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AANTEKENINGEN

Adriaan Rademaker / Universiteit Leiden

Menippos vertelt van zijn reis naar de goden. Eerst beschrijft hij de vervaardiging van zijn
vleugels, en de eerste etappe van zijn reis (van de aarde naar de maan). Aansluitend vertelt
hij van een tussenstop op de maan, en vermeldt hoe hij de aarde eerst maar met moeite kon
herkennen (aan de vuurtoren van Pharos en de kolossos op Rhodos), maar vervolgens een
scherpe blik op het hele gebeuren op aarde kreeg. Zijn gesprekspartner informeert hoe dit zo
radicaal kon veranderen.
De paragraaf- en regelnummering volgt de uitgave van McLeod (OCT).

§13 13 eeeeÔÔÔÔ    ggggeeee    ÍÍÍÍpppp°°°°mmmmnnnnhhhh!!!!aaaa!!!!: aor. van ÍpomimnÆ!kv iem. herinneren aan iets. §§§§xxxxrrrr∞∞∞∞nnnn: het gaat hier ken-
nelijk om iets dat Menippos daarnet had moeten vertellen, maar niet verteld heeft. Het
Grieks gebruikt een ind. II, het Ndl. moet met een voltooide tijdsvorm werken. ooooÈÈÈÈkkkk    oooo‰‰‰‰dddd''''
˜̃̃̃ppppvvvv!!!!: “ik weet niet hoe”, i.e. “op de een of andere manier”.

14. §§§§ggggnnnn≈≈≈≈rrrriiii!!!!aaaa: gnvr¤zv herkennen, identificeren. Het toegevoegde ptc. aor. fid≈n geeft aan hoe
de herkenning kon plaatsvinden: “toen ik de aarde zelf met mijn ogen had geïdentificeerd...”.
ttttåååå    dddd''''    êêêêllllllllaaaa: sluit aan op aÈtØn m°n, we zitten dus nog steeds in de bijzin met §pe¤.

15 ÍÍÍÍppppoooo    ttttooooËËËË    bbbbããããyyyyoooouuuu!!!!: “onder invloed van/door toedoen van de diepte”. ëëëëtttteeee    tttt∞∞∞∞!!!!    ˆ̂̂̂cccceeee≈≈≈≈!!!!    mmmmhhhhkkkk°°°°ttttiiii
§§§§ffffiiiikkkknnnnoooouuuummmm°°°°nnnnhhhh!!!!: ëte + ptc. aangezien. §fikn°omai iets bereiken, ergens komen. Gezien mhk°ti
zitten we in modale sfeer: “aangezien mijn gezichtsvermogen daar niet meer kon komen”.

16 ±±±±nnnn¤¤¤¤aaaa: éniãv kwellen, ergeren. ppppoooollllllllØØØØnnnn    ppppaaaarrrreeee››››xxxxeeeennnn    ttttØØØØnnnn    ééééppppoooorrrr¤¤¤¤aaaannnn: Gezien de woordvolorde
staat pollÆn predicatief bij tØn épor¤an: “Dit feit bewerkstelligde een hulpeloosheid die
enorm was.”

17 kkkkaaaatttthhhhffffeeee››››: kathfÆ! neerwaarts kijkend, terneergeslagen. ÙÙÙÙllll¤¤¤¤ggggoooouuuu    ddddeeee››››nnnn: adverbiale frase: “bij-
na”. ddddeeeeddddaaaakkkkrrrruuuummmm°°°°nnnnvvvviiii: Het perf. med geeft de toestand aan: “in tranen”.

18 kkkkaaaattttÒÒÒÒppppiiiinnnn: adv. van achteren. éééénnnnyyyyrrrraaaakkkk¤¤¤¤aaaa!!!!: verkoold. fifififiddddeeee››››nnnn: de inf. in aanvulling op ényrak¤a!
ti!: “om te zien, zo op het gezicht”.

19 !!!!ppppooooddddooooËËËË: !podÒ! as. kkkkaaaattttvvvvppppttttvvvvmmmm°°°°nnnnoooo!!!!: katoptãv door en door roosteren, blakeren.
eeeefifififirrrrÆÆÆÆ!!!!eeeettttaaaaiiii    ggggããããrrrr: “want het zal (=moet) gezegd zijn”.

20 ÍÍÍÍppppeeeettttaaaarrrrããããxxxxyyyyhhhhnnnn: Ípotarãttomai in verwarring geraken. !!!!eeeellllhhhhnnnnaaaa››››oooonnnn: !elhna›o! van de maan,
maan-. »»»»iiiiÆÆÆÆyyyyhhhhnnnn: aor. bij o‰mai/o‡omai.

21 ffffhhhh!!!!¤¤¤¤nnnn: Het begin van de conversatie met Empedokles is gemarkeerd door het praesens histo-
ricum. Zo ook de woorden van de Maan in §20 r. 5 en Zeus in §23 r. 27.

22 §§§§˝̋̋̋!!!!kkkkeeeeiiii!!!!: §˝!kv tina tini iemand met iemand/iets vergelijken. Het citaat is uit Od. 16.187.
23 ıııı    ffffuuuu!!!!iiiikkkkÚÚÚÚ!!!!    oooottttoooo!!!!: Het gebruik van het aanw. vnw. oto! impliceert: “de beroemde”, “de

welbekende”.
24 ffff°°°°rrrrvvvvnnnn    §§§§nnnn°°°°bbbbaaaalllloooonnnn: Het ptc. drukt een subsidiaire handeling uit: “toen ik mijzelf naar eraar

toegebracht en er ingeworpen had”.
25 éééénnnnÆÆÆÆggggaaaaggggeeeennnn: énãgv omhoogvoeren. ééééeeeerrrroooobbbbaaaatttt««««nnnn: éerobat« in de lucht wandelen, ongeveer

met de connotatie van ons “luchtfietsen”. Ar. Nu. 225 (Sokrates, die hoog in een soort mand
hangt): éerobat« ka‹ perifron« tÚn ¥lion, “ik loop in de lucht en omvat de zon met mijn
gedachten.”
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26 ddddrrrrÒÒÒÒ!!!!oooonnnn    drÒ!o! ≤ dauw.
27 ttttÚÚÚÚ    mmmmØØØØ    !!!!aaaaffff««««!!!!    ... ıııırrrrççççnnnn: subject van éniçi. Blijkens mÆ zitten we weer in modale sfeer (poten-

tialis): “het feit dat je niet goed ... kan zien.”
2 kkkkaaaattttããããppppttttvvvvmmmmaaaaiiii: coni. aor. van katap°tomai naar beneden vliegen.
3 !!!!pppp°°°°nnnnddddeeeeiiiinnnn: plengen. tttt∞∞∞∞!!!!    kkkkaaaappppnnnnooooddddÒÒÒÒxxxxhhhh!!!!: kapnodÒxh schoorsteen. schol.: Dat heeft hij terecht

gezegd tegen iemand die door vuur is omgekomen. ttttaaaa››››!!!!    nnnnoooouuuummmmhhhhnnnn¤¤¤¤aaaaiiii!!!!: noumhn¤a ≤ nieuwe
maan.

4 §§§§ggggxxxxããããnnnnvvvvnnnn: ptc. aor van §gxã!kv de mond opensperren.
5 ttttÚÚÚÚnnnn    ÉÉÉÉEEEEnnnndddduuuummmm¤¤¤¤oooonnnnaaaa : Endymion, geliefde van Selene (de Maan). ttttooooËËËË    mmmmiiii!!!!yyyyooooËËËË: mi!yÒ! ı loon.

ééééffff››››ggggmmmmaaaaiiii: perf. van éfikn°omai: “ik ben er”. pppp°°°°ppppoooonnnnyyyyaaaa    dddd°°°°    ttttiiii    ttttØØØØnnnn    ccccuuuuxxxxÆÆÆÆnnnn: “ik heb een ondervin-
ding in mijn cuxÆ”. vgl. Empedokles’ opvatting dat waarneming veroorzaakt wordt door
kleine corpora die een afbeelding vormen van het waargenomene, en ‘indruk maken’ op de
waarnemingsorganen.

6 ˜̃̃̃    ttttiiii    ddddrrrrãããã!!!!aaaa!!!!    ... ggggeeeennnnÆÆÆÆ!!!!eeeeiiii: “wat gedaan hebbend jij .. zult worden”, i.e. “wat je moet doen om
... te worden”.

§14 7 ÙÙÙÙjjjjuuuuddddeeeerrrrkkkkÆÆÆÆ!!!!: met scherpe blik, scherpziend.    mmmmåååå    DDDD¤¤¤¤'''': gezien mã (niet nÆ) is het antwoord “nee”.
ttttØØØØnnnn    ééééxxxxllllÊÊÊÊnnnn: éxlÊ! ≤ nevel.

8 llllhhhhmmmmççççnnnn: tranen. ooooÈÈÈÈ    mmmmeeeettttrrrr¤¤¤¤vvvv!!!!: “niet in redelijke mate”, i.e. “heel erg”.
9 ttttÚÚÚÚ    ... ÙÙÙÙjjjjuuuuddddeeeerrrrkkkk°°°°!!!!: object bij ¶xvn.
10 gggg∞∞∞∞yyyyeeeennnn: (-yen) van de aarde.
11 ttttØØØØnnnn    pppptttt°°°°rrrruuuuggggaaaa    ttttØØØØnnnn    ddddeeeejjjj¤¤¤¤aaaannnn: als linkervleugel heeft Menippos een andere, nl. die van de gier.         

ppppeeeerrrriiiikkkkeeee¤¤¤¤mmmmeeeennnnoooo!!!!: per¤keimai + acc. iets aan / om hebben.
12 kkkkaaaa‹‹‹‹    mmmmããããllllaaaa: “ja, heel erg”, “jazeker”.
13 ppppaaaarrrråååå    ppppoooollllÊÊÊÊ: “in hoge mate”. ÙÙÙÙjjjjuuuuvvvvpppp°°°°!!!!ttttaaaattttoooo!!!!: ÙjuvpÆ! scherpziend.
14 éééénnnntttt¤¤¤¤oooonnnn: + dat. tegen ... in. dddd°°°°ddddoooorrrrkkkkeeee: > d°rkomai zien, kijken.
15 ıııı    ggggnnnnÆÆÆÆ!!!!iiiioooo!!!!    kkkkaaaa‹‹‹‹    bbbbaaaa!!!!iiiilllleeeeÊÊÊÊ!!!!    ééééeeeettttÒÒÒÒ!!!!: “de zuivere/echte koninlijke adelaar”. Ar. HA 619a; “er is

nog een ander soort adelaar die ze de ‘zuivere’ noemen. Men zegt dat deze adelaar de enige
raszuivere vogelsoort is. De andere soorten zijn namelijk vermengd en zijn door promiscuï-
teit met elkaar verbonden.” éééé!!!!kkkkaaaarrrrddddaaaammmmuuuukkkktttt¤¤¤¤: “zonder met de ogen te knipperen.”

17 §§§§nnnneeeeyyyy°°°°mmmmhhhhnnnn: §nt¤yemai bij zichzelf naar binnen steken.
18 ≤≤≤≤mmmmiiiitttteeeellllÆÆÆÆ!!!!: half vomaakt.
19 nnnnÒÒÒÒyyyyooooiiii!!!!: nÒyo! bastaard. ééééppppooookkkkhhhhrrrrÊÊÊÊkkkkttttooooiiii!!!!: épokhrÊttv naast openlijk verkopen (Vitarum

Auctio) ook: in het openbaar onterven.
20 ppppaaaarrrråååå    !!!!oooo¤¤¤¤: “in jouw vermogen”.
21 éééénnnnaaaa!!!!ttttãããã!!!!: én¤!tamai zich oprichten. §§§§ppppiiii!!!!xxxx≈≈≈≈nnnn: §p°xv stilhouden.
22 pppptttteeeerrrrÊÊÊÊjjjjaaaa!!!!yyyyaaaaiiii: pterÊttomai met de vleugels slaan. kkkkaaaattttåååå    llllÒÒÒÒggggoooonnnn    tttt∞∞∞∞!!!!    pppptttt°°°°rrrruuuuggggoooo!!!!: “over-

eenkomstig je vleugel”.
23 ooooÈÈÈÈddddeeeemmmm¤¤¤¤aaaa    mmmmhhhhxxxxaaaannnnØØØØ    mmmmØØØØ    ooooÈÈÈÈkkkk: “er is geen middel om te voorkomen dat ...”.
24 éééémmmmbbbbllllÊÊÊÊtttteeeerrrroooonnnn: émblÊ! vaag, zwak.  tttt∞∞∞∞!!!!    mmmmeeeerrrr¤¤¤¤ddddoooo!!!!    ˆ̂̂̂nnnnttttaaaa    tttt∞∞∞∞!!!!    xxxxeeee¤¤¤¤rrrroooonnnnoooo!!!!: “aangezien dat (oog)

behoort tot (de lichaamshelft die) het geringere aandeel (levert).”
25 ëëëëlllliiii!!!!: adv. “genoeg”. aaaaeeeetttt««««ddddeeee!!!! “op adelaarswijze”.
28 ttttooooÁÁÁÁ!!!!    kkkkaaaannnnÒÒÒÒnnnnaaaa!!!!: kan≈n ı richtsnoer, meetlat. ééééppppeeeeuuuuyyyyÊÊÊÊnnnnoooonnnnttttaaaa!!!!: épeuyÊnv recht maken.
29 êêêêmmmmaaaa: gelijk (met deze woorden), meteen.  ppppaaaarrrrhhhhggggggggeeeellllmmmm°°°°nnnnaaaa: paragg°llv opdragen.
30 kkkkaaaatttt''''    ÙÙÙÙllll¤¤¤¤ggggoooonnnn: “beetje bij beetje”. ÍÍÍÍppppaaaappppiiii≈≈≈≈nnnn: Ípapi°nai stieken weggaan. ±±±±rrrr°°°°mmmmaaaa: stilletjes. ddddiiiieeee----

llllÊÊÊÊeeeettttoooo: dialÊomai zich oplossen.

§15 1 tttt°°°°vvvv!!!!: tot dusverre. kkkkaaaattttaaaakkkkÊÊÊÊccccaaaa!!!!: katakÊptv bukken.
3 §§§§nnnn    ÍÍÍÍppppaaaa¤¤¤¤yyyyrrrrvvvviiii “onder de blote hemel”. oooo‡‡‡‡kkkkooooiiii: locativus: “thuis”, “in huis”.
4 PPPPttttoooolllleeeemmmmaaaa››››oooonnnn ... !!!!ÊÊÊÊnnnnoooonnnnttttaaaa    tttt∞∞∞∞iiii    ééééddddeeeellllffff∞∞∞∞iiii: Ptolemaios Phiadelphos, koning van Alexandrië, was

tot ontzetting van de Griekse gemeenschap aldaar op Egyptische wijze met zijn zuster
getrouwd. !Êneimi + dat. sex hebben met.
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5 LLLLuuuu!!!!iiiimmmmããããxxxxvvvviiii: Een van de opvolgers van Alexander. Heeft een complot van zijn zoon verijdeld
en de schuldige ter dood gebracht.

6 ddddiiiiaaaannnneeeeÊÊÊÊoooonnnnttttaaaa: dianeÊv knikken, wenken, lonken naar + dat. tttt∞∞∞∞iiii    mmmmhhhhttttrrrruuuuiiiiççççiiii: mhtruiã ≤ stief-
moeder. Schol. bij Luc. 15.14 (Per‹ toË mØ =aid¤v! pi!teÊein diabol∞i, Over dat je niet
zomaar geloof moet hechten aan roddel): Hij heeft het over Stratonike de vrouw van Seleu-
kos; op haar werd de zoon van Seleukos, Antiochos, verliefd, en hij heeft toen zijn vader
weten over te halen afstand te doen van zijn vrouw ten gunste van zijn zoon. En dat kreeg hij
voor elkaar doordat hij ziek geworden was en op sterven lag vanwege zijn verliefdheid. Pa
wist niet meer wat hij aan moest met zijn zoon, en toen door de deskundigheid van een arts
de verliefdheid als oorzaak van de ziekte onderkend werd, deed vader afstand van haar voor
zijn zoon. ttttÚÚÚÚnnnn    dddd¢¢¢¢    YYYYeeeettttttttaaaallllÚÚÚÚnnnn    ÉÉÉÉAAAAllll°°°°jjjjaaaannnnddddrrrroooonnnn: “vermuthlich der bekannte Tyrann von Pherä.
Dieser lebte freilich über ein halbes Jahrhundert früher als der vorher genannte Lysimachos.
Aber in einer so wunderbaren Erzählung darf man nicht nach der Chronologie fragen.” (Lu-
cianus Icaromenippus, für den Gebrauch einer Sekunda erklärt von G.F. Eysell und C.
Weismann, Kassel 1848).

7 éééénnnnaaaaiiiirrrrooooÊÊÊÊmmmmeeeennnnoooonnnn: énair°v doden.
8 ÉÉÉÉAAAAttttttttããããllllvvvviiii: Over de in het vervolg genoemde personen is niets bekend.
9 ••••tttt°°°°rrrrvvvvyyyyiiii: “aan de andere kant”, “elders”. ttttÚÚÚÚ    ggggÊÊÊÊnnnnaaaaiiiioooonnnn: vrouw(tje).
11 tttt««««nnnn    ddddoooorrrruuuuffffoooorrrrooooÊÊÊÊnnnnttttvvvvnnnn: dorufor°v lijfwacht zijn.
12 ttttooooËËËË    ppppooooddddÒÒÒÒ!!!!: de gen. kennelijk bij e·lketo: “aan zijn voet(en)”.    !!!!kkkkÊÊÊÊffffvvvviiii: !kÊfo! ı beker, kom.

ttttØØØØnnnn    ÙÙÙÙffffrrrrÊÊÊÊnnnn: ÙfrË! voorhoofd. kkkkaaaatttthhhhlllloooohhhhmmmm°°°°nnnnoooo!!!!: kataloãv inslaan, verbrijzelen.
14 bbbbaaaa!!!!iiiilllleeee¤¤¤¤ooooiiii!!!!: ba!ile›on tÒ koningshuis, paleis. ∑∑∑∑nnnn    ıııırrrrççççnnnn : in aansluiting op §n t∞i LibÊhi ...

gignÒmena: “(vergelijkbare dingen) kon men in Libye ... zien gebeuren”.
15 §§§§ppppiiiioooorrrrkkkkooooËËËËnnnnttttaaaa!!!!: §piork°v meineed plegen. pppprrrrooooddddiiiiddddoooommmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: prod¤dvmi verraden.

§16 17 ttttåååå    ... tttt««««nnnn    bbbbaaaa!!!!iiiillll°°°°vvvvnnnn: “De    daden van (de) koningen.” ttttooooiiiiaaaaÊÊÊÊtttthhhhnnnn    ppppaaaarrrr°°°°!!!!xxxxeeee    mmmmooooiiii    ttttØØØØnnnn    ddddiiiiaaaattttrrrr¤¤¤¤bbbbhhhhnnnn:
toiaÊthn is predicatief: “verschafte mij een bezigheid (diatribÆ) die zodanig was”, i.e.
“hield mij op die manier bezig.

18 tttt««««nnnn    fifififiddddiiiivvvvtttt««««nnnn: fidivtÆ! ı gewoon burger. De - onbekende - voorbeelden die Hermippos
noemt zijn niet toevallig filosofen en rhetoren. •≈≈≈≈rrrrvvvvnnnn: impf. van ırãv.

21 ddddiiiikkkkaaaazzzzÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooonnnn: dikãzomai + dat. een proces voeren tegen. ffffiiiiããããllllhhhhnnnn: fiãlh schaal, beker.
22 ÍÍÍÍffffaaaaiiiirrrrooooÊÊÊÊmmmmeeeennnnoooonnnn: Ífair°v ongemerkt wegnemen. xxxxaaaammmmaaaaiiiittttuuuuppppeeee¤¤¤¤vvvviiii: xamaitupe›on tÒ bordeel.
23 ttttooooiiiixxxxvvvvrrrruuuuxxxxooooËËËËnnnnttttaaaa!!!!: toixvrux°v huisvredebeuk plegen.
24 ddddaaaannnneeee¤¤¤¤zzzzoooonnnnttttaaaa!!!!: dane¤zv krediet verstrekken. ééééppppaaaaiiiittttooooËËËËnnnnttttaaaa!!!!: épait°v (zijn bezit) terugeisen.
25 ppppaaaannnnttttooooddddaaaappppÆÆÆÆ: pantodapÒ! “van alle soorten”: bont, veelvormig. ≤≤≤≤    yyyy°°°°aaaa: het schouwspel.
26 kkkkaaaa‹‹‹‹    ttttaaaaËËËËttttaaaa: “ook dat”, nl. wat er met alle anderen (r. 23) aan de hand was. kkkkaaaallll««««!!!!    eeee‡‡‡‡xxxxeeeennnn: ind.

II irrealis “het zou goed zijn om...”.
27 ooooÈÈÈÈ    ttttØØØØnnnn    ttttuuuuxxxxooooËËËË!!!!aaaannnn    tttteeeerrrrppppvvvvllllÆÆÆÆnnnn: terpvlÆ ≤ vermaak, amusement. oÈ tØn tuxoË!an ter-

pvlÆn = “niet zo maar wat (tØn tuxoË!an) vermaak”, i.e. “een heel speciaal genoegen”.
28 ŒŒŒŒ    ffffiiiillllÒÒÒÒtttthhhh!!!!: abstractum pro concreto, vrijwel synoniem met Œ f¤le. ˜̃̃̃ppppoooouuuu    ggggeeee: “daar waar

...”, “in het geval waarin ...”, i.e. “omdat ...”. ¶¶¶¶rrrrggggoooonnnn    ∑∑∑∑nnnn: “het was een hele klus”.
30 oooo    mmmm°°°°nnnn: “aan de ene kant”, bereidt voor op •t°rvyi ... kay' ßteron d¢ m°ro! ktl.
1 eeeefifififillllaaaapppp¤¤¤¤nnnnaaaaiiii: efilap¤nh ≤ feestmaal.
2 §§§§nnnn    ggggeeeeiiiittttÒÒÒÒnnnnvvvvnnnn: “bij (in het huis van, vandaar gen.) de buren”. ppppeeeennnnyyyy««««nnnn: peny°v rouwen.
3 ˜̃̃̃tttteeee    mmmm°°°°nnnn: “op het moment dat”, “(telkens) wanneer”. íííínnnn    ••••≈≈≈≈rrrrvvvvnnnn: “dan zag ik”: ên geeft aan

dat het hier om een onder bepaalde omstandigheden (“wanneer ik naar het land van de Getai
keek”) steeds herhaalde situatie ging (vgl. BSKG blz. 68).

4 ppppllllaaaannnnvvvvmmmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: planãomai rondzwerven.
5 mmmmiiiikkkkrrrrÒÒÒÒnnnn: adverbiaal een beetje. §§§§ggggkkkkllll¤¤¤¤nnnnaaaa!!!!: §gkl¤nv afwenden, afdraaien. §§§§pppp‹‹‹‹    yyyyããããtttteeeerrrraaaa : “naar de

andere kant”.
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7 §§§§nnnneeeeppppoooorrrreeeeÊÊÊÊeeeettttoooo: §mporeÊomai handelsreizen maken. §§§§mmmmaaaa!!!!ttttiiiiggggooooËËËËttttoooo: ma!tigÒomai zich geselen
(hier kennelijk om zich te harden).

§17 8 ÍÍÍÍppppÚÚÚÚ    ttttÚÚÚÚnnnn    aaaaÈÈÈÈttttÚÚÚÚnnnn    ... xxxxrrrrÒÒÒÒnnnnoooonnnn: “tegelijkertijd”.
9 ÀÀÀÀrrrraaaa    !!!!ooooiiii : + inf.: “het is tijd voor jou om ...”, i.e. “je zou kunnen ...”. §§§§ppppiiiinnnnooooeeee››››nnnn: begrijpen.

ııııppppoooo››››ÒÒÒÒ!!!!    ttttiiii!!!!: “van wat voor aard”. ıııı    kkkkuuuukkkkeeee≈≈≈≈nnnn: “soep”, de roerdrank van Herakleitos.
10 ÀÀÀÀ!!!!ppppeeeerrrr    êêêênnnn: Blijkens ên volgt hier een hypothetisch voorbeeld: “zoals (eventueel)...”.

ppppaaaarrrraaaa!!!!tttthhhh!!!!ããããmmmmeeeennnnoooo!!!! par¤!thmi opstellen. xxxxoooorrrreeeeuuuuttttãããã!!!!: xoreutÆ! ı danser.
11 mmmmççççlllllllloooonnnn    dddd°°°°: “of liever...”. tttt««««nnnn    ééééiiiiddddÒÒÒÒnnnnttttvvvvnnnn: êidv zingen.
12 ttttØØØØnnnn    !!!!uuuunnnnvvvviiiidddd¤¤¤¤aaaannnn: !unvid¤a samenzang. ééééffff°°°°nnnnttttaaaa: éf¤hmi (iets) laten schieten, laten voor wat

het is. ffffiiiilllloooottttiiiimmmmoooouuuummmm°°°°nnnnoooouuuu    dddd¢¢¢¢    ••••kkkkãããã!!!!ttttoooouuuu: gen. abs., beschrijft de omstandigheden van de kakofonie
van ‘eigen’ liederen “waarbij ieder om het hardst zou zingen” (filotim°omai wedijveren).

13 ttttÚÚÚÚ    ‡‡‡‡ddddiiiioooonnnn: sc. m°lo! “zijn eigen lied”. ppppeeeerrrraaaa¤¤¤¤nnnnoooonnnnttttoooo!!!!: pera¤nv volhouden, afmaken.
ÍÍÍÍppppeeeerrrrbbbbããããlllllllleeee!!!!yyyyaaaaiiii: Íperbãllomai overtreffen. De inf. hangt af van proyumoÊmeno!.

14 pppprrrrooooyyyyuuuummmmoooouuuummmm°°°°nnnnoooouuuu: proyum°omai zijn best doen om. îîîîrrrraaaa    §§§§nnnnyyyyuuuummmm∞∞∞∞iiii: In plaats van een hoofdzin bij
e‡ ti! ... pro!tãjeien, breekt Menippos af en stelt hij een directe vraag: “begrijp je inmiddels
(îra), realiseer je je ..."

17 kkkkaaaa‹‹‹‹    mmmmÆÆÆÆnnnn: “en heus is het zo dat...” (ook al kun je je dat wellicht moeilijk voorstellen).
18 §§§§kkkk    ttttooooiiiiaaaaÊÊÊÊtttthhhh!!!!    éééénnnnaaaarrrrmmmmoooo!!!!tttt¤¤¤¤aaaa!!!!: “uit een dergelijke ordeloosheid.” !!!!uuuunnnntttt°°°°ttttaaaakkkkttttaaaaiiii: !untãttv

samenstellen.
19 ééééppppvvvviiiiddddãããã: épvidÒ! vals, de toon niet treffend. ffffyyyyeeeeggggggggoooommmm°°°°nnnnvvvvnnnn: fy°ggomai geluid maken. ttttåååå

!!!!xxxxÆÆÆÆmmmmaaaattttaaaa: “danspassen”, “bewegingen” De acc. is een acc. respectus bij énomo¤vn (ˆntvn)
“waarbij ze ongelijk zijn”.

20 §§§§ppppiiiinnnnooooooooÊÊÊÊnnnnttttvvvvnnnn: §pino°v in de zin hebben. êêêêxxxxrrrriiii    êêêênnnn: + coni. totdat.
21 ıııı    xxxxoooorrrrhhhhggggÒÒÒÒ!!!!: regisseur, koorleider. ééééppppeeeellllãããã!!!!hhhhiiii: épelaÊnv wegjagen. ooooÈÈÈÈkkkk°°°°ttttiiii    ddddeeee››››!!!!yyyyaaaaiiii    llll°°°°ggggvvvvnnnn:

“met de mededeling (l°gvn) dat ze niet meer nodig zijn (de›!yai: dat er geen behoefte meer
aan hen is”).

22 ttttooooÈÈÈÈnnnntttteeeeËËËËyyyyeeeennnn: “vanaf dat moment”. ˜̃̃̃mmmmooooiiiiooooiiii    ppppããããnnnntttteeee!!!!: nominaal predicaat: “zijn ze allemaal
gelijk”.

23 !!!!uuuummmmmmmmiiiigggg∞∞∞∞: !ummigÆ! gemengd, chaotisch. ééééppppããããiiiiddddoooonnnntttteeee!!!!: épãidv vals zingen. §§§§nnnn    aaaaÈÈÈÈtttt««««iiii    ggggeeee    ...
tttt««««iiii    yyyyeeeeããããttttrrrrvvvviiii: “maar in dat ... theater zelf.” ppppoooolllluuuueeee¤¤¤¤ddddeeeeiiii: polue¤dh! veelvormig.

24 ddddhhhhppppooooÊÊÊÊyyyyeeeennnn: “uiteraard” (“dat kun je je wellicht voorstellen”).

§18 26 §§§§pppp''''    §§§§kkkkeeee¤¤¤¤nnnnooooiiii!!!!: de bep. bij gelçn: “ten koste van...”. §ke¤noi! wijst vooruit naar to›! per‹ g∞!
˜rvn §r¤zou!i. §§§§ppppÆÆÆÆiiiieeeeiiii    mmmmooooiiii: ¶pe!ti moi + inf. “het komt bij mij op te ... “, “ik moet ...”.  ppppeeeerrrr‹‹‹‹    ...
˜̃̃̃rrrrvvvvnnnn: ˜ro! tÒ grens. §§§§rrrr¤¤¤¤zzzzoooouuuu!!!!iiii: §r¤zv twisten, ruzie maken.

27 ttttoooo››››!!!!    mmmm°°°°ggggaaaa    ffffrrrroooonnnnooooËËËË!!!!iiiinnnn: m°ga frone›n (“groot denken”) §p¤ tini trots zijn op...
ttttÚÚÚÚ    %%%%iiiikkkkuuuu≈≈≈≈nnnniiiioooonnnn    ppppeeeedddd¤¤¤¤oooonnnn: “de vlakte van Sikyon”, vruchtbare landstreek in Attika.

1 µµµµ    ... ¶¶¶¶xxxxeeeeiiiinnnn: parallel met (§p‹ t«i ... gevrge›n): “of (trots erop te zijn) te hebben ...
MMMMaaaarrrraaaayyyy««««nnnnoooo!!!!: bakent het grotere gebied af waarbinnen men land kan bezitten: “in/bij Mara-
thon” ttttåååå    ppppeeeerrrr‹‹‹‹    ttttØØØØnnnn    OOOOfifififinnnnÒÒÒÒhhhhnnnn    µµµµ    ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞!!!!iiii: “van het gebied rond Oinoe (plaats in Attika) of in
ÉAxarna¤ (locativus, voor de plaats Acharnai vgl. Aristophanes Acharnenses, “Boeren uit
Acharnai”) ....”

2 ppppllll°°°°yyyyrrrraaaa: pl°yron tÒ oppervlaktemaat van 10.000 square feet (LSJ), dus ongeveer 10.000 x
30 x 30 cm2 oftewel 900 m2  = 0,9 ha. kkkk°°°°kkkktttthhhh!!!!yyyyaaaaiiii: inf. perf. van ktãomai in bezit krijgen.
tttt∞∞∞∞!!!!    ... ÑÑÑÑEEEEllllllllããããddddoooo!!!! ˜̃̃̃llllhhhh!!!!: “Griekenland in zijn geheel”, de gen. in een gen. abs. (oÎ!h!). …………!!!!
ttttÒÒÒÒtttteeee    mmmmooooiiii    êêêênnnnvvvvyyyyeeeennnn    §§§§ffffaaaa¤¤¤¤nnnneeeettttoooo: tussenzin binnen de gen. abs.: “zoals het mij toen van bovenaf
toescheen”.

3 ddddaaaakkkkttttÊÊÊÊllllvvvvnnnn ... tttteeeettttttttããããrrrrvvvvnnnn: predicaatsnomen bij oÎ!h!. De dãktulo! vinger fungeert ook als
lengte- en opperlaktemaat: hier dus “Vier vingers in het vierkant”. kkkkaaaattttåååå    llllÒÒÒÒggggoooonnnn: “naar ver-
houding” (sc. tot de geringe omvang van Griekenland als geheel).
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4 ppppoooolllllllloooo!!!!tttthhhhmmmmÒÒÒÒrrrriiiioooonnnn: pollo!thmÒrio! een aantal malen kleiner (tÚ mÒrion deeltje). Na een
plaatsnaam als subject staat het predicaatsadjectief doorgaans in het neutrum (K-G I 58-9).
Dit verschijnsel heb je ook wanneer het subject een algemeen begrip uitdrukt, zo Hdt. 3.82 ≤
mounarx¤h krãti!ton, “heerscappij van een man is het beste” (BSKG 20). §§§§nnnneeeennnnÒÒÒÒoooouuuunnnn: §nno°v
zich realiseren. §§§§ffff''''    ııııppppÒÒÒÒ!!!!vvvviiii : De bepaling is syntactisch verbonden met m°ga frone›n (“trots
zijn op”) maar fungeert blijkens het indirecte vraagwoord ıpÒ!vi (“hoeveel”) tevens als
subject bij katele¤peto. In het Nederlands moet je van “hoeveel” dus eerst een subject
maken: “hoeveel er over was om trots op te zijn”.

5 ttttoooo››››!!!!    pppplllloooouuuu!!!!¤¤¤¤ooooiiii!!!!: ploÊ!io! rijk. De dat. als complement bij katele¤peto. !!!!xxxxeeeeddddÒÒÒÒnnnn: naast bijna
(“iets minder dan”) ook ongeveer (“iets meer of minder dan”).

6 ıııı    ppppoooolllluuuupppplllleeeeyyyyrrrrÒÒÒÒttttaaaattttoooo!!!! : “degene die de meeste pl°yra bezit”. mmmm¤¤¤¤aaaannnn    tttt««««nnnn ...    ééééttttÒÒÒÒmmmmvvvvnnnn: het
‘atoom’ van Demokritos en Epikouros is vrouwelijk, want = ≤ êtomo! fÊ!i! (“het ondeel-
bare lichaampje”).

7 ééééppppoooobbbbllll°°°°ccccaaaa!!!!    dddd°°°°: épobl°pv de blik afwenden.
8 eeee‰‰‰‰ttttaaaa: “vervolgens”. ttttØØØØnnnn    KKKKuuuunnnnoooo!!!!oooouuuurrrr¤¤¤¤aaaannnn    gggg∞∞∞∞nnnn: “de landstreek Kynosouria”, de bloedige strijd

daarom tussen Spartanen en Argivers beschreven bij Hdt. 1.82. éééénnnneeeemmmmnnnnÆÆÆÆ!!!!yyyyhhhhnnnn: aor bij
énamimnÆ!komai zich herinneren. ppppeeeerrrr‹‹‹‹    ˜̃̃̃!!!!oooouuuu    xxxxvvvvrrrr¤¤¤¤oooouuuu: “over wat voor klein stukje land”.

9 kkkkaaaatttt''''    ooooÈÈÈÈdddd°°°°nnnn:    “in geen enkel opzicht”. ffffããããkkkkoooouuuu: fãko! ı linze. ppppllllaaaattttuuuutttt°°°°rrrroooouuuu: platÊ! breed.
10 eeee‡‡‡‡    ttttiiiinnnnaaaa    ‡‡‡‡ddddooooiiiimmmmiiii: De opt. correspondeert met een coni. generalis + ên in niet-verleden context:

“als ik iemand zag die ...”.
11 ddddaaaakkkkttttuuuullll¤¤¤¤oooouuuu!!!!: daktÊlio! ı ringetje.
12 ffffiiiiããããllllaaaa!!!!: fiãlh schaaltje. íííínnnn    §§§§gggg°°°°llllvvvvnnnn: ên weer als marker voor de iteratieve handeling: “dan

lachtte ik (steeds)”. (Vgl. ad §16, r. 3.) ttttÚÚÚÚ ... PPPPããããggggggggaaaaiiiioooonnnn: Het Pangaion-gebergte (in Mace-
donië), waar veel goud gewonnen werd.

13 aaaaÈÈÈÈttttoooo››››!!!!    mmmmeeeettttããããllllllllooooiiii!!!!: “met zijn metalen en al”. kkkkeeeeggggxxxxrrrriiiiaaaa››››oooonnnn: kegxria›o! zo groot als een
graankorrel.

§19 14 tttt∞∞∞∞!!!!    ppppaaaarrrraaaaddddÒÒÒÒjjjjoooouuuu    yyyy°°°°aaaa!!!!: De gen. geeft de reden aan om makãrie te roepen. parãdojo! (van
twee uitgangen) onverwacht, ongewoon. aaaaflflflfl    dddd¢¢¢¢    ddddØØØØ    ppppÒÒÒÒlllleeeeiiii!!!!: dÆ geeft aan dat de vraag naar de
omvang van steden en mensen een voor de hand liggende is.

15 pppphhhhllll¤¤¤¤kkkkooooiiii: phl¤ko! hoe groot?.
16 mmmmuuuurrrrmmmmÆÆÆÆkkkkvvvvnnnn; murmÆj ı mier. ttttooooÁÁÁÁ!!!!    mmmm¢¢¢¢nnnn    eeeefifififilllloooouuuummmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: “warbij sommigen ...”. efil°omai zich ver-

dringen, zich samenpakken.
17 ttttooooËËËË    ffffvvvvlllleeeeooooËËËË: fvleÒ! mierenhoop.
18 §§§§ppppaaaannnniiiiÒÒÒÒnnnnttttaaaa!!!!: §pãneimi terugkeren.
19 ıııı    mmmm°°°°nnnn    ttttiiii!!!!: één (ı m°n) niet nader te bepalen (ti!) mier, ééntje”. ttttØØØØnnnn    kkkkÒÒÒÒpppprrrroooonnnn: kÒpro! mest.
20 llll°°°°ppppoooo!!!!    tÒ schil. ppppuuuurrrrooooËËËË: purÒ! graan. ≤≤≤≤mmmm¤¤¤¤ttttoooommmmoooonnnn tÒ is het door midden gesneden deel: puroË

≤m¤tomon is dus een halve graankorrel. yyyyeeee››››: y°v rennen.
21 kkkkaaaattttåååå    llllÒÒÒÒggggoooonnnn    ttttooooËËËË    mmmmuuuurrrrmmmmÆÆÆÆkkkkvvvvnnnn    bbbb¤¤¤¤oooouuuu: “in verhouding tot het leven van de mieren”, i.e. “in

zoverre als dit bij het mierenleven past.” kkkkaaaa‹‹‹‹    oooofifififikkkkooooddddÒÒÒÒmmmmoooouuuu!!!!    ttttiiiinnnnaaaa!!!!: sc. e‰nai. ofikodÒmo! huizen-
bouwer.

22 ppppllllÆÆÆÆnnnn: leidt een voorbehous in: “behalve, ...”, “maar ...”.
23 ttttaaaa››››!!!!    mmmmuuuurrrrmmmmhhhhkkkk¤¤¤¤aaaaiiii!!!!: sc. pÒle!in: “de mierensteden”. §§§§≈≈≈≈iiiikkkkeeee!!!!aaaannnn: ind. II (pqpf.) bij ¶oika.
24 ttttÚÚÚÚ    ppppaaaarrrrããããddddeeeeiiiiggggmmmmaaaa: “het voorbeeld, het object van vergelijking”.
26 ttttooooÁÁÁÁ!!!!    MMMMuuuurrrrmmmmiiiiddddÒÒÒÒnnnnaaaa!!!!: “de Myrmidonen”, het voetvolk van Achilles. De mythe dat zij uit

mieren ontstaan zijn, is vermoedelijk uit een etymologisch spelletje afgeleid.
27 ggggeeeeggggoooonnnnÒÒÒÒttttaaaa!!!!: ptc. in aansluiting op eÍrÆ!ei!: “je zult vinden dat ze ... geworden zijn”.
1 ••••≈≈≈≈rrrraaaattttoooo: ind. II perf. van ırãv.
2 ddddiiiiaaaa!!!!eeee¤¤¤¤!!!!aaaa!!!!    §§§§mmmmaaaauuuuttttÒÒÒÒnnnn: dia!e¤v heen en weer schudden. Actief + §mautÒn, niet *dia!e¤omai

want ‘schudden’ doe je normaliter niet met jezelf (dus zou men het medium passief inter-
preteren). éééénnnneeeeppppttttÒÒÒÒmmmmhhhhnnnn: énap°tomai opvliegen.
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3 dddd≈≈≈≈mmmmaaaatttt'''' ktl.: “naar het huis van de aegisdragende Zeus, naar de andere goden”; in Il. 1.222
van Athene na haar interventie in het conflict van Achilles en Agamemnon.

§20 4 éééénnnneeeellllhhhhllllÊÊÊÊyyyyeeeeiiiinnnn: ind. II perf bij én°rxomai.
5 pppprrrrooooÛÛÛÛeeeemmmm°°°°nnnnhhhh: pro¤emai    (een geluid) ten beste geven, laten horen. ooooÏÏÏÏttttvvvv!!!!    ˆ̂̂̂nnnnaaaaiiiioooo: Ùn¤namai voor-

deel ondervinden. De wens oÏtv! ˆnaio is idiomatisch voor “ik wens je het allerbeste”. ddddiiiiaaaa----
kkkkÒÒÒÒnnnnhhhh!!!!aaaaiiii: imp. aor. med. (géén inf. aor act.: diakon   ∞  !ai) van diakon°oma¤ tini ti iemand een
dienst bewijzen. Blijkens prÚ! tÚn D¤a gaat het hier om het overbrengen van een bericht.

7 llll°°°°ggggooooiiii!!!!    êêêênnnn: De opt. potentialis met ên is idiomatisch in beleefde aansporingen: “spreekt u
maar”. bbbbaaaarrrrÁÁÁÁ    ggggåååårrrr    ooooÈÈÈÈdddd°°°°nnnn: “dat is helemaal niet zwaar/moeilijk”, m.a.w. “dat is geen
probleem”, maar barÊ is natuurlijk ook als fysiek ‘zwaar’ op te vatten. ≥≥≥≥nnnn    mmmmÆÆÆÆ: “als maar
niet..., tenzij...”.

9 pppprrrreeee!!!!bbbbeeee¤¤¤¤aaaannnn: pre!be¤a ≤ boodschap. dddd°°°°hhhh!!!!iiiinnnn: d°h!i! ≤ vraag. éééépppp°°°°nnnneeeeggggkkkkeeee: imp. aor. (≥negkon)
bij épof°rv (een bericht) afleveren, overbrengen.

10 ééééppppeeee¤¤¤¤rrrrhhhhkkkkaaaa: perf. bij épagoreÊv + ptc. het moe worden om...; épe¤rhka is dus “ik ben het
zat om...” (+ptc.). [épagoreÊv + inf. verbieden te ...]

11 oooo‰‰‰‰!!!!    ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    ßßßßtttteeeerrrrÒÒÒÒnnnn    §§§§!!!!ttttiiiinnnn    ¶¶¶¶rrrrggggoooonnnn    ≥≥≥≥: “die geen ander werk hebben dan...”
12 ppppoooolllluuuupppprrrraaaaggggmmmmoooonnnneeee››››nnnn: zich met andermans zaken bemoeien. Hier: témã “mijn zaken”. De vol-

gende indirecte vragen geven voorbeelden van témã waarmee zich de filosofen bemoeien.
pppphhhhllll¤¤¤¤kkkkhhhh: vgl. §19, r. 15.

13 ddddiiiixxxxÒÒÒÒttttoooommmmoooo!!!!: “in tweeën gesneden (t°mnv)", i.e. halfrond. éééémmmmffff¤¤¤¤kkkkuuuurrrrttttoooo!!!!: “aan beide zijden
hol”, i.e. sikkelvormig. kkkkaaaattttooooiiiikkkkeeee››››!!!!yyyyaaaaiiii: katoik°v bewonen.

14 kkkkaaaattttÒÒÒÒppppttttrrrroooouuuu: kãtoptron tÒ spiegel. dddd¤¤¤¤kkkkhhhhnnnn: + gen. “op de wijze van...”. §§§§ppppiiiikkkkrrrr°°°°mmmmaaaa!!!!yyyyaaaaiiii: inf.
aor. op -yh (§pekremã!yhn) bij §pikremãnnumi ophangen. ˜̃̃̃ttttiiii    íííínnnn    ßßßßkkkkaaaa!!!!ttttoooo!!!!    §§§§ppppiiiinnnnÒÒÒÒhhhh!!!!hhhhiiii : “al wat
een ieder bedenkt”.

15 ttttooooËËËËttttoooo: verwijst naar ˜ ti ín ßka!to! §pinoÆ!hi. pppprrrroooo!!!!ããããppppttttoooouuuu!!!!iiii: pro!ãptv tin¤ ti iemand
iets aanwrijven. ttttåååå    tttteeeelllleeeeuuuuttttaaaa››››aaaa    dddd°°°°: “en wat het allerlaatste (= het ergste) is: ... “.

16 kkkkllllooooppppiiiimmmmaaaa››››oooonnnn: klopima›o! door diefstal verkregen. nnnnÒÒÒÒyyyyoooonnnn: “onecht” (als bij een ‘onecht’ kind).
ffffaaaa!!!!¤¤¤¤nnnn    mmmmooooiiii: “ik” is topic van de paragraaf, moi verwijst naar deze topic en fungeert als dat.
‘van de betrokken persoon’, in dit geval omdat de maan geraakt wordt door de uitspraken die
haar betreffen. In het Nederlands zeg je iets als “ze beweren dat m’n licht gestolen is...”. De
opvatting was denkelijk al oud, wordt in ieder geval al aan Thales toegeschreven. (Dat zegt
niet zoveel, ‘oude’ opvattingen worden vaak aan de ‘eerste’ deskundige toegeschreven.)
êêêênnnnvvvvyyyyeeeennnn    ∏∏∏∏kkkkoooonnnn: “van boven afkomstig (zijnde)” (¥kv).

18 !!!!uuuuggggkkkkrrrrooooËËËË!!!!aaaaiiii: !ugkroÊv ‘samenslaan’, i.e. in conflict brengen. !!!!ttttaaaa!!!!iiiiãããã!!!!aaaaiiii: !ta!iãzv in een
toestand van !tã!i! (tweedracht) brengen. [Elders ook intransitief: in een toestand van
tweedracht verkeren.] pppprrrrooooaaaaiiiirrrrooooÊÊÊÊmmmmeeeennnnooooiiii: “met graagte” (proair°omai iets (ver)kiezen).

20 mmmmÊÊÊÊddddrrrroooonnnn: mÊdro! ı aambeeld (van steen of metaal). ddddiiiiããããppppuuuurrrroooonnnn: diãpuro! roodgloeiend. Vol-
gens de testimonia was het Anaxagoras die beweerde dat de zon een gloeiend stuk metaal
was; en zou Euripides de term overgenomen hebben in een van zijn tragedies. Dat is onge-
twijfeld de Sisyphos geweest. In een fragment daaruit, overgeleverd op naam van de sofist
Kritias (fr. 25) is sprake van de lamprÚ! é!t°ro! ... mÊdro!, “het fonkelende aambeeld van
de zon.”

§21 21 kkkkaaaa¤¤¤¤ttttooooiiii: “en daar komt bij, let wel:...”. ppppÒÒÒÒ!!!!aaaa: “hoeveel”. MacLeod interpuncteert de zin als
vraag, het is wellicht beter deze als rhetorische vraag/uitroep op te vatten. !!!!uuuunnnneeeepppp¤¤¤¤!!!!ttttaaaammmmaaaa¤¤¤¤    tini
ti iets van iemand weten. tttt««««nnnn    nnnnÊÊÊÊkkkkttttvvvvnnnn: tijdsbepaling: ‘s nachts.

22 kkkkaaaattttããããppppttttuuuu!!!!ttttaaaa: katãptu!to! om van te spuwen, verachtelijk. !!!!kkkkuuuuyyyyrrrrvvvvppppoooo¤¤¤¤: !kuyrvpÒ! ern-
stig kijkend. éééénnnnddddrrrr≈≈≈≈ddddeeeeiiii!!!!: éndr≈dh! mannelijk, flink.

23 ééééppppoooobbbblllleeeeppppÒÒÒÒmmmmeeeennnnooooiiii: épobl°pv bewonderend bekijken.
25 ééééppppooookkkkaaaallllÊÊÊÊccccaaaaiiii; épokalÊptv onthullen. ddddiiiiaaaaffffvvvvtttt¤¤¤¤!!!!aaaaiiii: diafvt¤zv aan het licht brengen.
26 ttttÚÚÚÚnnnn    §§§§pppp‹‹‹‹    tttt∞∞∞∞!!!!    kkkkllll¤¤¤¤nnnnhhhh!!!!    ••••kkkkãããã!!!!ttttoooouuuu    bbbb¤¤¤¤oooonnnn: kl¤nh ≤ bed. De frase betekent dus: “ieders sexleven.”
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27 nnnnuuuukkkktttteeeerrrriiiinnnn≈≈≈≈ttttaaaattttoooonnnn: nukterinÒ! nachtelijk; de sup. hier: “in het holst van de nacht gebeurend”
(omdat het het daglicht niet kan velen).

28 eeeeÈÈÈÈyyyyÊÊÊÊ!!!! adv. meteen. §§§§ppppiiii!!!!ppppaaaa!!!!aaaammmm°°°°nnnnhhhh: §pi!pãv iets ergens overheentrekken.
29 bbbbããããyyyyeeeeiiii    pppp≈≈≈≈ggggvvvvnnnniiii: de lange (“tot in de diepte reikende”) baard (p≈gvn) was een teken van de

wijsheid en waardigheid van de filosofen. In overdrachtelijke zin reikt ook hun éretÆ diep.
§§§§nnnnaaaassssxxxxhhhhmmmmoooonnnnooooËËËËnnnnttttaaaa!!!!: §na!xhmon°v zich misdragen.

30 éééénnnniiiiçççç!!!!iiiinnnn: én¤hmi + ptc. ophouden te... ddddiiiiaaaa!!!!ppppaaaarrrrããããttttttttoooonnnntttteeee!!!!: dia!parãttv in stukken
scheuren.

1 mmmmeeeettttooooiiiikkkk∞∞∞∞!!!!aaaaiiii: metoik°v migreren. ····nnnn'''' ... íííínnnn ... ddddiiii°°°°ffffuuuuggggoooonnnn: de constructie van een ind. II met ên
in een finale bijzin is zeldzaam (K-G II 389 Anm. 7); en laat zich verklaren doordat deze se-
mantisch dichtbij de ind. II irrealis (en de potentialis van het verleden) zit: “om hun ... tong
te ontvluchten”, i.e. “dan had ik hun ... tong kunnen ontvluchten”. Ongetijfeld is het ken-
merkend dat de doorgewinterde Atticist Lucianus zoiets wel gebruikt, en dat de recentere
handschriften de constructie corrigeren en ên weglaten. ppppeeeerrrr¤¤¤¤eeeerrrrggggoooonnnn: per¤ergo! “over-actief”,
bemoeizuchtig (vgl. poluprãgmvn).

3 mmmm°°°°mmmmnnnnhhhh!!!!oooo: imp. perf. med. van mimnÆ!komai. pppprrrroooo!!!!yyyyeeee››››nnnnaaaaiiii: pro!t¤yhmi (iets) toevoegen.
4 ˜̃̃̃ttttiiii    mmmmØØØØ    ddddÊÊÊÊnnnnaaaattttoooonnnn    §§§§!!!!tttt¤¤¤¤    mmmmooooiiii: “dat het mij niet mogelijk is (zal zijn) ...”; mÆ omdat dit nog een hy-

pothetische situatie betreft. kkkkaaaattttåååå    xxxx≈≈≈≈rrrraaaannnn: “in het land” (vgl. de metafoor metoik∞!ai, r. 1),
“op mijn plaats”.

5 §§§§ppppiiiittttrrrr¤¤¤¤cccchhhhiiii: §pitr¤bv op zijn donder geven, kapot maken. §§§§ppppiiii!!!!ttttoooommmm¤¤¤¤!!!!hhhhiiii: §pi!tom¤zv muilkor-
ven, mondood maken.

6 kkkkaaaattttaaaa!!!!kkkkããããcccchhhhiiii: kata!kãptv platleggen. kkkkaaaattttaaaaffffllll°°°°jjjjhhhhiiii: katafl°gv platbranden. ttttåååå!!!!    §§§§nnnn    ttttoooo››››!!!!
ppppeeeerrrriiiippppããããttttooooiiii!!!!    ddddiiiiaaaattttrrrriiiibbbbãããã!!!!: blijkens het meervoud peripãtoi! een algemene term voor: “die
activiteiten die bij het rondlopen plaatsvinden” (i.e. filosofische gesprekken), maar ook
natuurlijk een verwijzing naar de Aristotelische Peripatos.

7 eeeefifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhhnnnn    ééééggggããããggggooooiiiimmmmiiii: efirÆnhn êgv de vrede bewaren, zijn gemak houden. ˜̃̃̃!!!!hhhhmmmm°°°°rrrraaaaiiii: dagelijks
(“zovele dagen als er zijn”).

§22 9 êêêênnnnaaaannnntttteeee!!!!: énãnth! heuvelop gelegen, tÚ ênante!: “de hoogte”. ttttØØØØnnnn    §§§§pppp‹‹‹‹    ttttooooËËËË    ooooÈÈÈÈrrrrããããnnnnoooouuuu: sc.
tØn ıdÒn.

11 ¶¶¶¶nnnnyyyyaaaa    ktl.: “Waar van runderen noch mannen de activiteiten te zien waren”. Het vers komt
uit Od. 10.98.          

12 mmmmeeeetttt''''    ÙÙÙÙllll¤¤¤¤ggggoooonnnn: “na een tijdje”. kkkkaaaayyyyeeeevvvvrrrrççççttttoooo: cf. §19, r. 1 (blz. 302). éééépppp°°°°kkkkrrrruuuuppppttttoooonnnn: épokrÊptv
niet alleen voor wat men (doelbewust) verbergt, maar ook voor wat men door achterlating uit
het oog verliest, zo épokrÊptein g∞n van zeelieden die uitvaren (Pl. Prt. 338A); deze
zeevaardersterminologie hier op Menippos’ ruimtevaart overgedragen.

14 llllaaaabbbb≈≈≈≈nnnn    ... §§§§nnnn    ddddeeeejjjjiiiiççççiiii: “aan de rechterhand houdend”.
15 ttttrrrriiiittttaaaa››››oooo!!!!: “op de derde dag”, “na twee dagen”. §§§§ppppllllhhhh!!!!¤¤¤¤aaaa!!!!aaaa: plh!iãzv in de buurtkomen van

..., + dat. …………!!!!    eeee‰‰‰‰xxxxoooonnnn: “zoals ik (eraan toe) was”, “zonder meer”.
16 ddddiiiiaaaallllaaaayyyyeeee››››nnnn: dialanyãnv onopgemerkt blijven. êêêê tttt eeee  + ptc. aangezien. §§§§jjjj    ≤≤≤≤mmmmiiii!!!!eeee¤¤¤¤aaaa!!!!: (sc.

mo¤ra!) “voor de helft”. Menippos had zich de rechtervleugel van een adelaar aangemeten.
17 !!!!uuuunnnnÆÆÆÆyyyyhhhh: !unÆyh! + dat. vertrouwd met.
18 kkkkaaaattttaaaaffffvvvvrrrrãããã!!!!oooouuuu!!!!iiii: katafvrãv (een dief [f≈r]) betrappen.
19 ppppeeeerrrriiiikkkkeeee¤¤¤¤mmmmeeeennnnoooonnnn: per¤keimai + acc. (iets) omhebben, aanhebben. êêêêrrrriiii!!!!ttttoooonnnn    ggggooooËËËËnnnn    kkkkrrrr¤¤¤¤nnnnaaaa!!!!: “van

oordeel (kr¤nv) dat het het beste was om...”, subject daarbij tÚ mØ parakinduneÊein.
20 ppppaaaarrrraaaakkkkiiiinnnndddduuuunnnneeeeÊÊÊÊeeeeiiiinnnn: een (onnodig) risico aangaan, daarbij mÆ omdat het een situatie is die ver-

meden moet worden. ¶¶¶¶kkkkooooppppttttoooonnnn: kÒptv is ook het idiomatische woord voor “op de deur klop-
pen”.

21 ééééppppÆÆÆÆiiiieeeeiiii: ind. II van êpeimi (épi°nai).
22 eeeefifififi!!!!eeeekkkkllllÆÆÆÆyyyyhhhhnnnn: ar. op -yh van efi!kal°v naarbinnen roepen. ddddeeeeddddiiii≈≈≈≈!!!!: ptc. bij d°dia: “heel bang”.
23 ëëëëmmmmaaaa: bij !ugkayhm°nou!: “bijeen”. ééééffffrrrrÒÒÒÒnnnnttttiiiiddddaaaa!!!!: êfronti! onbezorgd, onbekommerd.
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24 ≤≤≤≤!!!!uuuuxxxx∞∞∞∞iiii: “stilletjes” (i.e. zonder dat ze dat met zoveel woorden zeiden). ttttÚÚÚÚ    ppppaaaarrrrããããddddoooojjjjÒÒÒÒnnnn    mmmmoooouuuu
tttt∞∞∞∞!!!!    §§§§ppppiiiiddddhhhhmmmm¤¤¤¤aaaa!!!!: voor parãdojo!, vgl. §19, r. 14. Hier: “de ongewone aard van mijn ver-
schijning” (§pidhm¤a het in het land zijn.)

14 kkkkaaaa‹‹‹‹    ˜̃̃̃!!!!oooonnnn    ooooÈÈÈÈdddd°°°°ppppvvvv: geeft een additieve reden waarom de goden niet éfrÒntide! waren: “in
zoverre als ze eigenlijk nog niet verwachtten dat ...”. Kennelijk is bedoeld dat ze nu bang
worden dat die massale toevloed wel gaat plaatsvinden.

25 pppprrrroooo!!!!eeeeddddÒÒÒÒkkkkvvvvnnnn: pro!dokãv verwachten.
26 §§§§pppptttteeeerrrrvvvvmmmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: pterÒomai zich van vleugels voorzien.

§23 26 ddddrrrriiiimmmmÊÊÊÊ: adv. scherp. ‘Scherp’ kijken kan zijn ‘boos’ (Ar. Ra. 562, h.l.) of ‘oplettend (Pl. R.
519A2)

27 ttttiiiittttaaaannnn««««ddddeeee!!!!: schol. kataplhtikÚn ka‹ foberÒn, épÚ t«n Titãnvn. (“verbijsterend en
angstaanjagend, naar de Titanen”).

28 tttt¤¤¤¤!!!!    ppppooooyyyyeeeennnn    eeeefifififi!!!!    éééénnnnddddrrrr««««nnnn,,,,    ppppÒÒÒÒyyyyiiii    ttttooooiiii    ppppÒÒÒÒlllliiii!!!!    ±±±±dddd¢¢¢¢    ttttooookkkk∞∞∞∞eeee!!!!: “Wie ben je, en waar kom je vandaan,
waar heb jij stad en ouders?” Standaardvraag aan vreemdelingen in de Od., o.a. 1.170.

1 mmmmiiiikkkkrrrrooooËËËË: “Het scheelde weinig of ...”, “bijna”. §§§§jjjj°°°°yyyyaaaannnnoooonnnn: dood blijven, het bewustzijn verlie-
zen. §kynÆi!kv is de mot juste voor het onmachtig worden door sterke emoties: in Od.
18.100 wordt van de vrijers gezegd dat zij bij het zien van de knokpartij van Odysseus en
Iros g°lvi ¶kyanon: “het bestierven van het lachen”.

2 eeeeflflflfl!!!!ttttÆÆÆÆkkkkeeeeiiiinnnn: ind. II bij ß!thka. ééééxxxxaaaannnnÆÆÆÆ!!!!: “zonder de mond te openen”, sprakeloos. §§§§mmmmbbbbeeeebbbbrrrroooonnnntttthhhh----
mmmm°°°°nnnnoooo!!!!: §mbront°omai door de bliksem getroffen worden. §mbrÒnthto! is geen compliment
in de komedie (Ar. Ecc. 793).

3 éééénnnnaaaallllaaaabbbb≈≈≈≈nnnn: énalambãnv herpakken, hervinden. ddddiiiihhhhggggooooÊÊÊÊmmmmhhhhnnnn: dihg°omai vertellen (vgl. de
term diÆgh!i! in redevoeringen.)

4 ttttåååå    mmmmeeeetttt°°°°vvvvrrrraaaa: “dat wat boven de aarde is”. §jhËron tå met°vra is wat Sokrates in Nu. 228
naar eigen zeggen in zijn mandje aan het plafond heeft gedaan. In Pl. Ap. 23D5 neemt hij
expliciet stelling tegen Aristophanes’ verwrongen weergave van zijn activiteiten.

5 ttttéééénnnnaaaannnntttt¤¤¤¤aaaa    lllleeeeggggÒÒÒÒnnnnttttvvvvnnnn: “het tegengestelde beweren”; het ptc. in aansluiting op ékoÊ!aimi.
6 ééééppppaaaaggggoooorrrreeeeÊÊÊÊ!!!!aaaaiiiimmmmiiii: épagoreÊv iets moe worden, vgl. §20 r. 7. ddddiiiiaaaa!!!!pppp≈≈≈≈mmmmeeeennnnoooo!!!!: dia!pãv ver-

scheuren,  uiteen rukken. •jjjj∞∞∞∞!!!!: “op de rij af”.
7 mmmm°°°°xxxxrrrriiii    pppprrrrÒÒÒÒ!!!!: + acc. tot ... aan toe.
8 §§§§pppp‹‹‹‹    ppppçççç!!!!iiii: “Bij/bovenop dat alles”. §§§§ppppeeee!!!!ttttaaaallllmmmm°°°°nnnnaaaa: §pi!t°llv een bericht sturen, meegeven.
9 mmmmeeeeiiiiddddãããã!!!!aaaa!!!!: meidiãv glimlachen. §§§§ppppaaaannnneeee¤¤¤¤!!!!: §pan¤hmi ontspannen. De constructie met de gen. is

postklassiek: Oribasius 6.38 (Nadenken) Ùrg∞! ékrãtou §pan¤h!i “doet een mens ontspan-
nen uit onversneden woede”. Hier is de gen. wellicht als een soort partitivus na mikrÒn te be-
grijpen. ttttÒÒÒÒ    íííínnnn    llll°°°°ggggooooiiii!!!!: opt. pot: “wat moet/kan je zeggen ...”.

10 ÖÖÖÖVVVVttttoooouuuu    tttteeee    kkkkaaaa‹‹‹‹    ÉÉÉÉEEEEffffiiiiããããllllttttoooouuuu: Twee Titanen (Il. 5.385, Od. 11.308), de vorige hemelbestormers.
11 §§§§pppp‹‹‹‹    jjjj°°°°nnnniiiiãããã    !!!!eeee    kkkkaaaallllooooËËËËmmmmeeeennnn: §p‹ j°nia kal°v voor het eten uitnodigen.
12 ppppeeeerrrr‹‹‹‹    œœœœnnnn    ¥¥¥¥kkkkeeeeiiii!!!!: relativum ‘met ingesloten antecedent’: “dat waar je voor komt”. De frase

fungeert als complement bij xxxxrrrrhhhhmmmmaaaatttt¤¤¤¤!!!!aaaannnntttteeee!!!!: xrhmat¤zv beraadslagen over.
13 §§§§!!!!    ttttÚÚÚÚ    §§§§pppphhhhkkkkoooo≈≈≈≈ttttaaaattttoooonnnn: §pÆkoo! (§pakoÊv) binnen gehoorafstand, dus: “naar het gehorigste

deel”. kkkkaaaaiiiirrrrÚÚÚÚ!!!!    ggggåååårrrr    ∑∑∑∑nnnn: “het was in tijd...”.
14 §§§§pppp‹‹‹‹    tttt««««nnnn    eeeeÈÈÈÈxxxx««««nnnn    kkkkaaaayyyy°°°°zzzzeeee!!!!yyyyaaaaiiii: kay°zomai gaan zitten §p¤ + dat. “om ... in ontvangst te nemen.”

§24 15 mmmmeeeettttaaaajjjjÊÊÊÊ: adv. “ondertussen”. éééénnnn°°°°kkkkrrrriiiinnnneeee: énakr¤nv ondervragen.
16 §§§§kkkkeeee››››nnnnaaaa    wijst vooruit naar de volgende indirecte vragen. ppppuuuurrrrÒÒÒÒ!!!!    ı graan.  nnnniiiioooo!!!!: (»n°omai) te

koop.
17 pppp°°°°rrrruuuu!!!!iiii: van vorig jaar. kkkkaaaayyyy¤¤¤¤kkkkeeeettttoooo: kayikn°omai treffen.
18 ttttåååå    llllããããxxxxaaaannnnaaaa : groente, sla. §§§§ppppoooommmmbbbbrrrr¤¤¤¤aaaa!!!!: begieting met regen. (Dat is natuurlijk Zeus’ taak).

±±±±rrrr≈≈≈≈ttttaaaa: impf. van §rvtãv.
19 tttt««««nnnn    ééééppppÚÚÚÚ    FFFFeeeeiiiidddd¤¤¤¤oooouuuu: “de beelden van Pheidias”. §§§§lllllllleeee¤¤¤¤ppppooooiiiieeeennnn: §lle¤pv ergens mee ophouden.
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20 ttttåååå    DDDDiiiiãããã!!!!iiiiaaaa : Atheens feest voor Zeus Meilichios. ttttÚÚÚÚ    ÉÉÉÉOOOOlllluuuummmmpppp¤¤¤¤eeeeiiiioooonnnn: “de tempel voor Zeus
Olympios”. Volgens de scholia bleef deze lange tijd onvoltooid wegens geldgebrek, en is hij
uiteindelijk dankzij een forse subsidie van keizer Hadrianus afgebouwd. Een contemporain
detail dus. §§§§ppppiiiitttteeeellll°°°°!!!!aaaaiiii: §pitel°v voltooien.

21 !!!!eeee!!!!uuuullllhhhhkkkkÒÒÒÒtttteeee!!!!: !ul°v tempelroof plegen.
23 éééékkkkeeeekkkkrrrriiiinnnnããããmmmmhhhhnnnn: épokr¤nomai antwoord geven.
24 tttt¤¤¤¤nnnnaaaa ...    µµµµ    ttttØØØØnnnn    eeeeÈÈÈÈ!!!!eeeebbbbeeee!!!!ttttããããtttthhhhnnnn: in antwoord op t¤na gn≈mhn ¶xou!i: “welke ... behalve de al-

lereerbiedigste?” , i.e. “natuurlijk de allereerbiedigste”.
26 ¶¶¶¶xxxxvvvvnnnn: in aanvulling op een verbum in de tweede persoon (pa¤zei!): “onophoudelijk”.

ttttÚÚÚÚ    ... ffffiiiillllÒÒÒÒkkkkaaaaiiiinnnnoooonnnn: “de zucht naar wat nieuw is”. kkkkíííínnnn    mmmmØØØØ    llll°°°°gggghhhhiiii!!!!: “ook als je die verzwijgt”.
28 ppppããããnnnnttttaaaa    ˜̃̃̃llllvvvv!!!!    ∑∑∑∑nnnn    §§§§gggg≈≈≈≈: “ik was geheel en al alles”; d.w.z. alles was van mij vervuld.
29 mmmmeeee!!!!ttttaaaa¤¤¤¤    dddd¢¢¢¢    DDDDiiiiÒÒÒÒ!!!! ktl.: “vol van Zeus zijn alle landerijen, alle verzamelplaatsen van mensen.”

Een citaat uit het begin van het leerdicht van Aratus, 1.2. Als weergod is Zeus daar een
geschikt vertrekpunt voor een gedicht over weersverschijnselen.

1 ppppeeeerrrr¤¤¤¤bbbblllleeeeppppttttoooo!!!!: “van alle kanten bekeken”, i.e. “alom bewonderd”.
2 éééénnnnaaaabbbbllll°°°°ppppeeeeiiiinnnn opnieuw (iets) kunnen zien....
3 §§§§jjjj    oooo    dddd°°°°: “maar sinds ...”. ttttoooo    mmmmaaaannnntttteeee››››oooonnnn    : het orakel.
4 ttttÚÚÚÚ    fifififiaaaattttrrrreeee››››oooonnnn: de grote tempel van Asklepios, waar men door tempelslaap genezing hoopte te

vinden. (Het ‘sanatorium’ waar Aelius Aristides jaren verbleef.)
6 §§§§pppp‹‹‹‹    ttttaaaaËËËËttttaaaa    yyyy°°°°oooouuuu!!!!iiiinnnn: “daar ... rennen ze heen”. ppppaaaannnnÆÆÆÆgggguuuurrrriiii!!!!: volksfeest.
7 ppppllll¤¤¤¤nnnnyyyyoooouuuu!!!!: pl¤nyo! ≤ baksteen, gebakken tegel. Hier gaat het kennelijk om tabletten van

goud, die als wijgeschenk werden neergezet (ènatiy°a!in).
8 ppppaaaarrrrhhhhbbbbhhhhkkkkÒÒÒÒttttaaaa: parhbãv over de juiste leeftijd heenraken: “oud worden”, “zichzelf over-

leven”. ddddiiiiåååå    pppp°°°°nnnntttteeee    ... §§§§tttt««««nnnn: “een keer in de vijf jaar”.
9 ttttooooiiiiggggaaaarrrrooooËËËËnnnn: “Let wel (toi), daarom is het dus zo dat...” ccccuuuuxxxxrrrrooootttt°°°°rrrroooouuuu!!!!: cuxrÒ! koud, kil.

§25 11 ddddiiiieeeejjjjiiiiÒÒÒÒnnnntttteeee!!!!: dieji°nai dingen doornemen, behandelen.
12 ddddiiiiaaaakkkkooooËËËË!!!!aaaaiiii: diakoÊv + gen. verhoren. yyyyuuuurrrr¤¤¤¤ddddeeee!!!!: “deurtjes”, kennelijk gaat het om kleine, afge-

sloten openingen waardoorheen Zeus kan luisteren.
13 ttttoooo››››!!!!    !!!!ttttoooommmm¤¤¤¤ooooiiii!!!!    tttt««««nnnn    ffffrrrreeeeããããttttvvvvnnnn    §§§§ooooiiiikkkkuuuu››››aaaaiiii: “lijkend op de mondingen (!tÒmion) van putten

(fr°ar)." pppp≈≈≈≈mmmmaaaattttaaaa: p«ma tÒ deksel.
15 ppppaaaarrrreeee››››xxxxeeee    ... •aaaauuuuttttÒÒÒÒnnnn: “stelde zichzelf beschikbaar voor ...”, “gaf alle aandacht aan ...”
16 !!!!uuuummmmppppaaaarrrraaaakkkkÊÊÊÊccccaaaa!!!!: !umparakÊptv  met hem mee voorover buigen.
18 mmmmooooiiii    gggg°°°°nnnnooooiiiittttoooo: opt. van wens: “moge het mij geworden”, “dat ik maar .. mag worden”. De aan-

vullingen daarop steeds in de inf. ttttåååå    kkkkrrrrÒÒÒÒmmmmmmmmuuuuaaaa: krÒmmuon ui.
19 ttttåååå    !!!!kkkkÒÒÒÒrrrrooooddddaaaa: !kÒrodon tÒ knoflook.
21 íííínnnn    ¶¶¶¶ffffhhhh: blijkens ên gaat het om dingen die bij herhaling van deze en gene (ı d° ti!...)  te

horen waren. eeee‡‡‡‡yyyyeeee    : wenspartikel. kkkkllllhhhhrrrroooonnnnoooommmmÆÆÆÆ!!!!aaaaiiiimmmmiiii: klhronom°v + gen. erven van iemand.
22 !!!!tttteeeeffffyyyy∞∞∞∞nnnnaaaaiiii: !t°fomai een krans winnen.
24 ggggnnnnaaaaffffeeeeÊÊÊÊ!!!! volder, wolkammer.
25 éééékkkkrrrriiiibbbb««««!!!!    §§§§jjjjeeeettttããããzzzzvvvvnnnn: §jetãzv iets uitvorsen, onderzoeken.
27 ééééllllllll''''    ßßßßtttteeeerrrroooonnnn: “Het een kende vader Zeus toe, het ander weigerde hij”. In Il. 16.250 gaat het

om Achilles, die bidt om succes in de strijd en een behouden terugkeer voor Patroklos.
28 pppprrrroooo!!!!¤¤¤¤eeeettttoooo: pro!¤emai toelaten, accepteren, aanvaarden.
29 éééépppprrrrããããkkkkttttoooouuuu!!!!: êprakto! niet verricht, onvervuld.
1 ééééppppooooffffuuuu!!!!««««nnnn    : épofu!ãv wegblazen.
4 ooooÈÈÈÈkkkk    eeee‰‰‰‰xxxxeeeennnn: “hij wist niet ...”.
5 ttttÚÚÚÚ    ÉÉÉÉAAAAkkkkaaaaddddhhhhmmmmaaaaÛÛÛÛkkkkÒÒÒÒnnnn §§§§kkkkeeee››››nnnnoooo: “het welbekende (§ke›no) gevoel van de Akademie”, nl. épor¤a.

ééééppppooooffffÆÆÆÆnnnnaaaa!!!!yyyyaaaaiiii: épofa¤nomai zijn mening geven, een oordeel vellen.
6 §§§§ppppeeee››››xxxxeeeennnn: §p°xv zich onthouden.

§26 7 §§§§xxxxrrrrhhhhmmmmããããttttiiii!!!!eeeennnn: xrhmat¤zv + tini antwoord geven aan ... (spec. van goden en orakels).
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8 §§§§!!!!xxxxÒÒÒÒllllaaaazzzzeeeennnn: !xolãzv zich bezig houden met... + dat.
11 kkkkllllhhhhddddÒÒÒÒ!!!!iiii: klhd≈n ≤ voorteken. pppprrrroooo!!!!°°°°jjjjvvvvnnnn: pro!°xv aandacht schenken aan (sc. tÚn noËn).
13 pppprrrroooo!!!!°°°°ttttaaaatttttttteeeennnn: pro!tãttv instructies geven.
14 ttttÆÆÆÆmmmmeeeerrrroooonnnn: vandaag.
15 ÍÍÍÍ°°°°ttttvvvv: imp. “laat het regenen”. éééé!!!!ttttrrrraaaapppptttt°°°°ttttvvvv: é!trãptv bliksemen. nnnniiiiffff°°°°ttttvvvv: n¤fv sneeu-

wen.
17 ddddiiiiaaaakkkkuuuummmmaaaa¤¤¤¤nnnneeeettttvvvv: diakuma¤nv woelig maken, golfslag veroorzaken. tttt∞∞∞∞!!!!    xxxxaaaallllããããzzzzhhhh!!!! : xãlaza

hagel. De gen. is een gen. partitivus bij ˜!on m°dimnoi x¤lioi: “zoveel als/niet minder dan
duizend schepels”. (Een schepel is ongeveer 50 liter.)

18 ddddiiiiaaaa!!!!kkkkeeeeddddaaaassssyyyyhhhhtttt≈≈≈≈!!!!aaaannnn; 3e pl. imp. aor. (op -yh) bij dia!kedãnnumi uitstrooien.

§27 19 ddddiiiivvvviiiikkkkhhhhmmmm°°°°nnnnvvvvnnnn: dioik°v besturen.
22 ttttooooÁÁÁÁ!!!!    mmmmeeeettttoooo¤¤¤¤kkkkoooouuuu!!!!    ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu!!!!: “de welbekende migranten/nieuwe goden”. éééémmmmffffiiiibbbbÒÒÒÒlllloooouuuu!!!!: émf¤bo-

lo! omstreden, dubieus.
23 êêêêrrrrttttoooonnnn: êrto! ı brood.
24 mmmmaaaaiiiinnnn¤¤¤¤ddddaaaa!!!!: main¤! ≤ haring, gezouten vis.
25 ±±±±rrrr°°°°mmmmaaaa: adv. kalm, stilletjes.
26 ééééppppoooobbbbllll°°°°ppppppppoooonnnnttttaaaa: épobl°pv de blik afwenden.   
27 kkkkoooottttÊÊÊÊllllhhhhnnnn: kotÊlh ≤ nap, beker
30 ppppaaaarrrraaaatttt¤¤¤¤yyyyeeeennnnttttaaaaiiii: parat¤yemai iets voorgezet krijgen.
31 mmmmeeeeyyyyÊÊÊÊ!!!!kkkkoooonnnnttttaaaaiiii: meyÊ!komai dronken worden.
32 aaaaÈÈÈÈtttt∞∞∞∞iiii    kkkknnnn¤¤¤¤!!!!hhhhiiii: “met vetdamp en al”. éééénnnneeeennnnhhhhnnnneeeeggggmmmm°°°°nnnnoooonnnn: ptc. perf. med bij énaf°rv.
2 kkkkÒÒÒÒrrrrddddaaaakkkkaaaa: kÒrdaj kordax, een wilde opzwepende dans, vast onderdeel in de oude komedie

(genoemd als ‘smakeloos’ element in de parãba!i! van de Wolken, Ar. Nu. 540, 555). tttt∞∞∞∞!!!!
... YYYYeeeeooooggggoooonnnn¤¤¤¤aaaa!!!!: gen. partitivus: “een gedeelte uit ...”.

3 ∏∏∏∏iiii!!!!aaaannnn: êidv zingen.
4 kkkkÒÒÒÒrrrroooo!!!!    ∑∑∑∑nnnn: “er was verzadiging”, “men had genoeg”.
5 ÍÍÍÍppppoooobbbbeeeebbbbrrrreeeeggggmmmm°°°°nnnnooooiiii: Ípobr°xomai een beetje aangeschoten raken.

§28 6 êêêêllllllllooooiiii    mmmm°°°°nnnn: “De andere goden en helmdragende mannen sliepen de hele nacht, maar mij kon
de zoete slaap niet vatten.” Een adaptatie van Il. 2.1-2.

8 éééénnnneeeellllooooggggiiiizzzzÒÒÒÒmmmmhhhhnnnn: énalog¤zomai overwegen, overdenken.
9 ooooÈÈÈÈ    ffffÊÊÊÊeeeeiiii: “niet doet groeien”, i.e. “niet krijgt”. pppp≈≈≈≈ggggvvvvnnnnaaaa: p≈gvn ı baard.
10 !!!!uuuunnnneeeeuuuuvvvvxxxxvvvvmmmm°°°°nnnnoooouuuu: !uneuox°omai meedoen aan het feestmaal.
11 kkkkaaaatttt°°°°ddddaaaarrrryyyyoooonnnn: katadaryãnv inslapen.

§29 13 xxxxyyyyiiiizzzzÒÒÒÒ!!!!:    van gisteren.
14 ÍÍÍÍmmmm››››nnnn    kkkkooooiiiinnnn≈≈≈≈!!!!aaaa!!!!yyyyaaaaiiii: koinÒmai met iem. van gedachten wisselen.
16 pppprrrroooottttrrrraaaappppeeee¤¤¤¤!!!!: protr°pv aansporen. §§§§pppp‹‹‹‹    ppppllll°°°°oooonnnn    ppppaaaarrrraaaatttteeee››››nnnnaaaaiiii: “verder uitstellen”.
18 gggg°°°°nnnnoooo!!!!    ... ttttiiii: “een soort..., een groep...”. §§§§ppppiiiippppoooollllãããã!!!!aaaannnn: §pipolãzv in de mode zijn, de over-

hand nemen.
19 éééérrrrggggÒÒÒÒnnnn: érgÒ! lui. kkkkeeeennnnÒÒÒÒddddoooojjjjoooonnnn: kenÒdojo! onzinnige opvattingen hebbend. ÙÙÙÙjjjjÊÊÊÊxxxxoooolllloooonnnn: ÙjÊxo-

lo! opvliegend, aggressief. ÍÍÍÍppppÒÒÒÒlllliiiixxxxnnnnoooonnnn: ÍpÒlixno! heimelijk snoepend, de kat in het donker
knijpend. ÍÍÍÍppppÒÒÒÒmmmmvvvvrrrroooonnnn: ÍpÒmvro! licht krankzinnig.

20 tttteeeettttuuuuffffvvvvmmmm°°°°nnnnoooonnnn: tetufvm°no! (tufÒv) opgeblazen, pedant. ····nnnnaaaa    kkkkaaaayyyy''''    ÜÜÜÜOOOOmmmmhhhhrrrroooonnnn    eeee‡‡‡‡ppppvvvv: “om
met Homerus te spreken”. §§§§tttt≈≈≈≈!!!!iiiioooonnnn    êêêêxxxxyyyyoooo!!!!    éééérrrrooooÊÊÊÊrrrrhhhh!!!!: “een nutteloze last voor de aarde”, Il.
18.104. Daar is het Achilles die zichzelf zo beschouwt omdat hij Patroklos niet voor de dood
heeft kunnen behoeden.

21 ddddiiiiaaaaiiiirrrreeeeyyyy°°°°nnnntttteeee!!!!: diair°v verdelen.
24 kkkkaaaa‹‹‹‹    êêêêllllllllaaaa    ppppoooollllllll««««iiii    ggggeeeellllooooiiiiÒÒÒÒtttteeeerrrraaaa: “en nog andere namen die nog veel belachelijker zijn”.
26 §§§§ppppaaaarrrrããããnnnntttteeee!!!!: §pa¤rv optrekken, hier kennelijk als teken van arrogantie. ====uuuuttttiiiidddd≈≈≈≈!!!!aaaannnntttteeee!!!!: =uti-

dÒv fronsen, rimpelig maken. (van het nadenken). §§§§ppppiiii!!!!ppppaaaa!!!!ããããmmmmeeeennnnooooiiii: §pi!pãv lang maken.
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27 §§§§ppppiiiippppllllãããã!!!!ttttvvvviiii    !!!!xxxxÆÆÆÆmmmmaaaattttiiii: “met een gekunsteld (§piplãttv) uiterlijk.”
1 ppppeeeerrrriiii!!!!tttt°°°°lllllllloooonnnntttteeee!!!!: peri!t°llv omgeven, verbergen. ÍÍÍÍppppooookkkkrrrriiiittttaaaa››››!!!!: ÍpokritÆ! ı toneelspeler.
2 xxxxrrrruuuu!!!!ÒÒÒÒppppaaaa!!!!ttttoooonnnn: xru!Òpa!to! met goud versierd.
4 §§§§!!!!    ttttÚÚÚÚnnnn    éééégggg««««nnnnaaaa    mmmmeeeemmmmiiii!!!!yyyyvvvvmmmm°°°°nnnnoooonnnn: “ingehuurd voor de uitvoering (ég≈n)".

§30 6 ééééllllllllÒÒÒÒkkkkoooottttaaaa: éllÒkoto! ongewoon, exotisch. eeeeÈÈÈÈeeeejjjjaaaappppããããtttthhhhttttaaaa: eÈejapãthto! gemakkelijk te
bedriegen.

7 ppppoooolllluuuuyyyyrrrrÊÊÊÊllllhhhhttttoooonnnn: veel bezongen.
9 ttttÚÚÚÚ    aaaaÈÈÈÈttttaaaarrrrkkkk°°°°!!!!: “het zichzelf voldoende zijn”, “onafhankelijkheid”. (Het Stoïsche ideaal.)
10 kkkkaaaattttaaaappppttttÊÊÊÊoooouuuu!!!!iiii: kataptÊv spuwen op, verachten + gen. kkkkaaaayyyy''''    ••••aaaauuuuttttooooÁÁÁÁ!!!!    ggggeeeennnnÒÒÒÒmmmmeeeennnnooooiiii: “wanneer

ze op zichzelf (onder elkaar) zijn”.
11 tttt¤¤¤¤    íííínnnn    llll°°°°ggggooooiiii    ttttiiii!!!! : “wat zou men kunnen zeggen?”, i.e. “het is ondoenlijk om te zeggen...”.

ééééffffrrrrooooddddiiii!!!!iiiiããããzzzzoooouuuu!!!!iiiinnnn: éfrodi!iãzv sex hebben.
12 ppppeeeerrrriiiilllleeee¤¤¤¤xxxxoooouuuussssiiii    tttt««««nnnn    ÙÙÙÙbbbboooollll««««nnnn    ttttÚÚÚÚnnnn    ====ÊÊÊÊppppoooonnnn: “ze likken het vuil van de obolen af”, in tegenstelling

tot hun met de mond beleden verachting voor geld. (r. 10).
14 §§§§ppppiiiitttteeeellllooooËËËËnnnntttteeee!!!!: §pitel°v iets bijdragen. ppppeeeerrrriiiittttttttoooo¤¤¤¤    : perittÒ! overtallig, overbodig.
15 ooooÎÎÎÎtttteeee    ppppooootttt''''    §§§§nnnn    ppppoooollll°°°°mmmmvvvviiii: “noch in de oorlog om rekening mee te houden, noch in de vergade-

ring.” Een adaptatie van Il. 2.202 (Odysseus tegen de gewone soldaten die hij aanspoort
terug te keren tot de vergadering van het leger.)

16 !!!!uuuummmmffffoooorrrrÆÆÆÆ!!!!aaaannnntttteeee!!!!: !umfor°v ophopen.
17 §§§§kkkkmmmmeeeemmmmeeeelllleeeetttthhhhkkkkÒÒÒÒtttteeee!!!!: §kmeletãv zorgvuldig uitdokteren. §§§§ppppiiiittttiiiimmmm««««!!!!iiii: §pitimãv + dat. kritiek

leveren op.
18 ttttåååå    pppprrrr««««ttttaaaa    ffff°°°°rrrreeee!!!!yyyyaaaaiiii: “de eerste prijs wegdragen”, “de bovenhand krijgen”.
19 fifififittttaaaammmm≈≈≈≈ttttaaaattttoooo!!!!; fitamÒ! (‘erop afgaand’) assertief, aggressief.
20 bbbbllllaaaa!!!!ffffhhhhmmmm¤¤¤¤aaaa!!!!: bla!fhm¤a het kwaadspreken.

§31 21 µµµµnnnn    ¶¶¶¶rrrrhhhhiiii: ±rÒmhn, aor. bij §rvtãv. tttt¤¤¤¤    pppprrrrããããttttttttvvvvnnnn    ttttuuuuggggxxxxããããnnnneeeeiiii!!!!: “wat doe je nou eigenlijk?”.
22 tttt¤¤¤¤    ffff««««mmmmeeeennnn: “wat zullen/kunnen we zeggen dat ...”
24 ttttiiiinnnnaaaa    tttt°°°°xxxxnnnnhhhhnnnn    mmmmeeeettttiiii°°°°nnnnaaaaiiii: “een vak leren”.
25 kkkk°°°°kkkkrrrraaaaggggaaaa: perf. bij krãzv schreeuwen: “ik heb een grote bek”. ccccuuuuxxxxrrrroooolllloooouuuutttt««««: koude baden

nemen.
26 ttttrrrr¤¤¤¤bbbbvvvvnnnnaaaa:  tr¤bvn manteltje. ====uuuuppppaaaarrrrÒÒÒÒnnnn: =uparÒ! smerig.
28 !!!!uuuukkkkooooffffaaaannnntttt««««:    aangeven, verklappen. »»»»cccc≈≈≈≈nnnnhhhhkkkkeeeennnn: Ùcvn°v uitgebreid dineren.
2 nnnnoooo!!!!««««nnnn: no!°v ziek zijn.
3 ééééggggnnnnÒÒÒÒvvvv: “dan weet ik dat niet”, “dan negeer ik dat”.

§32 4 ttttooooiiiiaaaaËËËËttttaaaa: “van dien aard” ttttaaaaËËËËttttaaaa    ttttåååå    yyyyrrrr°°°°mmmmmmmmaaaattttaaaa: yr°mma tÒ schepsel.
5 mmmmããããllllaaaa    ddddØØØØ    kkkkaaaa‹‹‹‹    ÍÍÍÍbbbbrrrriiii!!!!ttttaaaa¤¤¤¤    eeeefifififi!!!!iiiinnnn: “zijn ook nog eens (ka¤) heel erg beledigend”. ooooÈÈÈÈ    mmmmeeeettttrrrr¤¤¤¤vvvv!!!!    ...

kkkkaaaayyyyããããppppttttoooonnnnttttaaaaiiii: “zij vallen in buitensporige mate aan” (+ gen. ≤m«n).
8 dddd¤¤¤¤oooottttiiii: omdat, doordat.
9 ppppeeeeiiiinnnnÆÆÆÆ!!!!eeeetttteeee: peinãv honger lijden.
10 ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    ßßßßjjjjeeeeiiiinnnn    pppprrrroooo!!!!ddddooookkkk««««nnnn: “met de verwachting (pro!dokãv) dat hij daar niets aan zal heb-

ben”.

§33 14 ddddiiiieeeetttteeeeyyyyoooorrrrÊÊÊÊbbbbhhhhttttoooo: diayorub°omai in beroering geraken.
15 kkkkeeeerrrraaaaÊÊÊÊnnnnvvvv!!!!oooonnnn: keraunÒv met de bliksem treffen. §§§§!!!!    ttttÚÚÚÚ    bbbbããããrrrraaaayyyyrrrroooonnnn: “in de afgrond” (een

Atheense manier om criminelen terecht te stellen).
18 §§§§ppppiiiittttrrrr¤¤¤¤ccccoooonnnnttttaaaaiiii: fut. “ze zullen op hun donder krijgen”. ppppllllÆÆÆÆnnnn: “behalve dat...” ttttÒÒÒÒ    ggggeeee    nnnnËËËËnnnn: “op

dit moment”.
19 flflflfleeeerrrroooommmmhhhhnnnn¤¤¤¤aaaa: feestmaand. ‡‡‡‡!!!!tttteeee: 2 pl. van o‰da. §§§§kkkkeeeexxxxeeeeiiiirrrr¤¤¤¤aaaannnn: §kexeir¤a ≤ wapenstilstand, vacantie.
20 §§§§!!!!    nnnn°°°°vvvvttttaaaa: “volgend jaar”.
21 éééérrrrxxxxoooommmm°°°°nnnnoooouuuu    ∑∑∑∑rrrroooo!!!!: “aan het begin van het voorjaar”.
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22 “Zo sprak hij, en de zoon van Kronos knikte met zijn wenkbrauwen”. De manier waarop
Zeus in de Ilias besluiten bekrachtigt (IL. 1.528, 17.209).

§34 23 ppppeeeerrrriiiiaaaaiiiirrrreeeeyyyy°°°°nnnnttttaaaa: periair°v rondom wegknippen.
27 ıııı    KKKKuuuullllllllÆÆÆÆnnnniiiioooo!!!!: Kyllene is een berg in Arkadië, waar Hermes geëerd werd. ttttooooËËËË    »»»»ttttÒÒÒÒ!!!!: oÔ! tÒ

oor. ééééppppooookkkkrrrreeeemmmmãããã!!!!aaaa!!!!: épokremãnnumi + gen. ophangen aan. ppppeeeerrrr‹‹‹‹    ••••!!!!pppp°°°°rrrraaaannnn: “tegen de avond”.
30 ttttoooo››››!!!!    §§§§nnnn    tttt∞∞∞∞iiii    PPPPooooiiiikkkk¤¤¤¤llllhhhhiiii    ppppeeeerrrriiiippppaaaattttooooËËËË!!!!iiii: “zij die in de Stoa Poikilê rondwandelen”, de Stoïcijnen

dus. eeeeÈÈÈÈaaaaggggggggeeeelllliiiiooooÊÊÊÊmmmmeeeennnnoooo!!!!: eÈaggel¤zomai een goede boodschap overbrengen.

***


