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4 WOORDENLIJST

Alle in het Griekse pensum voorkomende woorden zijn in de woordenlijst opgenomen.
NB: Onregelmatige aoristi, futura en perfecta zijn in principe alleen van het enkelvoudige werkwoord aangegeven, niet van de
samenstellingen. Voor de aoristus ajnh`lqon moet je dus zoeken bij h\lqon.

A
ajgaqov~ goed 
∆Agbavtana, tav Agbatana
ajggelivh, hJ bericht
a[ggelo~, oJ bode
ajggevllw berichten, melden
a[ge vooruit!
ajgoreuvw spreken
a[gw aor. h[gagon leiden, brengen
ajdelfehv, hJ zus
ajdelfeov~, oJ broer
a[diko~ onrechtvaardig
ajqavnato~ 2 onsterfelijk
∆Aqh̀nai, aiJ Athene
Aijguvptioi, oiJ Egyptenaren
Ai[gupto~, hJ Egypte
aijeiv altijd
ai|ma, ai{mato~, tov bloed
aiJrevw aor. ei|lon aor. pass. (in)nemen, krijgen, gevangen

hJ/revqhn nemen; aiJrevomai (med.) kiezen
aijscrov~ schandelijk, lelijk, verschrikkelijk
aijtivh, hJ 1. reden, oorzaak; 

2. schuld, aanklacht
ajkouvw horen, luisteren
ajlhqeivh, hJ waarheid
ajlhqhv~, ajlhqevo~ waar
aJlivskomai fut. aJlwvsomai betrapt worden, dat

perf. eJavlwka + ptc.
ajllav maar
ajllhvlwn elkaar
a[llo~/a[llh/a[llo ander; oiJ a[lloi de anderen, 

de overigen
ajllovtrio~ andermans, vreemd
aJlwvsomai futurum van aJlivskomai
a{ma + ptc. zodra 
aJmartavnw aor. h[marton zich vergissen
ajmeivbomai antwoorden
ajmeivnwn, ajmeivnono~ beter
ajmhvcano~ 2 onmogelijk
ajmfiv + dat. rondom 
ajmfovteroi beide(n)
a[n 1. + ind. impf./aor. irrealis; 

2. + conj. generalis/futuralis/iterativus; 

3. + opt. potentialis/bescheiden mening 
of bevel

ajnagkavzw noodzaken, dwingen

ajnagkaìo~ noodzakelijk, onvermijdelijk
ajnaqrwv/skw springen
ajnaswv/zw terugwinnen 
a[neu + gen. zonder
ajnhvr, ajndrov~, oJ man
ajnqrwphvio~ 2 menselijk
a[nqrwpo~, oJ mens, persoon
ajntavxio~ + gen. evenveel waard als
ajntiv + gen. in plaats van
ajntiovomai + dat. zich verzetten tegen
ajnwvgw bevelen, aansporen 
a[xio~ + gen. waard, waardig
aJpà~/aJpàsa/aJpàn, 1. (zelfst.) ieder, elk, (meerv.) allen/

aJpantov~ alles;
2. (bijv.) ieder, elk, heel, (meerv.) alle

ajpevqanon aoristus van ajpoqnhv/skw
ajpìgmai perfectum van ajpìgmai
ajpiknevomai aor. ajpikovmhn aankomen

perf. ajpìgmai
ajpikovmhn aoristus van ajpiknevomai
«Api~, “Apio~, oJ Apis
a[plhsto~ + gen. niet te verzadigen met
ajpov + gen. 1. van ... vandaan, vanaf; 

2. vanaf, sinds
ajpodivdwmi teruggeven
ajpoqnhv/skw aor. sterven

ajpevqanon
ajpoklaivw aor. huilen om

ajpevklausa + acc. 
ajpokteivnw fut. ajpoktenevw doden
ajpoktenevw futurum van ajpokteivnw
ajpovllumi aor. ajpwvlesa te gronde richten, doden; 

perf. ajpolwvleka med. ajpovllumai aor. ajpwlovmhn
perf. aJpovlwla omkomen, 
te gronde gaan, sterven

aJpovlwla perfectum van ajpovllumai
ajpolwvleka perfectum van ajpovllumi
ajpopevmpw wegsturen
ajpotrevpw afwenden, voorkomen
ajpwvlesa aoristus van ajpovllumi
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ajpwlovmhn aoristus van ajpovllumai
a[ra dus

∆Aravxh~, oJ (gen. ∆Aravxew; Araxes

acc. ∆Aravxea) 

ajravomai bidden

ajrethv, hJ voortreffelijkheid, dapperheid, 

deugd, moed

ajriqmov~, oJ getal, aantal

a[risto~ zeer goed, best

ajrchv, hJ 1. rijk; 2. heerschappij

a[rcw + gen. heersen over, regeren over, 

bevel voeren over

ajsqenhv~, ajsqenevo~ zwak, ziek

∆Asivh, hJ Klein-Azië

ajskov~, oJ (wijn)zak

ajsfalhv~, ajsfalevo~ veilig, zeker

aujtivka meteen, direct

au\ti~ weer

aujtov~/aujthv/aujtov 1. zelf; 

2. (voorafgegaan door het lidwoord + dat.)

dezelfde/hetzelfde als; 

3. (zelfstandig gebruikt, niet in de 

nominativus) hem/haar/het; 

meerv. hun/hen

aujtoù tauvth/ op de plaats zelf 

ajfeidevw~ zonder kosten te sparen

B
baivnw fut. bhvsomai; gaan

aor. e[bhn
bavllw aor. e[balon werpen, treffen

bavrbaro~ niet-Grieks

basivleia, hJ koningin

basileuv~, basilevo~, oJ koning

basileuvw + gen. koning zijn over, heersen over

basilhvia, tav paleis

basilhivh, hJ koningschap

basilhvio~ koninklijk

bhvsomai futurum van baivnw
bivo~, oJ leven

blevpw zien, kijken

bohv, hJ geschreeuw, geroep

bouleuvw/bouleuvomai beraadslagen, besluiten, 

overleggen

bouvlomai (liever) willen

boù~, boov~, oJ/hJ rund, stier, koe

G
gamevw aor. e[ghma trouwen

gavr want, immers, namelijk

gasthvr, gastevro~, hJ maag, buik

ge geeft meestal nadruk aan een woord of 

een woordgroep: het best te vertalen door 

klemtoon te leggen, soms tenminste

gevgona perfectum van givnomai
gelavw lachen

gevra~, gerevo~, tov eergeschenk, ereambt

gh̀, hJ aarde, grond

givnomai aor. ejgenovmhn 1. geboren worden, ontstaan; 

perf. gevgona 2. worden, zijn; 

3. gebeuren

gnwvmh, hJ inzicht, oordeel, mening, 

voorstel

gunhv, gunaikov~, hJ vrouw

D
daivmwn, daivmono~, oJ god

daiv~, daitov~, hJ maaltijd

dakruvw huilen (over)

Dareìo~, oJ Darius

dasuv~/daseva/dasuv, dicht

dasevo~
dev 1. geeft de overgang naar de nieuwe zin 

aan: meestal niet vertalen;

2. en (meestal na komma)

3. ..., maar (meestal gaat mevn aan

dev vooraf)

devdomai perfectum passivum van divdwmi
deivdw bang zijn

deivknumi aor. e[dexa tonen

devka tien

devkomai aannemen, ontvangen

despovth~, oJ heer 

deuvtera (bijw.) daarna

deuvtero~ tweede

devw vastbinden, gevangen zetten

dhv partikel dat aangeeft dat de verteller/

spreker de zinsinhoud vanzelfsprekend 

vindt > dan, dus, inderdaad, 

natuurlijk

dh̀lo~ duidelijk

Dhmavrhto~, oJ Demaratus

diav + gen. 1. door (... heen); 

2. door middel van; 

3. gedurende

+ acc. wegens, door toedoen, dankzij

diabaivnw oversteken

diavbasi~, diabavsio~, hJ oversteek

diafqeivromai aor. te gronde gaan, omkomen

diefqavrhn
diacrhvomai gebruiken, gebruik maken van



47

divdwmi aor. e[dwka geven

perf. pass. devdomai
diefqavrhn aoristus van diafqeivromai
divkaio~ rechtvaardig

dikasthv~, oJ rechter

dokevw aor. e[doxa 1. denken, menen 2. schijnen;

dokeì moi + aci 1. het schijnt mij toe; 

2. het schijnt mij goed toe; 

3. ik besluit 

dovlo~, oJ list

doùlo~, oJ slaaf

duvnamai kunnen, in staat zijn

duvo twee

E
eJavlwka perfectum van aJlivskomai
ejavw toelaten, toestaan

e[balon aoristus van bavllw
e[bhn aoristus van baivnw
ejgenovmhn aoristus van givnomai
e[ghma aoristus van gamevw
ejgceirivdion, tov dolk

ejgwv ik

e[gwge ik (met nadruk)

e[dexa aoristus van deivknumi
e[doxa aoristus van dokevw
e[dwka aoristus van divdwmi
ejqevlw fut. ejqelhvsw willen

e[qhka aoristus van tivqhmi
e[qno~, e[qneo~ volk

eij 1. als, indien; 

2. of

ei\don aoristus bij oJravw
ei\do~, ei[deo~, tov uiterlijk, gestalte

ei[kosi twintig

ei|lon aoristus bij aiJrevw
eijmiv fut. e[somai zijn

ei\mi gaan

ei\pon aoristus bij levgw
ei[rhmai perfectum passivum bij levgw
ei[romai vragen

eijrwtavw vragen

ei|~/miva/e{n, eJnov~ één

ei[te ... ei[te of ... of, hetzij ... hetzij

ejk/ejx + gen. 1. uit; 

2. sinds; 

3. afkomstig van, ten gevolge van

ejkavlesa aoristus van kalevw
e{kasto~ ieder, elk

ejkeì daarheen

ejkeìno~/ejkeivnh/ejkeìno 1. die/dat; 

2. hij/zij/het

ejkmaivnomai als een razende tekeer gaan

e[kthmai perfectum van ktavomai
e[labon aoristus van lambavnw
ejlauvnw fut. ejlẁ aor. oprukken

h[lasa
ejlavsswn, ejlavssono~ minder, kleiner

ejleuvqero~ vrij

e[lipon aoristus van leivpw
ÔEllav~, ÔEllavdo~, hJ Griekenland

”Ellhne~, oiJ Grieken

ejlẁ futurum van ejlauvnw
e[maqon aoristus van manqavnw
ejmavnhn aoristus van maivnomai
ejmewtoù mij, mezelf

ejmov~ mijn

ejn + dat. in

ejnantivo~ + dat. tegenovergesteld aan, vijandig

e[neimi zijn in, schuilen in

ejnqaùta 1. daar, daarheen; 

2. in die situatie, toen

ejnqeùten daarvandaan, daarna

ejntevllomai opdragen

ejxanacwrevw zich terugtrekken

ejxergavzomai doden, volbrengen, doen

ejxeurivskw vinden

ejpainevw goedkeuren, prijzen

ejpanivstamai + dat. in opstand komen tegen

“Epafo~, oJ Epaphos

ejpeavn = ejpei; a[n
ejpeiv nadat, omdat, toen

ejpeidhv toen, omdat, nadat

e[peita daarna, dan

ejpeivte toen, nadat

ejpevrcomai naderen

e[peson aoristus van pivptw
ejpiv + gen. op, tijdens;

+ dat. aan, bij;

+ acc. op ... af, naar, gedurende

ejpibouleuvw + dat. een staatsgreep plegen tegen

ejpigivnomai overkomen

ejpiskiavzw overschaduwen, bedekken

ejpivstamai weten

ejpivtropo~, oJ bestuurder, beheerder

e[plhsa aoristus van pivmplhmi
e{pomai aor. eJspovmhn + dat. (achter)volgen

e[po~, e[peo~, tov woord, verhaal, uitspraak

eJptav zeven

ejpuqovmhn aoristus van punqavnomai
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e[ramai (pass.) aor. verliefd zijn op

hjravsqhn + gen. 

e[rgon, tov werk

ejrevw futurum bij levgw
e[rcomai aor. h\lqon gaan, komen

ej~ + acc. 1. ... in, naar, binnen; 

2. tot

ejsdevkomai toelaten

eJspovmhn aoristus van e{pomai
e{sthka perfectum van i{stamai
e[sthn aoristus van i{stamai
e[scon aoristus van e[cw
e{tero~, oJ ander

e[ti nog

e[to~, e[teo~, tov jaar

e[tucon aoristus van tugcavnw
eu\ goed

eu{dw slapen

euJrivskw aor. hu|ron perf. vinden

hu{rhka aor. pass. huJrevqhn
Eujrwvph, hJ Europa

eujtucevw geluk hebben, succes hebben

ejfavnhn aoristus van faivnomai
e[fugon aoristus van feuvgw
e[cw aor. e[scon hebben (aor. vaak krijgen)

e[wqa (perf.) gewend zijn

eJwutoù/eJwuth~̀ zich(zelf)

Z
Zeuv~, Diov~, oJ Zeus

zhmiovw straffen

zwvw leven

H
h[ 1. dan; 2. of

h[gagon aoristus van a[gw
h[dh reeds, nu, eindelijk, voortaan;

h{domai (pass.) aor. h{sqhn blij zijn

h|ka aoristus van i{hmi
h{kw komen, gekomen zijn

h[lasa aoristus van ejlauvnw
h\lqon aoristus bij e[rcomai
hJlikivh, hJ leeftijd

h{lio~, oJ zon

h{marton aoristus van aJmartavnw
hJmei~̀ wij

hJmevrh, hJ dag

hJmevtero~ ons, onze

h[n = eij a[n
h[neika aoristus bij fevrw
hJ/revqhn aoristus passivum van aiJrevw

h[resa aoristus van ajrevskw
h{sqhn aoristus van h{domai
huJrevqhn aoristus passivum van euJrivskw
hu{rhka perfectum van euJrivskw
hu|ron aoristus van euJrivskw

Q
qalavssh, hJ zee

qavnato~, oJ dood

qavptw begraven

qevlw willen

qeov~, oJ god

qeavomai (met bewondering) bekijken

qhvsw futurum van tivqhmi
qnhv/skw perf. tevqnhka sterven, perf. dood zijn

qrivdax, qrivdako~, hJ krop sla

qrovno~, oJ troon

qumovomai (pass.) boos worden

I
i{zomai zitten

i{hmi aor. h|ka laten gaan, zenden

i{na + ind. waar

+ conj./opt. opdat

∆Intafrevnh~, Intaphrenes

∆Intafrevneo~, oJ
i{ppo~, oJ paard

iJreuv~, iJrevo~, oJ priester

i{stamai fut. sthvsomai, gaan staan, blijven staan;

aor. e[sthn, perf. e{sthka perf. staan

ijscurov~ sterk, heftig, krachtig

K
kaiv 1. en; 

2. ook; 

3. zelfs; kai; dh; kaiv en ook, en 

vooral, en in het bijzonder

kairov~, oJ (juiste) tijd

kakav, tav onheil, ongeluk, rampen

kakov~ slecht, laf

kakivwn, kakivono~ slechter

kalevw aor. ejkavlesa roepen, noemen

kavllisto~ zeer mooi, mooist

kallivwn, kallivono~ mooier

kalov~ mooi, goed, passend

Kambuvsh~, oJ Cambyses

kardihv, hJ hart

karterov~ hevig, krachtig

katav + acc. met betrekking tot, wat betreft, 

overeenkomstig, volgens

kataleivpw achterlaten



49

katastrevfomai onderwerpen

keìno~ 1. die/dat; 

2. hij/zij/het

keleuvw bevelen, aansporen

kefalhv, hJ hoofd

khvrux, khvruko~, oJ heraut, bode, onderhandelaar

kivnduno~, oJ gevaar

korevnnumi + gen. fut. genoeg laten krijgen van

korevsw
korevsw futurum van korevnnumi
koiò~ hoedanig? wat voor?

koinov~ openbaar, gemeenschappelijk

kote eens, ooit, soms

kovtera/kovteron ... h[ of ... of

krivsi~, krivsio~, hJ antwoord

Kroìso~, oJ Croesus

kruvptw verbergen

ktavomai perf. e[kthmai verwerven perf. bezitten

kteivnw doden

Kùro~, oJ Cyrus

kuvwn, kunov~, oJ hond

kẁ~ hoe

L
Lakedaimovnioi, oiJ Spartanen, Lakedaimoniërs 

lambavnw aor. e[labon nemen, krijgen

levgw fut. ejrevw aor. ei\pon/ zeggen

ei\pa perf. pass. ei[rhmai
leivpw aor. e[lipon perf. achterlaten

levloipa
levloipa perfectum van leivpw
leukov~ wit

levwn, levonto~, oJ leeuw

lovgo~, oJ woord, verhaal, voorstel, gesprek

loipoiv, oiJ de overigen

luvw losmaken

M
mavgo~, oJ Magiër

maivnomai aor. ejmavnhn buiten zichzelf zijn

mavla zeer

mavlista het meest, het liefst, vooral

màllon meer, liever

manqavnw aor. e[maqon leren kennen, begrijpen, 

vernemen

Mardovnio~, oJ Mardonius 

Massagevtai, oiJ Massageten

mavch, hJ gevecht

machvsomai futurum van mavcomai
mavcomai fut. machvsomai vechten, strijden

megavlw~ zeer, in grote mate

mevga~/megavlh/mevga, groot, belangrijk

megavlou
mevla~/mevlaina/mevlan, zwart

mevlano~
meledwnov~, oJ beheerder

mevllw + inf. fut. zullen, van plan zijn

+ inf. praes. op het punt staan

Mevmfi~, Mevmfio~, hJ Memphis

mevn ... dev geeft aan dat de mededeling nog niet af 

is, meestal wordt deze voortgezet met 

dev, (soms met ajtavr): mevn meestal 

onvertaald laten

mevntoi maar, echter

mevnw wachten, blijven, wachten op

mevso~ midden-, in het midden

metav + gen. (samen) met

+ acc. na

metapevmpomai laten komen, ontbieden

mhv 1. niet; 

2. dat (na werkwoorden van vrezen)

mhdev en niet; ook niet; zelfs niet

mhdeiv~/mhdemiva/mhdevn, 1. (zelfst.) niemand/niets; 

mhdenov~ 2. (bijv.) geen enkel(e)

Mh̀doi, oiJ Meden

mhkevti niet meer

mh̀ro~, oJ dijbeen

mhvte ... mhvte noch ... noch

mhthvr, mhtrov~, hJ moeder 

min (acc. enk.) hem, haar

mivsgomai + dat. slapen met/bij 

mnavomai + acc. zijn liefde verklaren aan

movsco~, oJ kalf

moùno~ alleen, enige

muvrioi tienduizend

N
nevo~ nieuw, jong

nhù~, neov~, hJ schip

nikavw winnen, overwinnen

nomivzw menen, beschouwen als

novmo~, oJ wet, gewoonte, gebruik

noùso~, hJ ziekte

nun/nùn nu

nuvx, nuktov~, hJ nacht

X
Xevrxh~, oJ Xerxes

xivfo~, xivfeo~, tov zwaard
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O
oJ/hJ/tov de/het

oJ dev 1. hij, de ander; 

2. maar hij

o{de/h{de/tovde 1. deze/dit; 

2. hij/zij/het

oJdov~, hJ weg, tocht

oiJ (dat. enk.) aan hem/haar

oi\da weten

oijkevw (be)wonen

oijkhvio~, oJ verwant

oijkiva, tav huis 

oi\ko~, oJ huis

oi\no~, oJ wijn

oi|o~ (zodanig) als, zoals

oi|ov~ te givnomai/eijmiv in staat zijn, kunnen

o{kw~ dat (voegw.)

ojlivgo~ weinig

o{moio~ + dat. gelijk aan, gelijkend op

ojnomavzw noemen

ojpivsw terug, naar achteren, later

oJravw aor. ei\don zien

ojrghv, hJ woede, drift

oJrtavzw feestvieren

o{~/h{/o{ (betr. vnw.) 1. die/dat; 

2. wie/wat

o{so~ (zo groot/veel) als

o{sti~/h{ti~/o{ ti (betr. vnw.) wie, die

o{ti 1. dat; 

2. omdat

ouj(k) niet

oujdamẁ~ beslist niet, absoluut niet

oujdev en niet, ook niet, zelfs niet

oujdeiv~/oujdemiva/oujdevn, 1. (zelfst.) niemand/niets; 

oujdenov~ 2. (bijv.) geen enkel(e)

ouj ... kw nog niet

oujkevti niet meer

ou[kw nog niet

ou[noma, oujnovmato~, tov naam

oujranov~, oJ hemel

ou\~, wjtov~, tov oor

ou[te ... ou[te noch ... noch

ou|to~/au{th/toùto 1. deze/dit, die/dat; 

2. hij/zij/het

ou{tw(~) zo

o[yi~, o[yio~, hJ droom

P
pavqo~, pavqeo~, tov ramp, ongeluk

paì~, paidov~, oJ/hJ kind, zoon/dochter

parav + gen. van (de kant van);

+ dat. bij;

+ acc. naar, langs

paradivdwmi overleveren 

parafronevw niet goed bij zijn hoofd zijn

pavreimi aanwezig zijn, bijstaan

pà~/pàsa/pàn, pantov~ 1. (zelfst.) ieder, elk, (meerv.) allen/ 

alles; 

2. (bijv.) ieder, elk, heel, (meerv.) alle

pavscw perf. pevponqa lijden, ondervinden, ervaren

pathvr, patevro~/patrov~, oJ vader

Patizeivqh~, oJ Patizeites

pavtrio~ (voor)vaderlijk, traditioneel

patrwvio~ van de (voor)vader(en) geërfd

pauvomai + ptc. praes. ophouden te, stoppen met

pedivon, tov vlakte

peivqw overreden, overtuigen

peiravomai + gen. 1. proberen, 

2. aanvallen

pevmpw zenden, sturen

penivh, hJ armoede

pevnte vijf

pevponqa perfectum van pavscw
per versterkt of benadrukt het voorafgaande 

woord (vaak bij betrekkelijke voornaam-

woorden) juist, precies

periv + gen. om, over

+ acc. met betrekking tot, rondom

+ dat. om .. heen, om, over

peritivllw rondom afplukken

Pevrsai, oiJ Perzen

Persikov~ Perzisch

pevfeuga perfectum van feuvgw
pivmplhmi aor. e[plhsa + gen. vullen met

pivptw aor. e[peson vallen 

pistov~ trouw, betrouwbaar

plevwn/plevon, plevono~ meer

plevw varen

plh̀qo~, plhvqeo~, tov grootte, massa, menigte

plhvssw slaan, treffen

poievw doen, handelen

polevmio~, oJ vijand 

povlemo~, oJ oorlog

povli~, povlio~, hJ stad

pollov~ veel, talrijk

povno~, oJ werk, inspanning

poreuvomai gaan

potamov~, oJ rivier

presbuvtato~ oudste

(overtreffende trap)
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prh̀gma, prhvgmato~, tov zaak, daad

Prhxavsph~, Prexaspes

Prhxavspeo~, oJ
prhvssw doen, handelen

prov + gen. voor

proagoreuvw afkondigen

proevrcomai oprukken

provkeimai voorliggen, aan de orde gesteld 

zijn, klaarstaan

prov~ + gen. van de kant van

+ dat. bij

+ acc. naar, tot, tegen

provskeimai + dat. toegeven aan

provtero~ eerder, vroeger, vorig

provteron (bijw.) eerder, vroeger

profaivnw voorspellen

prẁta (mevn) in het begin

prẁton mevn in de eerste plaats

prẁto~ eerst(e)

ptevrux, ptevrugo~, hJ vleugel

punqavnomai aor. ejpuqovmhn vernemen, horen, vragen naar

puvrgo~, oJ toren

R
rJhvgnumi aor. e[rrhxa breken

S
sewutoù jezelf

sqevno~, sqevneo~, tov geweld

skuvlax, skuvlako~, oJ puppy, jonge hond

skuvmno~, oJ (leeuwen)welp

Smevrdi~, Smevrdio~, oJ Smerdis

smikrov~ klein, gering

sov~ jouw, uw

sofivh, hJ wijsheid

Soùsa, tav Susa

Spargapivsh~, oJ Spargapises

speuvdw zich haasten, met inspanning 

doen

stevrgw + acc. houden van, op prijs stellen

sthvsomai futurum van i{stamai
strateuvomai optrekken, een veldtocht 

ondernemen

strathivh, hJ expeditie

stratihv, hJ leger

stratovpedon, tov (leger)kamp 

stratov~, oJ leger

suv jij, u

sullevgw verzamelen

sumforhv, hJ 1. gebeurtenis; 

2. tegenspoed, ongeluk

suvn + dat. met

sunoikevw + dat. samenwonen met, getrouwd 

zijn met

Surivh, hJ Syrië

sfevwn/sfewn (gen.) zij

sẁma, swvmato~, tov lichaam

swvfrwn, swvfrono~ verstandig

T
te en (wijst vaak vooruit naar kaiv dat 

volgt; te dan niet vertalen)

te ... te ... en, zowel ... als (nauwere verbinding 

dan ... kaiv of te ... kai)

te ... kaiv ... en

tevqnhka perfectum van qnhv/skw
teivco~, teivceo~, tov muur

tevknon, tov kind

teleutavw 1. beëindigen; 

2.sterven

teleuthv, hJ einde

tivqhmi fut. qhvsw aor. e[qhka leggen, plaatsen

tivktw voortbrengen, baren

timavw eren

timhv, hJ eer, ereambt

timwrevw + dat. 1. helpen; 

2. wreken

ti~/ti, tinov~ 1. (zelfst.) iemand/iets; meerv.

sommige(n), enige(n); 

2. (bijv.) een, een zekere, meerv.

sommige, enige

tiv~/tiv, tivno~ 1. (zelfst.) wie?/wat?; 

2. (bijv.) welk(e)?

toi modaal partikel: van deze uitspraak moet 

je goede nota nemen: zeg ik je, neem

dit van mij aan

toivnun welnu, dus

toiovsde zodanig, dergelijk

toioùto~/toiauvth/ zodanig

toioùto
Tovmuri~, Tomuvrio~, hJ Tomyris

toxeuvw pijl(en) afschieten

tovxon, tov boog

tosovsde zo groot, zoveel

tosout̀o~/tosauvth/ zo groot, zoveel 

tosoùto
tovte toen

travpeza, hJ tafel

treì~/triva, triẁn drie

trithmoriv~, derde deel

trithmorivdo~, hJ
trovpo~, oJ manier
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tugcavnw 1. + gen. krijgen; 

2. + ptc. ... toevallig, ... net

tuvptw slaan, treffen

U
uJmeì~ jullie, u

uJmevtero~ jullie, uw 

uJpescovmhn aoristus van uJpiscnevomai
uJpiscnevomai aor. beloven

uJpescovmhn
u{pno~, oJ slaap

uJpov + gen. 1. onder; 2. door

+ dat. onder

uJpomevnw (+ acc.) opwachten, standhouden (tegen)

ÔUstavsph~, ÔUstavspeo~, oJ Hystaspes

u{steron later, in de toekomst

F
faivnomai fut. fanevomai verschijnen

aor. ejfavnhn
fanevomai futurum van faivnomai
favrmakon, tov gif

fevrw aor. h[neika brengen, dragen

feuvgw aor. e[fugon perf. vluchten

pevfeuga
fhmiv zeggen med. favmai zeggen

fqovno~, oJ afgunst, jaloezie

fivlo~ vriendelijk

fluhrevw onzin kletsen

foneuvw vermoorden

forevw (altijd) dragen

fravzw zeggen, meedelen

frenhvrh~, frenhvreo~ bij zijn verstand

fuvsi~, fuvseo~, hJ natuur, aard 

C
caivrw blij zijn

calepov~ moeilijk, lastig

ceivr, ceirov~, hJ hand

cilivoi duizend

crhvomai + dat. gebruiken

crovno~, oJ tijd

cwvrh, hJ land, plaats

cẁro~, oJ terrein, plaats

Y
yauvw + gen. aanraken

yeuvdomai liegen

W
w\ o

w|de zo

w\mo~, oJ schouder

w\n geeft een nieuwe stap in het verhaal/

betoog aan > dus, daarom, dan, nu

wJ~ 1. (als voegwoord van vergelijking) 

hoe, zoals, als;

2. dat;

3. omdat;

4. toen, nadat, wanneer;

5. (+ conj./opt.) opdat;

6. (+ ptc.) omdat (geeft subjectieve 

reden aan), alsof;

7. (+ ptc. fut.) om te

w{sper 1. (net) zoals; 

2. net alsof

w{ste + aci zodat daardoor


