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De vormen die naamwoorden kunnen aannemen, noemen we naamvallen. 
Het Grieks heeft vijf naamvallen, vijf voor het enkelvoud en vijf voor het meervoud. Hun 
namen en belangrijkste functies zijn:

nominativus subject Ὁ γεωργὸς ὑγιαίνει.   – De boer is gezond.

genitivus bezitter λόγοι φίλου    – woorden van een vriend

dativus indirect object Ὁ ἥλιος τοῖς ἀνθρώποις βίον παρέχει.
  – De zon geeft de mensen leven.

accusativus object Ὁ θεὸς τὸν δῆµον σῴζει.   – De god redt het volk.

vocativus aanspreekvorm Χαῖρε, φίλε.    – Hallo, vriend.

 Ὁ ἥλιος τοῖς ἀνθρώποις βίον παρέχει.

In deze zin tref je dus de volgende vier zinsdelen aan: gezegde: παρέχει, subject: ὁ ἥλιος, 
object: βίον, indirect object (Ned.: meewerkend voorwerp): τοῖς ἀνθρώποις. 

 Ἄρης τοῖς ἀνθρώποις φόβον πολλάκις παρέχει.
 – Ares bezorgt de mensen dikwijls angst.

In deze zin tref je naast de vier genoemde nog een vijfde zinsdeel aan (πολλάκις). Dit geeft een 
nadere toelichting op de handeling (παρέχει) en heeft de functie bijwoordelijke bepaling.

Het subject, het object en het indirect object van deze zinnen zijn zelfstandige naamwoorden, 
het gezegde is een werkwoord, de bijwoordelijke bepaling is een bijwoord.

Een zin kun je in een schema weergeven. Het schema van bovenstaande zin brengt de zins-
delen en hun functie duidelijk in beeld:

Ἄρης παρέχει

subject gezegde

object

φόβον πολλάκιςτοῖς ἀνθρώποις

bijw. bepalingindirect object

Getal

1 ῾Ο φιλόσοφος διδάσκει. – De filosoof onderwijst.

2 Οἱ φιλόσοφοι διδάσκουσιν. – De filosofen onderwijzen.

In zin 1 staan de woorden in het enkelvoud (ev), in zin 2 in het meervoud (mv). 

Zowel in het Nederlands als in het Grieks stemmen subject en gezegde met 
elkaar overeen. Dat betekent: als het subject in het enkelvoud/meervoud staat, 
dan staat het gezegde ook in het enkelvoud/meervoud. Anders gezegd: subject 
en gezegde staan in hetzelfde getal.
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1 Bijvoeglijke genitivus
 Vertaal. 

 1 Ὁ κύριος καὶ ὁ δοῦλος τοῖς τῶν θεῶν νόµοις ὑπακούουσιν.
 2 Οἱ δοῦλοι οἱ τοῦ γεωργοῦ τοῖς θεοῖς θύουσι σῖτον καὶ οἶνον.

2 Aan de slag met de bijvoeglijke genitivus
 Vorm van het rode woord tussen (  ) de genitivus en combineer deze als een bijvoeglijke 

genitivus met het groene woord. 
Voor elke plaatsing zijn twee mogelijkheden. Pas ze beide toe. Vertaal de zinnen.

 1 Οἱ δοῦλοι τὸν θρόνον φέρουσιν. (ὁ κύριος)
 2 Οἱ φίλοι τῷ µύθῳ χαίρουσιν (ὁ φιλόσοφος).
 3 Ὁ κύριος τὸν βίον σῴζει (οἱ δοῦλοι).
 4 Ὁ ἰατρὸς τὸν δοῦλον θεραπεύει (ὁ γεωργός).
 5 Οἱ ἄνθρωποι τὸν στόλον φεύγουσιν. (οἱ ἐναντίοι)

3 Wederzijds
 Vertaal. 

 1 Οἱ ἄνθρωποι τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν.
 2 Οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις νόµους παρέχουσιν.

4 Welke naamval?
 Kies uit de vormen tussen (  ) het object dat bij het werkwoord past. 

In welke naamval staat dit object? Vertaal de zinnen.

 1 Ὁ κύριος (τοῦ κινδύνου / τῷ κινδύνῷ / τὸν κίνδυνον) λύει.
 2 Συµβουλεύω (τοῦ υἱοῦ / τῷ υἱῷ / τὸν υἱὸν) µανθάνειν.
 3 Ζεὺς (τῶν ἀνθρώπων / τοῖς ἀνθρώποις / τοὺς ἀνθρώπους) ἄρχει. 

5 Op een moderne Griekse groentemarkt
 Luister het gesprekje op de markt af en probeer het te volgen.

•  Τι θέλετε, κύριε; Έχω φρούτα και λαχανικά (groente).
•  Θέλω µπανάνες και ντοµάτες, παρακαλώ (alstublieft). [µπ = b, ντ = d]

Lidwoord–bezittelijk voornaamwoord
Soms geeft een lidwoord in een Griekse zin de verhouding ‘bezitter–bezit’ aan. Je kunt het 
dan in het Nederlands met een bezittelijk voornaamwoord (mijn, jouw, zijn enz.) vertalen:

Ὁ κύριος τῷ υἱῷ βιβλίον παρέχειν ἐθέλει.   – De meester wil zijn zoon een boek geven.

Elke serie speelt zich af 
in een bepaalde regio. 
Deel 1 kent 6 Series met 
in totaal 34 teksten.

In aparte kaders is aanvullende 
cultuur-historische achtergrond-
informatie opgenomen. 

Chaire! is rijk geïllustreerd met beeld-
materiaal van objecten uit de Oudheid, 
foto’s van de sites die Roel bezichtigt, 
de musea die hij bezoekt, de streken 
waar hij doorheen trekt enz. 

Het reisverhaal hangt nauw samen met de 
inhoud van de te vertalen Griekse tekst. Het 
leidt de gebeurtenissen van deze tekst in en 
levert voorkennis voor een goed begrip ervan. 

De vaste rubrieken Oude bekenden, Nieuwe woorden, 
Constructies, Vertaalhulp en Na het vertalen staan 
altijd naast de te vertalen tekst

De Griekse tekst: een 
verhaal op locatie. 

Veel gevarieerde oefeningen, voorzien van een kopje 
en een inleiding die de instructie bevat en zo nodig 
de relevantie van de oefening duidelijk maakt. 

Zinsmodellen maken syntactische 
verschijnselen visueel. 

Een nieuw grammaticaal verschijnsel 
wordt aan de hand van voorbeeldzinnen 
geïntroduceerd.

Chaire! is een lesmethode met een niet eerder vertoon-
de opzet. Het is een ‘reisgids’ Griekse taal en cultuur 

met het verhaal van Roel, die na het behalen van zijn 
gymnasiumdiploma een grand tour door Grieken-
land maakt. Tijdens deze zwerftocht ‘reizen’ de 
leerlingen met hem mee.
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Les 1  
Hoofdletters – Tweeklanken
1 Op de pagina hiernaast zie je een Griekse potscherf (afb. 1) met een groet (letterlijk: Wees blij!). 

Van deze groet komen alle letters je al bekend voor. Twee ervan, de Χ en de Ρ, duiden in het 
Grieks echter andere klanken aan dan in het Nederlands. Je kent ze misschien in de vorm van het 
ChiRho-teken: de eerste letters van de naam ChRistus (afb. 2). Kun je nu onze begroeting op de 
juiste wijze uitspreken? In Griekenland wordt ook nu nog deze groet gebruikt, en uitgesproken als 
Chère.

2 In de volgende Griekse geografische namen staat telkens een voor jou nog onbekende letter. 
 a Probeer met behulp van het kaartje de uitspraak ervan te ontdekken.

ΜΕΓΑΡΑ Γ = ΟΛΥΜΠΙΑ Π =
∆Ι∆ΥΜΑ ∆ = ΛΕΣΒΟΣ Σ =
ΑΘΑΜΑΝΙΑ Θ = ∆ΕΛΦΟΙ Φ =
ΛΕΡΝΑ Λ = ΛΑΜΨΑΚΟΣ Ψ =
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ξ = ΚΝΩΣΣΟΣ Ω =

Omdat de overige letters er net zo uitzien als in het Nederlands, ken je nu alle 24 Griekse 
hoofdletters. Ze vormen samen het Griekse alfabet. Hun vorm, naam en uitspraak zie je in 
het volgende kader.
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Constructies 13
καλόν ἐστιν   + a.c.i. het is mooi dat …
δῆλόν ἐστιν   + a.c.i. het is duidelijk dat …

Oude bekenden 13
γράφω schrijven
γιγνώσκω kennen,  weten
κελεύω   + acc. bevelen,  verzoeken
ὁ µῦθος verhaal,  mythe
ὁ ἰατρός arts,  dokter
τὸ θέατρον theater
τὸ ἱερόν heiligdom

tempel(terrein) 
τὸ ἔργον werk, daad
ἐν   + dat. in,  op,  bij

Vertaalhulp 13
1 Ἄρρωστοι: zie § 3
2 τῶν κακῶν: zie § 3
3 ὀλίγοι: zie § 3;  θαυµαστὰ: zie § 1
 εἰς: vertaal je hier met …
4 τυφλή ἐστιν: zie § 2; wat is het subject?
5 ἄγει en κελεύει r. 6: wat is het subject?
 ἐρήµην: kies een passende vertaling bij κρήνην
6 αὐτὴν = haar: het bevel is tot Myrinne gericht
8 γιγνώσκειν: kies een vertaling die bij ὀφθαλµοῖς past

Na het vertalen 13
1 Hoeveel aanvullingen kun je verwachten bij 

Καθεύδει (r. 4) en bij ἄγει (r. 5)?

2 Bedenk zelf – in evenveel regels als in de tekst 
– een gelijksoortig geformuleerd genezingsver-
haal van iemand (bv. een leraar, medeleerling, 
BN-er) met een door jou te bepalen kwaal.

3 r. 9: Uit welk symbool zou dat kunnen blijken?

4 r. 9: ∆ῆλόν ἐστιν, ὅτι ἡ τέχνη θαυµάζεται.
 Kun je hiervan een a.c.i.-constructie maken?

Nieuwe woorden 13
3 ὀλίγος weinig
 θαυµαστός wonderlijk,  wonderbaarlijk

bewonderenswaardig
5 ὁ ὄνειρος droom
 ἡ κρήνη bron
 ἔρηµος eenzaam,  verlaten
6 ὁ ὀφθαλµός oog
 καθαίρω reinigen,  schoonmaken

7 καλός mooi,  schoon,  goed
 ἄλλος ander
8 ποικίλος kleurrijk;  slim,  listig
9 δῆλος duidelijk
 ἡ τέχνη kunst(vaardigheid)
 ἀγαθός goed
 ἔτι nog
 σοφός wijs,  kundig,  bekwaam

* κακός slecht

 Ἄρρωστοι1 εἰς Ἐπίδαυρον κοµίζονται,
 ὅτι ἐκεῖ τῶν κακῶν ἀπολύεσθαι ἐθέλουσιν ἐν τῷ Ἀσκληπιοῦ ἱερῷ.
3 Οὐκ ὀλίγοι τὰ θαυµαστὰ τοῦ θεοῦ ἔργα εἰς στήλας2 γράφουσιν·

 Μυρίννη ἐξ Ἀθηνῶν· τυφλή3 ἐστιν. Καθεύδει ἐν τῷ ἀβάτῳ4.
 Ἐν ὀνείρῳ ὁ θεὸς ἥκει καὶ τὴν Μυρίννην ἐκ τοῦ ἀβάτου4 εἰς κρήνην ἐρήµην ἄγει
6 καὶ κελεύει αὐτὴν ὕδατι5 τοὺς ὀφθαλµοὺς καθαίρειν.
 Πρῲ6 δὲ ἡ Μυρίννη πάλιν ὑγιαίνει καὶ χαίρει· καλὸν γάρ ἐστι αὐτῇ7 τοὺς ἄλλους 
 ἀνθρώπους καὶ τὸν ποικίλον τοῦ θεοῦ ναὸν καὶ τὰ δένδρα γιγνώσκειν ὀφθαλµοῖς.
9 ∆ῆλόν ἐστιν, ὅτι ἡ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τέχνη ἡ ἀγαθὴ καὶ νῦν ἔτι ὑπὸ σοφῶν ἰατρῶν
 θαυµάζεται.

1 ἄρρωστος: ziek    2 ἡ στήλη: gedenkzuil    3 τυφλός: blind    4 τὸ ἄβατον: slaapzaal    5 met water    
6 ’s morgens    7 voor haar

Prometheus in het theater van Epidauros
Het is goed te merken dat er ’s avonds een voorstelling zal worden gegeven, want de bussen en 
taxi’s rijden af en aan. Hordes mensen lopen in de laan naar het theater en worden naar hun 
plaats gebracht door studenten. Die letten er ook op dat iedereen zich aan de regels houdt: je 
mag absoluut niets eten of drinken. Het is boeiend om de anderen te bekijken en Roel heeft 
vanaf zijn hoge zitplaats een prachtig overzicht. Niet alleen grote groepen buitenlanders, maar 
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Tijdens deze reis krijgen Roels ‘reisgenoten’ het 
Klassiek Grieks onder de knie, zodat zij deze ver-
halen in hun oorspronkelijke taal kunnen lezen.

CHAI R E!

Hun reis begint op Kreta, en gaat via Athene naar de 
Peloponnesos en Midden-Griekenland; vandaar via 
Noord-Griekenland naar West-Turkije en Magna Grae-
cia, en eindigt na een zeiltocht langs de eilanden van 
de Egeïsche Zee in Athene. Daar bezoeken ze talloze 
plaatsen met een lange, interessante geschiedenis, 
zwerven ze over archeologische sites en bezichtigen 
wat er nog allemaal is overgebleven aan gebouwen, 
tempels en paleizen uit de klassieke Oudheid. 
Ze horen en zien hoe het daar vroeger was en lezen 
verhalen die in en over die streek de ronde deden: 
mythen, sagen, legenden, historische teksten enz. 
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En verder ...
De Docentenhandleiding bevat een uitgebreide toelichting  
over de opzet van de methode, de vertaling en uitwerking  
van de teksten en oefeningen, de antwoorden op de vragen  
en meer dan 50 vertaalopgaven.

Docentenhandleiding 1   € 44,50
Formaat: 19 x 26
Bindwijze: genaaid
Omvang: 202 pagina’s
ISBN 978-90-5027-240-7

Learnbeat   € 9,95 (per licentie per jaar)
Beschikbaar vanaf schooljaar 2016/2017

Tekstboek 1   € 26,-
Formaat: 20 x 26
Bindwijze: gebonden
Omvang: 184 pagina’s
Illustraties: 231 in kleur
ISBN 978-90-5027-238-4

Taalboek 1   € 18,75
Formaat: 20 x 26
Bindwijze: genaaid
Omvang: 168 pagina’s
ISBN 978-90-5027-239-1

prijzenLearnbeat geeft u inzicht in de 
vorderingen van uw klas of de 
individuele leerling. 

Gebruikt u Learnbeat, dan maken de 
leerlingen de oefeningen digitaal en 
ziet u meteen het resultaat.

Chaire! is beschikbaar als boek en kan worden aangevuld met 
extra materiaal in de digitale leeromgeving van Learnbeat. 
Tot dit materiaal behoren: de taaloefeningen, het reisverhaal 
als luisterboek, voorgelezen Griekse teksten in de gangbare 
schooluitspraak, waarvan een aantal ook in de klassiek Griekse 
uitspraak, videolessen voor extra uitleg van de grammatica en 
een woordenleerprogramma. 

Dankzij Learnbeat heeft u inzicht in de vorderingen van uw leerlingen, 
kunt u ook zelf teksten en opdrachten toevoegen of deze delen met  
collega’s, en behoort gepersonaliseerd leren tot de mogelijkheden. 

Dankzij de opzet van Chaire! wordt meer dan een integratie Griekse 
Taal en Cultuur gerealiseerd. Er wordt een extra dimensie toegevoegd: 
de kloof tussen verleden en heden wordt gedicht, de leerling bevindt 
zich op de plek waar het allemaal gebeurde. 

We wensen u een interessante reis door de Griekse taal en cultuur!

maak kennis 
met Chaire!
een unieke 
methode Grieks


