BASISWOORDEN

HOOFDSTUK 20 BASISWOORDEN UIT HET PENSUM
Blok 1 (Hfdst. 4, a)
w{sper
e[fh
a[rcomai,
aor. hjrxavmhn
levgw,
fut. ejrw`/` ejrevw
aor. ei\pon
perf. ei[rhka
o{ti
		

zoals
hij/zij zei (verl. tijd van fhmiv)
beginnen
1. zeggen, spreken
2. noemen

1. dat (voegwoord)
2. omdat
		
3. (dat) wat (onzijdig van
		
o{sti~)
mevga~, megavlh, mevga groot
oJ qeov~
god
oJ a[nqrwpo~
mens, man, persoon
ei[h
3e p. ev. optativus van eijmiv
		
(zijn)
qaumastov~
bewonderenswaardig
h{kista (bijw.)
allerminst, in het minst,
		
in de laatste plaats

h\ d∆ o{~

		
to; tekmhvrion
oiJ gonei``~/gonh``~
ou[te . . . ou[te
oujdeiv~, oujdemiva,
oujdevn
gen. oujdenov~
oJ poihthv~
givgnomai,
aor. ejgenovmhn
perf. gevgona/
gegevnhmai
hJ gai`a
hJ gh`
ajsfalhv~, ajsfalou`~
ajeiv
metav + acc.
duvo
ou{tw~/ou{tw

zei hij (impf. van hjmiv
zeggen)
teken, bewijs
de ouders
noch . . . noch
1. niemand, niets (zelfst.)
2. geen enkel(e) (bijv.)
dichter
1. geboren worden,
ontstaan
2. worden
3. gebeuren
aarde, land
aarde, land
veilig, zeker
altijd
na
twee
zo, op die manier

Blok 2 (Hfdst. 4, b)
w[n, ou\sa, o[n
gen. o[nto~, ou[sh~
ajgaqov~
to; ajgaqovn
hJmi``n
ai[tio~ + gen.

		
e[cw + inf.
ei\pon

		
meivzwn, meivzono~
eujquv~
nevo~
		
h[ (na compar.)
oJ ejrasthv~
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zijnde (part. van eijmiv zijn)
goed
het goede, voordeel
voor/aan ons (dat. van hJmei``~)
verantwoordelijk voor,
schuldig aan
kunnen
ik zei, ik sprak (aor. van
levgw)
groter
onmiddellijk, terstond
1. nieuw
2. jong
dan
minnaar

crhstov~
ta; paidikav (onz. mv.)
crhv + inf. /A.c.I.
oJ bivo~
mevllw + inf. praes.
mevllw + inf. fut.
kalov~

		
hJ timhv

		
oJ plou``to~
a[llo~, a[llh, a[llo
tiv

		
aijscrov~
a[neu + gen.

goed, deugdelijk
lieveling, geliefde
het is nodig, het moet
leven
op het punt staan
zullen, van plan zijn
mooi, schoon, goed,
gepast
eer, eerbewijs, aanzien,
ambt
rijkdom
ander
1. wat? welke?
2. waarom?
schandelijk, lelijk
zonder
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to; e[rgon
toivnun
o{sti~, h{ti~, o{ ti/o{ti

werk, daad
welnu, dus
1. (iemand) die, wie ook
		
maar
		
2. wie, welke (in afh.
		
vraagzin)
ejravw/ejravomai (+ gen.) verliefd zijn (op), (vurig)
		
verlangen (naar)
ti (zonder accent)
1. iets (zelfst.)
		
2. een of ander (bijv.)
poievw
1. doen
		
2. maken
pavscw,
1. lijden, te verduren
aor. e[paqon
hebben
		
2. ondervinden, ervaren
		
(pass. bij poievw)

uJpov + gen.

1. door (toedoen van) (bij
passieve werkwoorden)
2. onder (. . . vandaan)
wegens, door toedoen
van, dankzij
zich verdedigen tegen,
zich verzetten tegen
w[fqhn
aor. pass. van oJravw zien
oJ eJtai``ro~
vriend, makker
oJ ejrwvmeno~
beminde, geliefde
oJravw
zien
o{tan (= o{te a[n) + conj. wanneer
ti~, tino~ (zonder accent) 1. iemand (zelfst.)
		
2. een of ander(e) (bijv.)
		
		
diav/di∆ + acc.
		
a[munomai + acc.
		

Blok 3 (Hfdst. 4, c)
hJ mhcanhv
ejgenovmhn
w{ste + persoonsvorm
		

		
w{ste + A.c.I. /inf

		
ajmeivnwn, ajmeivnono~
a[meinon, ajmeivnono~
eJautou` (alleen in gen.,

dat., acc.)

werktuig, (hulp)middel
aor. van givgnomai
1. zodat
2. zodoende, dus (luidt de
hoofdzin in)
zodat (drukt mogelijk gevolg
uit)
beter
beter (onz. en bijw.)
1. zichzelf
2. van hemzelf, zijn eigen
elkaar (gen., dat., acc.)
strijden, vechten
(samen) met
dergelijk, zodanig, zo’n,
van dien aard
overwinnen
weinig
verlaten

ajllhvlwn, -oi~, -ou~
mavcomai
metav + gen.
toiou``to~, toiauvth,
toiou``to
nikavw
ojlivgo~
leivpw,
aor. e[lipon
opstelling, slagorde,
hJ tavxi~, tavxew~

		
ta; o{pla

slaglinie
wapens

h{ttwn, h{ttono~
h{tton, h{ttono~
dhvpou
qnhv/skw
fut. qanou``mai
aor. e[qanon
perf. tevqnhka
pollavki~ (bijw.)
aiJrevomai,
aor. eiJlovmhn
bohqevw + dat.
kakov~
hJ ajrethv

		
		
		
oJmoi``o~ + dat.
a[risto~
fuvsei
e[nioi
oJ h{rw~, h{rwo~
parevcw,
aor. parevscon

minder
minder (onz. en bijw.)
dunkt me, zou ik zeggen
sterven

vaak, dikwijls
1. (voor zich) nemen
2. verkiezen
helpen
slecht
1. voortreffelijkheid
2. dapperheid
3. deugd, deugdzaam
gedrag
gelijk aan, gelijkend op
beste, zeer goed
van nature
sommige(n)
held
verschaffen, bieden,
geven
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Blok 4 (Hfdst. 4, d)
movno~
movnon (bijw.)
ouj movnon . . . ajlla;
kaiv
oJ ajnhvr, ajndrov~
hJ gunhv, gunaikov~
ejqevlw, aor. hjqevlhsa
hJ qugavthr, qugatrov~
oJ ”Ellhn, ”Ellhno~
ajpoqnhv/skw,
fut. ajpoqanou``mai
aor. ajpevqanon
uJperbavllw (ook med.)

		
ejkei`no~

		
hJ filiva

		
oJ e[rw~, e[rwto~

alleen
slechts, alleen maar
niet alleen . . . maar ook
man
vrouw
willen, bereid zijn
dochter
Griek
sterven
ergens overheen gaan,
overtreffen
1. die
2. hij
liefde, vriendschap,
affectie
liefde, hartstocht

ajpodeivknumi

		
		
ajllovtrio~
oJ uJiov~/uJov~
to; o[noma, ojnovmato~
ejrgavzomai

		
divdwmi,
aor. e[dwka
to; gevra~, gevrao~
oJ ∆Ai?dh~, “Aidou
pavlin (bijw.)
hJ yuchv

		
mavlista (bijw.)
timavw,
aor. ejtivmhsa

1. laten zien, te kennen
geven
2. aantonen
andermans, vreemd
zoon
naam
1. werken, doen, verrichten
2. bewerken, maken
geven
(eer)geschenk, ereambt
Hades
weer, terug
1. ziel, geest, schim
2. leven
het meest, vooral
eren

Blok 5 (Hfdst. 4, e)
ajpopevmpw
deivknumi,
aor. e[deixa
h{kw
douv~, dovnto~
dokevw + inf.

		
a{te + part.
tolmavw
e{neka + gen.
zhvw, inf. zh`n
dia; tau``ta
hJ divkh

		
		
oJ qavnato~
hJ nh``so~
oiJ mavkare~
punqavnomai,
aor. ejpuqovmhn
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terugsturen, wegsturen
(aan)tonen, aanwijzen
gekomen zijn, komen
part. aor. van divdwmi
schijnen, de indruk
wekken
omdat (objectieve reden)
durven
ter wille van, wegens, om
leven
daarom
1. recht
2. proces
3. straf
dood
eiland
de gelukzaligen
1. informeren, vragen
2. vernemen

wJ~

		
		
		
+ conj./opt.
+ part.
		
+ part. fut.
+ superlativus
parav + gen.
ajpokteivnw,
aor. ajpevkteina
oi[kade
e[rcomai,
aor. h\lqon
teleutavw

		
timwrevw + dat.

		

1. hoe; (zo)als (vaak vooraf
gegaan door ou{tw~)
2. dat (bij werkw. van zeggen)
3. toen, zodra (voegwoord)
opdat, om te
omdat, alsof (subjectieve
mening)
(met de bedoeling) om te
zo . . . mogelijk
van (de kant van)
doden
naar huis
gaan, komen
1. eindigen
2. sterven
1. helpen
2. wreken
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Blok 6 (Hfdst. 4, f)
o{~, h{, o{n

1. die, dat (betrekk. vnw.)
		
2. (met ingesloten antecedent)
		
wie, wat
kallivwn, kallivono~ mooier, beter
a{ma + dat.
tegelijk/samen met
a{ma (bijw.)
tegelijk(ertijd)
a{pa~, a{panto~ (= pa``~) 1. (ge)heel, ieder
		
2. (mv.) alle(n)
e[ti
nog
e[peita
1. daarna, vervolgens
		
2. dan

fhmiv/fhmi
ma``llon (. . . h[)
mevntoi
qaumavzw

		
a[gamai
qei``o~
hJ eujdaimoniva

		

zeggen, beweren
meer . . . (dan)
echter, maar
1. bewonderen
2. zich verwonderen
bewonderen, prijzen
goddelijk
geluk, voorspoed,
welvaart

Blok 7 (Hfdst. 7, a)
ejn nw``/ e[cw
ejmoiv
dokevw + dat.
hJ duvnami~, dunavmew~

		
aijsqavnomai,
aor. hj/sqovmhn
ejpeiv

		
mevgisto~
kataskeuavzw
to; iJerovn
oJ bwmov~
hJ qusiva
periv + acc.

		
		
		
		

van plan zijn
aan/voor mij (dat. van ejgwv)
(toe)schijnen
1. macht, vermogen
2. kracht
(be)merken, waarnemen

dei`` + inf./A.c.I.,
aor. ejdevhse(n)
oJ ijatrov~
to; gevno~, gevnou~

1. toen, nadat
2. aangezien, nu (voegwoord)
grootste, zeer groot
bouwen, voorzien van
heiligdom, tempel
altaar
offer
1. (rond)om, over (bij
werkw. van ‘gaan’ en
‘komen’)
2. met betrekking tot,
ten aanzien van

		

manqavnw,
aor. e[maqon
hJ fuvsi~, fuvsew~

het is nodig dat/het
moet . . .
dokter
1. geslacht, afkomst
2. soort
proberen
aan/voor jullie (dat. van
uJmei``~)
jullie (nom.)
leraar
ik zal zijn (fut. van eijmiv
zijn)
leren kennen, begrijpen,
vernemen
natuur, aard

langgeleden, vroeger,
allang
drie
1. geslacht, afkomst
2. soort, klasse

qh``lu~, qhvleo~
trivto~
ajmfovteroi
loipov~

vrouwelijk, van vrouwen
derde
beide(n)
overig, overgebleven

		
peiravomai
uJmi``n
uJmei``~
oJ didavskalo~
e[somai

		

Blok 8 (Hfdst. 7, b)
pavlai (bijw.)

		
trei``~, triva (onz.)
to; gevno~, gevnou~
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ei|~, miva, e{n,
gen. eJnov~
tovte (bijw.)
to; ei\do~, ei[dou~

		
o{lo~
oJ kuvklo~
hJ ceivr, ceirov~
dat. mv. tai``~
cersiv(n)
tevttare~
e{kasto~
to; provswpon

één

ejnantivo~ + gen./dat.

		
dan, toen
1. gestalte, uiterlijk
2. vorm, soort
(ge)heel, volledig
cirkel, kring
hand, arm

poreuvomai
ojrqov~

		
bouvlomai,
aor. ejboulhvqhn
oJpovte + opt.

		
vier
ieder (afzonderlijk)
gezicht

tacuvv~, tacevo~
qevw
ojktwv

1. tegen(over)gesteld aan
2. vijandig aan
gaan, reizen
1. rechtop
2. juist
willen
(telkens) wanneer, toen,
nu (voegwoord)
snel
rennen, snellen
acht

Blok 9 (Hfdst. 7, c)
oJ h{lio~
metevcw + gen.

		
hJ ijscuv~, ijscuvo~
deinov~
periv + gen.
oJ oujranov~
ejpiceirevw

		

zon
deel hebben aan, meedoen
met
kracht
verschrikkelijk, geducht
over, om
hemel
ondernemen, proberen,
overgaan tot

ejpitivqemai + dat.
aanvallen
bouleuvomai/bouleuvw 1. beraadslagen

		
ajporevw

		
		
ejavw,

2. (aor.) besluiten
1. in onzekerheid verkeren, niet weten
2. gebrek hebben
(toe)laten, toestaan

impf. ei[wn

Blok 10 (Hfdst. 7, d)
pauvomai + gen.

au\

		

		
		

ophouden (met), stoppen
(met)
ajsqenhv~, ajsqenou``~ zwak, ziek
crhvsimo~
bruikbaar, nuttig, goed
pleivwn, pleivono~
meer
oJ ajriqmov~
getal, aantal
ejavn (= eij + a[n) + conj. als, wanneer

tevmnw,
fut. temw`
aor. e[temon

1. opnieuw, weer
2. op zijn/haar beurt,
daarentegen
snijden

Blok 11 (Hfdst. 7, e)
keleuvw
i{na + conj./opt.
qeavomai
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bevelen, verzoeken
opdat, om te
(met bewondering)
bekijken, beschouwen

hJ gasthvr, gasterov~
kalevw
mevso~

		

maag, buik
roepen, (+ 2 acc.) noemen
midden, in het midden
(predicatief)
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oiJ polloiv
to; sth``qo~, sthvqeo~
toiou`to~ . . . oi|o~
kataleivpw,
aor. katevlipon

de meeste(n)
borst
zodanig . . . als
achterlaten

palaiov~
to; pavqo~, pavqou~

		
		
		

oud, (van) vroeger
1. lot, ongeluk
2. gewaarwording,
ervaring (lett. wat iemand
overkomt: pavscw)

Blok 12 (Hfdst. 7, f)
ejpeidhv

		
		
to; h{misu
ejpiqumevw + gen.
mhdevn

		
		
		
cwriv~ + gen.
zhtevw
ejntugcavnw + dat.,
aor. ejnevtucon
ajpovllumai
fut. ajpolou``mai
aor. ajpwlovmhn
perf. ajpovlwla

1. toen, nadat
2. aangezien, nu
(voegwoord)
de helft
verlangen naar, begeren
1. niets, geen enkele (onz.
van mhdeiv~)
2. volstrekt niet, geenszins (bijw.)
apart van, zonder
zoeken
ontmoeten, tegenkomen

tivktw,
aor. e[tekon
diav + gen.

		
		
a[rrhn, a[rreno~
gou``n
trevpomai

		
		

baren, ter wereld
brengen, voortbrengen
1. door (. . . heen)
2. door middel van
3. gedurende
mannelijk
tenminste, in ieder geval
1. zich wenden
2. overgaan tot
3. op de vlucht slaan

omkomen, te gronde
gaan

Blok 13 (Hfdst. 8, a/b)
o{soi/o{sai
me;n ou\n

		
gevgona
prosevcw to;n nou``n

+ dat.
		
diwvkw
oJ pai``~, paidov~

		
filevw

zovelen als, allen die
welnu, nu (geeft overgang
aan naar een ander onderwerp)
perf. van givgnomai
zijn aandacht richten op,
letten op, aandacht
hebben voor
achtervolgen, najagen
1. kind, jongen
2. slaaf (soms)
houden van

caivrw + part.
bevltisto~
fasiv(n)
dravw
hJ ajndreiva
ejpeidavn (= ejpeidhv
+ a[n) + conj.
oJ gavmo~
ajnagkavzw
suggenhv~, suggenou``~
ajspavzomai

zich verheugen om
beste, zeer goed
ze zeggen
doen, handelen
moed, dapperheid
wanneer
huwelijk
dwingen, noodzaken
verwant
verwelkomen, begroeten
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Blok 14 (Hfdst. 8, c/d)
au\te

		
smikrov~
oJ crovno~
oujdev
o{ ti/o{ti
e{tero~
eJkavtero~
duvnamai
ejrwtavw,
aor. hjrovmhn
a\ra

		
hJ nuvx, nuktov~

1. weer
2. op zijn/haar beurt
klein
tijd
en niet, ook niet, zelfs niet
(al)wat (onzijdig van o{sti~)
de een, de ander (van twee)
elk (van beide(n))
kunnen
vragen
geeft aan dat er een vraagzin
volgt
nacht

hJ hJmevra
e{w~ + praes./impf.

+ aor.
ejkei``
ajntiv + gen.
tugcavnw + gen.
aor. e[tucon
ajkouvw
fut. ajkouvsomai
perf. ajkhvkoa
oi[omai/oi\mai
sunevrcomai,
aor. sunh``lqon

dag
zolang als
totdat
daar, daarginds
in plaats van, inruil voor
krijgen, treffen
horen, luisteren naar
menen, vermoeden
samenkomen

Blok 15 (Hfdst. 8, e/f)
ajrcai``o~

oud, van vroeger, oorspronkelijk
hJ ajdikiva
onrechtvaardigheid,
		
onrecht
oJ fovbo~
angst, vrees
prov~ + acc.
naar, tegen, ten opzichte
		
van
hJ sthvlh
zuil, grafsteen
parakeleuvomai
aansporen
oJ hJgemwvn, hJgemovno~ leider, aanvoerder
oJ strathgov~
(leger)aanvoerder
mhdeiv~, mhdemiva,
1. niemand, niets (zelfst.)
mhdevn
2. geen enkel(e) (bijv.)
gen. mhdenov~
handelen, doen, verpravttw
		
richten
fivlo~
geliefd, dierbaar
oJ fivlo~
vriend, dierbare
hJmevtero~
ons, onze (bezitt. vnw.)
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oiJ nu``n
oJ lovgo~

		
i[sw~ (bijw.)
tugcavnw + part.

		
eujdaivmwn,
eujdaivmono~
ejgguv~ + gen.
oJ nou``~
fuvomai,
aor. e[fun
perf. pevfuka
divkaio~

		
plei``sto~
oijkei``o~
ijavomai

de mensen van nu
1. woord, gesprek, bericht
2. redenering, betoog, rede
misschien, waarschijnlijk
het geval wil dat (ik) . . .,
toevallig
gelukkig, welvarend
dichtbij
geest, verstand
groeien, aor./perf.: (van
aard) zijn
rechtvaardig, rechtmatig,
juist
meeste, zeer veel
eigen, verwant
genezen
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Blok 16 (Hfdst. 11, b/c/d)
u{steron (bijw.)
pavnu (bijw.)
oi|o~

later
volkomen, heel, erg, zeer
zo(danig) als, hoe, wat
		
voor een
povteron . . . h[
(of) . . . of (in een vraagzin)
geloi``o~
belachelijk
hjrwvtwn
impf. van ejrwtavw vragen
ajpokrivnomai (+ dat.), antwoorden
aor. ajpekrinavmhn
(dan) niet? toch zeker wel?
oujkou``n…
wJsauvtw~ (bijw.)
op dezelfde wijze, evenzo
oJmologevw (+ dat.)
het eens zijn (met),
		
instemmen (met), aan		
nemen, overeenkomen

oJ ajdelfov~
hJ ajdelfhv
favnai
skopevw
pw``~…
ijscurov~
ta; wJmologhmevna

broer
zus(ter)
inf. praes. van fhmiv zeggen
bekijken, letten op
hoe?
sterk, krachtig
de dingen die zijn over		
eengekomen (part. perf.
		
pass. van oJmologevw)
pou
1. ergens
		
2. denk ik, misschien
ejndehv~, ejndeou``~ + gen. behoeftig, arm, gebrekkig

Blok 17 (Hfdst. 11, e/f/g/h)
uJgihv~, uJgiou``~
tiv~, tivno~…

		
ktavomai
perf. kevkthmai
ei[te . . . ei[te
pavreimi

		
a[llo ti (h[)
ou[pw
oJ e[peita crovno~
pavnu ge
e{toimo~

		
		
hJ ejpiqumiva
ei[rhmai

gezond
1, wie? (zelfst.)
2. welk(e)? (bijv.)
(zich) verwerven
ik bezit
of . . . of, hetzij . . . hetzij
aanwezig zijn, voorhanden zijn
iets anders (dan)
nog niet
de toekomende tijd
zeker
1. gereed, klaar, voorhanden
2. bereid
verlangen, begeerte
perf. pass. van levgw

ajnamimnhv/skomai

+ gen.
aor. ajnemnhvsqhn

zich te binnen brengen,
zich herinneren

ajnamimnhv/skw tinav ti iemand aan iets
herinneren
fut. ajnamnhvsw
aor. ajnevmnhsa
op de een of andere
pw~ (zonder accent)

		
oujc
a[llo ti…
to; kavllo~, kavllou~
naiv
e[cw + bijw.
eijdevnai
hJ ajlhvqeia
calepov~

manier, enigszins
= ouj
als vraagwoord: toch?
schoonheid
ja
zijn, er . . . aan toe zijn
te weten (inf. van oi\da)
waarheid
lastig, moeilijk

Blok 18 (Hfdst. 12, c/d/e/f)
h\n d jejgwv
makrov~
o{mw~ (bijw.)
o{te

zei ik (impf. van hjmiv zeggen)
lang
toch
toen, wanneer

ajfiknevomai,
aor. ajfikovmhn
perf. ajfi``gmai
hJ quvra

(aan)komen, bereiken
deur
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oJ oi\no~
Zeuv~, Diov~, Diiv, Diav
eijsevrcomai,
aor. eijsh``lqon
eu{dw,
impf. hu|don
hJ ajporiva

		
		
parav + dat.
diov
oJ qeravpwn,
qeravponto~
hJ oJdov~
koimavomai

wijn
Zeus
naar binnen gaan
slapen, in slaap vallen
1. gebrek, armoede
2. radeloosheid, moeilijkheid
bij, naast
daarom
bediende, dienaar

weg
zich te ruste leggen,
		
(gaan) slapen
katav + acc.
1. verspreid over, ter
		
hoogte van
		
2. volgens, wat betreft
ajqavnato~
onsterfelijk
qnhtov~
sterfelijk
tovte me;n . . . tovte dev nu eens . . . dan weer
te . . . kaiv
en
hJ sofiva
1. wijsheid
		
2. slimheid

sofov~

		
filosofevw

		
		
frovnimo~
ou[koun

		
		
dh``lo~
h[dh

		
		
metaxuv + gen.
oJ filovsofo~

		
		
a[poro~ (van 2 uitg.)

		
oi\mai
faivnomai,
aor. ejfavnhn

+ inf.
+ part.

1. wijs, verstandig
2. slim
streven/zoeken naar
wijsheid, van wijsheid
houden
verstandig
1. dus niet
2. (als vraagwoord) dan niet,
soms niet?
duidelijk
1. al, reeds
2. nu
3. eindelijk
tussen
iemand die naar wijsheid
streeft/zoekt, wijsgeer,
filosoof
zonder middelen, armlastig, moeilijk
denk ik, volgens mij
zich tonen, verschijnen
schijnen te
blijken te

Blok 19 (Hfdst. 14, a/b/c/d/e/f)
didavskw + acc.

		
w|de
safhv~, safou``~
crhvomai + dat.
givgnomai + dat.

		
oujkevti
ajlhqh`` legei``~
koinov~ (+ gen.)
ei[per
ojnomavzw
oi\sqa
to; mh; o[n
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(iemand) leren, onderwijzen
zo, als volgt
duidelijk
gebruiken, omgaan met
te beurt vallen, ten deel
vallen
niet meer
het is waar wat je zegt
gemeenschappelijk (aan)
áls, als tenminste
noemen
jij weet (2e p. ev. van oi\da)
het niet-zijnde,
wat niet is

ijwvn, ijovnto~
hJ aijtiva

		
		
hJ tevcnh

		
h\ d j hJ
hJ filosofiva

		
		
i[scw
oJ pouv~, podov~
ponhrov~
oujde;n a[llo . . . h[

part. van ei\mi gaan
1. reden, oorzaak,
verklaring
2. schuld
vak(bekwaamheid),
vaardigheid, kunst
zei zij (impf. van hjmiv)
het zoeken/streven naar
wijsheid, wijsbegeerte,
filosofie
houden, krijgen
voet
slecht
niets anders . . . dan

BASISWOORDEN

tiv dev…

		
a[ra

		
		
eijmiv + dat.

		

en verder?, en wat zeg je
van?
1. dus
2. (in vragen) dan (drukt verrassing/geïnteresseerdheid uit)
toekomen aan, toebehoren

foitavw
to; sw``ma, swvmato~
devomai + gen.

(geregeld) gaan, komen
lichaam
missen, nodig hebben

ta; ejrwtikav

de erotische zaken, de
liefde
1. let wel
2. benadrukt het woord waar
het achter staat
1. naar (bij personen)
2. langs
3. in strijd met
1. (leren) kennen
2. inzien, begrijpen

Blok 20 (Hfdst. 15, a/b/c/d)
hJ hJlikiva
to; pra``gma,
pravgmato~
to; zw``/on
ajduvnato~
eijmiv + gen.
ejk + gen.

		
pote/potev
to; qhrivon
gennavw
uJpevr + gen.

		
		
		
dianoevomai

leeftijd
1. zaak
2. daad
levend wezen, dier
onmogelijk
gericht zijn op
1. uit, van(uit)
2. op grond van
eens, ooit, soms
(wild) dier, beest
verwekken, bevruchten
1. boven
2. ter verdediging/bescherming van
3. over, wat betreft
(be)denken, van plan zijn

		
toi

		
		
parav + acc.

		
		
gignwvskw,
aor. e[gnwn
part. aor. gnouv~,
gnovnto~
pisteuvw + dat.

		
to; ai|ma, ai{mato~

1. vertrouwen op
2. geloven
bloed

Blok 21 (Hfdst. 15, e/f)
to; h\qo~, h[qou~
hJ dovxa

		
hJ hJdonhv
hJ luvph
oujdevpote
ta; me;n . . . ta; dev

		

karakter, aard
1. roem, aanzien, reputatie
2. mening
genot, vreugde
verdriet
nooit
sommige (dingen) . . .
andere (dingen)

hJ ejpisthvmh

		
e[xeimi
oJ trovpo~
a[peimi (inf. ajpievnai)
cavrin + gen.
ei\en

(vorm van) kennis,
wetenschap
weggaan, verlaten
wijze, manier
weggaan
wegens, ter wille van
oké, goed dan

243

