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DODONA 

 

 

EPIRUS IS EEN RANDGEVAL 

 

„Thalassa‟ trekt verder door Griekenland. Deze keer wordt het een hele afstand. Meer dan 300 

kilometer moeten we vanuit Delphi afleggen om Epirus te bereiken. Epirus: de meest bergachtige 

streek van Griekenland. De armste streek van Griekenland ook. Toeristisch helemaal niet zo 

aantrekkelijk. Wie kent Epirus eigenlijk? Wat is er te zien? In de oudheid keken de Grieken neer op de 

Epiroten, de inwoners van de streek. De historicus Thucydides en de geograaf Strabo noemden hen 

barbaren, wat letterlijk „brabbelaars‟ betekent. Toch spraken de mensen in Epirus een Dorisch dialect 

en hadden ze de Griekse godsdienst en cultuur. Tijd dus dat we deze vergeten streek aan de rand van 

Griekenland1  wat beter leren kennen. 

De streek was al bewoond vanaf het jaar 1500 voor Christus, maar de Grieken die er in die tijd 

woonden, moesten uitwijken voor de Doriërs die rond 1100 in de „derde golf‟ arriveerden. Die deden 

aan landbouw en leefden vooral per stam. Het idee van een „stadsstaat‟ was bij hen niet bekend. Pas in 

de vijfde eeuw voor Christus zou één stam, de Molossiërs, alle stammen van Epirus verenigen. Het 

Molossische stamhoofd dat heel Epirus onder zijn macht kreeg, heette Tharyps. Die naam mag je 

gerust vergeten, maar wat hem belangrijk maakt, is het feit dat hij de voorvader is van enkele bekende 

mensen. Zijn achterkleindochter was prinses Olympias, die we kennen als de mama van Alexander de 
                                                             
1 De Griekse naam Ἤπειρος betekent eigenlijk ‘kust’ of ‘rand’. De naamgeving zegt dus al iets over de 
manier waarop de Grieken over Epirus dachten. Tegenwoordig is Griekenland trouwens ingedeeld 
in 13 periferieën (= provincies). De periferie Epirus ligt nu nog in de periferie van het land. Laat de 
leraar dat maar eens uitleggen. 
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Grote (zie hoofdstuk 7). En Tharyps‟ achterachterkleinzoon was een zekere Pyrrhus. Onthoud die 

naam: we hebben het straks nog over hem. 

De Molossiërs probeerden de macht van Epirus doorheen de jaren te vergroten, maar ze moesten rond 

359 voor Christus toch hun meerdere erkennen in hun machtige oostelijke buren, de Macedoniërs. Die 

konden het kleine Epirus gemakkelijk onderdrukt hebben. Maar omdat de koningen van Macedonië en 

die van Epirus door enkele huwelijken met elkaar verbonden waren, mocht Epirus een soort 

onafhankelijkheid houden. Maar 30 jaar na de dood van Alexander de Grote zou Pyrrhus – daar heb je 

hem al – Epirus losscheuren uit de Macedonische invloedssfeer. Sterker nog: hij droomde ervan 

Epirus machtiger te maken dan Macedonië en zijn andere buren.  

 

 

 

 

“NOG ÉÉN OVERWINNING EN WE ZIJN VERLOREN!”  

 

Pyrrhus was de achtste koning van Epirus en hij vond dat de zeven vorige te weinig hadden gedaan 

voor de reputatie van hun land. Hij zou zijn land wel eens even op de voorgrond doen treden. 

Makkelijker gezegd dan gedaan. In 306 werd hij koning, maar omdat hij te ambitieus leek, werd hij 

vier jaar later al afgezet door de Macedonische koning Cassander. Herinner je dat de Macedoniërs 

eigenlijk Epirus controleerden. Pyrrhus redeneerde dat hij, om de macht te grijpen en te houden, beter 

eerst kon leren hoe hij zijn leger moest versterken. En dat kon hij het best leren ... bij de Macedoniërs. 

Alexander de Grote was een achterneef en die had duidelijk geweten hoe je de wereld moest veroveren. 

Pyrrhus besloot dus in het Macedonische leger te gaan vechten, dat tegen de koningen van Egypte 

vocht. Pyrrhus leerde er alles over falanxen, wapens en tactieken met olifanten. Hij was tevreden dat 

hij zoveel kon opsteken. Maar het einde van de oorlog pakte slecht uit voor Pyrrhus: bij een 

vredesverdrag moest hij als gijzelaar in Egypte gaan leven. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: hij 

kwam goed overeen met de Egyptische koning Ptolemaeus. Die liet zijn dochter trouwen met Pyrrhus, 

met grote militaire en financiële steun als bruidschat. Met die middelen kon Pyrrhus zich afscheuren 

van Macedonië. Tot vreugde van de Egyptenaren natuurlijk. 

  

De vallei van het riviertje 

Vikos in Epirus. (Foto van 

Stathis Chionidis voor 

panoramio.com) 
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Pyrrhus maakte van de stad Ambracia zijn 

hoofdstad. Hij liet er prachtige paleizen 

bouwen om indruk te maken op de Epiroten. In 

één moeite door liet hij ook een tempel en een 

enorm theater bouwen in Dodona. En toen 

keek hij eens goed rond: wie zou hij eerst 

aanvallen? Het antwoord kwam als een 

noodkreet: de Grieken in Tarentum voelden 

zich bedreigd door de groeiende macht van 

Rome. Hij zou hen helpen en de macht van 

Epirus in Italië vestigen. In 280 voor Christus 

landde hij na een woelige overtocht in 

Tarentum, met 25.000 soldaten en twintig in 

Egypte geleende olifanten. Hij versloeg de 

Romeinen bij Heraclea, wat ervoor zorgde dat 

alle volkeren en steden van Zuid-Italië zich bij 

hem aansloten. Hij trok op naar Rome maar 

schrok terug voor een beleg. Iets wat Hannibal 

zeventig jaar later zou overdoen. Na een nieuwe 

zege in Asculum kreeg hij vanuit Sicilië de 

vraag om de Griekse steden daar te helpen 

tegen de Feniciërs. Hij verdreef de Feniciërs uit bijna heel Sicilië, maar stelde zich zo tiranniek op dat 

de Griekse steden hem daar liever kwijt waren. Daarom en omdat hij geen verse troepen uit Epirus 

meer kreeg, droop hij weer af naar Beneventum in Italië. Hij versloeg er de Romeinen een laatste keer, 

maar met zoveel verlies van troepen dat hij achteraf opmerkte: “Nog één overwinning en we zijn 

verloren!”1  Hij vertrok uit Italië en Rome kon heel het Griekse gebied in het zuiden bezetten. Zo 

verdween „Magna Graecia‟ uit de geschiedenis. 

Pyrrhus probeerde de andere Griekse koningen te overtuigen om samen met hem te vechten tegen de 

opkomende macht van Rome, maar niemand had daar zin in: de Griekse koninkrijken vochten liever 

domweg tegen elkaar. Uit woede viel Pyrrhus dan maar zijn oude meester aan: Macedonië. Hij 

versloeg het ondertussen verzwakte rijk en rukte toen op naar het zuiden. De stad Argos kon hij door 

een list innemen, maar tijdens gevechten in de smalle straten werd hij gedood: een oude vrouw wierp 

een dakpan op zijn hoofd. Een belachelijk einde voor de ambitieuze man. Hij had in zijn leven boeken 

geschreven over tactiek. Hannibal zou die gebruikt hebben en de Romeinse politicus Cicero prees de 

ideeën van Pyrrhus. Maar helaas: de teksten zijn verloren gegaan. Net als de militaire glorie van 

Epirus. Honderd jaar later zou Epirus door de Romeinen veroverd worden. 

Pyrrhus had Epirus eventjes op het internationale 

voorplan geplaatst, maar met zijn dood kwam er 

direct een einde aan de militaire en politieke rol 

van Epirus. Wat niét verloren ging met Pyrrhus‟ 

dood, was de religieuze rol van het heiligdom van 

Dodona.  

 

Het portretbeeld bovenaan deze bladzijde staat in 

het Museo Archeologico Nazionale in Napels. Hij 

draagt een Macedonische helm met een krans van 

eikenloof eromheen. 

                                                             
1 in het Grieks: ἂν ἔτι μίαν νίκην νικήσωμεν, άπολούμεθα παντελῶς ! 
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DE HEILIGE EIK VAN DODONA 

 

(Foto: dodona777.wordpress.com) 

Het orakel van Dodona was een oudere cultusplaats dan Delphi en in sommige opzichten was het zelfs 

een belangrijker plek dan zijn beroemde concurrent. In Dodona was Zeus namelijk de baas en die was 

als oppergod nu eenmaal belangrijker dan Apollo.  Daarom ging de held Odysseus bijvoorbeeld liever 

naar Dodona dan naar Delphi. En de held Jason had een stuk eikenhout uit Dodona gehaald om het in 

zijn schip Argo te verwerken: zo kreeg de boot voorspellende gaven! Zie verder in hoofdstuk 9. 

Er bestaan twee verhalen over het ontstaan van Dodona. Volgens één versie waren twee Egyptische 

priesteressen ontvoerd door Feniciërs. Ze verkochten de ene in Libië, waar zij het orakel van Ammon 

in de oase van Siwa stichtte, en de andere in Griekenland, waar zij Dodona stichtte bij een eikenbos. 

Volgens de andere versie waren twee zwarte duiven uit Egypte ontsnapt, eentje naar Libië, eentje naar 

Dodona1. Daar ging de duif op een tak van een eik zitten en eiste met mensenstem dat er een orakel 

van Zeus zou komen bij het eikenbos. 

En zo gebeurde. Priesters en priesteressen kwamen in het bosje wonen. Aanvankelijk sliepen ze heel 

sober in de open lucht, maar eeuwen later kregen ze een heiligdom om in te wonen. Het was hun taak 

om te luisteren naar het ruisen van de wind in de eiken en die geluiden te vertalen. Ook het geluid van 

bronzen ketels die in de bomen hingen en tegen elkaar botsten, kon door hen vertaald worden. 

Blijkbaar konden die ketels behoorlijk veel lawaai maken, want het Grieks kende de uitdrukking 

„praatziek als de ketels van Dodona‟. En als de eiken in de winter kaal waren en de wind de ketels niet 

deed botsen, dan was zelfs het gekabbel van een plaatelijk beekje goed voor wat orakelgeluid. Tijdens 

de bloeiperiode van Dodona kwam er tenslotte nog een bronzen beeld van een jongen met een zweep 

tussen de bomen te staan. Het beeld kon draaien door de wind en sloeg dan blijkbaar tegen de 

opgehangen ketels. Kortom: aan lawaai geen gebrek in Dodona.  

 

                                                             
1 De Epiroten noemden de priesteressen van Dodona trouwens ‘duifjes’. 



6.5 
 

Maar net als in Eleusis en Delphi kwam er ook in Dodona een periode van verval. De Romeinen 

plunderden de plek tijdens hun bezetting van Epirus, andere volkeren deden dat later nog eens over. 

En met het christendom kwam ook hier het echte verval. Een ooggetuige vertelt dat er in de 2de eeuw 

na Christus nog maar één eik stond in Dodona. En in 395 werd ook die uiteindelijk omgehakt, op bevel 

van keizer Theodosius. En zo verdween ook Dodona van de wereldkaart. Pas in 1875 werd het opnieuw 

ontdekt en opgegraven. Nu is het niet meer dan een klein dorpje, maar het opgegraven theater is met 

zijn 17.000 zitplaatsen een prachtige plek om Griekse toneelstukken te gaan bekijken. 

 

CREATIEVE OPDRACHT 

 

* Hou een vurig debat over voor- en nadelen van olifanten in je leger. Het moet niet allemaal ernstig 

bedoeld zijn. 

* Misschien ken je Rome: Total War, een episch strategiespel voor de pc. Je moet zelf je troepen 

opstellen voor een historische veldslag. Kijk maar eens naar de resultaten op YouTube, wanneer je 

„Battle of Heraclea‟ of „Battle of Asculum‟ intikt. Speel het eerst online en ontwerp daarna een 

bordspel op basis van de computerversie. Denk aan dobbelstenen, vakjes, pionnen, spelregels en een 

mooi spelbord. 

 

 

 

 

 

 

Een eikenboom boven het mooie theater van Dodona. (Foto van ‘Citronade’ voor panoramio.com) 
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MEDIALE VORM EN  

DEPONENTE WERKWOORDEN 
 

1. Naast het actief en het passief heeft een Grieks werkwoord ook een derde vorm: de mediale 

vorm of kortweg het medium. 

Het medium staat tussen het actief en het passief in – vandaar ook de naam. In het presens 

ziet het eruit als het passief, maar de betekenis van die mediale vorm benadert die van het 

actief. 

2. Werkwoorden die hun actieve vorm “aflegden” (de-ponere), omdat de betekenis van hun 

mediale vorm meer en meer gelijk werd aan die van het actief, noemen we deponente 

werkwoorden of kortweg deponentia. Hun mediale vormen zien er uit als het passief, maar ze 

hebben een louter actieve betekenis. De woordenlijst zet je op weg. 

 bv. βούλεζθαι = willen 

  γίγνεζθαι = ontstaan, gebeuren 

  ἀποκρίνεζθαι = antwoorden 

3. Hoe determineren we een deponent werkwoord? Als volgt: 

 bv. εὔτομαι  = van εὔτεζθαι, M. ind. pres. 1 enk.  

  αἰζθάνεζθαι = van αἰζθάνεζθαι, M. inf. pres.  

  μάτῃ  = van μάτεζθαι, M. ind. pres. 2 enk.  

 

4. Het onregelmatige werkwoord ἰέναι (gaan) – en dat geldt ook voor zijn samenstellingen – is 

slechts deponent in de indicatief. 

 

infinitief  ἰέναι gaan 

indicatief 1 enk. ἔρτομαι ik ga 

 2 enk. ἔρτῃ jij gaat 

 3 enk. ἔρτεηαι hij gaat 
 1 mv. ἐρτόμεθα wij gaan 
 2 mv. ἔρτεζθε jullie gaan 
 3 mv. ἔρτονηαι zij gaan 

 

5. Door hun actieve betekenis krijgen deponente werkwoorden ook een imperatief. 

 bv. μάτεζθαι imper. enk.: μάτοσ 

    imper. mv.: μάτεζθε 

 

6. Bij een deponent werkwoord kan een (lijdend) voorwerp staan,  maar is een handelende 

persoon uitgesloten; 

bij een passieve werkwoordsvorm kan een handelende persoon staan, maar is een (lijdend) 

voorwerp uitgesloten. 
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HET BETREKKELIJK 

VOORNAAMWOORD 
 

 

voorbeeld 1: 

Ὅ λίθος ὃν λαμβάνεις, / ἐζηὶ καλός.  

De steen die je vastpakt, / is mooi. 

 

- Schrijf de functie onder de zinsdelen van deze Griekse zin.  

- Er zijn twee pv‟s in de Griekse zin. Onderstreep ze met ‟n enkele lijn.  

- Elk van die pv‟s heeft een apart onderwerp. Onderstreep die onderwerpen met ‟n dubbele lijn. Als het 

onderwerp in de pv-uitgang zit, onderstreep dan die uitgang. 

- Omdat er twee persoonsvormen (gezegdes) zijn, zijn er twee zinnen. Noteer die zinnen hieronder, 

zowel in het Nederlands als in het Grieks. 

 Zin 1:  .................................................................................................................................................  

 Zin 2:  .................................................................................................................................................  

- Een van beide zinnen is geen zin die op zichzelf kan staan (hoofdzin), maar zinsdeelstuk (bijzin): 

welke van de twee? 

Die bijzin is een betrekkelijke bijzin, omdat die wordt ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord.  

- Omcirkel het betrekkelijk voornaamwoord in de Griekse en Nederlandse voorbeeldzin. 

Welke functie heeft die bijzin? 

De kern van het zinsdeel waar de betrekkelijke bijzin als zinsdeelstuk bij hoort, noemen we het 

antecedent.  

- Trek in de Griekse en Nederlandse voorbeeldzin een pijltje van het betrekkelijk voornaamwoord naar 

het antecedent. 

 

Voorbeeld 2: 

Ὅ λίθος ὃς βάλλεηαι, / ἐζηὶ καλός.  

De steen die gegooid wordt, / is mooi. 

- Omcirkel ook in deze Griekse zin het betrekkelijk voornaamwoord.  

- Het betrekkelijk voornaamwoord staat hier in de nominatief, maar in voorbeeld 1 in de accusatief: 

verklaar waarom de naamval verschilt. 

- Verklaar ook het genus en getal van het betrekkelijk voornaamwoord. 
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Voorbeeld 3: 

Ὁ ἰαηρὸς ᾧ δῶρον παρέτεις, οὐκ ἔτει ἑηαίροσς.  

De geneesheer ……….……….. je een geschenk geeft, heeft geen vrienden. 

- Het betrekkelijk voornaamwoord is hier dat. m. enk.; vul  de vertaling aan. 

 

Voorbeeld 4: 

Ὁ πόλεμος ᾧ θεύγεηαι, οὐ παύεηαι.  

De oorlog ……………………….. hij op de vlucht gedreven wordt, houdt niet op. 

- Het betrekkelijk voornaamwoord is hier dat. m. enk.; vul  de vertaling aan.  

 

 

 

NA DE VOORBEELDEN, DE THEORIE! 

 

 

De verbuiging van het Griekse betrekkelijk voornaamwoord vertoont zeer veel overeenkomst met de 

verbuiging van het lidwoord. 

 enk.   mv.   

 m. v. o. m. v. o. 

nominatief ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ 

accusatief ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ 

genitief οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν 

datief ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς 

De vormen ἥ, ὅ, οἵ, αἵ verschillen alleen van de lidwoordvormen door hun accent. De overeenkomstige 

vormen van het lidwoord hebben immers geen accent, die van het betrekkelijk voornaamwoord wél. 

 

Het betrekkelijk voornaamwoord vertaal je met: „die,dat‟, 

maar in combinatie met een voorzetsel:  „wie‟, als het personen betreft (bv. aan wie) 

      „waar…‟, als het zaken betreft (bv. waardoor); 

let ook op de genitief bij personen:   „van wie‟. 
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ENKELE OPMERKINGEN BIJ HET BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD 

 

1. Het betrekkelijk voornaamwoord leidt een betrekkelijke bijzin in. Het verwijst naar een 

zelfstandig woord uit de hoofdzin: het antecedent. 

 bv. De beste leraar is hij die van zijn leerlingen leert. 

 Een betrekkelijke bijzin is een (uitgebreide) bijvoeglijke bepaling. 

2. Het betrekkelijk voornaamwoord heeft hetzelfde genus en getal als zijn antecedent. Het heeft 

de naamval die overeenkomt met de functie die het in de bijzin heeft.   

bv. Βλέπομεν ηὸν δοῦλον ὃς πίνει οἴνον.  

We bekijken de slaaf die wijn drinkt.  

  ὅς is m. enk. omdat het antecedent δοῦλον m. enk. is 

   nom. omdat het ond. is in de betrekkelijke bijzin 

3. Vaak is het antecedent verzwegen, vooral wanneer het een aanwijzend of persoonlijk 

voornaamwoord in de derde persoon betreft.  

 bv. Ὃς πολλὰ λέγει, ὀλίγα ἀκούει. 

  (Hij) die veel spreekt, hoort weinig. 

  Wie veel spreekt, hoort weinig. 

4. Het betrekkelijk voornaamwoord wordt wel eens versterkt door het achtervoegsel -περ. Deze 

toevoeging geeft een lichte nadruk aan het voornaamwoord. 

 bv. Θασμάδομεν ηοὺς ἀνθρώποσς οἵπερ κινδσνεύοσζιν. 

  We bewonderen de mensen die (wel) gevaar lopen. 
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OEFENINGEN BIJ HET MEDIUM 
 

 

 

1 - Splits de werkwoordsvormen in stam, (bindklinker), uitgang; 

 - determineer ze; 

 - vertaal ze. 

 

1.  Οὐθ ἐζέιεηε ἐξγάδεζζαη. 

2.   Ὀιίγνηο ιόγνηο ἀπνθξίλεζζε.  

3.  Οἰόκεζα ὀιίγα εἰδέλαη.  

4.  Οἱ ἵππνη ηξέθνληαη ζίηῳ.  

5.  Φεύγνπζηλ ἐθ ηῆο νἰθίαο.  

6.  Ἀπνθηείλεη ηὸ ζεξίνλ.  

7.  Οὐ βνπιόκεζα ιέγεηλ ηὴλ ἀιήζεηαλ. 

8.  Οὐθ ἐζέινκελ ιείπεζζαη.  

9.  Ἦ αἰζζάλῃ ηνὺο ζηξαηηώηαο;  

10.  Ἥδεηαη ηῶ δώξῳ.  

11.  Πνξεύνληαη εἰο ηὸ ἱεξόλ.  

12. Οἱ πξνδόηαη ιακβάλνληαη.  

13.  Ἀπεξρόκεζα. 

14.  Γέρνκαη θαιὰ δξα.  

15.  Ἄξρεη ἐλ ηῇ λήζῳ.  

16.  Βνπιεύεζζε νὐθ ἀπνθξίλεζζαη. 

17.  Γίγλῃ ζνθόο.  

18.  Δὐρόκεζα πξὸο ηνὺο ζενύο.  

19.  ῴδῃ ὑπὸ ηλ ἑηαίξσλ.  

20.  Οὐθ ἔμεζηη παύεζζαη.  

21.  Μάρνληαη ζὺλ ζπκκάρνηο
1
.  

22.  Ἀξρόκεζα πίλεηλ.  

23.  Οὐ θαίλεζζε ζνθνί.  

24.  Πείζνκαη ηῶ δεζπόηῃ.  

25.  Πέκπεηαη εἰο ηὸλ γεσξγόλ. 

 

 

2 - Herlees op je theoriebladzijden punt 6 p.6.6; 

- geef in de zinnen hieronder functie en rol van de onderlijnde zinsdelen; 

 - vertaal ook de zinnen. 

 

 1. μεξρόκεζα ἐθ ηνῦ νἴθνπ. 

 2. Λύεηαη ὑπὸ ηλ ἑηαίξσλ θαὶ ἀπέξρεηαη. 

 3. Λείπεζζαη νὐ βνπιόκεζα. 

 4. Ἡκῖλ ἔμεζηη ηὴλ εἰξήλελ δέρεζζαη. 

 5. Ἄγεζζε ὑπὸ ηλ μέλσλ πξὸο ηὸ πεδίνλ. 

 6. Ὀξγηδόκεζα ὅηε ηὰ ἄδηθα αἰζζαλόκεζα. 

 7. Οἱ πνιινὶ νἴνληαη πνιιὰ εἰδέλαη. 

  

                                                             
1 ὁ ζύκκαρνο, -νπ: de bondgenoot 
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OEFENINGEN BIJ HET 

ΒΕΤREKKELIJK 

VOORNAAMWOORD 
 

- Duid de zinsdelen aan; 

- onderstreep de betrekkelijke bijzinnen; 

- trek een pijltje van het betrekkelijk voornaamwoord naar het antecedent; 

- vertaal ten slotte de zin. 

 

 

1.  Σὰ δὼξα ἃ δερόκεζα νὐ κόλνλ θαιὰ ἀιιὰ θαὶ ρξήζηκά ἐζηηλ. 

2.  Οἱ πνιέκηνη ηὸλ πνηακὸλ παξ΄ ὃλ θεύγεηε νὐρ εὑξίζθνπζηλ. 

3.  Σὸλ ἱαηξὸλ εἰο ὃλ ἕθαζηνο ηλ Ἀζελαίσλ ἔξρεηαη ζαπκάδνκελ. 

4.  Ἀθνύνκελ ηνὺο ιόγνπο νἷο ὁ ηλ πνιεκίσλ ἄγγεινο ἀπνθξίλεηαη. 

5.  Ὁ ἀζιεηὴο ὑθ‟νὗ πεκπόκεζα ὑπὸ πνιιλ ζαπκάδεηαη. 

6.  Πνιιάθηο ηὸλ πόιεκνλ ὅλπεξ θεύγνπζηλ νἱ ἄλζξσπνη εὑξίζθνπζηλ. 

7.  Λέγε πεξὶ ηνῦ ἀδειθνῦ ᾧπεξ ἀεὶ γξάθεηο. 

8.  Σνῖο ἀζιεηαῖο νὐθ ἔμεζηηλ νἶλνλ πίλεηλ ὃλ παξέρνκελ. 

9.  Σὸλ ἀδειθὸλ ᾧ ὁκνῖνο εἶ, ἀπνθηείλεηλ βνύινληαη νἱ ζηξαηεγνί. 

  ὁκνῖνο, α, νλ + dat.: gelijkend op 

10.  Ὁ ζῖηνο ὃλ ἐζζίεηε, ἥθεη ἀπὸ ηῆο λήζνπ. 

11.  Ὁ Ὅκεξνο, ὃο ὑπὸ πνιιλ ζαπκάδεηαη, πξηνο ηλ πνηεηλ ἐζηηλ. 

12.  Σὰ ηέθλα ἃ παηδεύνκελ, ηῇ δόμῃ ἥδεηαη. 

13.  Οἱ Ἀζελαῖνη θξίλνπζηλ ὅηη ὁ ζηξαηηώηεο ὃο ἐθ ηνῦ πνιέκνπ θεύγεη ηηκῆο ἄμηνο νὔθ ἐζηηλ. 

14.  Οἱ ιόγνη νὓο ιέγεηο, γξάθνληαη. 

15.  Ἀπνθξηλόκεζα ἃ εἰδέλαη νἰόκεζα. 
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LEESTEKST: EERST ROEM, DAN PAS GELUK 
 

- Lees eerst de tekst hieronder; 

- probeer per twee te vertellen wat er ongeveer in de dialoog staat; 

- als je ongeveer denkt te weten wat de inhoud is, laat dan je verhaal horen aan de 

leraar;  

- als die vindt dat je juist bent, maak van de dialoog dan een echt toneeltje, met je eigen 

woorden en eventuele verrijkingen. 

 

νθὸο ἄλζξσπνο εἰζέξρεηαη παξὰ ηὸλ Πύξξνλ
1
 ὃο ἐπὶ ηῆλ Ἰηαιίαλ

2
 ζηξαηεύεηλ κέιιεη. 

Ὁ δὲ ζνθόο θεζη
.  
ηί κεηὰ ηὴλ ἐλ Ἰηαιίᾳ λίθελ; 

Ὁ δὲ Πύξξνο ἀπνθξίλεηαη
. 
 νὐθ νἶζζα ὅηη θαὶ ηῆο ηθειίαο

3
 ἄξρεηλ βνύινκαη; 

Ὁ δὲ ζνθόο
.  
Οὐθ νἶδα. Σί δὲ κεηὰ ηῆλ ἐλ ηθειίᾳ λίθελ; 

Ὁ δὲ Πύξξνο
.  
Δἰο ηὴλ Αἴγππηνλ

4
 πνξεύνκαη. 

Ὁ δὲ ζνθόο
.  
Καὶ πνῖ ηὴλ ζηξαηηὰλ ἄγεηλ ἐζέιεηο κεηὰ ηὴλ ἐλ ηῇ Αἰγύπηῳ λίθελ; 

Πύξξνο
.  
ληεῦζελ εἰο ηὴλ Μαθεδνλίαλ

5
 ζηξαηεύσ. 

Ὁ ζνθόο
.  
Καὶ ηόηε; 

Ὁ δὲ Πύξξνο νὐθ αὐηίθα ἀπνθξίλεηαη. Ὀιίγνλ γὰξ ρξόλνλ
6
 θξνληίδεη.  

Σέινο δέ θεζη
.  

Σόηε ζρνιὴλ
7
 ἔρεηλ βνύινκαη. θάζηῃ δὲ ἡκέξᾳ

8
 ζὺλ ηνῖο ἑηαίξνηο ἐζζίεηλ θαὶ 

πίλεηλ ἐζέισ.  

Ὁ ζνθὸο ζαπκάδεη θαὶ ιέγεη
.  

Οὐ θαὶ λῦλ ζνη ἔμεζηη ηαῦηα
9
, εἰ κή εἰο ηὸλ πόιεκνλ ἔξρῃ; 

Ὅηε ὁ Πύξξνο ηαῦηα ἀθνύεη, κάιηζηα ὀξγίδεηαη ηῶ ζνθῶ θαί θεζη
.   

Ἄλζξσπνο ὃο ηὴλ δόμαλ νὐ ζπεύδεη, νὐθ 

ἄμηόο ἐζηη ηῆο εὐδαηκνλίαο. 

 

 

Actiebeeld anno 280 v.C. uit Rome: Total War.   

(http://www.twcenter.net/forums) 

 

                                                             
1 ὁ Πύξξνο, -νπ: Pyrrhus (eigennaam) 
2 ἡ Ἰηαιία, -αο: Italië (eigennaam) 
3 ἡ ηθειία, -αο: Sicilië (eigennaam) 
4 ἡ Αἴγππηνο, -νπ: Egypte (eigennaam) 
5 ἡ Μαθεδνλία, -αο: Macedonië (eigennaam) 
6 Ὀιίγνλ ρξόλνλ is een accusatief van tijdsduur. 
7 ἡ ζρόιε, -εο: de rust, de vrije tijd 
8 θάζηῃ δὲ ἡκέξᾳ is een datief van tijdstip. 
9 ταῦηα is nom. o. mv. van het aanwijzend vnw. νὗηνο. Hier: „die dingen‟. 
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Ook voor deze dialoog moeten we nog een werkwoord leren kennen. Later komen we er 

nog op terug. 

infinitief  υάναι zeggen 

indicatief 1 enk. υημί ik zeg 

 2 enk. υής jij zegt 

 3 enk. υησί(ν) hij zegt 
 1 mv. υαμέν wij zeggen 
 2 mv. υατέ jullie zeggen 
 3 mv. υασί(ν) zij zeggen 

 

 

Een „pyrrusoverwinning‟ ken je nu al, maar de Grieken hebben het Nederlands met nog 

veel meer uitdrukkingen verrijkt. Zoek alles wat je kan vinden over de volgende 

begrippen of uitdrukkingen: welke personen, mensen of goden liggen aan de oorsprong 

ervan en wat betekenen ze? 

 

iemands achilleshiel (en een achillespees) 

een adonis 

een amazone 

apollinisch / dionysisch 

iets met argusogen bekijken 

een augiasstal 

een bacchanaal 

het cassandracomplex (en een 

cassandravoorspelling) 

een cerberus 

een zwaard van Damocles 

een danaïdenvat 

draconisch 

de echo 

het electracomplex 

een epicurist 

eros en thanatos 

een Gordiaanse knoop of kwestie 

herculesarbeid 

een hermafrodiet 

hermetisch 

hypnose 

laconiek  

een mentor 

een muze 

in de armen van Morpheus liggen 

de nestor van een gezelschap 

een odyssee 

het oedipuscomplex 

een doos van Pandora openen 

tussen Scylla en Charybdis zitten 

sisyfusarbeid 

een stentorstem 

een tantaluskwelling 

een titanenstrijd 

een xantippe 
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EEN DOE-HET-ZELF-ORAKEL 

Dat Grieken dol waren op orakels, wist je al. Delphi en Dodona ontvingen massa’s 

bezoekers, maar er waren nog veel andere orakelplaatsen. Bovendien kon je ook thuis 

je eigen orakel raadplegen. Het onderstaande orakel werd gevonden als een opschrift 

op steen, in Limyra, dicht bij de stad Finike in het huidige Turkije, en voor het eerst 

gepubliceerd in 19231.   

Wie dit orakel wilde raadplegen moest eerst dit gebed uitspreken:  

“Heer Apollo en Hermes: leid mij. We zeggen je, zwerver: wees stil en aanhoor het 

voortreffelijk orakel. Want Apollo heeft onze voorouders deze voorspelkunde 

geschonken.” 

Stel dan een vraag aan Apollo en laat het Lot over het antwoord beslissen. Er zijn drie 

mogelijke methodes: 

a)  schrijf op 24 kaartjes of stukjes steen (die we dan ψῆφοι noemen) de letters van het 

alfabet. Doe ze in een kruik (of doos) en haal er op goed geluk eentje uit. Of schud met 

de kruik tot er eentje uitfloept. De letter vertelt je welk advies je krijgt. 

b)  schrijf op 5 bikkelstenen (of kootjes van geiten, als je die hebt) deze getallen: 1 op de 

ene zijkant, 3 op een voorzijde, 4 op de andere voorzijde en 6 op de andere zijkant. 

Gooi de vijf bikkels en tel het totaal (het kan nooit 6 of 29 zijn) om het advies te 

kennen. 

c)  gooi 5 dobbelstenen en tel het totaal. Voor 13 en 25 is er geen advies, omdat ze 

beantwoorden aan de „uitgestorven‟ letters digamma en qoppa. Gooi desnoods 

opnieuw om het advies te kennen. 

Merk op dat de adviezen in het Grieks de corresponderende letter als alliteratie 

gebruiken.   

Letter Bikkel Dobbel Advies 

Α 30 30 Ἅπαληα πξάμεηο εὐηπρο, ζεὸο ιέγεη. 

Apollo zegt dat je Alles (ἇπαληα)met succes doet. 

Β 28 29 Βνεζὸλ ἕμεηο κεηὰ Σύρεο ηὸλ Πύζενλ. 

Met Behulp van het Lot is Apollo je Bediende (βνεζόο). 

Γ 27 28 Γῆ ζνη ηέιεηνλ θαξπὸλ ἀπνδώζεη πόλσλ. 

Gaia (Γῆ) Geeft je de rijpe vruchten van je werk. 

Γ 26 27 Γύλακηο ἄθαηξνο ἐλ λόκνηζηλ ἀζζελήο. 

In Domme gewoonten verdwijnt Dynamiek (δύλακηο). 

Δ 25 26 ξᾷο δηθαίσλ ἐγ γάκσλ ἰδεῖλ ζπνξάλ. 

Je verlangt (ἐξᾷο) de Erfgenamen van Eerbare huwelijken 

zien. 

Ε 24 24 Εάιελ κεγίζηελ θεῦγε, κὴ ηη θαὶ βιαβῇο. 

Zorg dat je Zware storm (δάιε) en ellende vermijdt. 

Ζ 23 23 Ἥιηνο ὁξᾷ ζε ιακπξόο, ὃο ηὰ πάληα ὁξᾷ. 

Heldere Helios (Ἥιηνο) ziet alles en zorgt voor je. 

                                                             
1 Heinevetter, F., (1923). Würfel- und Buchstabenorakel in Griechenland und Kleinasien. Zie : „Apollonius 

Sophistes‟(2005), A Greek Alphabet Oracle, http://web.eecs.utk.edu/~mclennan/OM/BA/GAO.html. 
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Θ 22 22 Θενὺο ἀξσγνὺο ηῆο ὁδνῦ ηαύηεο ἔρεηο. 

Helpende goden (ζενί) brengen je Thuis. 

Η 21 21 Ἱδξηέο εἰζηλ, πιὴλ ἁπάλησλ πεξηέζῃ. 

Er Is zweet (ἱδξώο), meer dan Iets anders. 

Κ 20 20 Κύκαζη κάρεζζαη ραιεπόλ
. 
 ἀλάκεηλνλ, θίιε. 

Kampen tegen golven (θῦκα) is lastig: wees Krachtig, 

vriend. 

Λ 19 19 Λαηὸο δηειζὼλ πάληα ζεκαίλεη θαιο. 

De Linkse (ιαηόο) Laat voor alles mooie dingen zien. 

Μ 18 18 Μνρζεῖλ ἀλάγθε
.  

 κεηαβνιὴ δ΄ἔζηαη θαιή.   

Met Moeite (κνρζλ) Moet je een prima verschil Maken. 

Ν 17 17 Νεηθήθνξνλ δώξεκα ηὸλ ρξεζκὸλ ηειεῖ. 

Het Naijverig (λεηθήθνξνο) cadeau vervult het orakel. 

Ξ 16 16 Ξεξλ ἀπὸ θιάδσλ θαξπὸλ νὐθ ἔζηαη ιαβεῖλ. 

Dorre (μῆξνο) scheuten leveren niX op. 

Ο 15 15 Οὐθ ἔζηη κὴ ζπείξαληα ζεξίζαη θάξπεκα. 

Ongezaaide granen leveren geen (νὐ) Oogst  Op. 

Π 14 14 Πνιινὺο ἀγλαο δηαλύζαο ιήςῃ ζηέθνο. 

Door Pakken (πνιινί) gevechten te leveren, behaal je de 

Palm. 

Ρ 13 12 Ῥᾷνλ δηάμεηο ἔηη βξαρὺλ κείλαο ρξόλνλ. 

Rustiger (ῥᾷνλ) aan: dan haal je een beter Resultaat. 

 12 11 αθο ὁ Φνῖβνο ἐλλέπεη
. 
 κεῖλνλ, θίιε.   

Apollo Spreekt Simpel (ζαθο): “Blijf, vriend”. 

Σ 11 10 Σλ λῦλ παξνπζλ ζπλθόξσλ ἕμεζηη ιύζηλ. 

Van je (ηλ) Tijdelijke vrienden moet je Toch weg. 

Τ 10 9 Ὑπόζρεζηλ ηὸ πξᾶγκα γελλαίαλ ἔρεη. 

De zaak is een Uitstekende Uitdaging (ὑπόζρεζηο). 

Φ 9 8 Φαύισο ηη πξάμαο κεηὰ ρξόλνλ κέκςῃ ζενῖο.  

Je pakt het Flauwtjes (θαύισο) aan en Fluit de goden uit. 

Υ 8 7 Υξπζνῦλ πνηήζεηο ρξεζκὸλ ἐπηηπρώλ, θίιε. 

Met Chance doe je het Charmant (ρξπζνῦο) orakel slagen. 

Φ 7 6 Φῆθνλ δηθαίαλ ηήλδε παξὰ ζελ ἔρεηο. 

Je kreeg de juiste Psyche (ςῆθνο) van de goden. 

Χ 5 5 Ὠκὴλ ὀπώξαλ ἢλ ιάβῃο, νὐ ρξήζηκνλ. 

De Oogst is lastig (ὠκόο), niet nuttig. 
 

 

Dit zijn bikkelbeentjes (methode b). 


