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HOOFDSTUK 17  HOMERISCHE WOORDEN EN 
UITDRUKKINGEN  

1 

iJkavnw komen, gekomen zijn, 
bereiken, bereikt 
hebben 

oJ crwv~, croov~ huid, lichaam 
bh̀ d’ i[men hij ging om te gaan, hij 

ging op weg 
eju>plovkamo~ met mooie vlechten 
per + part. ook al, hoewel 
oJ fwv~, fwtov~ man, mens
tw; o[sse (dualis) ogen 
hJ ajlkhv (afweer)kracht 
oJ/hJ levwn, levonto~ leeuw/leeuwin 
aujtavr maar, bovendien, en 
puk(i)nov~ 1. dicht(opeen), stevig, 

talrijk 
2. schrander, slim, wijs 

hJ kouvrh meisje, dochter 

Belangrijke epitheta van Odysseus 

oJ Laertiavdh~ zoon van Laërtes 
diogenhv~, evo~ van Zeus afstammend 
dìo~ edelgeboren, 

voortreffelijk 
ejsqlov~ edel, voortreffelijk, 

dapper
qeìo~ goddelijk 
polumhvcano~ vindingrijk 
poluvfrwn, ono~ schrander, zeer 

verstandig, vindingrijk 
poluvmhti~, io~ schrander, slim 
ajntivqeo~ opwegend tegen een 

godheid, goddelijk 
poluvtla~ die veel verdragen heeft 
poikilomhvth~ rijk aan listen 
poluvtropo~ slim, vindingrijk; veel 

gezworven hebbend

2 

to; qavrso~ moed, zelfvertrouwen 
ta; guìa ledematen 
mermhrivzw overleggen, overwegen 
to; govnu, gounov~ knie 
livssomai smeken 
meilivcio~ zacht, vriendelijk 
oi\o~ alleen 
hJ frhvn, frenov~ geest, hart, verstand 
aiJ frenev~, ẁn geest, hart, verstand 
to; ei{ma, ato~ kleed, kleding, (mv.) 

kleren 
(w}~) e[fato/e[faq’/ (zo) sprak hij/zij
favto (aor.)

w{~/w|~ zo 

3 

oJ a[nax, a[nakto~ heer, heerser, meester, 
koning 

hJ a[nassa meesteres, heerseres, 
koningin 

ei{neka + gen. = e{neka
mavkar, aro~ 1. gelukkig, gelukzalig 

2. rijk, welvarend 
oiJ mavkare~ de gelukzaligen, de 

goden 
sevba~ m’ e[cei verbazing bevangt mij 
me pevnqo~ iJkavnei verdriet heeft mij 

bereikt, heeft mij 
getroffen 

aijnov~, bijw. aijnẁ~ verschrikkelijk, 
vreselijk 

oJ brotov~ sterveling, mens 
povtnia (nom. vrl. ev.) meesteres, machtige, 

eerbiedwaardige
oJ qumov~ hart, gemoed, geest 
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kata; qumovn in mijn/jouw/zijn 
hart 

aijevn/aijeiv altijd, voortdurend 
(= ajeiv) 

keìno~ die, hij (aanwijzend) 
(= ejkeìno~) 

to; kh̀r, kh̀ro~ hart 
kev(n) = a[n
oi\konde naar huis 
noevw 1. zien, bemerken 

2. (be)denken, inzien 
oJ laov~ (krijgs)volk 
oiJ laoiv 1. manschappen 

2. mannen, mensen 
(vaak in Odyssee) 

hJ gaìa aarde, land, grond 
(= hJ gh̀) 

to; pevnqo~ verdriet, leed 

4 

oJ povnto~ zee 
to; kùma, ato~ golf 
oji?w + A.c.I. denken, geloven, 

verwachten 
mogevw doorstaan, lijden 
o{q’ 1. = o{te toen, wanneer, 

nu 
2. = o{qi waar

pou (zonder accent) 1. ergens 
2. denk ik, misschien 

to; h\mar, h[mato~ dag 
kluvw, aor. e[kluon horen, vernemen 
o[fra + conj./opt. opdat 
iJkovmhn ik kwam aan 

(= ajfikovmhn) 
ejsqlov~ edel, voortreffelijk, 

dapper 
to; a[lgo~ 1. beproeving 

2. pijn, leed 

5 

au\ 1. opnieuw, weer 
2. aan de andere kant, 
op zijn/haar beurt, 
daarentegen 

ajntivon aujdavw + acc. antwoorden 
oJ xeìno~/xevno~ 1. vreemdeling 

2. gast(vriend) 
oJ o[lbo~ voorspoed 
ajntiavw ontmoeten 
to; kavrto~ kracht, macht 
to; kravto~ kracht, macht 
leukwvleno~ blankarmig 
hjdev en
oiJ Faihvke~, wn Phaeaken 
to; h\tor hart (alleen in nom. en acc.) 
megalhvtwr, oro~ trots, fier 

6 

ajeivdw zingen 
oJ ajoidov~ zanger 
hJ filovth~, hto~ vriendschap, liefde 
fivlo~ 1. geliefd, dierbaar 

2. (vaak bij Hom.) mijn/
jouw/zijn (eigen) (bezit. 
vnw.) 

mivsgw mengen, (med., pass.) de 
liefde bedrijven met 

dovmo~ 1. huis, woning; (mv. 
soms) paleis
2. (bij Hom. ook) vertrek 

dovmonde naar huis, huiswaarts 
cevw, aor. e[ceua (uit)gieten, storten 
au\qi op de plaats zelf, ter 

plaatse, daar 
aujtovqi op de plaats zelf, ter 

plaatse, daar 
hJ eujnhv bed, huwelijk(sbed) 
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oJ desmov~ bond, boei, keten 
teuvcw 1. maken, vervaardigen, 

bouwen 
2. teweegbrengen, 
veroorzaken 

colovomai woedend/boos worden 
oJ covlo~ toorn, woede 
oJ qavlamo~ kamer: slaapkamer, 

vrouwenvertrek, schat-
kamer, voorraadkamer 

kivnumai, aor. e[kion 1. gaan 
2. opbreken 

7 

ei[domai, aor. verschijnen, schijnen, 
eijsavmhn/ ejeisavmhn lijken 

klutov~ beroemd 
periklutov~ zeer beroemd 
to; dẁma, ato~ huis, paleis (ook mv.) 
oJ Kronivwn, ivwno~ zoon van Cronus (Zeus) 
e[n t’ a[ra oiJ fù ceiriv hij drukte hem de 

hand (lett. hij groeide 
hem in zijn hand) 

e[po~ t’ e[fat’ e[k t’ hij nam het woord en 
ojnovmaze sprak 

tevrpomai + gen. of dat. genieten van, zich 
of part. vermaken (met), zijn 

hart ophalen aan 
metav + dat. te midden van 
metav + acc. naar (uitsluitend bij Hom.) 

8 

koimavw iem. te ruste leggen, 
doen inslapen, bedaren 

koimavomai zich te ruste leggen, 
(gaan) slapen 

twv dualisvorm van 1. het 
lidwoord, ‘zij beiden’ 
2. betrekkelijk vnw. 

ta; mevlea ledematen 
ajeivrw optillen, opheffen 

pevlw/pevlomai worden, gebeuren, 
(blijken te) zijn 

e[pleto hij/zij/het was 
a[gci nabij, dichtbij 
ajgcivmolon nabij, dichtbij 
ajmfiguhvei~, ento~ met sterke armen of 

krombenig 
au\ti~ 1. wederom, opnieuw 

2. aan de andere kant 
3. op mijn etc. beurt, 
daarentegen 

oJ hjevlio~/h{lio~ zon 
smerdalevo~ vreselijk, 

verschrikkelijk 

9 

ejovnte~ = o[nte~
ejovnta = o[nta
ou{neka omdat, (betrekk.) waarom 
tou[neka daarom 
ajtavr 1. maar 

2. en
ou[ ti volstrekt niet, 

geenszins 
ejgeinavmhn ik bracht voort 
sfea~ hen (= aujtouv~) 
eu{dw slapen 
ejruvkw tegenhouden, afweren, 

vasthouden 

10 

potiv + acc. = prov~ + acc. 
gaihvoco~ aardschokker 
eJkavergo~ van verre treffend 
oJ gevlw~, wto~ gelach 
kicavnw inhalen, bereiken, 

aantreffen 
wjkuv~, wjkevo~ snel 
ejwvn = w[n
e[hn = h\n (= hij was) 
w\ka (bijw.) snel 



205

11 

proseveipen + acc. hij sprak tot 
to; levktron (ook mv.) bed 
ajmeivbomai antwoorden 
ajpameivbomai antwoorden 
fwnevw (luid) spreken, zijn 

stem verheffen 
e[pea pteroventa de gevleugelde/

gevederde woorden 
prosaudavw + acc. spreken tot, toespreken 

12 

oi[comai + part. (vaak te vertalen als) weg, 
heen 

ejnosivcqwn, ono~ aardschokker 
to; mevno~ elan, (geest)kracht, 

moed
mevno~ ÔHfaivstoio de kracht van 

Hephaestus, de 
krachtige Hephaestus 

aji?ssw, aor. h[i>xa opspringen, snellen 
(ej)bebhvkei (plusq. perf.) hij ging 
e{nnumi omhullen, iem. iets 

aantrekken 
a[mbroto~ goddelijk, onsterfelijk 
to; qaùma wonder 
qaùma ijdevsqai wonder om te zien 
au\te 1. wederom, weer 

2. (vaak) op mijn etc. 
beurt, daarentegen 

to; e[laion olijfolie 
crivw insmeren, zalven 

13 

rJevzw, aor. e[rexa 1. doen, verrichten 
2. offeren 

ajevxw (= aujxavnw) 1. doen groeien, doen 
toenemen 
2. (pass.) groeien, 
gedijen 

hJ moìra 1. deel, aandeel 
2. (nood)lot 

kata; moìran naar behoren, op de 
juiste manier 

uJpe;r moìran in strijd met het lot 
e[poron/povron (aor.) verschaffen, verlenen, 

geven 
scevtlio~ hardvochtig, wreed 
h[luqe hij/zij kwam (= h\lqe) 
uJfivstamai beloven 
ou[ti~/ou[...ti~ niemand, geen, (onz.) 

niets 
nhlehv~ meedogenloos 
h\ hij/zij zei, zo sprak 

hij/zij 
h\ d’ o{~ hij zei, zo sprak hij
h\ d’ h{ zij zei, zo sprak zij

14 

e[deisa (aor.) ik vreesde, ik was/
werd bang

clwrov~ groen, vaal 
ejgwvn = ejgwv
a\sson dichterbij 
to; dovru, dourov~/ balk, lans, speer 
douvrato~

to; blevfaron ooglid, oog 
hJ ojfruv~, uvo~ wenkbrauw 
hJ pevtrh rots(blok) 
hjev/h\e of 
kaivw in brand steken 
kaivomai branden, vlam vatten 
ijavcw schreeuwen 
oijmwvzw jammeren 

15 

a[mfi~ + acc. rondom, om 
foitavw (steeds) gaan/komen 
a[lloqen a[llo~ de een van hier, de 

ander van daar; van 
verschillende kanten 
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ei[romai vragen 
ajmbrovsio~ onsterfelijk, goddelijk 
to; mh̀lon schaap, geit; (mv.) 

(klein) vee 
ajevkwn, onto~ tegen zijn zin, 

onvrijwillig (= a[kwn) 
hJ noùso~ ziekte (= hJ novso~) 
ajmuvmwn, ono~ voortreffelijk 
stenavcw zuchten, kreunen 
stenacivzw zuchten, kreunen 
steivcw gaan 
nhvpio~ 1. onmondig, jong 

2. dwaas, onnozel 
saovw/swvw redden 
to; nẁton rug 
hJ hjwv~, hjoù~, acc. hjẁ dageraad 
to; spevo~ grot 

16 

oJ ∆Atrei?dh~, ao zoon van Atreus
a[cnumai bedroefd zijn
povtmon ejpispeìn zijn noodlot bereiken, 

(inf. aor.) sterven
damavzw/davmnhmi, temmen, bedwingen, 

aor. ejdavma(s)sa overweldigen, doden
w\rsa, aor. van o[rnumi doen ontstaan, 

veroorzaken
ajrgalevo~ lastig, moeilijk, 

smartelijk, pijnlijk
oJ/hJ o[i~, o[io~ schaap
(ej)favmhn, aor. van fhmiv zeggen
e[kta, aor. 3e p. ev van doden
kteivnw

hJ a[loco~ vrouw, echtgenote
katakteivnw, aor. doden
katevktanon

to; mevgaron zaal
ajeikhv~ schandelijk
oJ povsi~, io~ echtgenoot
oJ dmwv~, wov~ slaaf
lugrov~ pijnlijk, ellendig, 

droevig 

17 

perivfrwn, ono~ zeer verstandig
pavro~ (bijw.) eerder, ervoor
e[pefnon (alleen aor.) doden
mivmnw (= mevnw) blijven
eujerghv~ goed gemaakt
glafurov~ hol, gewelfd
oJ a{l~, aJlov~ zee
ejgguvqen nabij, dichtbij
o[rnumai snellen, zich (haastig) 

bewegen
hJ ajoidhv gezang
to; kùdo~ roem, trots
nevomai gaan, komen, 

terugkeren
oiJ ∆Argeìoi Argeiers, Grieken 

18 

hJ grhu?~ oude vrouw
a[y (bijw.) terug
to; tevko~, eo~ kind
ajgauov~ fier, trots
aiJ dmw/aiv slavinnen
oJ mnhsthvr, h̀ro~ vrijer
(ejni; fresi;) bavllomai overwegen, ter harte 

nemen 
cevw, aor. e[ce(u)a uitgieten, storten
hJ khvr, khrov~ dood(slot)
qhluvtero~ vrouwelijk, zwak
ajnwvga (perf.) aansporen
ejleevw + acc. medelijden hebben 

met
hJ o[y, ojpov~ stem


