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HOOFDSTUK 17  BASISWOORDEN UIT HET PENSUM

Blok 1 (Hfdst. 2, 1)

wJ~   1. hoe, zoals, als  
   (vergelijkend) 
   2. dat (bij werkwoorden  
   van zeggen) 
   3. daar, aangezien
   4. toen, nadat,  
   wanneer
  + conj./opt. opdat, om te
  + part. omdat (subjectief) 
  + part. fut. om te
  + superl. zo . . . mogelijk
mhvte . . . mhvte noch . . . noch
giv(g)nomai  1. geboren worden,  
   ontstaan
   2. worden (als  
   koppelwerkwoord) 
   3. gebeuren
 fut.  genhvsomai
 aor.  ejgenovmhn
 perf.  gevgona

oJ a[nqrwpo~  mens, persoon
to; e[rgon  werk, daad
mevga~/megavlh/mevga, groot
 megavlou
mevzwn (= meivzwn),  groter (comparat.) 
 mevzono~ 
mevgisto~  grootst, zeer groot  
   (superl.) 
te kaiv  en, én
oJ bavrbaro~  niet-Griek,  
   vreemdeling
polemevw  oorlog voeren
ajllhvlwn, -oi~, -ou~ elkaar

. . . me;n . . . , . . . dev 1. . . ., maar . . ., (mevn  
   onvertaald laten)
   2. soms dev niet vertalen  
   (dev voorafgegaan door
   me;n: meestal niet ‘en’)
fhmiv/fhmi  zeggen, beweren,  
   ja zeggen
ou|to~/au{th/tou`to 1. die, deze, dat, dit  
   (de aangesprokene is nabij) 
   2. hij, zij, het, laatst- 
   genoemde (met nadruk)
. . . gavr  want, immers,  
   namelijk
ajpov/ajp∆	 + gen. 1. van . . . vandaan,  
   vanaf
   2. vanaf, sinds

hJ qavlassa   zee
 (= qavlatta)
ajpiknevomai  aankomen
 (= ajfiknevomai)
 aor.  ajpikovmhn
 perf.  ajpi`gmai
ejpiv/ejp∆ + gen. 1. op
   2. tijdens
  + dat. aan, bij
  + acc. 1. op . . . af, naar
   2. gedurende
o{de/h{de/tovde deze, dit, de/het  
   volgende
oJ cw`ro~  terrein, plaats

Blok 2 (Hfdst. 2, 2.a)
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o{~/h{/tov (betrekk.) 1. die, dat (betrekk.) 
   2. (met ingesloten  
   antecedent) wie, wat
   (zie ook TH 3.1.b) 
kaiv  en, ook, zelfs
nu`n  nu, dus, dan
oijkevw  (be)wonen
aujtivka  meteen
makrov~  lang
. . . dev, d∆  1. geeft de overgang op een  
   nieuwe zin aan: meestal  
   niet vertalen
   2. . . . maar (meestal gaat  
   me;n aan dev vooraf)
   3. en (vaak na komma)

oJ crovno~  tijd
hJ ÔEllav~, ÔEllavdo~ Griekenland, Hellas
kalevw  1. roepen
   2. noemen
 aor.  ejkavlesa
 aor. pass.  ejklhvqhn
hJ cwvrh (= cwvra) plaats, land
eij~/ej~ + acc. 1. . . . in, naar, binnen
   2. tot (temporeel)
dhv   geeft aan dat de spreker  
   speciale aandacht vraagt  
   voor de zinsinhoud:
   dus, dan, natuurlijk

pevmpto~  vijfde
h[   1. of
   2. dan (na comparat.) 
hJ hJmevrh  dag
aujtovn/aujthvn/aujtov,  hij/zij/het (niet in de 
 min   nominativus) (zie ook  
   TH 3.2)
aujtouv~/aujtav~/aujtav,  zij, die dingen (niet in 
 sfeva~, sfea~ de nominativus) (zie ook  
   TH 3.2)
pa`~/pa`sa/pa`n,  1. (ge)heel, al, ieder
 pantov~  2. (mv.) alle
e[rcomai  gaan, komen
 fut.  ei\mi
 aor.  h\lqon
 perf.  ejlhvluqa
hJ gunhv, gunaikov~ vrouw
a[llo~/a[llh/a[llo ander, overig
pollov~/pollhv/poluv  veel
 (pollovn), pollou`
kai; dh; kaiv  en óók, en vooral, en  
   in het bijzonder
oJ basileuv~, basilevo~ koning
hJ qugavthr,   dochter
 qugatevro~/ 
 qugatrov~

i{stamai   gaan staan, blijven  
   staan
 aor.  e[sthn 
 perf.  e{sthka (ik sta) 
hJ nhu`~, neov~ schip
suvn/xuvn  + dat. met, in gezelschap  
   van, met behulp van
aJrpavzw  grijpen, roven,  
   plunderen
oi[comai  weg(gegaan) zijn
ajpoplevw  wegvaren
ou{tw(~)  op die manier, zo
levgw  zeggen, spreken
 fut.  ejrw/̀levxw
 aor.  ei\pon
 perf.  ei[rhka
 perf. med./pass.  ei[rhmai
 aor. pass.  ejrrhvqhn
oJ Pevrsh~, ew Pers
ouj/oujk  niet
oJ ”Ellhn, ”Ellhno~ Griek
prw`to~  eerst
a[rcw  1. beginnen, de eerste  
   zijn om te
   2. (+ gen.) heersen over

Blok 3 (Hfdst. 2, 2.b)
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Blok 4 (Hfdst. 2, 2.c)

ajkouvw  + gen. of acc. horen, luisteren naar
 fut.  ajkouvsomai 
 perf.  ajkhvkoa
 aor. pass.  hjkouvsqhn
ejqevlw/qevlw willen, bereid zijn
ejk/ejx  + gen. 1. uit
   2. sinds
   3. afkomstig van, ten  
   gevolge van
diav/di∆  + gen. 1. door (. . . heen)
   2. door middel van
   3. gedurende
  + acc. wegens, door toedoen  
   van, dankzij
hJ aJrpaghv  roof, ontvoering
o{ti (voegw.)  1. dat, dubbele punt
   2. omdat
prw`ton (bijw.) eerst, in de eerste  
   plaats, in het begin

oJ a[ggelo~  bode
ejkdivdwmi  1. uitleveren,  
   uithuwelijken
   2. uitmonden
bouvlomai  (graag) willen, liever  
   willen
 fut.  boulhvsomai
 aor.  ejboulhvqhn
parav/par∆ + gen. van (de zijde van)
  + dat. aan de zijde van, bij
  + acc. 1. naar (de zijde van)
   2. langs
   3. in strijd met
mevcri touvtou tot daar, tot dan, tot  
   dat moment
mou`no~ (= movno~) alleen
eijmiv/eijmi  zijn, er zijn
 fut.  e[somai (3e pers. ev.  
   e[stai)

Blok 5 (hfdst. 2.d)

meta; tau`ta  daarna
ti~/ti, tino~  1. iemand, iets (zelfst.)
   mv. sommige(n),  
   enige(n)
   2. een, een zekere  
   (bijv.)
   mv. sommige, enige
e[cw  + inf.  kunnen
to; ou[noma (= o[noma),  naam
 oujnovmato~
hJ ajdikivh  onrechtvaardigheid,  
   onrecht
te   en (wijst vaak vooruit naar  
   kaiv dat volgt; te dan niet  
   vertalen)
oJ potamov~  rivier
ejnqeu`ten (= ejnteu`qen) 1. daarvandaan
   2. daarna

ei{neken/ei{neka  terwille van, wegens, 
 (= e{neka) (meestal)  om
 na gen.
pevmpw  zenden, sturen
uJpokrivnomai  antwoorden
 (= ajpokrivnomai)
oujdev  1. en niet (in de  
   combinatie: ouj . . . oujdev)
   2. ook niet, zelfs niet
ejkei`no~/kei`no~ 1. die (meestal gezegd van  
   iemand/iets die/wat ver  
   verwijderd is, of terug- 
   verwijzend naar iemand/ 
   iets, die/wat eerder  
   genoemd is)
   2. hij (met nadruk) 
w\n (= ou\n)  nu, dus, dan
aujtov~  zelf
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megavlw~ (bijw.) zeer
ai[tio~ (+ gen.) verantwoordelijk  
   (voor), schuldig (aan) 

provtero~  eerder, vroeger, vorig
strateuvw/  een veldtocht onder-
 strateuvomai  nemen, optrekken

nun  nu, dan, dus (geeft een  
   overgang naar een nieuw  
   element in het verhaal aan) 
oJ ajnhvr, ajndrov~ man
a[diko~ (2 uitg.) onrechtvaardig
nomivzw  1. gewoon zijn
   2. menen, (+ dubb. acc.)  
   beschouwen als
timwrevw  + dat. 1. helpen
   2. wreken
mhdeiv~/mhdemiva/ 1. niemand, niets 
 mhdevn, mhdenov~ (zelfst.) 
   2. geen enkel(e) (bijv.)
e[cw  hebben, houden, (aor.)  
   (ver)krijgen
 fut.  schvsw/e{xw
 aor.  e[scon
e[cw  + inf. kunnen
e[cw  + bijw.  er . . . aan toe zijn,  
   . . . zijn
swvfrwn, swvfrono~ verstandig, wijs,  
   bezonnen, beheerst,  
   ingetogen
a[n  + ind. irrealis (zie herh. gram.  
   5.6) 
  + conj. 1. futuralis
   2. iterativus/generalis  
   (zie herh. gram. 5.1) 
  + opt. 1. potentialis (zie herh.  
   gram. 5.3) 
   2. bescheiden mening  
   / bevel

eij   1. indien, als
   2. of (in afh. vraagzin) 
mhv   1. niet
   2. dat (na werkwoorden  
   van vrezen) 
e[peita  daarna, dan
hJ duvnami~, dunavmio~ macht, vermogen
aijeiv (= ajeiv)  altijd, steeds
hJgevomai  + dat. 1. de weg wijzen,  
   voorgaan, leiden
  + gen. 2. het bevel voeren  
   over
  + A.c.I. 3. menen
  + dubb. acc. 4. beschouwen als,  
   houden voor
polevmio~  vijandig
to; e[qno~, e[qneo~ volk
bavrbaro~ (2 uitg.) niet-Grieks, vreemd
euJrivskw  vinden, ontdekken,  
   aantreffen
  fut. euJrhvsw
  aor. hu|ron
  perf. hu{rhka
  aor. pass.  huJrevqhn
hJ ajrchv  1. begin 
   2. heerschappij

Blok 6 (Hfdst. 2, 2.e)
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Blok 7 (Hfdst. 2, 2.f)

kaleovmeno~ (vaak) zogenoemd,  
   zogeheten
ojnomavzw  noemen
u{stato~  achterst, laatst (superl.)
basileuvw  + gen. koning zijn over
duvo  twee

ei[kosi  twintig
to; e[to~, e[teo~ jaar
pevnte  vijf
oJ pathvr, patrov~ vader
mevcri  + gen. tot aan

Blok 9 (Hfdst. 3, b)

to; gevno~, gevneo~ 1. geslacht, afkomst
   2. soort, klasse
oJ/hJ pai`~, paidov~ 1. kind, zoon, dochter
   2. slaaf
oJ tuvranno~  alleenheerser, tiran
rJevw  stromen
metaxuv  + gen. tussen
prov~ + gen. van/aan de kant van,  
   door
  + dat. bij, tegen . . . aan
  + acc. naar, tot, tegen, in

oJ povnto~  zee
hJmei`~  wij
oi\da (perf.)  weten, kennen
oJ fivlo~  vriend
prov  + gen. voor (van plaats en tijd),  
   liever dan
ejleuvqero~  vrij
presbuvtero~ ouder (comparat.) 
hJ povli~, povlio~ stad, stadstaat

Blok 8 (Hfdst. 3, a)

periv + gen. om, over (bij werk- 
   woorden van ‘spreken’,  
   ‘denken’, ‘zorg hebben’) 
  + acc. 1. om, over (bij werk- 
   woorden die een handeling  
   aangeven) 
   2. met betrekking tot,  
   omstreeks
cravomai  + dat. gebruiken, omgaan  
   met
a[gw  leiden, brengen
 aor.  h[gagon
ejpeiv/ejpeidhv 1. toen, nadat (+ ind.  
   verleden tijd) 
   2. nu (als voegw.),  
   aangezien
   3. wanneer, zodra als,  
   nadat (+ a[n + conj. of  
   opt.)

manqavnw  leren kennen,  
   begrijpen, vernemen
 aor.  e[maqon
aijdevomai  1. zich schamen
   2. ontzag hebben  
   voor, respecteren
uJpavrcw  1. beginnen
   2. reeds ter  
   beschikking staan,  
   er reeds zijn
oJ lovgo~  woord, gesprek,  
   verhaal, bericht,  
   verhouding
smikrov~  klein
to; a[stu, a[steo~ stad
provteron (bijw.) eerder, vroeger
ejpivstamai  weten, kennen
hJ eujdaimonivh geluk, welvaart
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Blok 10 (Hfdst. 3, c)

Blok 12 (Hfdst. 3, e)

toiou`to~  zodanig, dergelijk,  
   zo’n
kakov~  slecht, laf

ta; kakav  onheil, ongeluk,  
   rampen
ajmeivbomai  antwoorden

mevga (bijw.)  zeer, erg
oJ despovth~  heer des huizes,  
   meester
tiv~/tiv… tivno~… 1. wie, wat (zelfst.) 
   2. welk(e) (bijv.)
keleuvw + A.c.I. bevelen, verzoeken,  
   aanraden
ejmov~  mijn (eigen)
a{ma/a{m∆ (bijw.) tegelijk
  + dat. tegelijk/samen met
  + part. terwijl, zodra als

pavlai (bijw.) lang geleden, vroeger,  
   allang
ejxeurivskw  uitvinden
dei ̀+ A.c.I./inf. het is nodig dat,  
   het/men moet
ei|~/miva/e{n, eJnov~ één

Blok 11 (Hfdst. 3, d)

ejravw  + gen. verliefd zijn op,  
   verlangen naar
eJwutou ̀(= eJautou)̀ zichzelf (gen.) 
kavllisto~  mooist, zeer mooi  
   (superl.) 
mavlista (bijw.) het meest, het liefst,  
   vooral, bij uitstek  
   (superl.) 
kaiv . . . kai; dh; kaiv ook . . . en in het  
   bijzonder, en . . . en  
   vooral
ta; prhvgmata,  1. moeilijkheden
 prhgmavtwn 2. politiek, macht
to; ei\do~, ei[deo~ gestalte, uiterlijk,  
   vorm, soort
oJ crovno~  tijd
toiovsde  zodanig, dergelijk,  
   zo’n
suv   jij, u
dokevw  + dat. en inf. schijnen, de indruk  
   maken

dokevw  + A.c.I. menen
 fut.  dovxw
 aor.  e[doxa
peivqw  overreden, overtuigen
peivqomai  + dat. gehoorzamen,  
   luisteren naar, geloven
 aor.  ejpiqovmhn
 perf.   pevpoiqa
ejgwv  ik
tugcavnw + gen. treffen, krijgen
  + part. het geval wil dat (ik),  
   . . . toevallig, . . . net,  
   . . . juist
 aor.  e[tucon
oJ ojfqalmov~  oog
qhveomai (= qevaomai) (met bewondering)  
   bekijken, beschouwen
gumnov~  1. naakt, onbedekt
   2. ongewapend
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qarrevw  moed hebben, vol  
   vertrouwen zijn
fobevomai  bang zijn, vrezen
w{ste + persoonsvorm 1. zodat
   2. zodoende, dus (leidt  
   hoofdzin in) 
  + A.c.I/inf. zodat (drukt mogelijk  
   gevolg uit)
oJravw  zien
 impf.   w{rwn (= eJwvrwn) 
 fut.  o[yomai 
 aor.  ei\don
 aor. pass.  w[fqhn
uJpov/uJp∆	 + gen. door (toedoen van),  
   ten gevolge van
ajnoivgnumi  openen
hJ quvrh  deur
i{sthmi  doen staan, oprichten,  
   tot staan brengen
 fut.  sthvsw

oJ qrovno~  troon, (ere)zetel
tivqhmi  leggen, plaatsen
  + dubb. acc. maken tot
 fut.  qhvsw
 aor. act.  e[qhka
ejpeavn  = ejpei; a[n
katav/kat∆ + gen. vanaf . . . naar  
   beneden, onder,  
   achter, in
  + acc. 1. verspreid over,  
   ter hoogte van
   2. volgens, wat betreft
ei\mi  1. gaan, komen
   2. zullen gaan, zullen  
   komen (fut. van  
   e[rcomai) 

tovte (bijw.)  op dat moment, toen
oujdeiv~, oujdemiva,  1. niemand, niets 
 oujdevn   (zelfst.) 
 oujdenov~  2. geen enkel(e) (bijv.) 
oJ oijkevth~  slaaf
pistov~  trouw, betrouwbaar
e[wqa (= ei[wqa) gewoon zijn, de  
   gewoonte hebben

provsqe(n) (bijw.) 1. (van plaats) aan de  
   voorkant, van voren
   2. (van tijd) van tevoren,  
   vroeger
hJ basivleia (let op accent) koningin
hJ basilhivh   koningschap, 
 (= hJ basileiva)  koninkrijk
 (let op accent)

Blok 14 (Hfdst. 3, g)

duvnamai  kunnen, in staat zijn
e{toimo~  bereid, gereed
w{rh ejstivn + inf. het is tijd om te
to; oi[khma, ato~ slaapkamer
pavreimi  aanwezig zijn,  
   bijstaan

hJ ejsqhv~, ejsqh`to~ kleed, kleding
cwrevw  wijken, gaan
ou[te . . . ou[te noch . . . noch

Blok 13 (Hfdst. 3, f)
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hJ oJdov~  1. weg 
   2. tocht
divdwmi  geven
 aor.  e[dwka
(ajpo)kteivnw doden
(ajpo)qnhv/skw sterven
 fut.  (ajpo)qanevomai
 aor.  (ajp)evqanon
 perf.  (ajpo)tevqnhka

bouleuvw/bouleuvomai beraadslagen,  
   beramen, bedenken
ajpovllumai/o[llumai omkomen, te gronde  
   gaan, sterven
 aor.  ajpwlovmhn/wjlovmhn
 perf.  ajpovlwla/o[lwla

sofov~  verstandig, wijs, slim
oJ novmo~  1. gewoonte, gebruik
   2. wet
hJ gnwvmh  inzicht, oordeel,  
   mening
hJmevtero~ (bezitt.) onze, van ons
punqavnomai 1. vernemen, horen
   2. vragen naar,  
   informeren naar
 aor.  ejpuqovmhn
e{kasto~  elk
hJ parqevno~  meisje, ongetrouwde  
   vrouw
oJ gavmo~  huwelijk
ajnivsthmi  doen opstaan

oJ kh`rux, khvruko~ heraut, bode
prw`ta (mevn)  eerst, in de eerste  
   plaats
oJ dh`mo~  volk, gemeenschap,  
   gewone volk
ta; crhvmata, crhmavtwn bezit(tingen), geld
aijscrov~  lelijk, schandelijk
aijscivwn, ono~ lelijker, schandelijker  
   (comparat.) 
ai[scisto~  lelijkst, schandelijkst  
   (superl.) 
lambavnw  nemen, krijgen,  
   gevangen nemen
 aor.  e[labon

Blok 16 (Hfdst. 5, 2.a)

hJ ai{resi~, io~ keuze
aiJrevomai   kiezen
ajnagkavzw  noodzaken, dwingen
uJpolambavnw 1. opvatten, aannemen
   2. antwoorden
to; cwrivon  plaats, terrein
hJ nuvx, nuktov~ nacht
ajllav, ajll∆  maar, toch
e{pomai  + dat. volgen, meegaan met
 aor.  eJspovmhn
to; pavqo~, pavqeo~ 1. leed, ongeluk,  
   ramp, ervaring
   2. emotie, hartstocht

ajpodivdwmi  1. teruggeven
   2. betalen
. . . mevntoi  maar, echter
ajpovgono~  nazaat, afstammeling
privn  vroeger, tevoren (bijw.)
privn + persoonsvorm voordat, alvorens
 (vaak na ontkenning  
 in hoofdzin)
  + A.c.I./inf. voordat, alvorens

Blok 15 (Hfdst. 3, h & i & j) 
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Blok 17 (Hfdst. 5, 2.b & 2.c)

to; iJrovn (= iJerovn) tempel, heiligdom
iJrov~ (= iJerov~) heilig
mivsgomai (= meivgnumai) seks hebben met, 
 + dat.  naar bed gaan met
oJ xei`no~ (= xevno~) 1. vreemdeling
   2. gast (vriend),  
   gastheer
xei`no~ (= xevno~)  buitenlands, vreemd
oJ plou`to~  rijkdom

ejlauvnw (trans.) 1. (voort)drijven
  (intrans.) 2. rijden, varen
 aor.  h[lasa
o[pisqe(n) (bijw.) aan de achterkant
  + gen. achter
kavthmai (= kavqhmai) zitten
oJ stevfano~  krans
hJ kefalhv  hoofd
prosevrcomai (+ dat.) naderen

Blok 19 (Hfdst. 5, 2.e)

deuvtero~  tweede
hJ sofivh  vakkundigheid,  
   wijsheid, slimheid
kavmnw  ziek zijn, zich hevig  
   inspannen, moe  
   worden
hJ ajgorhv  markt
oJ ijhtrov~ (= ijatrov~) dokter
sumbouleuvw raad geven, aanraden

hJ nou`so~ (= novso~) ziekte
pavscw  lijden, te verduren  
   hebben, ondervinden,  
   ervaren
 aor.  e[paqon
o{moio~  + dat. gelijk aan, gelijkend  
   op
louvomai  zich wassen, baden
a{ptomai  + gen. aanraken, vastpakken

Blok 18 (Hfdst. 5, 2.d)

o{sti~/h{ti~/o{ ti 1. (een willekeurig)  
   iemand/iets, die/wat
   2. (vaak) ieder die;  
   alwie, alwat
   3. wie, wat (in afh.  
   vraag) 
e[xesti(n)  het is mogelijk, het is  
   geoorloofd
a[neu  + gen. zonder
crhv  + A.c.I./inf. het is nodig/ 
   wenselijk, het moet
ajpofevrw  1. wegvoeren,  
   wegbrengen
   2. berichten

to; crusivon  geld, goudgeld
oJ boulovmeno~ ieder die wil, de eerste  
   de beste
ajdikevw  onrecht doen,  
   onrechtvaardig  
   (be)handelen
e{tero~  de een, de ander
ejpeivte (= ejpeiv) 1. nadat, toen,  
   wanneer
   2. nu, aangezien
qh`lu~, qhvleo~ vrouwelijk
to; tevknon  kind
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Blok 20 (Hfdst. 5, 2.f)

oJ iJreuv~ (= iJereuv~),  priester
 iJrevo~
cwriv~  + gen. apart van, zonder
to; qhrivon  wild dier, beest
hJ divaita  levenswijze
zhvw  leven
oJ si`to~ (mv. ta; sitiva  graan, brood, voedsel
 = si`ta)
oJ pouv~, podov~ voet, poot
hJ ceivr, ceirov~  hand, arm
 (dat. mv. cersivn)

ejavw  (toe)laten, toestaan
 impf.  e[wn (= ei[wn) 
plhvn  + gen. behalve
to; gravmma, gravmmato~ letter, geschrift
gravfw  schrijven
fevrw  dragen, brengen
 fut.  oi[sw
 aor.  h[neika (= h[negkon) 

Blok 22 (Hfdst. 7, 1.b & 1.c)

plei`sto~  meest, zeer veel  
   (superl.) 
parevcw  verschaffen
plevwn, plevono~ meer (comparat.) 
hJ fuvsi~, fuvsio~ natuur, aard
to; h\qo~, h[qeo~ 1. gewoonte, gebruik
   2. karakter, aard
oJ oi\ko~  huis, woning
forevw  (regelmatig) dragen,  
   brengen

ojrqov~  1. rechtop, recht
   2. juist
ejsqivw  eten
ajnagkai`o~  noodzakelijk,  
   onvermijdelijk
trevfw  voeden, grootbrengen,  
   onderhouden
hJ ajnavgkh/ajnagkaivh 1. noodzaak
   2. nood

Blok 21 (Hfdst. 7, 1.a)

e[nqa  1. daar, daarheen
   2. op dat moment,  
   toen
   3. waar (betrekk.)
i{zomai  gaan zitten
to; ajrguvrion zilver, geld
e[xw (bijw.)  buiten, naar buiten
  + gen. buiten

oJ/hJ qeov~  god/godin
to; mevgaqo~   grootte
 (= mevgeqo~),  
 megavqeo~
(pavnte~) o{soi allen die, zovelen als
tacuv~, tacevo~ snel
mevnw  wachten, blijven,  
   wachten op
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Blok 23 (Hfdst. 7, 2.a & 2.b) 

h{kw  gekomen zijn, komen
kavrta (bijw.) zeer, uitzonderlijk
oJ a[nemo~  wind
sov~  jouw, uw
kovtera (= povtera) . . . h[ of . . . of
sullambavnw 1. (vast)grijpen
   2. samenvatten,  
   begrijpen
i{na + conj./opt. opdat, om te
i{na mhv  + conj./opt. opdat niet
ejrwtavw   vragen
 aor.  hjrovmhn
plevw  varen
oJ plovo~  vaart, (zee)reis
hJ ajlhqeivh  waarheid

tevlo~ (bijw.)  tenslotte
uJpevr + gen. 1. boven
   2. ter bescherming/ 
   verdediging van, ten  
   behoeve van
  + acc. 1. over . . . heen
   2. overschrijdend,  
   te boven gaand
kavkisto~  slechtst, lafst (superl.) 
ajnovsio~  goddeloos, misdadig
ejrgavzomai  verrichten, doen,  
   maken
sewutou ̀(= seautou)̀  jezelf
 (gen.)
ajrkevw  voldoende zijn

Blok 25 (Hfdst. 7, 3.d & 3.e & 3.f)

ejkdevkomai  overnemen
to; tevmeno~, temevneo~ heilige grond,  
   tempel(terrein)
kalov~  mooi, goed, passend
eu\ (bijw.)  goed
kei`mai  liggen
oujdamw`~  op geen enkele  
   manier, beslist niet,  
   geenszins
w|de  zo, op deze/de  
   volgende manier

ejavn  = eij + a[n
diatelevw  1. voltooien
  + part. 2. . . . voortdurend
oJ qeravpwn,   bediende, dienaar
 qeravponto~
oJ iJkevth~  smekeling
blavptw  schade toebrengen

Blok 24 (Hdst. 7, 3.a & 3.b & 3.c)

teleutavw  1. beëindigen
   2. sterven
hJ strathivh   veldtocht, expeditie
 (= strateiva)
bavllw  werpen, treffen
 fut.  balw,̀ -ei`~
 aor.  e[balon
 perf.  bevblhka
 aor. pass.  ejblhvqhn
 perf. pass.  bevblhmai

mevso~  midden-, middelste,  
   in het midden
devka  tien
eJkavtero~  elk van beide(n)
oJ livqo~  steen
to; mh`ko~, mhvkeo~ lengte
eJkatovn  honderd
to; eu\ro~, eu[reo~ breedte
ojktwv  acht
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to; oijkivon  huis, (mv.) paleis
ajpavgw  wegleiden,  
   terugbrengen
fulavttw  de wacht houden,  
   bewaken

ej~ o{  totdat
trei`~/triva, (gen. triw`n) drie
uJmei`~  jullie

oJ nehnivh~ (= neaniva~),  jongeman
 ew
hJ ajndrhivh (= ajndreiva) dapperheid
hJ stratihv  leger
a[risto~  best
hJ naumacivh  zeeslag
naumacivhn poievomai een zeeslag leveren
ejlavcisto~ (superl. bij kleinst, geringst, 
 ejlavsswn)  minst
ajpodeivknumi 1. laten zien,  
   te kennen geven
   2. aantonen,  
   benoemen
ajpodeivknumai van zich laten zien,  
   te kennen geven
fronevw  verstandig zijn,  
   denken
toi   1. let wel
   2. = soi

krevsson (= kreivttwn),  sterker, beter 
 krevssono~ (comparat.) 
aiJ ∆Aqh`nai  Athene
ejmpodwvn  in de weg
fravzw  tonen, meedelen
oi|ov~ tev eijmi  in staat zijn, kunnen
feuvgw  1. vluchten, ont- 
   vluchten, vermijden
   2. vervolgd worden,  
   in ballingschap zijn
 fut.  feuvxomai
 aor.  e[fugon
hJ nh`so~  eiland
eijkov~/oijkov~ (ejstivn) 1. het is hoogst- 
   waarschijnlijk/evident
   2. het is passend
mevlei moi + gen. mij gaat ter harte,  
   ik heb interesse

Blok 27 (Hfdst. 11, 1 & 3.a & 3.b) 

maivnomai  tekeer gaan,  
   waanzinnig zijn
 aor.  ejmavnhn
oJ ajdelfeov~ (= ajdelfov~) broer
to; tovxon  boog
oJ u{pno~  slaap
ajggevllw  berichten, melden
oJ oujranov~  hemel
hJ ajdelfehv  zus
gamevw  trouwen (onderwerp:  
   de man)

gamevomai  trouwen (onderwerp:  
   de vrouw)
oJ dikasthv~  rechter, lid van de jury
ei[romai  vragen
divkaio~  rechtvaardig
ajsfalhv~, ajsfalevo~ veilig, zeker
deivdia (perf.)  bang zijn, vrezen
 e[deisa (aor.) ik werd bang
nevo~  nieuw, jong

Blok 26 (Hfdst. 8, b & c & d)



223

BASISWOORDEN

Blok 28 (Hfdst. 11, 3.c & 3.d & 4.a)

h[n   = ejavn = eij + a[n
naumacevw  een zeeslag leveren
crhstov~  goed
oJ dou`lo~  slaaf
filevw  1. houden van
   2. (+ inf.) gewoon  
   zijn te
oJ suvmmaco~  bondgenoot
fqonevw + dat. jaloers zijn op,  
   misgunnen, benijden
a{te + part.  omdat (objectieve reden) 
h{domai  + dat. zich verheugen over
ma`llon (bijw.) meer, liever, eerder  
   (comparat.) 

(ejp)ainevw  goedkeuren, prijzen,  
   instemmen met
o{mw~  toch
ajgwnivzomai  strijden, een wedstrijd  
   houden
oJ kairov~  (juiste) tijdstip,  
   beslissende moment
diwvkw  achtervolgen
oJ polevmio~  vijand
sumfevrei  1. het is nuttig
   2. het gebeurt, het valt  
   zo uit dat

Blok 29 (Hfdst. 11, 4.b & 4.c & 5) 

e[ti   nog
poievw  maken, doen
ejmbavllw + dat. rammen
∆Attikov~  Attisch, uit Attica
ajmuvnw  + acc. afweren
  + dat. helpen
trevpw  wenden, keren
 aor.  e[trapon
trevpomai  1. zich wenden 
   2. op de vlucht slaan
 aor.  ejtrapovmhn
diafeuvgw  ontvluchten
diafqeivrw  te gronde richten,  
   bederven, omkopen
diafqeivromai te gronde gaan,  
   omkomen
 aor.  diefqavrhn

oJ ∆Aqhnai`o~  Athener
pauvw + acc. doen stoppen
  + gen. en acc. iemand doen  
   ophouden met iets
pauvomai + gen. ophouden met,  
   stoppen
aiJrevw  (in)nemen, krijgen,  
   gevangen nemen
 aor . ei|lon
aJlivskomai  gevangen genomen  
   worden, betrapt  
   worden
muvrioi  tienduizend
zwov~  levend
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ajnativqhmi (+ dat.) wijden (aan) 
fevre  komaan, vooruit
ktavomai  verwerven
ojlivgo~  weinig
ajmeivnwn, ajmeivnono~ beter (comparat.) 
kallivwn, kallivono~ mooier, beter  
   (comparat.) 
o{te (voegw.)  wanneer, toen, nu
qwmavzw (= qaumavzw) 1. bewonderen
   2. zich verwonderen  
   over
qwmastov~   wonderlijk, 
 (= qaumastov~) bewonderenswaardig,
   verbazingwekkend

parainevw  aansporen
oujkevti  niet meer
oJ karpov~  vrucht, gewas,  
   opbrengst
fuvw  laten groeien, doen  
   ontstaan
fuvomai  groeien, ontstaan
 aor.  e[fun (bij fuvomai)
ajgaqov~  goed
eJssovomai (= hJttavomai) overwonnen worden,  
   de nederlaag lijden
douleuvw  slaaf zijn, dienen

Blok 30 (Hfdst. 12, 1.e & 2.a & 2.b)


