
Dativus possessivus 
 

Vorm en gebruik 

 

Om aan te geven dat ‘iemand iets heeft’ kunnen de Grieken kiezen uit twee mogelijkheden:  

 

 degene die heeft    p.v.       wat gegeven wordt 

- subject    + vorm van e[cw (‘hebben’)  + object  (volgorde kan veranderen) 

of: 

- dat. poss.   + vorm van eijmiv (‘zijn’)   + subject (volgorde kan veranderen) 

 

Je ziet dus dat subject, object en persoonsvorm veranderen, maar inhoudelijk hetzelfde blijven. Enkele 

voorbeelden zullen dit verduidelijken:  

 

vb. 1.  oJ ajdelfo;~ douvlon e[cei  - ‘de broer heeft een slaaf’ 

(met dat. poss.) tw/̀ ajdelfw/̀ douvlo~ e[stin  - ‘de broer heeft een slaaf’ 

            (lett.)    ‘aan/voor de broer is een slaaf’  

 

vb. 2.  ta; tevkna th;n oijkivan ei[cen  - ‘de kinderen hadden het huis’
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(met dat. poss.) toi~̀ tevknoi~ hJ oijkiva h\n  - ‘de kinderen hadden het huis 

            (lett.)    ‘aan/voor de kinderen was het huis’ 

 

vb. 3. oiJ a[nqrwpoi tou;~ lovgou~ e[cousin - ‘de mensen hebben de woorden’ 

 toi~̀ a[nqrwpoi~ oiJ lovgoi eijsin - ‘de mensen hebben de woorden’ 

     (lett.)   ‘aan/voor de mensen zijn de woorden’.  

 

We zien dus telkens twee manieren om hetzelfde te zeggen. 

 

Schema 

Als je nu de ene manier in de andere manier moet omzetten, geldt het volgende schema:  

 

Van ‘gewoon’ naar ‘dat. poss.’:  

‘gewoon’:  nom. (subj.) obj. (obj.)  p.v. (vorm van e[cw) 

      ↓   ↓  ↓  ↓ 
‘dat. poss.’: dat. nom. (subj.) p.v. (vorm van ei[mi) 
 

Van ‘dat. poss.’ naar ‘gewoon’:  

‘dat. poss.’: dat. nom. (subj.) p.v. (vorm van ei[mi) 
      ↓   ↓  ↓  ↓ 
‘gewoon’:  nom. (subj.) obj. (obj.)  p.v. (vorm van e[cw) 
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 Let op de regel: subject in onzijdig meervoud krijgt enkelvoudige persoonsvorm. 



Dativus possessivus: oefening 1 

 

Opdracht 

Vertaal onderstaande zinnen in het Grieks. Doe dit eerst op de ‘normale manier’ met het Griekse werkwoord ejcw, 

daarna met behulp van een dat. poss. 

 

1. De slaaf heeft een meester 

a.  …………………………………………………………………………………………………… 

b.  …………………………………………………………………………………………………… 

2. De slaaf heeft veel meesters 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………… 

3. De slaven hebben een meester 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………… 

4. De slaven hebben veel meesters 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………  

5. Het huis heeft een slaaf 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………  

6. Het huis heeft veel slaven 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………  

7. De slaven hebben een huis 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………  

8. De slaven hebben veel huizen 

a. …………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………  



Dativus possessivus: oefening 1 – Antwoorden  

 

Opdracht 

Vertaal onderstaande zinnen in het Grieks. Doe dit eerst op de ‘normale manier’ met het Griekse werkwoord ejcw, 

daarna met behulp van een dat. poss. 

 

1. De slaaf heeft een meester 

a.  oJ doul̀o~ despovthn e[cei 

b.  tw/ douvlw/ despovth~ ejstin 

2. De slaaf heeft veel meesters 

a.  oJ doul̀o~ pollou;~ despovta~ e[cei 

b.  tw/̀ douvlw/ polloi; despovtai eijsin 

3. De slaven hebben een meester 

a.  oiJ doul̀oi despovthn e[cousin 

b.  toì~ douvloi~ despovth~ ejstin 

4. De slaven hebben veel meesters 

a.  oiJ doul̀oi pollou;~ despovta~ e[cousin 

b.  toì~ douvloi~ polloi; despovtai eijsin 

5. Het huis heeft een slaaf 

a.  hJ oijkiva doul̀on e[cei 

b.  th/̀ oijkiva/ doul̀o~ ejstin 

6. Het huis heeft veel slaven 

a.  hJ oijkiva pollou;~ douvlou~ e[cei 

b.  th/̀ oijkiva/ polloi; doul̀oi eijsin 

7. De slaven hebben een huis 

a.  oiJ doul̀oi oijkivan e[cousin 

b.  toì~ douvloi~ oijkiva ejstin 

8. De slaven hebben veel huizen 

a.  oiJ doul̀oi polla;~ oijkiva~ e[cousin 

b.  toì~ douvloi~ pollai; oijkivai eijsin 

 
 

 


