti + nom. + persoonsvorm 

- met een AcI (= acc. + infinitivus) 

Oók krijgen we een AcI bij sommige uitdrukkingen, zoals dei ̀of crhv (‘het is nodig’). De AcI is in dat 

geval in zijn geheel het onderwerp van dei ̀of crhv.  
Dus we krijgen een AcI:  

1. als weergave voor een ‘dat-zin’ na werkwoorden van ‘zeggen’, ‘horen’, ‘menen’, ‘willen’, 
‘weten’, etc. 

2. bij sommige uitdrukkingen, zoals dei,̀ of crhv. 
 
Voorwaarden voor AcI 

- na werkwoorden van ‘zeggen’, ‘menen’, ‘horen’, ‘vernemen’, ‘bevelen’, ‘weten’, etc. 
- het subject van de AcI ≠ subject van de persoonsvorm 

 
Voorbeelden 

a. jEgw; de; gignwvskw o{ti oJ a[nqrwpo~   feuvgei 
a. jEgw; de; gignwvskw   to;n a[nqrwpon  feuvgein 

 
b. qevlw de; o{ti uJmei~̀ sofoiv  ejstev  eij~ to; ajgaqovn (Rom. 16:19) 

b. qevlw de;  uJmà~ sofouv~ ei\nai  eij~ to; ajgaqovn (Rom. 16:19) 

 

c. Nuǹ qevlw o{ti su; dovlon sofo;n euJrivskei~, jOdusseu!̀ 

c. Nuǹ qevlw  se dovlon sofo;n euJrivskein, jOdusseu!̀ 

  
Subjectsaccusativus en objectsaccusativus 

Een AcI heeft soms één accusativus. Dat zien we in voorbeeld a. De accusativus to;n a[nqrwpon is 

het subject van de AcI en daarom noemen wij deze accusativus: de subjectsaccusativus. 

In voorbeeld b is uJmà~ de subjectsaccusativus en sofouv~ ook, want het hoort als naamwoordelijk 

deel van het gezegde (= predikaat) bij uJmà~. 

 
Een AcI heeft soms twee accusativi: de subjectsaccusativus en de objectsaccusativus. De laatste is 
een aanduiding voor het object (lijd. vw.) van de AcI. Dit zien we in voorbeeld c: 

- se   = subjectsaccusativus 

- dovlon sofovn = objectsaccusativus 

 
 
 



Oefenstencil AcI Naam:  
 
Opdracht: Zet de volgende zinnen om in de AcI en vertaal de zinnen.  
 

1. Levgei o{ti oiJ polevmioi th;n gh;n blavptousin 
 
Met AcI:  1.  
Vertaling: 1.  

 
2. jElpivzousin o{ti oiJ  jAqhnaiòi ta; tevkna sw/vzousin 

 
Met AcI:  2.  
Vertaling: 2.  

 
3. jAkouvw o{ti aiJ pavrqenoi th̀~ dovxh~ frontivzousin 

 
Met AcI:  3.  
Vertaling: 3.  

 
4. Givgnwskw o{ti suv fovbero~ eij 

 
Met AcI:  4.  
Vertaling: 4.  

 
5. jAkouvw o{ti uJmei~̀ eij~ th;n qalavssan baivnete 

 
Met AcI:  5.  
Vertaling: 5.  
 
 
 

Opdracht: Zet de volgende AcI-zinnen om in een o{tio{tio{tio{ti-zin en vertaal de zinnen.  
 

6. Givgnwskw tou;~ douvlou~ tou ̀ajnevmou frontivzein 
 

Met o{ti:  6.  

Vertaling: 6.  

 
7. jElpivzw to;n despovthn ta; tevkna sw/zein 

 
Met o{ti:  7.  

Vertaling: 7.  

 
8. jAkouvw ta; tevkna th~̀ dovxh~ frontivzein 

 
Met o{ti:  8.  

Vertaling: 8.  
 


