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VW-1111-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je 
antwoordt met meer dan één tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
Regel 253 het vuur 

1p 1 Beschrijf het doel waarvoor Demeter het vuur gebruikt had. Baseer je 
antwoord op het vervolg (t/m regel 264 slapen). 
 
Regel 256-258 Mensen t/m dwaling 
Aristoteles schrijft in de Poëtica dat zo’n dwaling uit onwetendheid ook in 
een tragedie kan voorkomen. 

1p 2 Noteer de Griekse term die Aristoteles voor zo’n dwaling gebruikt. Baseer 
je antwoord op de achtergronden bij de teksten die je voor dit examen 
gelezen hebt. 
 
 

Tekst 2 
 
Regel 3 λοχευθεῖσ᾿ ἀστραπηφόρῳ πυρί 

1p 3 Verdedig de stelling dat deze woorden het stilistisch middel eufemisme 
vormen. 
 
Regel 6-12 Ὁρῶ t/m χλόῃ 
In de tweede eeuw na Christus schreef de Griekse auteur Pausanias in 
zijn Rondleiding door Griekenland: 

De Thebanen zeggen dat op de plek op de akropolis waar in onze tijd 
de agora ligt, oorspronkelijk de woning van Kadmos lag. Van de 
kamers tonen ze de resten van die van Harmonia en die volgens hen 
van Semele is geweest; deze mag tot in mijn tijd niet door mensen 
worden betreden. (...) Ook zijn er de resten van het huis van Lykos en 
een graf voor Semele. 

Dit komt op drie punten inhoudelijk overeen met wat Dionysus zegt in de 
regels 6-12 (Ὁρῶ t/m χλόῃ). 

2p 4 Noteer in eigen woorden deze drie inhoudelijke overeenkomsten. 
 
Regel 26 ἀδελφαὶ 
Een van deze personen komt in het vervolg van de Bacchae als 
personage op het toneel. 

1p 5 Beschrijf de ἀναγνώρισις die dit personage ervaart in de Bacchae. 
 
Regel 30 νιν 

1p 6 Naar welk tekstelement wordt verwezen met νιν (regel 30)? 
A ἀδελφαὶ μητρός (regel 26) 
B Σεμέλην (regel 28) 
C Κάδμου (regel 30) 
D σοφίσμαθ᾿ (regel 30) 
 

Pagina: 5Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1111-a-21-1-o 3 / 6 lees verder ►►►

Regel 34 ὀργίων 
2p 7 a Citeer uit de regels 13-22 (Λιπὼν t/m βροτοῖς) het Griekse woord dat 

 inhoudelijk overeenkomt met ὀργίων. 
b Citeer uit de regels 35-42 (Καὶ t/m Διί) het Griekse woord dat 
 inhoudelijk overeenkomt met ὀργίων. 
 
Regel 39-42 Δεῖ t/m Διί 
De twee zaken die moeten gebeuren, worden in deze regels door 
Dionysus beschreven in de vorm van het stilistisch middel chiasme. 

1p 8 Neem het volgende schema over en citeer op de plaats van de puntjes de 
vier Griekse tekstelementen die het chiasme vormen: 
… (a), … (b), … (b), … (a). 
 
 

Afbeelding 1 
 
Op afbeelding 1 zijn enkele dionysische attributen te zien. 

2p 9 a Citeer uit de regels 23-31 van tekst 2 (Πρώτας t/m ἐψεύσατο) een 
 Grieks tekstelement waarmee een dionysisch attribuut wordt 
 aangeduid dat op de afbeelding te zien is. 
 
De hoorns van Dionysus op de afbeelding doen denken aan enkele 
scènes uit de Bacchae (niet in dit examen afgedrukt). 
b Beschrijf een van deze scènes. 
 
 

Tekst 3 
 
Regel 787 Δι. 
In sommige vertalingen wordt dit personage niet Dionysus genoemd, maar 
‘de vreemdeling’. 

2p 10 Leg uit dat dit te maken heeft met het perspectief van waaruit naar dit 
personage wordt gekeken. Ga in je antwoord in op de twee mogelijke 
perspectieven en betrek in je antwoord een gegeven uit de regels 1-5 van 
tekst 2 (Ἥκω t/m ὕδωρ). 
 
Regel 788 κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων 

2p 11 a Beschrijf in eigen woorden naar welke gebeurtenis hiermee verwezen 
 wordt. Baseer je antwoord op de inhoud van de Bacchae. 
b Citeer uit het vervolg (t/m regel 797 πτυχαῖς) het Griekse woord 
 waarmee Pentheus naar deze gebeurtenis verwijst. 
 
Regel 792-793 Οὐ μὴ t/m τόδ᾿ 

1p 12 Noteer in eigen woorden wat in deze context concreet bedoeld wordt met 
τόδ᾿ (regel 793). 
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Regel 795 πρὸς κέντρα λακτίζοιμι 
2p 13 a Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 788 κακῶς) het Griekse 

 tekstelement waarvoor πρὸς κέντρα λακτίζοιμι een metafoor is. 
 
Deze metafoor komt ook in de Bijbel voor. De apostel Paulus vertelt daar 
dat hij vroeger Saul heette en actief was als vervolger van aanhangers 
van Jezus. Toen hij eens onderweg was om aanhangers van Jezus te 
arresteren, werd hij plotseling verblind door een felle lichtstraal. Hij viel op 
de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: “Saul, Saul, waarom 
vervolg je mij? Je kwelt jezelf door tegen de prikkels te trappen!” Hij 
vroeg: “Wie bent u, Heer?” De Heer antwoordde: “Ik ben Jezus, die jij 
vervolgt.” 
De situaties waarin deze metafoor gebruikt wordt in de Bacchae en in de 
Bijbel, komen op bepaalde punten met elkaar overeen.  
b Beschrijf in eigen woorden de overeenkomst tussen beide situaties, 
 zowel wat betreft degene die deze metafoor gebruikt, als wat betreft 
 degene tot wie de metafoor is gericht. 
 
Regel 796 Θύσω, ὥσπερ ἄξιαι 
Deze woorden worden door W. Courteaux en B. Claes als volgt vertaald:  
 Ik zal hem het offer brengen dat hij heeft verdiend 

1p 14 Leg uit dat W. Courteaux en B. Claes de Griekse tekst in hun vertaling 
inhoudelijk hebben veranderd met betrekking tot het woord ἄξιαι. Ga in je 
antwoord in op zowel het Grieks als de vertaling. 
 
Regel 800-801 Ἀπόρῳ t/m σιγήσεται 
Deze regels worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
 Ik kan geen vat krijgen op deze vreemdeling 
 die, wat je hem ook aandoet, nooit zal zwijgen. 

1p 15 Citeer uit regel 801 (ὃς t/m σιγήσεται) het Griekse tekstelement dat in de 
vertaling niet is weergegeven. 
 
Regel 807 Ξυνέθεσθε en regel 809 Ἐκφέρετέ 

2p 16 Zijn deze woorden tot dezelfde personen gericht? Verklaar je antwoord en 
ga in je antwoord in op beide woorden. 
 
Regel 810  
Deze uitroep markeert een omslag in de houding van beide 
gesprekspartners. 

2p 17 a Beschrijf de omslag in de houding van Dionysus. Ga in je antwoord in 
 op zijn houding vóór deze regel en op zijn houding ná deze regel. 
b Beschrijf de omslag in de houding van Pentheus. Ga in je antwoord in 
 op zijn houding vóór deze regel en op zijn houding ná deze regel. 
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Regel 814 ἐξῳνωμένας 
Pentheus negeert blijkbaar de informatie die hij eerder over dit onderwerp 
heeft gekregen. 

1p 18 Wat was de inhoud van die informatie en van wie had Pentheus die 
informatie gekregen? Baseer je antwoord op de inhoud van de Bacchae. 
 
Regel 817 ἐξιχνεύσουσίν 

2p 19 Citeer uit de regels 811-816 (βούλῃ t/m καθήμενος) de twee persoonlijke 
voornaamwoorden die verwijzen naar het onderwerp van ἐξιχνεύσουσίν. 
 
Regel 819-823 Ἄγωμεν t/m ἐκεῖ 
Y. Sjoukes schrijft in een column: 

Hokjesdenken is makkelijk. Zo kunnen we de samenleving een beetje 
aan. Je zou het dapper kunnen noemen van de 17-jarige Stijn uit 
Breda dat hij in een hokje bij de Zara vrouwenkleren paste. En dat hij 
publiekelijk protesteerde toen hij vond dat hij niet respectvol werd 
behandeld door het personeel. 

3p 20 a Citeer uit de regels 819-823 (Ἄγωμεν t/m ἐκεῖ) het Griekse 
 tekstelement dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘vrouwenkleren’. 
b Leg uit dat Pentheus in regel 822 en Stijn in de bovenstaande 
 passage om verschillende redenen protesteren. 
c Beschrijf de fundamentele overeenkomst tussen Stijns beweegreden 
 voor zijn protest tegen het personeel en de beweegreden van 
 Dionysus voor zijn optreden in de Bacchae. Baseer je antwoord op de 
 inhoud van de Bacchae. 
 
Regel 808 Καὶ t/m θεῷ en regel 825 Διόνυσος t/m τάδε 
In elk van deze beide regels is het narratologisch middel dramatische 
ironie gebruikt. 

1p 21 Leg uit dat de dramatische ironie in beide regels op dezelfde manier tot 
stand komt. 
 
 
Let op: de laatste vragen en opdracht van dit examen staan op de 
volgende pagina. 
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Euripides, Bacchae, regel 862-870, uit het derde stasimon: 
862 Zal ik nu eindelijk 
863 op blote voeten hele nachten kunnen dansen 
864 met Bacchus’ trouwe volgelingen 
865 en mijn haren laten wuiven 
866 in de bedauwde ochtendlucht 
867 zoals een hinde 
868 die in de groene weiden dartelt, 
869 ontsnapt aan de gevreesde jager 
870 en de strak gespannen netten? 

3p 22 a Wie wordt bedoeld met ‘ik’ in regel 862? 
b Leg uit dat de bovenstaande passage uit het derde stasimon 
 inhoudelijk aansluit bij de gebeurtenissen in het derde epeisodion, 
 waarvan tekst 3 een onderdeel is. Ga in je antwoord in op de 
 bovenstaande passage en op de desbetreffende gebeurtenissen in het 
 derde epeisodion. 
c Noteer de naam van de plek in het theater waar de bovenstaande 
 passage is uitgesproken. Baseer je antwoord op de achtergronden bij 
 de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
 

Algemeen 
 
Een verandering in Euripides’ levensomstandigheden was voor hem wellicht 
de aanleiding om de Bacchae te schrijven. 

2p 23 a Beschrijf deze verandering in de levensomstandigheden van 
 Euripides. Baseer je antwoord op de achtergronden bij de teksten die 
 je voor dit examen gelezen hebt. 
b Leg uit wat het verband is tussen Euripides’ nieuwe 
 levensomstandigheden en de Dionysuscultus. Baseer je antwoord op 
 de achtergronden bij de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
Euripides is in de loop van de tijd niet alleen als vrouwenhater beschouwd, 
maar ook als emancipator. In de Bacchae zijn voor beide opvattingen 
argumenten te vinden. 

1p 24 Noteer je eigen oordeel: is Euripides een vrouwenhater of een emancipator? 
Beargumenteer je oordeel met behulp van een gegeven uit de Bacchae. 
 
 

Tekst 4 
 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij tekst 4. 

38p  Vertaal de regels 269 t/m 286 in het Nederlands. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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VW-1111-a-21-1-b 

Bijlage VWO 

2021 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1
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Tekst 1 
 
Uit de Hymne aan Demeter. Er is ontdekt wat Demeter ’s nachts doet. 
 
Zij, de mooi bekranste Demeter, in woede ontstoken, 251 

nam Metaneira’s zoontje, dat in het paleis zo verrassend 252 

laat nog door haar was gebaard, uit het vuur en legde het ver 253 

van zich vandaan op de grond. Tegelijk, ten zeerste verbolgen, 254 

sprak ze tot Metaneira, vrouw met sierlijke gordel: 255 

“Mensen zijn dwaas en onwetend en zonder enig besef van 256 

al wat het lot hun aan goede en kwade dingen zal zenden. 257 

Ook jij beging onberaden een onherstelbare dwaling. 258 

Bij de hardvochtige stroom van de Styx — de eed van de goden — 259 

zweer ik je dat ik je kind de eeuwige jeugd had geschonken 260 

en de onsterflijkheid en een roem die nooit zou verbleken; 261 

nu zal hij echter zijn lot en de dood niet kunnen ontlopen. 262 

Wel zal hem nog in dit opzicht eeuwige roem vergezellen, 263 

dat hij bij mij op schoot zat en in mijn armen mocht slapen.” 264 

 
 Homerische Hymne aan Demeter 251-264 
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Tekst 2 
 
Dionysus maakt zichzelf bekend. 
 
Ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χθόνα 1 

Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ᾿ ἡ Κάδμου κόρη 2 

Σεμέλη λοχευθεῖσ᾿ ἀστραπηφόρῳ πυρί· 3 

μορφὴν δ᾿ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν 4 

πάρειμι Δίρκης νάμαθ᾿ Ἱσμηνοῦ θ᾿ ὕδωρ. 5 

Ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 6 

τόδ᾿ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια 7 

τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα, 8 

ἀθάνατον Ἥρας μητέρ᾿ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 9 

Αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10 

τίθησι, θυγατρὸς σηκόν· ἀμπέλου δέ νιν 11 

πέριξ ἐγὼ ᾿κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ. 12 

Λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 13 

Φρυγῶν τε, Περσῶν ἡλιοβλήτους πλάκας 14 

Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα 15 

Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ᾿ εὐδαίμονα 16 

Ἀσίαν τε πᾶσαν ἣ παρ᾿ ἁλμυρὰν ἅλα 17 

κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ᾿ ὁμοῦ 18 

πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις, 19 

ἐς τήνδε πρώτην ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν, 20 

τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 21 

τελετάς, ἵν᾿ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς. 22 

Πρώτας δὲ Θήβας τάσδε γῆς Ἑλληνίδος 23 

ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾿ ἐξάψας χροὸς 24 

θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος· 25 

ἐπεί μ᾿ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστ᾿ ἐχρῆν, 26 

Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διός, 27 

Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος 28 

ἐς Ζῆν᾿ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 29 
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Κάδμου σοφίσμαθ᾿, ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν 30 

Ζῆν᾿ ἐξεκαυχῶνθ᾿, ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 31 

Τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾿ ἐγὼ 32 

μανίαις, ὄρος δ᾿ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν, 33 

σκευήν τ᾿ ἔχειν ἠνάγκασ᾿ ὀργίων ἐμῶν. 34 

Καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι 35 

γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων· 36 

ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι 37 

χλωραῖς ὑπ᾿ ἐλάταις ἀνορόφους ἧνται πέτρας. 38 

Δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾿ ἐκμαθεῖν, κεἰ μὴ θέλει, 39 

ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 40 

Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾿ ὕπερ 41 

φανέντα θνητοῖς δαίμον᾿ ὃν τίκτει Διί. 42 

 
 Euripides, Bacchae 1-42 
 
 
Aantekeningen 
regel 3 λοχεύω  bij de geboorte helpen 
  ἀστραπηφόρος  bliksemdragend 
regel 4 βροτήσιος  sterfelijk 
regel 7 τὸ ἐρείπιον  ruïne 
regel 8 τύφομαι  roken 
regel 10 ἄβατος  ontoegankelijk 
regel 11 ὁ σηκός  heiligdom 
regel 12 βοτρυώδης  vol druiven 
regel 13 πολύχρυσος  rijk aan goud 
regel 14 ἡλιόβλητος  door de zon getroffen 
regel 15 δύσχιμος  winters 
regel 17 ἁλμυρός  zout 
regel 18 μιγάς  gemengd 
regel 19 καλλιπύργωτος  met mooie torens 
regel 24 ἀνολολύζω  door kreten opschrikken 
regel 25 κίσσινος  met klimop 
regel 31 ἐκκαυχάομαι  beweren 
regel 32 οἰστράω  opjagen 
regel 33 παράκοπος  waanzinnig 
regel 36 ἐκμαίνω  in razernij naar buiten jagen 
regel 37 ἀναμείγνυμι  vermengen 
regel 38 ἀνόροφος  zonder dak 
regel 40 ἀτέλεστος  niet ingewijd 
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Afbeelding 1 
 

 
 
Dionysus groet een van zijn volgelingen. 
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Tekst 3 
 
Tweede confrontatie Dionysus - Pentheus. 
 
Δι. Πείθῃ μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 787 

Πενθεῦ· κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων ὅμως 788 

οὔ φημι χρῆναί σ᾿ ὅπλ᾿ ἐπαίρεσθαι θεῷ, 789 

ἀλλ᾿ ἡσυχάζειν· Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 790 

κινοῦντα βάκχας σ᾿ εὐίων ὀρῶν ἄπο. 791 

Πε. Οὐ μὴ φρενώσεις μ᾿, ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 792 

σώσῃ τόδ᾿; Ἤ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίκην. 793 

Δι. Θύοιμ᾿ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ θυμούμενος 794 

πρὸς κέντρα λακτίζοιμι θνητὸς ὢν θεῷ. 795 

Πε. Θύσω, φόνον γε θῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 796 

πολὺν ταράξας ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 797 

Δι. Φεύξεσθε πάντες· καὶ τόδ᾿ αἰσχρόν, ἀσπίδας 798 

θύρσοισι βάκχας ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 799 

Πε. Ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεθα ξένῳ, 800 

ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. 801 

Δι. Ὦ τᾶν, ἔτ᾿ ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. 802 

Πε. Τί δρῶντα; Δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς; 803 

Δι. Ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾿ ὅπλων ἄξω δίχα. 804 

Πε. Οἴμοι· τόδ᾿ ἤδη δόλιον ἐς ἐμὲ μηχανᾷ. 805 

Δι. Ποῖόν τι, σῶσαί σ᾿ εἰ θέλω τέχναις ἐμαῖς; 806 

Πε. Ξυνέθεσθε κοινῇ τάδ᾿, ἵνα βακχεύητ᾿ ἀεί. 807 

Δι. Καὶ μὴν ξυνεθέμην τοῦτό γ᾿, ἴσθι, τῷ θεῷ. 808 

Πε. Ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾿ ὅπλα, σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 809 

Δι. · 810 

βούλῃ σφ᾿ ἐν ὄρεσι συγκαθημένας ἰδεῖν; 811 

Πε. Μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταθμόν. 812 

Δι. Τί δ᾿ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; 813 

Πε. Λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾿ ἂν ἐξῳνωμένας. 814 

Δι. Ὅμως δ᾿ ἴδοις ἂν ἡδέως ἅ σοι πικρά; 815 
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Πε. Σάφ᾿ ἴσθι, σιγῇ γ᾿ ὑπ᾿ ἐλάταις καθήμενος. 816 

Δι. Ἀλλ᾿ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθῃς λάθρᾳ. 817 

Πε. Ἀλλ᾿ ἐμφανῶς· καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 818 

Δι. Ἄγωμεν οὖν σε κἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 819 

Πε. Ἄγ᾿ ὡς τάχιστα· τοῦ χρόνου δέ σοι φθονῶ. 820 

Δι. Στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 821 

Πε. Τί δὴ τόδ᾿; Ἐς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ; 822 

Δι. Μή σε κτάνωσιν, ἢν ἀνὴρ ὀφθῇς ἐκεῖ. 823 

Πε. Εὖ γ᾿ εἶπας αὖ τόδ᾿· ὥς τις εἶ πάλαι σοφός. 824 

Δι. Διόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. 825 

Πε. Πῶς οὖν γένοιτ᾿ ἂν ἃ σύ με νουθετεῖς καλῶς; 826 

Δι. Ἐγὼ στελῶ σε δωμάτων ἔσω μολών. 827 

 
 Euripides, Bacchae 787-827 
 
 
Aantekeningen 
regel 792 φρενόω  vermanen 
regel 795 λακτίζω  trappen 
regel 799 ἐκτρέπω  afweren 
  χαλκήλατος  bronzen 
regel 800 συμπλέκω  in een discussie verwikkelen 
regel 802 τᾶν  vriend 
regel 811 συγκάθημαι  bij elkaar zitten 
regel 814 ἐξοινόομαι  dronken worden 
regel 817 ἐξιχνεύω  opsporen 
regel 821 βύσσινος  linnen 
regel 825 ἐκμουσόω  grondig onderrichten 
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Tekst 4 
 
De tovenares Medea is met haar man Jason en hun twee kinderen naar 
Corinthe gevlucht. Daar heeft haar man haar in de steek gelaten om te 
trouwen met de dochter van Creon, de koning van Corinthe.  
In de onderstaande tekst komt koning Creon Medea vertellen dat ze 
verbannen wordt met haar kinderen. 
 
Koor  Ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα, τῆσδ᾿ ἄνακτα γῆς, 269 

   στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 270 

Creon  Σέ, τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην, 271 

   Μήδει᾿, ἀνεῖπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν 272 

   φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέκνα, 273 

   καὶ μή τι μέλλειν· ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου 274 

   τοῦδ᾿ εἰμί, κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν 275 

   πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 276 

Medea  Αἰαῖ· πανώλης ἡ τάλαιν᾿ ἀπόλλυμαι· 277 

   ἐχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, 278 

   κοὐκ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔκβασις. 279 

   Ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσ᾿ ὅμως· 280 

   τίνος μ᾿ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον; 281 

Creon  Δέδοικά σ᾿ – οὐδὲν δεῖ παραμπίσχειν λόγους – 282 

   μή μοί τι δράσῃς παῖδ᾿ ἀνήκεστον κακόν. 283 

   Συμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος· 284 

   σοφὴ πέφυκας καὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις, 285 

   λυπῇ δὲ λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 286 

 
 Euripides, Medea 269-286 
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Aantekeningen 
regel 269   δὲ καὶ  Οnvertaald laten. 
regel 271-272  Σέ ἀνεῖπον  Ik beveel jou 
regel 271   τὴν  Οnvertaald laten.  
     θυμόομαι + dativus  boos zijn op 
regel 272   περάω  gaan 
regel 273   φυγάδα  Predicatief vertalen. 
regel 274   μέλλω  treuzelen 
     ὡς  want 
     βραβεὺς + genitivus  verantwoordelijk voor 
regel 275   κοὐκ = καὶ οὐκ 
regel 276   γαίας = γῆς 
regel 277   πανώλης  helemaal verloren 
regel 278   ἐξίημι πάντα κάλων  vol in de aanval gaan 
regel 279   κοὐκ = καὶ οὐκ 
     εὐπρόσοιστος  gemakkelijk 
     ἡ ἔκβασις  ontsnapping 
regel 280   καὶ = καίπερ 
     πάσχουσ᾿ = πάσχουσα 
regel 281   τίνος  onzijdig 
     ἕκατι = ἕκητι 
     γῆς = ἐκ γῆς 
regel 282   παραμπίσχω λόγους  de waarheid verzwijgen 
regel 283   μή  Verbinden met  Δέδοικα (regel 282). 
     δράω + 2 accusativi  iemand iets aandoen 
     παῖδ᾿  Hiermee bedoelt Creon zijn dochter. 
     ἀνήκεστος  onherstelbaar 
regel 284   συμβάλλομαι + genitivus  aanleiding geven tot 
regel 285   ἴδρις + genitivus  kundig in 
regel 286    λυπέομαι  zich gekwetst voelen 
 
 

einde  
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VW-1111-a-21-2-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je 
antwoordt met meer dan één tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
vrijdag 25 juni

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 

1p 1 Op welke plekken in het theater bevonden de sprekende personages in 
tekst 1 zich precies?  
A bij de εἴσοδοι en in het θέατρον 
B in het θέατρον en in de ὀρχήστρα 
C voor de σκηνή en in de ὀρχήστρα 
D voor de σκηνή en in het θέατρον 
 
Regel 314-316 Het t/m aard 
Uit deze regels komt een kenmerk van Euripides naar voren dat hij 
volgens veel lezers in hogere mate bezit dan de andere Griekse 
tragedieschrijvers. 

1p 2 Om welk kenmerk gaat het? Baseer je antwoord op de achtergronden bij 
de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 319-322 Jij t/m worden 
In het vervolg refereert Cadmus aan hetzelfde gevoel als Teiresias hier 
doet. 

3p 3 a Citeer uit de regels 330-336 (Ὦ t/m προσῇ) het Griekse woord voor 
 het begrip waardoor dat gevoel veroorzaakt wordt. 
 
In de regels 319-322 (Jij t/m worden) maakt Teiresias gebruik van een 
argumentatief middel.  
b Noteer de naam van dit argumentatief middel. 
c Noteer in eigen woorden de niet uitgesproken conclusie die getrokken 
 moet worden uit de woorden van Teiresias in de regels 319-322 
 (Jij t/m worden). 
 
Regel 326 jij bent waanzinnig 

1p 4 Citeer uit de regels 343-350 (Οὐ t/m μέθες) het Griekse tekstelement 
waarmee Pentheus aangeeft dat hij daarentegen vindt dat Teiresias 
waanzinnig is. 
 
Regel 330-342 Ὦ t/m δίδου 
In een commentaar merkt J. Roux op over deze passage:  
 Na de theoloog luisteren we nu naar de grootvader. 

3p 5 a Noteer in eigen woorden twee argumenten voor de bewering dat 
 Cadmus zich in deze regels als grootvader opstelt. Gebruik bij 
 voorkeur niet meer dan in totaal 30 woorden. 
b Beargumenteer op grond van de regels 343-357 (Οὐ t/m ἰδών) dat de 
 grootvader minder heftig door Pentheus afgewezen wordt dan de 
 theoloog. Ga in je antwoord in op zowel de grootvader als de theoloog. 
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Regel 341-342 δεῦρό t/m δίδου 
1p 6 Noteer een regieaanwijzing bij deze regels. 

 
Regel 343-357 Οὐ t/m ἰδών 
Deze woorden van Pentheus zijn te verdelen in drie delen, waarin steeds 
een andere persoon de voornaamste aandacht van Pentheus krijgt. 

3p 7 Citeer van elk deel het eerste Griekse woord en noteer achter elk woord 
welke persoon in het desbetreffende deel de voornaamste aandacht van 
Pentheus krijgt. 
 
Regel 351-357 μάλιστα t/m ἰδών 
In Livius’ verhaal over de Bacchanalia spreekt consul Postumius in Rome 
het volk toe met onder meer de volgende woorden: 

Wat hun aantal betreft: wanneer ik u zeg dat het vele duizenden 
mensen zijn, moet u wel hevig schrikken, als ik er niet meteen bij zeg 
wie dat zijn en wat voor mensen het zijn. Welnu, allereerst bestaat een 
groot deel uit vrouwen; dat is de bron van dit kwaad geweest. Verder 
zijn het mannen die veel van vrouwen weg hebben, die zich lenen voor 
ontucht of zelf ontucht plegen, die in extase verkeren en verdoofd zijn 
door slaapgebrek, wijn, nachtelijk lawaai en geschreeuw. 

‘zich lenen voor ontucht of zelf ontucht plegen’ 
1p 8 Citeer uit de regels 351-357 (μάλιστα t/m ἰδών) het Griekse tekstelement 

dat naar hetzelfde verwijst als ‘zich lenen voor ontucht of zelf ontucht 
plegen’ in het bovenstaande citaat. 
 
 

Afbeelding 1 
 
Op afbeelding 1 is een situatie uit het verhaal van de Bacchae 
weergegeven. 

3p 9 a Citeer uit de regels 337-342 van tekst 1 (Ὁρᾷς t/m δίδου) het Griekse 
 werkwoord waarmee eenzelfde handeling wordt weergegeven als de 
 handeling die  de bacchanten op deze afbeelding hebben uitgevoerd. 
 
Omdat er precies drie bacchanten zijn afgebeeld, wordt wel beweerd dat 
het drie specifieke vrouwen uit de Bacchae betreft. 
b Noteer de naam van elk van deze drie vrouwen. Baseer je antwoord 
 op de inhoud van de Bacchae. 
 
 

Tekst 2 
 
Regel 1251-1258 Ὡς t/m εὐδαίμονα 

1p 10 Citeer uit deze regels het Griekse woord dat samenvat wat Pentheus’ 
ἁμαρτία was. 
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Regel 1259-1262 Φεῦ t/m δυστυχεῖν 
In een recensie van een moderne opvoering van de Bacchae schrijft 
H. Oranje: 

Meer dan welk ander stuk heeft Euripides zijn ‘Bakchen’ geladen met 
het begrippenpaar ‘de roes en de rede’.  

2p 11 a Citeer uit de regels 1259-1262 (Φεῦ t/m δυστυχεῖν) het Griekse 
 tekstelement waarmee Cadmus ‘de roes’ aanduidt. 
b Citeer uit de regels 1259-1262 (Φεῦ t/m δυστυχεῖν) het Griekse 
 tekstelement waarmee Cadmus ‘de rede’ beschrijft. 
 
Regel 1264-1272 Πρῶτον t/m πάτερ 
In een advies op de website JM/ouders over het omgaan met verwarde 
mensen is het volgende te lezen: 

Het is belangrijk om te beseffen dat iemand in een psychose 
gedachten, gevoelens en gedrag niet onder controle heeft. Ook heeft 
de persoon in kwestie bijna nooit door dat er iets aan de hand is. De 
wanen ontkennen heeft dan ook weinig zin, maar anderen kunnen wel 
aangeven dat zij er anders tegenaan kijken. Familie en vrienden zijn 
belangrijk voor het herstel en het voorkomen van een psychose. (…) 
Signalen die kunnen wijzen op een psychose: zich terugtrekken, 
moeite hebben met concentreren, vergeetachtig of verward zijn, (…) 
anders zien, horen en ruiken. 

‘De wanen ontkennen heeft dan ook weinig zin’ 
Cadmus ontkent de waan van Agaue niet rechtstreeks. 

3p 12 a Wat doet Cadmus wel om haar bij zinnen te brengen? Baseer je 
 antwoord op de regels 1264-1267 (Πρῶτον t/m διειπετέστερος). 
 
‘vergeetachtig of verward zijn’ 
b Noteer uit de regels 1264-1272 (Πρῶτον t/m πάτερ) het nummer van 
 de regel waaruit je kunt afleiden dat Agaue vergeetachtig is. 
 
‘anders zien, horen en ruiken’ 
c Noteer uit de regels 1264-1272 (Πρῶτον t/m πάτερ) het nummer van 
 de regel waaruit blijkt dat Agaue in haar waan de werkelijkheid anders 
 waarnam. 
 
Regel 1274 Σπαρτῷ t/m Ἐχίονι 

1p 13 Naar welk verhaal verwijst Agaue met de beschrijving van haar man in 
deze regel? Baseer je antwoord op de achtergronden bij de teksten die je 
voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 1277 πρόσωπον 

2p 14 a Welk woord zou je hier, gezien de situatie, in plaats van ‘gezicht’ 
 verwachten? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
b Leg uit met welk doel Cadmus de aandacht van Agaue juist op het 
 gezicht richt. 
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Regel 1275-1278 Τίς t/m θηρώμεναι 
In deze regels blijkt dat Agaue niet geheel zeker is van zichzelf. 

1p 15 Citeer uit deze regels het Griekse tekstelement waaruit dit blijkt. 
 
Regel 1284 Οὔκ t/m κάρα 

1p 16 Leg uit dat in deze regel het lot van Pentheus geïllustreerd wordt door het 
stilistisch middel hyperbaton. Citeer in je antwoord de Griekse woorden 
die het hyperbaton vormen. 
 
Regel 1287 Δύστην᾿ t/m πάρει 

1p 17 Noteer de naam van een stilistisch middel dat in deze regel gebruikt is. 
 
Regel 1291 Ἀκταίωνα διέλαχον κύνες 
Deze gebeurtenis was een bestraffing door Artemis. De reden voor deze 
bestraffing komt overeen met de reden die Dionysus had voor de 
bestraffing van Pentheus. 

2p 18 a Noteer in eigen woorden deze overeenkomstige reden. Baseer je 
 antwoord op de regels 337-340 van tekst 1 (Ὁρᾷς t/m ὀργάσιν) en de 
 regels 1290-1297 van tekst 2 (Ποῦ t/m νιν). 
b Noteer in eigen woorden welke andere overeenkomst tussen het lot 
 van Actaeon en dat van Pentheus genoemd wordt in de  
 regels 1290-1297 van tekst 2 (Ποῦ t/m νιν). 
 
Regel 1293 Ἐκερτόμει μολών 
Deze woorden worden door W. Courteaux en B. Claes als volgt vertaald: 
 Hij wou gaan bespotten. 

1p 19 Op welk grammaticaal gegeven in het Grieks is het woord ‘wou’ 
gebaseerd? 
 
Regel 1295 Ἐμάνητε 

1p 20 Citeer uit de regels 1269-1272 (Oὐκ t/m πάτερ) het Griekse tekstelement 
waarmee naar deze zelfde geestelijke gesteldheid verwezen wordt. 
 
Regel 1295 πᾶσά τ᾿ ἐξεβακχεύθη πόλις 

2p 21 a Leg uit dat het gebruik van het woord πᾶσά een overdrijving is. Baseer 
 je antwoord op de inhoud van de Bacchae. 
b Verdedig de stelling dat Cadmus een goede bedoeling heeft met deze 
 overdrijving. 
 
 
Let op: de laatste vragen en opdracht van dit examen staan op de 
volgende pagina. 
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Regel 1298 Τὸ t/m πάτερ; 
Deze regel wordt door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
 Het lichaam van mijn lieve zoon, waar is het, vader? 
Uit deze vertaling blijkt, dat volgens de vertaler in het Grieks het stilistisch 
middel enallage is toegepast. 

1p 22 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op zowel het Grieks als de vertaling. 
 
Regel 1300-1301 Ἦ t/m ik 
Tussen de regels 1300 en 1301 stond volgens veel geleerden oorspronkelijk 
nog een stuk tekst. 

1p 23 Noteer een verklaring voor deze veronderstelling. Baseer je antwoord op de 
inhoud van regel 1300 en het vervolg. 
 
Zowel het woord οἶκος in het Grieks als het woord ‘huis’ in het Nederlands 
wordt soms gebruikt als metonymia. 

1p 24 In welke regel kan het niet anders dan als metonymia opgevat worden? 
A regel 1273 
B regel 1290 
C regel 1308 
D regel 1313  
 
 

Tekst 3 
 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 890 t/m 908 in het Nederlands. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 
 
Pentheus wordt gewaarschuwd. 
 
Te.     Het is niet Dionysos die vrouwen dwingt 314 

zich te beheersen waar het om de liefde gaat, 315 

neen, dat ligt in ieders eigen aard. Want een vrouw die 316 

zelfbeheersing kent, zal, ook wanneer zij in bakchische 317 

vervoering is, niet verleid kunnen worden. 318 

Jij geniet toch als vele mensen bij de poorten staan 319 

en als de stad de naam ‘Pentheus’ roemt. 320 

Zo vindt ook de god het heerlijk, denk ik, om vereerd te 321 

worden. Hoe het ook zij, ik en Kadmos, om wie jij zo lacht, 322 

gaan ons bekransen met klimop en we gaan dansen; een grijs 323 

tweespan zijn we, maar dansen moeten we en jouw woorden 324 

krijgen me niet zover dat ik me tegen de godheid verzet. 325 

Want jij bent waanzinnig, je bent er slecht aan toe, en je hoeft 326 

geen genezing te verwachten van middelen, want daar word 327 

je alleen maar zieker van. 

Koor  Oude man, Apollo hoeft zich niet over je te schamen en je 328 

bent zo verstandig om ook Bromios, een grote god, te eren. 329 

Κα.    Ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρῄνεσεν. 330 

Οἴκει μεθ᾿ ἡμῶν, μὴ θύραζε τῶν νόμων· 331 

νῦν γὰρ πέτῃ τε καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 332 

Κεἰ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ θεὸς οὗτος, ὡς σὺ φῄς, 333 

παρὰ σοὶ λεγέσθω· καὶ καταψεύδου καλῶς 334 

ὡς ἔστι Σεμέλης, ἵνα δοκῇ θεὸν τεκεῖν 335 

ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 336 

Ὁρᾷς τὸν Ἀκταίωνος ἄθλιον μόρον, 337 

ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο 338 

διεσπάσαντο, κρείσσον᾿ ἐν κυναγίαις 339 

Ἀρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾿ ἐν ὀργάσιν. 340 

Ὃ μὴ πάθῃς σύ· δεῦρό σου στέψω κάρα 341 

κισσῷ· μεθ᾿ ἡμῶν τῷ θεῷ τιμὴν δίδου. 342 
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Πε.     Οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βακχεύσεις δ᾿ ἰών, 343 

μηδ᾿ ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; 344 

Τῆς σῆς δ᾿ ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον 345 

δίκην μέτειμι. Στειχέτω τις ὡς τάχος, 346 

ἐλθὼν δὲ θάκους τοῦδ᾿ ἵν᾿ οἰωνοσκοπεῖ 347 

μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 348 

ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 349 

καὶ στέμματ᾿ ἀνέμοις καὶ θυέλλαισιν μέθες· 350 

μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 351 

Οἱ δ᾿ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 352 

τὸν θηλύμορφον ξένον, ὃς ἐσφέρει νόσον 353 

καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 354 

Κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 355 

δεῦρ᾿ αὐτόν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν 356 

θάνῃ, πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 357 

 
 Euripides, Bacchae 314-357 
 
Aantekeningen 
regel 331 θύραζε + genitivus  buiten 
regel 334 καταψεύδομαι  liegen 
regel 338 ὠμόσιτος  rauw vlees etend 
  ἡ σκύλαξ  hond 
regel 339 ἡ κυναγία  jacht 
regel 340 ἡ ὀργάς  bergweide 
regel 344 ἐξομόργνυμι  afvegen 
regel 347 οἰωνοσκοπέω  de vlucht van vogels bestuderen 
regel 348 τριαινόω  omverwerpen 
  ἀνατρέπω  ondersteboven keren 
regel 352 ἐξιχνεύω  opsporen 
regel 353 θηλύμορφος  met een vrouwelijk figuur 
regel 355 ἐάνπερ  als 
regel 356 λεύσιμος  door steniging 
regel 357 ἡ βάκχευσις  Bacchusfeest 
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Afbeelding 1 
 

 
 
Schildering op een aardewerken mengvat, ca. 500 voor Christus. 
   
 

Tekst 2 
 
Cadmus en Agaue spreken over Pentheus. 
 
Κα. Οἴμοι κακῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾿ ἐμῶν· 1248 

 ὡς ὁ θεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μὲν ἀλλ᾿ ἄγαν 1249 

Βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾿ οἰκεῖος γεγώς. 1250 

Αγ. Ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 1251 

  ἔν τ᾿ ὄμμασι σκυθρωπόν. Εἴθε παῖς ἐμὸς 1252 

  εὔθηρος εἴη, μητρὸς εἰκασθεὶς τρόποις, 1253 

  †ὅτ᾿ ἐν† νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 1254 

θηρῶν ὀριγνῷτ᾿· ἀλλὰ θεομαχεῖν μόνον 1255 

  οἷός τ᾿ ἐκεῖνος. Νουθετητέος, πάτερ, 1256 

  σοὐστίν. Τίς αὐτὸν δεῦρ᾿ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν 1257 

  καλέσειεν, ὡς ἴδῃ με τὴν εὐδαίμονα; 1258 
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Κα. Φεῦ φεῦ· φρονήσασαι μὲν οἷ ᾿ ἐδράσατε 1259 

ἀλγήσετ᾿ ἄλγος δεινόν· εἰ δὲ διὰ τέλους 1260 

  ἐν τῷδ᾿ ἀεὶ μενεῖτ᾿ ἐν ᾧ καθέστατε, 1261 

  οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾿ οὐχὶ δυστυχεῖν. 1262 

Αγ. Τί δ᾿ οὐ καλῶς τῶνδ᾿ ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 1263 

Κα. Πρῶτον μὲν ἐς τόνδ᾿ αἰθέρ᾿ ὄμμα σὸν μέθες. 1264 

Αγ. Ἰδού· τί μοι τόνδ᾿ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν; 1265 

Κα. Ἔθ᾿ αὑτὸς ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 1266 

Αγ. Λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διειπετέστερος. 1267 

Κα. Τὸ δὲ πτοηθὲν τόδ᾿ ἔτι σῇ ψυχῇ πάρα; 1268 

Αγ. Οὐκ οἶδα τοὔπος τοῦτο· γίγνομαι δέ πως 1269 

ἔννους, μετασταθεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 1270 

Κα. Κλύοις ἂν οὖν τι κἀποκρίναι᾿ ἂν σαφῶς; 1271 

Αγ. Ὡς ἐκλέλησμαί γ᾿ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 1272 

Κα. Ἐς ποῖον ἦλθες οἶκον ὑμεναίων μέτα; 1273 

Αγ. Σπαρτῷ μ᾿ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾿, Ἐχίονι. 1274 

Κα. Τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 1275 

Αγ. Πενθεύς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ. 1276 

Κα. Τίνος πρόσωπον δῆτ᾿ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; 1277 

Αγ. Λέοντος, ὥς γ᾿ ἔφασκον αἱ θηρώμεναι. 1278 

Κα. Σκέψαι νυν ὀρθῶς· βραχὺς ὁ μόχθος εἰσιδεῖν. 1279 

Αγ. Ἔα, τί λεύσσω; Τί φέρομαι τόδ᾿ ἐν χεροῖν; 1280 

Κα. Ἄθρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάθε. 1281 

Αγ. Ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾿ ἐγώ. 1282 

Κα. Μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσεικέναι; 1283 

Αγ. Οὔκ, ἀλλὰ Πενθέως ἡ τάλαιν᾿ ἔχω κάρα. 1284 

Κα. Ὠιμωγμένον γε πρόσθεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 1285 

Αγ. Τίς ἔκτανέν νιν; Πῶς ἐμὰς ἦλθ᾿ ἐς χέρας; 1286 

Κα. Δύστην᾿ ἀλήθει᾿, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. 1287 

Αγ. Λέγ᾿, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾿ ἔχει. 1288 

Κα. Σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέθεν. 1289 

Αγ. Ποῦ δ᾿ ὤλετ᾿; Ἦ κατ᾿ οἶκον, ἢ ποίοις τόποις; 1290 
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Κα. Οὗπερ πρὶν Ἀκταίωνα διέλαχον κύνες. 1291 

Αγ. Τί δ᾿ ἐς Κιθαιρῶν᾿ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε; 1292 

Κα. Ἐκερτόμει θεὸν σάς τε βακχείας μολών. 1293 

Αγ. Ἡμεῖς δ᾿ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; 1294 

Κα. Ἐμάνητε, πᾶσά τ᾿ ἐξεβακχεύθη πόλις. 1295 

Αγ. Διόνυσος ἡμᾶς ὤλεσ᾿, ἄρτι μανθάνω. 1296 

Κα. Ὕβριν γ᾿ ὑβρισθείς· θεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσθέ νιν. 1297 

Αγ. Τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδός, πάτερ; 1298 

Κα. Ἐγὼ μόλις νιν ἐξερευνήσας φέρω. 1299 

Αγ. Ἦ πᾶν ἐν ἄρθροις συγκεκλῃμένον καλῶς; 1300 

      

Ag.  Was Pentheus even dwaas als ik? 1301 

Ca.  Ja, hij respecteerde de god net zo min als jullie. 1302 

  Daarom bracht deze één onheil over allemaal, 1303 

  jullie en Pentheus en daardoor stortte hij de hele familie in het ongeluk, 1304 

  mij ook. Zelf heb ik immers geen zoon 1305 

  en nu is het kind uit jouw buik op een schandelijke 1306 

  en afschuwelijke manier gestorven. Hij ligt hier voor me, 1307 

  door wie het huis juist weer opbloeide. Jij, jongen, betekende 1308 

  de voortzetting van mijn geslacht, kind van mijn dochter, 1309 

  en de stad had ontzag voor je. Niemand waagde het 1310 

  deze oude man te beledigen, als hij jou zag staan; 1311 

  want hij zou zijn verdiende loon gekregen hebben. 1312 

  Nu zal ik weg moeten uit mijn huis, eerloos verbannen, 1313 

  de grote Kadmos die het geslacht der Thebanen 1314 

  heeft gezaaid en de mooiste oogst heb binnengehaald. 1315 

  
 Euripides, Bacchae 1248-1315 
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Aantekeningen 
regel 1253 εὔθηρος  succesvol bij de jacht 
regel 1255 ὀριγνάομαι + genitivus  jagen op 
  θεομαχέω  zich verzetten tegen goden 
regel 1265 ἐξυπεῖπα  (aoristus) aanraden 
regel 1267 διειπετής  helder 
regel 1268 πτοέω  verbijsteren 
regel 1270 ἔννους  bij zinnen 
regel 1272 ἐκλανθάνομαι  geheel vergeten 
regel 1291 διαλαγχάνω  aan stukken scheuren 
regel 1294 καταίρω  aankomen 
regel 1295 ἐκβακχεύω  in bacchische geestvervoering brengen 
regel 1299 ἐξερευνάω  opsporen 
regel 1300 συγκλῄω  samenbrengen 
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Tekst 3 
 
Na de verwoesting van Troje heeft Menelaus van de andere Grieken 
toestemming gekregen zijn weggelopen echtgenote Helena te straffen. 
Hij is van plan haar te doden. 
In de onderstaande tekst is hij zojuist bij het gevangenenkamp 
aangekomen, waar Helena gevangenzit. In dat kamp bevindt zich ook 
Hecuba, de koningin van Troje. Zij heeft helemaal geen medelijden met 
Helena, die immers als verleidster van de Trojaanse prins Paris schuldig 
is aan de ondergang van Troje. 
 

Hecuba  Αἰνῶ σε, Μενέλα᾿, εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν. 890 

    Ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, μή σ᾿ ἕλῃ πόθῳ. 891 

    Αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾿, ἐξαιρεῖ πόλεις, 892 

    πίμπρησιν οἴκους· ὧδ᾿ ἔχει κηλήματα. 893 

    Ἐγώ νιν οἶδα, καὶ σύ, χοἱ πεπονθότες. 894 

Helena  Μενέλαε, φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου 895 

    τόδ᾿ ἐστίν· ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέθεν 896 

    βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι. 897 

    Ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἶδά σοι μισουμένη, 898 

    ὅμως δ᾿ ἐρέσθαι βούλομαι· γνῶμαι τίνες 899 

    Ἕλλησι καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι; 900 

Menelaus  Οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλθεν, ἀλλ᾿ ἅπας στρατὸς 901 

    κτανεῖν ἐμοί σ᾿ ἔδωκεν, ὅνπερ ἠδίκεις. 902 

Helena  Ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾿ ἀμείψασθαι λόγῳ, 903 

    ὡς οὐ δικαίως, ἢν θάνω, θανούμεθα; 904 

Menelaus  Οὐκ ἐς λόγους ἐλήλυθ᾿, ἀλλά σε κτενῶν. 905 

Hecuba  Ἄκουσον αὐτῆς, μὴ θάνῃ τοῦδ᾿ ἐνδεής, 906 

    Μενέλαε, καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 907 

    ἡμῖν κατ᾿ αὐτῆς.  908 

 
 Euripides, Troades 890-908 
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Aantekeningen 
regel 891  φεῦγε + infinitivus  pas ervoor op om 
regel 893  τὸ κήλημα  verleidingskunst 
regel 894  χοἱ = καὶ οἱ 
regel 895  τὸ φροίμιον  begin 
regel 896  σέθεν = σοῦ – Verbinden met  προσπόλων. 
regel 897  τὸ δῶμα  tent 
    τῶνδε δωμάτων  Hiermee wordt het gevangenenkamp 
    bedoeld. 
regel 898  οἶδά + participium  ik weet dat ik 
    σοι  door jou 
regel 899  γνῶμαι τίνες  Vul aan:  εἰσί 
regel 900  ὁ Ἕλλην  Griek 
    τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι  Lees:  περὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς 
    ἡ ψυχή  leven 
regel 901  Οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλθεν  Er was geen verschil van mening 
    ἅπας = πᾶς  
regel 902  ὅνπερ  Lees:  ὃν 
regel 904  ὡς  om duidelijk te maken dat 
    ἢν = ἐὰν 
    θανούμεθα  Lees:  θανοῦμαι 
regel 905  ἐς λόγους  voor een gesprek 
regel 906  τοῦδ᾿ ἐνδεής  zonder enige vorm van proces 
regel 907  δίδωμι  overlaten 
    οἱ ἐναντίοι λόγοι  de aanklacht 
 
 
 

einde  
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VW-1111-a-21-3-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je 
antwoordt met meer dan één tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 3
woensdag 7 juli
9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
Regel 471 Τὰ δ᾿ ὄργι᾿ 

1p 1 Beschrijf het verband dat volgens Aristoteles bestaat tussen de verering 
van Dionysus en het ontstaan van de Griekse tragedie. Baseer je 
antwoord op de achtergronden bij de teksten die je voor dit examen 
gelezen hebt. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 25 woorden. 
 
Regel 472 ἀβακχεύτοισιν 

1p 2 Citeer uit het vervolg (t/m regel 475 θέλω) het Griekse tekstelement dat 
een inhoudelijke tegenstelling vormt met ἀβακχεύτοισιν. 
 
Regel 472 Ἄρρητ᾿ t/m βροτῶν 
Deze uitspraak dient in dit verband opgevat te worden als een van de 
twee premissen van een syllogisme. Dit syllogisme wordt in de tekst niet 
volledig uitgedrukt. 

1p 3 Noteer in eigen woorden het volledige syllogisme. 
 
Regel 474 ἔστι δ᾿ ἄξι᾿ εἰδέναι 

1p 4 Deze woorden worden door Pentheus opgevat als 
A eerbiedig. 
B provocerend. 
C verklarend. 
D verontschuldigend. 
 
Regel 478 Ὁποῖος ἤθελ᾿ 

1p 5 Noteer uit de Bacchae een voorbeeld van de eigenschap waarnaar met 
deze woorden wordt verwezen.  
 
Regel 481-490 Ἦλθες t/m θεόν 
In Ab Urbe Condita van de Romeinse schrijver Livius wordt verteld over 
de Bacchanalia in Rome: 

Vanaf het moment dat de rituelen gemeenschappelijk waren, mannen 
zich onder de vrouwen hadden gemengd en de vrijheid die de nacht 
bood, erbij was gekomen, was daar geen misdaad, geen schanddaad 
achterwege gebleven. 

In de regels 481-490 (Ἦλθες t/m θεόν) wordt een vergelijkbare 
verdachtmaking gesuggereerd. 

1p 6 Noteer het nummer van de regel waarin dit gebeurt. 
 
Regel 485-495 Τὰ t/m χεροῖν 
Op een bepaald punt in deze regels neemt Dionysus de leiding in het 
gesprek over van Pentheus. 

2p 7 a Noteer het nummer van de regel waarin Dionysus de leiding in het 
 gesprek overneemt. 
b Beschrijf in eigen woorden de manier waarop hij dit doet. 
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Regel 496 Αὐτός μ᾿ ἀφαιροῦ 
In verband met de opvoeringspraktijk waren geschreven 
regieaanwijzingen niet nodig voor de oorspronkelijke opvoering van een 
tragedie. 

2p 8 a Noteer het kenmerk van de opvoeringspraktijk waardoor dit het geval 
 was. Baseer je antwoord op de achtergronden bij de teksten die je 
 voor dit examen gelezen hebt. 
b Noteer een regieaanwijzing die past bij de woorden Αὐτός μ᾿ ἀφαιροῦ  
 in regel 496. 
 
Regel 497 Εἱρκταῖσί ἔνδον 

1p 9 Citeer uit de regels 509-514 (Χώρει t/m κεκτήσομαι) het Griekse 
tekstelement waarmee Pentheus Εἱρκταῖσί ἔνδον preciseert. 
 
Regel 504 Αὐδῶ t/m σώφροσιν 
Deze regel wordt door G. Koolschijn als volgt vertaald: 

Ik zeg u rustig: bind mij niet, beheers u. 
In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet volledig 
overgenomen. 

2p 10 a Leg dit uit met betrekking tot δεῖν. Ga in je antwoord in op zowel het 
 Grieks als de vertaling. 
b Verdedig de stelling dat met de weergave ‘beheers u’ in de vertaling 
 Dionysus’ belediging aan het adres van Pentheus verloren is gegaan. 
 
Regel 511 τάσδε 

1p 11 Noteer de naam van het deel van het theater waar deze personen zich 
bevonden. Baseer je antwoord op de achtergronden bij de teksten die je 
voor dit examen gelezen hebt. 
 
 

Afbeelding 1 
 
Deze afbeelding is een illustratie bij de voorgeschiedenis van het verhaal 
van de Bacchae. 

2p 12 a Noteer de naam van de staande persoon en de gemeenschappelijke 
 benaming van de personen om hem heen. Baseer je antwoord op de 
 achtergronden bij de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b Beschrijf het verband tussen deze afbeelding en de inhoud van 
 regel 507 van tekst 1 (Πενθεύς t/m Ἐχίονος). 
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Tekst 2 
 
Tekst 2 is een gedeelte van een vaak voorkomend tekstonderdeel van 
een tragedie. 

2p 13 a Noteer de naam van dit tekstonderdeel. Baseer je antwoord op de 
 achtergronden bij de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b Tot wie zijn de woorden van deze tekst gericht? Laat buiten 
 beschouwing dat de woorden ook tot de toeschouwers in het theater 
 gericht zijn. Baseer je antwoord op het voorafgaande (niet in dit 
 examen afgedrukt). 
 
Regel 1065 κατῆγεν t/m πέδον 

1p 14 Citeer uit het vervolg (t/m regel 1074 ἐφήμενον) het Griekse tekstelement 
dat hiermee inhoudelijk overeenkomt. 
 
Regel 1066-1069 κυκλοῦτο t/m γῆν 
In deze regels gebruikt de spreker twee beelden in het stilistisch middel 
vergelijking. 

2p 15 Noteer in eigen woorden de twee beelden en het tertium comparationis. 
 
Regel 1070-1075 Πενθέα t/m μαινάδας 
Deze regels worden door W. Courteaux en B. Claes als volgt vertaald: 

Hij zette Pentheus op de tak en vervolgens 
liet hij de den weer overeind komen zonder hem los te laten, 
heel voorzichtig om de man op zijn tak niet weg te slingeren. 
Hoog in de lucht rees nu de den met mijn meester in de top; 
zelf kon hij de vrouwen amper zien, maar des te beter zagen zij hem. 

2p 16 a Citeer het Griekse tekstelement dat in de vertaling is weergeven met 
 ‘zonder hem los te laten’. 
 
In de vertaling is het stilistisch middel metafoor uit de regels 1073-1075 
(ὀρθὴ t/m μαινάδας) niet overgenomen. 
b Citeer uit deze regels het Griekse woord dat metaforisch gebruikt is.  
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Regel 1075-1083 Ὤφθη t/m πυρός 
In het Bijbelboek Handelingen wordt beschreven dat een zekere Saul 
actief was als vervolger van aanhangers van Jezus. Toen hij eens 
onderweg was naar Damascus om daar aanhangers van Jezus te 
arresteren, gebeurde het volgende: 

Toen hij op zijn tocht Damascus naderde, omstraalde hem plotseling 
een licht uit de hemel. Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem 
zei: “Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?” Hij sprak: “Wie zijt gij, 
Heer?” Hij antwoordde: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en 
ga de stad in; daar zal iemand u zeggen wat gij doen moet.” 

2p 17 Noteer in eigen woorden twee inhoudelijke overeenkomsten tussen het 
bovenstaande citaat en de regels 1075-1083 van de Bacchae (Ὤφθη t/m 
πυρός). 
 
Regel 1084 Σίγησε en regel 1085 εἶχε 

2p 18 Beschrijf de aspectswaarde van elk van deze beide persoonsvormen. Ga 
in je antwoord in op de context van elk van beide persoonsvormen. 
 
Regel 1095-1100 Ὡς t/m ἤνυτον 
In deze regels komt het narratologisch middel vertellerscommentaar voor. 

1p 19 Citeer uit deze regels het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
Regel 1101 προθυμίας en regel 1102 ἀπορίᾳ 

1p 20 Van wie wordt de gemoedstoestand beschreven door deze woorden? 
A προθυμίας en ἀπορίᾳ beschrijven beide die van Pentheus. 
B προθυμίας en ἀπορίᾳ beschrijven beide die van de Thebaanse 

vrouwen. 
C προθυμίας beschrijft die van Pentheus en ἀπορίᾳ die van de 

Thebaanse vrouwen. 
D προθυμίας beschrijft die van de Thebaanse vrouwen en ἀπορίᾳ die van 

Pentheus. 
 
Regel 1105-1109 Ἐπεὶ t/m κρυφαίους 

2p 21 a Leg uit dat in deze regels het narratologisch middel dramatische ironie 
 wordt gebruikt. 
b Verdedig de stelling dat de vrees die Agaue in deze regels uit, bizar is, 
 gezien een opmerking die ze in deze regels maakt. 
 
Regel 1095-1110 Ὡς t/m χθονός 
De vrouwen proberen achtereenvolgens op drie verschillende manieren 
Pentheus te pakken te krijgen. Alleen de derde manier is succesvol. 

2p 22 Beschrijf in eigen woorden de drie verschillende manieren waarop ze 
Pentheus te pakken proberen te krijgen. Gebruik bij voorkeur niet meer 
dan 45 woorden. 
 
Let op: de laatste vragen en opdracht van dit examen staan op de 
volgende pagina. 
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Algemeen 
 
Tussen Pentheus in tekst 2 en Mnesilochus in de Thesmophoriazusae (in 
een tekstgedeelte dat niet in dit examen is afgedrukt) bestaat een 
overeenkomst wat betreft hun uitdossing en een overeenkomst wat betreft 
datgene wat ze willen gaan doen in die uitdossing. 

3p 23 a Beschrijf deze twee overeenkomsten. Baseer je antwoord op de 
 teksten die je voor dit examen gelezen hebt.  
b Verdedig de stelling dat het ontdekt worden van Pentheus in tekst 2  
 een heel andere emotie bij het publiek oproept dan het ontdekt worden  

van Mnesilochus in de Thesmophoriazusae (in een tekstgedeelte dat 
niet in dit examen is afgedrukt). Ga in je antwoord in op het gevolg dat 
de ontdekking voor beide personen heeft. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 

 
 

Tekst 2 en Tekst 3 
 
Tekst 3 regel 666 Werp je blik naar alle kanten 

1p 24 Citeer uit de regels 1084-1090 van tekst 2 (Σίγησε t/m ἥσσονες) het 
Griekse tekstelement dat eenzelfde situatie beschrijft als die waarnaar 
verwezen wordt met Werp je blik naar alle kanten. 
 
Tekst 3 regel 672 onrechtvaardige daden 

1p 25 Zijn de onrechtvaardige daden in tekst 3 van dezelfde aard als die 
waarnaar verwezen wordt in de regels 1106-1109 van tekst 2 (Φέρε t/m 
κρυφαίους)? Ga in je antwoord in op de aard van de onrechtvaardige 
daden in beide teksten. 
 
 

Tekst 4 
 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij tekst 4. 

38p  Vertaal de regels 238 t/m 257 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 
Pentheus neemt Dionysus een verhoor af. 
 
Πε. Τὰ δ᾿ ὄργι᾿ ἐστὶ τίν᾿ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 471 

Δι. Ἄρρητ᾿ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 472 

Πε. Ἔχει δ᾿ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα; 473 

Δι. Οὐ θέμις ἀκοῦσαί σ᾿, ἔστι δ᾿ ἄξι᾿ εἰδέναι. 474 

Πε. Εὖ τοῦτ᾿ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾿ ἀκοῦσαι θέλω. 475 

Δι. Ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾿ ὄργι᾿ ἐχθαίρει θεοῦ. 476 

Πε. Ὁ θεός, ὁρᾶν γὰρ φῂς σαφῶς, ποῖός τις ἦν; 477 

Δι. Ὁποῖος ἤθελ᾿· οὐκ ἐγὼ ᾿τασσον τόδε. 478 

Πε. Τοῦτ᾿ αὖ παρωχέτευσας, εὖ γ᾿ οὐδὲν λέγων. 479 

Δι. Δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 480 

Πε. Ἦλθες δὲ πρῶτα δεῦρ᾿ ἄγων τὸν δαίμονα; 481 

Δι. Πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾿ ὄργια. 482 

Πε. Φρονοῦσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ. 483 

Δι. Τάδ᾿ εὖ γε μᾶλλον· οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 484 

Πε. Τὰ δ᾿ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεθ᾿ ἡμέραν τελεῖς; 485 

Δι. Νύκτωρ τὰ πολλά· σεμνότητ᾿ ἔχει σκότος. 486 

Πε. Τοῦτ᾿ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαθρόν. 487 

Δι. Κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾿ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 488 

Πε. Δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 489 

Δι. Σὲ δ᾿ ἀμαθίας γε κἀσεβοῦντ᾿ ἐς τὸν θεόν. 490 

Πε. Ὡς θρασὺς ὁ βάκχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 491 

Δι. Εἴφ᾿ ὅτι παθεῖν δεῖ· τί με τὸ δεινὸν ἐργάσῃ; 492 

Πε. Πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέθεν. 493 

Δι. Ἱερὸς ὁ πλόκαμος· τῷ θεῷ δ᾿ αὐτὸν τρέφω. 494 

Πε. Ἔπειτα θύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 495 

Δι. Αὐτός μ᾿ ἀφαιροῦ· τόνδε Διονύσῳ φορῶ. 496 

Πε. Εἱρκταῖσί τ᾿ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 497 

Δι. Λύσει μ᾿ ὁ δαίμων αὐτός, ὅταν ἐγὼ θέλω. 498 

Πε. Ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν βάκχαις σταθείς. 499 
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Δι. Καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 500 

Πε. Καὶ ποῦ ᾿στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾿ ἐμοῖς. 501 

Δι. Παρ᾿ ἐμοί· σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸς ὢν οὐκ εἰσορᾷς. 502 

Πε. Λάζυσθε· καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε. 503 

Δι. Αὐδῶ με μὴ δεῖν, σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 504 

Πε. Ἐγὼ δὲ δεῖν γε, κυριώτερος σέθεν. 505 

Δι. Οὐκ οἶσθ᾿ †ὅτι ζῆς† οὐδ᾿ ὃ δρᾷς οὐδ᾿ ὅστις εἶ. 506 

Πε. Πενθεύς, Ἀγαυῆς παῖς, πατρὸς δ᾿ Ἐχίονος. 507 

Δι. Ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾿ ἐπιτήδειος εἶ. 508 

Πε. Χώρει· καθείρξατ᾿ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 509 

φάτναισιν, ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. 510 

Ἐκεῖ χόρευε· τάσδε δ᾿ ἃς ἄγων πάρει 511 

κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν 512 

ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου 513 

παύσας ἐφ᾿ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι. 514 
 
 Euripides, Bacchae 471-514 
 
Aantekeningen 
regel 472 ἀβάκχευτος  niet in de Bacchische mysteriën ingewijd 
regel 475 κιβδηλεύω  listig bedenken 
regel 479 παροχετεύω  afleiden 
regel 482 ἀναχορεύω  dansen 
regel 486 ἡ σεμνότης  heiligheid 
regel 487 σαθρός  slecht 
regel 491 ὁ βάκχος  bacchant 
  ἀγύμναστος + genitivus  ongeoefend in 
regel 497 αἱ εἱρκταί  gevangenis 
regel 508 ἐνδυστυχέω  ongelukkig zijn 
regel 509 καθείργω  insluiten 
regel 512 διεμπολάω  verkopen 
regel 513 ἡ βύρσα  trommel 
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Afbeelding 1 
 

  
Illustratie bij een Griekse mythe in een vijftiende-eeuws handschrift.    
 
 

Tekst 2 
 
Pentheus uitgeleverd aan de vrouwen. 

 
Τοὐντεῦθεν ἤδη τοῦ ξένου θαυμάσθ᾿ ὁρῶ· 1063 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον 1064 

κατῆγεν ἦγεν ἦγεν ἐς μέλαν πέδον· 1065 

κυκλοῦτο δ᾿ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 1066 

τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἑλικοδρόμον· 1067 

ὣς κλῶν᾿ ὄρειον ὁ ξένος χεροῖν ἄγων 1068 

ἔκαμπτεν ἐς γῆν, ἔργματ᾿ οὐχὶ θνητὰ δρῶν. 1069 

Πενθέα δ᾿ ἱδρύσας ἐλατίνων ὄζων ἔπι 1070 

ὀρθὸν μεθίει διὰ χερῶν βλάστημ᾿ ἄνω 1071 

ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ἀναχαιτίσειέ νιν, 1072 

ὀρθὴ δ᾿ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ᾿ ἐστηρίζετο 1073 
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ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. 1074 

Ὤφθη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε μαινάδας· 1075 

ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν θάσσων ἄνω, 1076 

καὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾿ εἰσορᾶν παρῆν, 1077 

ἐκ δ᾿ αἰθέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰκάσαι 1078 

Διόνυσος, ἀνεβόησεν· “ Ὦ νεάνιδες, 1079 

ἄγω τὸν ὑμᾶς κἀμὲ τἀμά τ᾿ ὄργια 1080 

γέλων τιθέμενον· ἀλλὰ τιμωρεῖσθέ νιν.” 1081 

Καὶ ταῦθ᾿ ἅμ᾿ ἠγόρευε καὶ πρὸς οὐρανὸν 1082 

καὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 1083 

Σίγησε δ᾿ αἰθήρ, σῖγα δ᾿ ὕλιμος νάπη 1084 

φύλλ᾿ εἶχε, θηρῶν δ᾿ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν. 1085 

Αἱ δ᾿ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 1086 

ἔστησαν ὀρθαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας. 1087 

Ὁ δ᾿ αὖθις ἐπεκέλευσεν· ὡς δ᾿ ἐγνώρισαν 1088 

σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι 1089 

ᾖξαν πελείας ὠκύτητ᾿ οὐχ ἥσσονες 1090 

[ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δρομήμασι 1091 

μήτηρ Ἀγαυὴ σύγγονοί θ᾿ ὁμόσποροι] 1092 

πᾶσαί τε βάκχαι, διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 1093 

ἀγμῶν τ᾿ ἐπήδων θεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 1094 

Ὡς δ᾿ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 1095 

πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους 1096 

ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, 1097 

ὄζοισί τ᾿ ἐλατίνοισιν ἠκοντίζετο, 1098 

ἄλλαι δὲ θύρσους ἵεσαν δι᾿ αἰθέρος 1099 

Πενθέως, στόχον δύστηνον, ἀλλ᾿ οὐκ ἤνυτον. 1100 

Κρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προθυμίας ἔχων 1101 

καθῆσθ᾿ ὁ τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμένος. 1102 

Τέλος δὲ δρυΐνοις συντριαινοῦσαι κλάδοις 1103 

ῥίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 1104 

Ἐπεὶ δὲ μόχθων τέρματ᾿ οὐκ ἐξήνυτον, 1105 
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ἔλεξ᾿ Ἀγαυή· “Φέρε, περιστᾶσαι κύκλῳ 1106 

πτόρθου λάβεσθε, μαινάδες, τὸν ἀμβάτην 1107 

θῆρ᾿ ὡς ἕλωμεν μηδ᾿ ἀπαγγείλῃ θεοῦ 1108 

χοροὺς κρυφαίους.” Αἱ δὲ μυρίαν χέρα 1109 

προσέθεσαν ἐλάτῃ κἀξανέσπασαν χθονός. 1110 

Ὑψοῦ δὲ θάσσων ὑψόθεν χαμαιριφὴς 1111 

πίπτει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασιν 1112 

Πενθεύς· κακοῦ γὰρ ἐγγὺς ὢν ἐμάνθανεν. 1113 
 
 Euripides, Bacchae 1063-1113 
 
Aantekeningen 
regel 1066 κυκλόω  krommen 
  κυρτός  gebogen 
regel 1067 ὁ τόρνος  passer 
  ἑλικοδρόμος  een kromme baan makend 
regel 1068 ὁ κλών  tak 
regel 1069 τὸ ἔργμα  daad 
regel 1072 ἀτρέμα  rustig 
  ἀναχαιτίζω  afwerpen 
regel 1074 ἔφημαι + dativus  zitten op 
regel 1084 ὕλιμος  bosrijk 
regel 1088 ἐπικελεύω  aanmoedigen 
regel 1090 ἡ πέλεια  duif 
  ἡ ὠκύτης  snelheid 
regel 1091 σύντονος  ingespannen 
regel 1093 χείμαρρος  met een bergstroom 
regel 1094 ὁ ἀγμός  rots 
  ἐμμανής  razend 
regel 1095 ἔφημαι + dativus  zitten op 
regel 1096 ἡ χερμάς  kei 
  κραταίβολος  met kracht geworpen 
regel 1097 ἀντίπυργος  torenhoog 
regel 1100 ὁ στόχος  het mikken 
regel 1103 δρύϊνος  eiken- 
  συντριαινόω  verbrijzelen 
regel 1104 ἀνασπαράσσω  uittrekken 
  ἀσίδηρος  niet van ijzer 
regel 1107 ὁ πτόρθος  tak 

ἀμβάτης  omhoog geklommen 
regel 1109 κρυφαῖος  geheim 
regel 1110 ἐξανασπάω  uitrukken 
regel 1111 χαμαιριφής  op de grond geworpen 
regel 1112 τὸ οἴμωγμα  jammerklacht 
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Tekst 3 
 
Uit de Thesmophoriazusae. 
 

Koorleidster 
Steek de fakkels aan! Trek de chitons op tot boven de knie, net als de 655 
mannen! Doe de mantels uit. We moeten hierna nu gaan zoeken of er 656 
misschien nog een andere man binnen is gekomen. We moeten de Pnyx 657 
geheel uitkammen, de tenten en de ruimtes daartussen doorzoeken. 658 
 
Vooruit, beweeg je voeten licht en vlug. 659 
Zoek overal in stilte. 660 
Wees niet traag. Want tijd om nog te treuzelen is er niet meer. 661 
Maar de eerste moet zo snel mogelijk een kring maken. 662 
 

Koor 
Vooruit nu, volg elk spoor en doorzoek alles snel 663 
of er nog een ander 664 
hier verborgen zit. 665 
Werp je blik naar alle kanten 666 
en bekijk alles 667 
links en rechts scherp. 668 
 
Als iemand zonder dat ik het merk iets doet, waarmee hij de goden 669 
beledigt, zal hij gestraft worden. 670 
Aan andere mannen zal hij laten zien wat het gevolg is 671 
van het provoceren van de goden, van onrechtvaardige daden, 672 
van een goddeloze levenswijze. 673 
 
 Aristophanes, Thesmophoriazusae 655-673 
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Tekst 4 
 
Iphigenia, een dochter van Agamemnon en Clytaemestra, is priesteres in 
het land van de Tauriërs op een schiereiland in de Zwarte Zee, waar zij 
vreemdelingen aan de godin Artemis moet offeren. 
Een herder bericht aan haar dat zijn collega’s en hij twee vreemdelingen 
(van wie er een Pylades heet) aan land hebben zien komen en dat zij hen 
gevangengenomen hebben. 
 

herder   Ἀγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμήστρας τέκνον, 238 

    ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. 239 

Iphigenia  Τί δ᾿ ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; 240 

herder   Ἥκουσιν ἐς γῆν, κυανέας Συμπληγάδας 241 

    πλάτῃ φυγόντες, δίπτυχοι νεανίαι, 242 

    θεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ θυτήριον 243 

    Ἀρτέμιδι. Χέρνιβας δὲ καὶ κατάργματα  244 

    οὐκ ἂν φθάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. 245 

Iphigenia  Ποδαποί; Τίνος γῆς σχῆμ᾿ ἔχουσιν οἱ ξένοι; 246 

herder   Ἕλληνες· ἓν τοῦτ᾿ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 247 

Iphigenia  Οὐδ᾿ ὄνομ᾿ ἀκούσας οἶσθα τῶν ξένων φράσαι; 248 

herder   Πυλάδης ἐκλῄζεθ᾿ ἅτερος πρὸς θατέρου. 249 

Iphigenia  Τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾿ ἦν; 250 

herder   Οὐδεὶς τόδ᾿ οἶδεν· οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 251 

Iphigenia  Ποῦ δ᾿ εἴδετ᾿ αὐτοὺς κἀντυχόντες εἵλετε; 252 

herder   Ἄκραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 253 

Iphigenia  Καὶ τίς θαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; 254 

herder   Βοῦς ἤλθομεν νίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 255 

Iphigenia  Ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελθε, πῶς νιν εἵλετε  256 

    τρόπῳ θ᾿ ὁποίῳ· τοῦτο γὰρ μαθεῖν θέλω. 257 

 
 Euripides, Iphigenia in Tauris 238-257 
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Aantekeningen 
regel 238  Ἀγαμέμνονος  genitivus 
regel 239  τὸ κήρυγμα  bericht 
regel 240  παρών, παρόντος  nieuw 
    ἐκπλῆσσον  opmerkelijk 
regel 241  αἱ Συμπληγάδες  de Symplegaden (rotsen die tegen 
    elkaar slaan als er een schip tussendoor vaart) 
regel 243  πρόσφαγμα καὶ θυτήριον  dubbel offer 
regel 244  τὸ κάταργμα  beginoffer (voorafgaand aan het echte offer) 
regel 245  οὐκ ἂν φθάνοις ἂν + participium  u moet zo snel mogelijk 
regel 246  Ποδαποί;  Waar komen ze vandaan? 
    τὸ σχῆμα  uiterlijk 
regel 247  Ἕλληνες  Het zijn Grieken 
    κοὐ = καὶ οὐ 
    περαιτέρω (bijwoord)  meer 
regel 249  ἐκλῄζεθ᾿ = ἐκλῄζετο 
    κλῄζω  noemen 
    ἅτερος = ὁ ἕτερος 
    θατέρου = τοῦ ἑτέρου 
regel 250  ὁ ξύζυγος  metgezel 
    τοὔνομ᾿ = τὸ ὄνομα 
regel 252  κἀντυχόντες = καὶ ἐντυχόντες 
regel 253  Ἄκραις  Dit is een vorm van het bijvoeglijk 
    naamwoord ἄκρος 
regel 254  τίς  Vul aan:  ἐστι 
    ἡ κοινωνία + genitivus  connectie met 
regel 255  Βοῦς  accusativus meervoud van  ὁ βοῦς 
regel 256  Ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελθε  Leg nog eens uit 
regel 257  θ᾿ = τε 
 
 
 

einde  
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VW-1111-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 9 mei
9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 2 Ἠετίωνι 
Deze Eëtion was geen lid van de familie van de Bacchiaden; zijn vrouw 
Labda wel. 

1p 1 Leg uit door welke omstandigheid Eëtion met Labda had kunnen trouwen, 
hoewel de Bacchiaden hun dochters in principe alleen binnen hun eigen 
familie uithuwelijkten. Baseer je antwoord op het voorafgaande (niet in dit 
examen afgedrukt). 
 
Regel 1-4 Τοῦτο t/m διαφθεῖραι 
In deze regels komt het voor Herodotus kenmerkende verschijnsel 
kop-staartconstructie voor. 

1p 2 Citeer de twee Griekse woorden die de kop-staartconstructie vormen. 
 
Regel 6 οὗτοι 

1p 3 Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 1 Τοῦτο) het Griekse 
tekstelement waarmee dezelfde personen aangeduid worden als met 
οὗτοι. 
 
Regel 8 τῶν εἵνεκα ἐκεῖνοι ἀπικοίατο 

2p 4 Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 1 Τοῦτο) de twee Griekse 
tekstelementen die beide de inhoud van τῶν εἵνεκα ἐκεῖνοι ἀπικοίατο 
weergeven. 
 
Regel 9 τοῦ πατρὸς 

2p 5 a. Verdedig de stelling dat met τοῦ πατρὸς de vader van Labda bedoeld 
    wordt. Ga daarbij in op de relatie tussen de bezoekers van Labda en 
    haar vader. Baseer je antwoord op het voorafgaande (niet in dit 
    examen afgedrukt). 
b. Noteer de naam van degene die met τοῦ πατρὸς bedoeld wordt, 
    als het niet de vader van Labda is. Baseer je antwoord op het 
    voorafgaande (vanaf regel 1 Τοῦτο). 
 
Regel 10-11 Τοῖσι t/m προσουδίσαι 
Nadat dit plan mislukt is, komen de bezoekers tot een nieuw besluit. 

1p 6 Citeer uit het vervolg (t/m regel 20 ἀναβλαστεῖν) het Griekse tekstelement 
waarmee de inhoud van het nieuwe besluit wordt weergegeven. 
 
Regel 11-12 Ἐπείτε t/m παιδίον 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 

Maar toen Labda haar kind aan een van die mannen had overhandigd, 
wilde een goddelijke beschikking, dat het tegen hem lachte. 

In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

1p 7 Leg dit uit met betrekking tot het tekstelement θείῃ τύχῃ. Ga daarbij in op 
zowel het Grieks als de vertaling. 
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Regel 17 τοῦ πρώτου λαβόντος 
1p 8 Leg uit dat het begrijpelijk is dat deze persoon het meest bekritiseerd 

werd. Baseer je antwoord op het voorafgaande (vanaf regel 10 Τοῖσι). 
 
Regel 20 Ἔδει δὲ ἐκ τοῦ Ἠετίωνος γόνου Κορίνθῳ κακὰ ἀναβλαστεῖν 
In deze zin wordt de inhoud van een orakel van Apollo in Delphi 
weergegeven waarover Herodotus verteld heeft in het voorafgaande (niet 
in dit examen afgedrukt). 
Uit het feit dat Herodotus hier het woord Ἔδει gebruikt, kan men een 
conclusie trekken over zijn religieuze opvattingen. 

2p 9 a. Noteer in eigen woorden deze conclusie. 
b. Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 10 Τοῖσι) het Griekse 
    tekstelement waaruit dezelfde conclusie getrokken kan worden. 
 
Regel 23 κατακρύπτει 

1p 10 Verklaar het gebruik van deze werkwoordstijd. 
 
Regel 25 Ἐσελθοῦσι en διζημένοισι 

2p 11 Licht het verschil in aspectswaarde tussen deze beide werkwoordsvormen 
toe. Ga daarbij in op de betekenis van de woorden. 
 
Regel 29 τοῦτον τὸν κίνδυνον 

1p 12 Welk Grieks tekstelement komt inhoudelijk overeen met τοῦτον τὸν 
κίνδυνον? 
A Κορίνθῳ κακὰ ἀναβλαστεῖν (regel 20) 
B κατακρύπτει ἐς κυψέλην (regel 23) 
C εἰ ὑποστρέψαντες ἐς ζήτησιν ἀπικνεοίατο (regel 24) 
D τὰ ἐκεῖνοι ἐνετείλαντο (regel 27) 
 
Regel 37-38 πολλοὺς μὲν t/m ψυχῆς 

2p 13 a. Leg uit dat deze zin een argumentatieve functie vervult in het betoog 
    van Socles. Betrek in je antwoord de inhoud van deze zin en het doel 
    van het betoog van Socles. 
b. Citeer uit de regels 20-25 (Ἔδει t/m ἐγένετο) het Griekse woord 
    waarmee de inhoud van deze zin al aangeduid werd. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1 αἱ γνῶμαι 
Herodotus laat ten aanzien van deze meningen zijn eigen opvatting 
blijken. 

1p 14 Citeer uit de regels 3-7 (Ὡς t/m τάδε) het Griekse woord waarmee hij dat 
doet. 
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Regel 1-2 οὐκ ἐώντων 
1p 15 Citeer uit de regels 1-7 (Τοῖσι t/m τάδε) het Griekse woord dat hiermee 

een tegenstelling vormt. 
 
Regel 2 ὀλίγους t/m συμβαλεῖν 
Om dit bezwaar te ondervangen hadden de Atheners een renbode naar 
Sparta gestuurd om hulp te vragen. 

2p 16 a. Beschrijf de bijzondere gebeurtenis die deze renbode onderweg 
    meegemaakt zou hebben. Baseer je antwoord op de teksten die je 
    voor dit examen hebt gelezen. 
b. Beschrijf de reden waarom de Spartanen de Atheners niet onmiddellijk 
    te hulp kwamen. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit 
    examen hebt gelezen. 
 
Regel 3-4 καὶ ἐνίκα ἡ χείρων τῶν γνωμέων 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald:  

en de minder goede zienswijze het dreigde te winnen 
1p 17 Noteer het grammaticale gegeven waarop de vertaling ‘dreigde’ is 

gebaseerd en citeer daarbij het desbetreffende Griekse woord. 
 
Regel 9 λιπέσθαι 

1p 18 Leg uit dat het gebruik van het medium de argumentatie van Miltiades 
ondersteunt. 
 
Regel 10-11 Νῦν t/m μέγιστον 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 

Want nu zijn de Atheners in een gevaar geraakt zo groot als zij in 
hun hele bestaan nooit gekend hebben. 

1p 19 Citeer uit de regels 10-11 (Νῦν t/m μέγιστον) het Griekse tekstelement dat 
in de vertaling is weergegeven met ‘in hun hele bestaan’. 
 
Regel 12 Ἱππίῃ 
In het voorafgaande (niet in dit examen afgedrukt) heeft Herodotus verteld 
dat Hippias een droom had waardoor hij geloofde dat hij opnieuw aan de 
macht zou komen. 

2p 20 a. Beschrijf deze droom. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit 
    examen hebt gelezen. 
 
Na de droom gebeurde er iets waardoor Hippias niet langer geloofde dat 
hij opnieuw aan de macht zou komen. Deze gebeurtenis is door 
Herodotus verteld in het voorafgaande (niet in dit examen afgedrukt). 
b. Beschrijf de desbetreffende gebeurtenis. Baseer je antwoord op de 
    teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
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Regel 13 οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι 
In regel 22 herhaalt Miltiades deze opmerking met de woorden ἔστι τοι 
πόλις πρώτη τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι, maar er is een verschil in de manier 
waarop hij zich uitdrukt. 

1p 21 Beschrijf in eigen woorden het verschil in de manier van uitdrukken tussen 
de opmerking in regel 13 en de herhaling ervan in regel 22. Ga in je 
antwoord in op beide regels. 
 
Regel 17-18 Ἢν t/m μηδίσαι 
Deze regels worden door H. van Dolen als volgt vertaald: 

Vermijden wij de strijd, dan hangt ons vast een burgertwist boven 
het hoofd, want de stemming slaat zeker om en er zullen 
Atheners zijn die met de vijand gaan heulen. 

1p 22 Citeer het Griekse woord waarop de vertaling ‘vast’ is gebaseerd. 
 
Regel 17-20 Ἢν t/m συμβολῇ 
Miltiades neemt aan dat de Atheners een veldslag tegen de Perzen 
kunnen winnen, mits er aan twee voorwaarden is voldaan. 

2p 23 Noteer in eigen woorden deze twee voorwaarden. Baseer je antwoord op 
de regels 17-20 (Ἢν t/m συμβολῇ). 
 
Regel 21-24 ἢν γὰρ t/m ἐναντία 
In deze regels worden drie verschillende soorten werkwoordsvormen 
gebruikt om naar een situatie in de toekomst te verwijzen. 

3p 24 Beschrijf deze drie verschillende soorten werkwoordsvormen en citeer uit 
deze regels bij elke beschrijving een bijbehorende werkwoordsvorm. 
 
Regel 25 Met deze argumenten 

4p 25 a. Beschrijf in eigen woorden de twee argumenten die Miltiades in de 
    regels 8-10 (Ἐν t/m Ἀριστογείτων) gebruikt. 
b. Beschrijf in eigen woorden het argument dat Miltiades in de regels  
    10-13 (Νῦν t/m γενέσθαι) toevoegt aan de argumenten die hij in de  
    regels 8-10 (Ἐν t/m Ἀριστογείτων) gebruikt. 
c. Beschrijf in eigen woorden het argument van degenen die het niet met 
    Miltiades eens zijn. Baseer je antwoord op de regels 1-7 (Τοῖσι t/m  
    τάδε). 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 14 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
De Corinthiër Socles vertelt over de aanslag op de zoon van Labda. 

Τοῦτο μὲν δὴ τοῖσι Βακχιάδῃσι πρότερον γενόμενον ἦν ἀτέκμαρτον, τότε 1 

δὲ τὸ Ἠετίωνι γενόμενον ὡς ἐπύθοντο, αὐτίκα καὶ τὸ πρότερον συνῆκαν 2 

ἐὸν συνῳδὸν τῷ Ἠετίωνος. Συνέντες δὲ καὶ τοῦτο εἶχον ἐν ἡσυχίῃ, 3 

ἐθέλοντες τὸν μέλλοντα Ἠετίωνι γίνεσθαι γόνον διαφθεῖραι. Ὡς δ’ ἔτεκε ἡ 4 

γυνὴ τάχιστα, πέμπουσι σφέων αὐτῶν δέκα ἐς τὸν δῆμον ἐν τῷ κατοίκητο 5 

Ἠετίων ἀποκτενέοντας τὸ παιδίον. Ἀπικόμενοι δὲ οὗτοι ἐς τὴν Πέτρην καὶ 6 

παρελθόντες ἐς τὴν αὐλὴν τὴν Ἠετίωνος αἴτεον τὸ παιδίον· ἡ δὲ Λάβδα 7 

εἰδυῖά τε οὐδὲν τῶν εἵνεκα ἐκεῖνοι ἀπικοίατο καὶ δοκέουσά σφεας 8 

φιλοφροσύνης τοῦ πατρὸς εἵνεκα αἰτέειν φέρουσα ἐνεχείρισε αὐτῶν ἑνί. 9 

Τοῖσι δὲ ἄρα ἐβεβούλευτο κατ’ ὁδὸν τὸν πρῶτον αὐτῶν λαβόντα [τὸ 10 

παιδίον] προσουδίσαι. Ἐπείτε ὦν ἔδωκε φέρουσα ἡ Λάβδα, τὸν λαβόντα 11 

τῶν ἀνδρῶν θείῃ τύχῃ προσεγέλασε τὸ παιδίον, καὶ τὸν φρασθέντα τοῦτο 12 

οἶκτός τις ἴσχει ἀποκτεῖναι, κατοικτίρας δὲ παραδιδοῖ τῷ δευτέρῳ, ὁ δὲ τῷ 13 

τρίτῳ, οὕτω τε διεξῆλθε διὰ πάντων τῶν δέκα παραδιδόμενον, οὐδενὸς 14 

βουλομένου διεργάσασθαι. Ἀποδόντες ὦν ὀπίσω τῇ τεκούσῃ τὸ παιδίον καὶ 15 

ἐξελθόντες ἔξω, ἑστεῶτες ἐπὶ τῶν θυρέων ἀλλήλων ἅπτοντο καταιτιώμενοι 16 

καὶ μάλιστα τοῦ πρώτου λαβόντος, ὅτι οὐκ ἐποίησε κατὰ τὰ δεδογμένα, ἐς 17 

ὃ δή σφι χρόνου ἐγγινομένου ἔδοξε αὖτις παρελθόντας πάντας τοῦ φόνου 18 

μετίσχειν. 19 

Ἔδει δὲ ἐκ τοῦ Ἠετίωνος γόνου Κορίνθῳ κακὰ ἀναβλαστεῖν. Ἡ Λάβδα 20 

γὰρ πάντα ταῦτα ἤκουε ἑστεῶσα πρὸς αὐτῇσι τῇσι θύρῃσι· δείσασα δὲ μή 21 

σφι μεταδόξῃ καὶ τὸ δεύτερον λαβόντες τὸ παιδίον ἀποκτείνωσι, φέρουσα 22 

κατακρύπτει ἐς τὸ ἀφραστότατόν οἱ ἐφαίνετο εἶναι, ἐς κυψέλην, 23 

ἐπισταμένη ὡς εἰ ὑποστρέψαντες ἐς ζήτησιν ἀπικνεοίατο, πάντα 24 

ἐρευνήσειν μέλλοιεν· τὰ δὴ καὶ ἐγένετο. Ἐσελθοῦσι δὲ καὶ διζημένοισι 25 

αὐτοῖσι ὡς οὐκ ἐφαίνετο, ἐδόκεε ἀπαλλάσσεσθαι καὶ λέγειν πρὸς τοὺς 26 

ἀποπέμψαντας ὡς πάντα ποιήσειαν τὰ ἐκεῖνοι ἐνετείλαντο. 27 

Pagina: 55Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1111-a-19-1-b 3 / 7 lees verder ►►►

Οἱ μὲν δὴ ἀπελθόντες ἔλεγον ταῦτα· Ἠετίωνι δὲ μετὰ ταῦτα ὁ παῖς 28 

ηὐξάνετο, καί οἱ διαφυγόντι τοῦτον τὸν κίνδυνον ἀπὸ τῆς κυψέλης 29 

ἐπωνυμίην Κύψελος οὔνομα ἐτέθη. Ἀνδρωθέντι δὲ καὶ μαντευομένῳ 30 

Κυψέλῳ ἐγένετο ἀμφιδέξιον χρηστήριον ἐν Δελφοῖσι, τῷ πίσυνος 31 

γενόμενος ἐπεχείρησέ τε καὶ ἔσχε Κόρινθον. Ὁ δὲ χρησμὸς ὅδε ἦν·  32 

 Ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόμον ἐσκαταβαίνει, 33 

 Κύψελος Ἠετίδης, βασιλεὺς κλειτοῖο Κορίνθου, 34 

 αὐτὸς καὶ παῖδες, παίδων γε μὲν οὐκέτι παῖδες. 35 

Τὸ μὲν δὴ χρηστήριον τοῦτο ἦν, τυραννεύσας δὲ ὁ Κύψελος τοιοῦτος δή 36 

τις ἀνὴρ ἐγένετο· πολλοὺς μὲν Κορινθίων ἐδίωξε, πολλοὺς δὲ χρημάτων 37 

ἀπεστέρησε, πολλῷ δέ τι πλείστους τῆς ψυχῆς. 38 

 Herodotus, Historiën 5.92γ-ε

 
Aantekeningen 
regel 1 ἀτέκμαρτος  onbegrijpelijk 
regel 9 ἡ φιλοφροσύνη  vriendelijkheid 
 ἐγχειρίζω  in handen geven 
regel 11 προσουδίζω  tegen de grond gooien 
regel 12 προσγελάω  toelachen 
regel 13 κατοικτίρω  medelijden hebben 
regel 15 διεργάζομαι  doden 
regel 16 καταιτιάομαι  beschuldigen 
regel 19 μετίσχω + genitivus  meedoen aan 
regel 20 ἀναβλαστάνω  voortspruiten 
regel 22 μεταδοκέει + dativus  van plan veranderen 
regel 23 ἄφραστος  onverwacht 
 ἡ κυψέλη  kist 
regel 25 ἐρευνάω  doorzoeken 
regel 29 ἡ κυψέλη  kist 
regel 31 ἀμφιδέξιος  tweeledig 
regel 33 ἐσκαταβαίνω  binnengaan 
 
 
 

Pagina: 56Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1111-a-19-1-b 4 / 7 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
Overleg voorafgaand aan de slag bij Marathon 

 
Τοῖσι δὲ Ἀθηναίων στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν οὐκ 1 

ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλεῖν), τῶν 2 

δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. Ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο καὶ ἐνίκα ἡ χείρων 3 

τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἦν γὰρ ἑνδέκατος ψηφιδοφόρος ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν 4 

Ἀθηναίων πολεμαρχέειν (τὸ παλαιὸν γὰρ Ἀθηναῖοι ὁμόψηφον τὸν 5 

πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι στρατηγοῖσι), ἦν δὲ τότε πολέμαρχος 6 

Καλλίμαχος Ἀφιδναῖος, πρὸς τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε· 7 

“ Ἐν σοὶ νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶ ἢ καταδουλῶσαι Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας 8 

ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷον οὐδὲ 9 

Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων [λείπουσι]. Νῦν γὰρ δή, ἐξ οὗ ἐγένοντο 10 

Ἀθηναῖοι, ἐς κίνδυνον ἥκουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποκύψωσι τοῖσι 11 

Μήδοισι, δέδεκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ, ἢν δὲ περιγένηται 12 

αὕτη ἡ πόλις, οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι. 13 

Κῶς ὦν δὴ ταῦτα οἷά τέ ἐστι γενέσθαι, καὶ κῶς ἐς σέ τοι τούτων ἀνήκει 14 

τῶν πρηγμάτων τὸ κῦρος ἔχειν, νῦν ἔρχομαι φράσων. Ἡμέων τῶν 15 

στρατηγῶν ἐόντων δέκα δίχα γίνονται αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν κελευόντων 16 

συμβαλεῖν, τῶν δὲ οὔ. Ἢν μέν νυν μὴ συμβάλωμεν, ἔλπομαί τινα στάσιν 17 

μεγάλην διασείσειν ἐμπεσοῦσαν τὰ Ἀθηναίων φρονήματα ὥστε μηδίσαι· ἢν 18 

δὲ συμβάλωμεν πρίν τι καὶ σαθρὸν Ἀθηναίων μετεξετέροισι ἐγγενέσθαι, 19 

θεῶν τὰ ἴσα νεμόντων οἷοί τέ εἰμεν περιγενέσθαι τῇ συμβολῇ. Ταῦτα ὦν 20 

πάντα ἐς σὲ νῦν τείνει καὶ ἐκ σέο ἄρτηται· ἢν γὰρ σὺ γνώμῃ τῇ ἐμῇ 21 

προσθῇ, ἔστι τοι πατρίς τε ἐλευθέρη καὶ πόλις πρώτη τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι· ἢν 22 

δὲ <τὴν> τῶν ἀποσπευδόντων τὴν συμβολὴν ἕλῃ, ὑπάρξει τοι τῶν ἐγὼ 23 

κατέλεξα ἀγαθῶν τὰ ἐναντία.” 24 

Met deze argumenten wist Miltiades Callimachus aan zijn zijde te krijgen.  25 

 Herodotus, Historiën 6.109 
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Aantekeningen 
regel 4 ψηφιδοφόρος  stemgerechtigd 
 ὁ κύαμος  loting 
regel 5 πολεμαρχέω  polemarch zijn 
 ὁμόψηφος + dativus  hetzelfde stemrecht hebbend als 
regel 6 ὁ πολέμαρχος  polemarch 
regel 11 ὑποκύπτω  zich overgeven 
regel 15 τὸ κῦρος  beslissing 
regel 18 διασείω  schokken 
regel 19 σαθρός  rot 
regel 21 ἀρτάομαι ἐκ + genitivus  afhangen van 
regel 23 ἀποσπεύδω  afraden 
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Tekst 3 

 
De Perzische koning Darius heeft gezanten naar de Macedonische koning 
Amyntas gestuurd. Deze gezanten vragen om “aarde en water voor de 
koning”, dat wil zeggen: politieke onderwerping van de Macedoniërs aan 
de Perzen. 
 
Οἱ ὦν Πέρσαι οἱ πεμφθέντες οὗτοι παρὰ τὸν Ἀμύντην ὡς ἀπίκοντο, αἴτεον 1 

ἐλθόντες ἐς ὄψιν τὴν Ἀμύντεω Δαρείῳ βασιλέϊ γῆν τε καὶ ὕδωρ. 2 

Ὁ δὲ ταῦτά τε ἐδίδου καί σφεας ἐπὶ ξείνια καλέει, παρασκευασάμενος δὲ 3 

δεῖπνον μεγαλοπρεπὲς ἐδέκετο τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως. 4 

Ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγίνοντο, διαπίνοντες εἶπαν οἱ Πέρσαι τάδε· 5 

“Ξεῖνε Μακεδών, ἡμῖν νόμος ἐστὶ τοῖσι Πέρσῃσι, ἐπεὰν δεῖπνον 6 

προτιθώμεθα μέγα, τότε καὶ τὰς παλλακὰς καὶ τὰς κουριδίας γυναῖκας 7 

ἐσάγεσθαι παρέδρους. Σύ νυν, ἐπεί περ προθύμως μὲν ἐδέξαο, μεγάλως δὲ 8 

ξεινίζεις, διδοῖς τε βασιλέϊ Δαρείῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ, ἕπεο νόμῳ τῷ 9 

ἡμετέρῳ.” 10 

Εἶπε πρὸς ταῦτα Ἀμύντης· “ Ὦ Πέρσαι, νόμος μὲν ἡμῖν γέ ἐστι οὐκ οὗτος, 11 

ἀλλὰ κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικῶν. Ἐπείτε δὲ ὑμεῖς ἐόντες δεσπόται 12 

προσχρηίζετε τούτων, παρέσται ὑμῖν καὶ ταῦτα.” Εἴπας τοσαῦτα ὁ Ἀμύντης 13 

μετεπέμπετο τὰς γυναῖκας. 14 

 Herodotus, Historiën 5.18,1-3 
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Aantekeningen 
regel 1 ὁ Ἀμύντης  Amyntas 
 ὡς  zodra 
regel 2 ἐς ὄψιν τὴν Ἀμύντεω  op audiëntie bij Amyntas 
regel 3 τὰ ξείνια  gastmaal 
regel 4 φιλόφρων  vriendelijk 
regel 5 γίνομαι ἀπό + genitivus  klaar zijn met 
 διαπίνω  doorgaan met drinken 
regel 8 παρέδρους  als gezelschap 
 Σύ νυν  De hoofdzin gaat verder bij ἕπεο (regel 9) 
 ἐδέξαο  Vul aan:  ἡμέας 
regel 9 ξεινίζεις  Vul aan:  ἡμέας 
 διδοῖς tweede persoon enkelvoud indicativus praesens 
 actief van δίδωμι 
regel 11 ὁ Ἀμύντης  Amyntas 
regel 12 ἀλλὰ  Vul aan:  νόμος ἡμῖν ἐστι 
regel 12-13 Ἐπείτε t/m ταῦτα  Maar nu jullie, die onze meesters zijn, 
 ook dit nog verlangen, zal het zo geschieden 
regel 13 ὁ Ἀμύντης  Amyntas 
 
 
 

einde  
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VW-1111-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Griekse taal en cultuur 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 2 διάδοχός t/m γίνεται 

1p 1 Leg uit waaruit blijkt dat Periander zich ervan bewust was dat hij in zijn 
positie aan gevaren blootstond. Baseer je antwoord op het vervolg 
(t/m regel 12 τοιούτῳ). 
 
Regel 3-4 ἐπείτε t/m τυράννῳ 

1p 2 Citeer uit het voorafgaande het Griekse tekstelement dat een 
tegenstelling vormt met ἐπείτε t/m τυράννῳ. 
 
Regel 4 δι᾽ ἀγγέλων 

1p 3 Citeer uit de regels 1-7 (Ἄρξαντος t/m ἐπιτροπεύοι) het Griekse 
tekstelement dat inhoudelijk overeenkomt met δι᾽ ἀγγέλων. 
 
Regel 2-5 Ὁ τοίνυν t/m μιαιφονώτερος 
Tekst 1 is onderdeel van een redevoering. 

2p 4 a. Noteer de naam van de plaats waar de redevoering gehouden wordt. 
    Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b. Beschrijf in eigen woorden het centrale thema van de redevoering en 
    leg uit hoe dit centrale thema tot uitdrukking komt in de regels 2-5  
    (Ὁ τοίνυν t/m μιαιφονώτερος). 
 
Regel 8 ἐξήγαγε, regel 10 ἐκόλουε 

1p 5 Verklaar het verschil in aspectswaarde tussen ἐξήγαγε en ἐκόλουε. Ga in 
je antwoord in op beide persoonsvormen. 
 
Regel 7-13 Θρασύβουλος t/m κήρυκα 
In een verhaal over de Romeinse geschiedenis stuurt een zoon van de 
Romeinse koning een bode met een brief naar zijn vader om advies in te 
winnen. Deze bode brengt als volgt verslag uit:

Hij liep langzaam de tuin in en ik volgde hem op een paar pas 1 

afstand. Hij had een stok in zijn hand en terwijl hij een smal pad 2 

volgde, sloeg hij met die stok de hoogste papavers die aan 3 

weerskanten van het pad stonden af. De kleinere liet hij staan, 4 

maar de bloemen die boven de andere uitstaken, moesten er 5 

allemaal aan geloven en tenslotte lag het pad bezaaid met grote, 6 

rode bloemen. Verder deed de koning niets en hij zei ook niets  7 

en toen hij aan het eind van het pad was gekomen, wees hij me  8 

de poort en maakte een gebaar dat ik moest weggaan.9 

2p 6 a. Citeer uit de regels 7-12 (Θρασύβουλος t/m τοιούτῳ) het Griekse 
    tekstelement dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘tuin’ (regel 1) in het 
    bovenstaande citaat. 
b. Citeer uit de regels 12-13 (Διεξελθὼν t/m κήρυκα) het Griekse 
    tekstelement dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘en toen hij aan het 
    eind van het pad was gekomen’ (regel 8) in het bovenstaande citaat. 
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Regel 15 Ὁ δὲ οὐδέν οἱ ἔφη Θρασύβουλον ὑποθέσθαι 
2p 7 a. Verdedig de stelling dat de bode hierin gelijk heeft. 

b. Verdedig de stelling dat de bode hierin geen gelijk heeft. 
 
Regel 15 ἔφη, regel 16 ἀποπέμψειε, regel 17 ὀπώπεε, regel 18 συνεὶς 
Deze vier werkwoordsvormen verwijzen naar verschillende momenten in 
het verhaal. 

1p 8 Noteer deze vier werkwoordsvormen in chronologische volgorde, van 
eerder naar later. 
 
Regel 19 τοὺς ὑπερόχους τῶν ἀστῶν 

2p 9 Citeer uit de regels 7-13 (Θρασύβουλος t/m κήρυκα) de twee niet direct 
opeenvolgende Griekse tekstelementen die inhoudelijk vergelijkbaar zijn 
met τοὺς ὑπερόχους τῶν ἀστῶν. 
 
Regel 20-21 Ὅσα t/m ἀπετέλεσε 

1p 10 Van welke mededeling uit de regels 1-7 (Ἄρξαντος t/m ἐπιτροπεύοι) 
vormen de woorden Ὅσα t/m ἀπετέλεσε een nadere uitwerking? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 24 ἔφη ἡ Μέλισσα 

1p 11 Citeer uit het vervolg (t/m regel 31 γυναῖκας) het laatste Griekse woord 
van Melissa’s mededelingen. 
 
Regel 26 ὄφελος εἶναι οὐδὲν 

1p 12 Waarvan was dit het gevolg? Baseer je antwoord op de regels 22-28 
(Πέμψαντι t/m ἐπέβαλε). 
 
Regel 28 ψυχρὸν 

1p 13 Citeer uit het vervolg (t/m regel 31 γυναῖκας) het Griekse tekstelement 
waarmee ψυχρὸν inhoudelijk vergelijkbaar is. 
 
Regel 29 τὸ συμβόλαιον 

1p 14 Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 22 Πέμψαντι) het Griekse woord 
waarmee hetzelfde bedoeld wordt als met συμβόλαιον. 
 
Regel 36 Τοιοῦτο 

1p 15 Dit woord kun je hier het best opvatten als: 
A zo afwisselend 
B zo gehoorzaam 
C zo gruwelijk 
D zo spannend 
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Tekst 2 

 
Regel 1 ταῦτα 

1p 16 Beschrijf in eigen woorden wat in deze context concreet bedoeld wordt 
met ταῦτα. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m regel 3 ἐλθεῖν). 
 
Regel 2 πλεονέκτην 

1p 17 Beschrijf de houding van de Grieken die voor Gelo de aanleiding is om 
deze kwalificatie te gebruiken. Baseer je antwoord op de regels 1-9 
(Οἱ μὲν t/m νέμεται). 
 
Regel 3 βάρβαρον, regel 4 βαρβαρικοῦ 

1p 18 Noteer voor elk van deze twee woorden naar welk volk het verwijst. 
 
Regel 8-9 οὔτε ἐμεῦ t/m ἐκπρηξόμενοι 

1p 19 Beschrijf in eigen woorden Gelo’s aanbod dat hij in het voorafgaande 
(vanaf regel 1 Οἱ μὲν) heeft vermeld, maar dat hij in de regels 8-9 
(οὔτε ἐμεῦ t/m ἐκπρηξόμενοι) niet expliciet noemt. 
 
Regel 3-9 Αὐτοὶ t/m νέμεται 
In deze regels maakt Herodotus gebruik van een tautologie. 

2p 20 a. Citeer de twee Griekse woorden die samen de tautologie 
    vormen. 
b. Leg uit wat met deze tautologie benadrukt wordt. 
 
Regel 11 οὕτω δὴ 

1p 21 Waarmee kunnen deze woorden het best geparafraseerd worden? 
A nu de dood van Dorieus gewroken is 
B nu Gelo gewonnen heeft 
C nu het jullie eigen zaken betreft 
D nu jullie groot voordeel van de havens hebben 
 
Regel 1-11 Ἄνδρες t/m γέγονε 
Na deze woorden van Gelo is het vervolg van zijn rede verrassend. 

1p 22 Leg dit uit. Ga daarbij zowel in op de regels 1-11 (Ἄνδρες t/m γέγονε) als 
op het vervolg van Gelo’s rede (vanaf regel 12 Ἀτιμίης). 
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Regel 17 ἐπ’ ᾧ τε στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων ἔσομαι 
Met deze woorden noemt Gelo een voorwaarde. In het vervolg brengt 
Syagrus een argument tegen deze voorwaarde in; Gelo geeft in het 
vervolg een argument vóór deze voorwaarde. Deze argumenten zijn 
verschillend van aard.  

3p 23 a. Noteer in eigen woorden het argument dat Syagrus tegen deze 
    voorwaarde inbrengt in de regels 20-25 (Ἦ t/m βοηθέειν). 
b. Noteer in eigen woorden het argument vóór deze voorwaarde dat Gelo 
    geeft in de regels 27-32 (Ὦ t/m πλεύνων). 
c. Beschrijf in eigen woorden het verschil in aard tussen de argumenten 
    van Gelo en Syagrus. Ga op beide argumenten in. Laat buiten 
    beschouwing dat het om een argument en een tegenargument gaat. 
 
Regel 26-27 Πρὸς t/m λόγον 
Deze woorden worden door H. van Dolen als volgt vertaald: 

Het was Gelon duidelijk dat hij geen schijn van kans had bij 
Syagros en daarom deed hij een laatste bod. 

2p 24 a. Citeer het Griekse woord dat in de vertaling is weergegeven met ‘Het 
    was duidelijk’. 
b. Citeer het Griekse woord dat in de vertaling is weergegeven met 
    ‘geen schijn van kans’. 
 
Regel 33 ἡμεῖς t/m λόγου 

1p 25 Beschrijf in eigen woorden de inhoud van wat Gelo hiermee bedoelt. 
Baseer je antwoord op de regels 27-36 (Ὦ ξεῖνε t/m ἐρήμους). 
 
Regel 27-36 Ὦ ξεῖνε t/m ἐρήμους 
Gelo maakt in zijn reactie gebruik van zowel een γνώμη als een a-fortiori-
redenering. 

2p 26 a. Formuleer de γνώμη in eigen woorden. 
b. Formuleer de a-fortiori-redenering in eigen woorden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 35-36 Καὶ t/m ἐρήμους 
Deze woorden worden door H. van Dolen als volgt vertaald: 

Je hebt het maar voor het zeggen: of je doet het ermee of je 
vertrekt, maar dan zonder mijn onontbeerlijke militaire steun. 

2p 27 a. Citeer het Griekse tekstelement dat in de vertaling is weergegeven met 
‘of je doet het ermee’. 
 
Van Dolen biedt niet alleen een vertaling, maar van een bepaald Grieks 
woord biedt hij ook een interpretatie. 
b. Citeer het desbetreffende Griekse woord. 
 
Regel 39 ἡ Ἑλλὰς 

1p 28 Noteer de naam van het stilistisch middel dat hier is gebruikt. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 12 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
De regering van Periander 

 

Ἄρξαντος δὲ τούτου ἐπὶ τριήκοντα ἔτεα καὶ διαπλέξαντος τὸν βίον εὖ 1 

διάδοχός οἱ τῆς τυραννίδος ὁ παῖς Περίανδρος γίνεται. Ὁ τοίνυν 2 

Περίανδρος κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦν ἠπιώτερος τοῦ πατρός, ἐπείτε δὲ ὡμίλησε 3 

δι᾽ ἀγγέλων Θρασυβούλῳ τῷ Μιλήτου τυράννῳ, πολλῷ ἔτι ἐγένετο 4 

Κυψέλου μιαιφονώτερος. Πέμψας γὰρ παρὰ Θρασύβουλον κήρυκα 5 

ἐπυνθάνετο ὅντινα ἂν τρόπον ἀσφαλέστατον καταστησάμενος τῶν 6 

πρηγμάτων κάλλιστα τὴν πόλιν ἐπιτροπεύοι. Θρασύβουλος δὲ τὸν ἐλθόντα 7 

παρὰ τοῦ Περιάνδρου ἐξήγαγε ἔξω τοῦ ἄστεος, ἐσβὰς δὲ ἐς ἄρουραν 8 

ἐσπαρμένην ἅμα τε διεξήιε τὸ λήιον ἐπειρωτῶν τε καὶ ἀναποδίζων τὸν 9 

κήρυκα κατὰ τὴν ἀπὸ Κορίνθου ἄπιξιν, καὶ ἐκόλουε αἰεὶ ὅκως τινὰ ἴδοι τῶν 10 

ἀσταχύων ὑπερέχοντα, κολούων δὲ ἔρριπτε, ἐς ὃ τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν τε 11 

καὶ βαθύτατον διέφθειρε τρόπῳ τοιούτῳ. Διεξελθὼν δὲ τὸ χωρίον καὶ 12 

ὑποθέμενος ἔπος οὐδὲν ἀποπέμπει τὸν κήρυκα. Νοστήσαντος δὲ τοῦ 13 

κήρυκος ἐς τὴν Κόρινθον ἦν πρόθυμος πυνθάνεσθαι τὴν ὑποθήκην ὁ 14 

Περίανδρος. Ὁ δὲ οὐδέν οἱ ἔφη Θρασύβουλον ὑποθέσθαι, θωμάζειν τε 15 

αὐτοῦ παρ᾽ οἷόν μιν ἄνδρα ἀποπέμψειε, ὡς παραπλῆγά τε καὶ τῶν ἑωυτοῦ 16 

σινάμωρον, ἀπηγεόμενος τά περ πρὸς Θρασυβούλου ὀπώπεε. 17 

Περίανδρος δὲ συνεὶς τὸ ποιηθὲν καὶ νόῳ σχὼν ὥς οἱ ὑπετίθετο 18 

Θρασύβουλος τοὺς ὑπερόχους τῶν ἀστῶν φονεύειν, ἐνθαῦτα δὴ πᾶσαν 19 

κακότητα ἐξέφαινε ἐς τοὺς πολιήτας. Ὅσα γὰρ Κύψελος ἀπέλιπε κτείνων 20 

τε καὶ διώκων, Περίανδρός σφεα ἀπετέλεσε, μιῇ δὲ ἡμέρῃ ἀπέδυσε πάσας 21 

τὰς Κορινθίων γυναῖκας διὰ τὴν ἑωυτοῦ γυναῖκα Μέλισσαν. Πέμψαντι γάρ 22 

οἱ ἐς Θεσπρωτοὺς ἐπ᾽ Ἀχέροντα ποταμὸν ἀγγέλους ἐπὶ τὸ νεκυομαντήιον 23 

παρακαταθήκης πέρι ξεινικῆς οὔτε σημανέειν ἔφη ἡ Μέλισσα ἐπιφανεῖσα 24 

οὔτε κατερέειν ἐν τῷ κεῖται χώρῳ ἡ παρακαταθήκη· ῥιγοῦν τε γὰρ καὶ εἶναι 25 

γυμνή· τῶν γάρ οἱ συγκατέθαψε εἱμάτων ὄφελος εἶναι οὐδὲν οὐ 26 

κατακαυθέντων· μαρτύριον δέ οἱ εἶναι ὡς ἀληθέα ταῦτα λέγει, ὅτι ἐπὶ 27 

ψυχρὸν τὸν ἰπνὸν Περίανδρος τοὺς ἄρτους ἐπέβαλε. Ταῦτα δὲ ὡς ὀπίσω 28 
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ἀπηγγέλθη τῷ Περιάνδρῳ (πιστὸν γάρ οἱ ἦν τὸ συμβόλαιον, ὃς νεκρῷ 29 

ἐούσῃ Μελίσσῃ ἐμίγη), ἰθέως δὴ μετὰ τὴν ἀγγελίην κήρυγμα ἐποιήσατο ἐς 30 

τὸ Ἥραιον ἐξιέναι πάσας τὰς Κορινθίων γυναῖκας. Αἱ μὲν δὴ ὡς ἐς ὁρτὴν 31 

ἤισαν κόσμῳ τῷ καλλίστῳ χρεώμεναι, ὁ δ᾽ ὑποστήσας τοὺς δορυφόρους 32 

ἀπέδυσέ σφεας πάσας ὁμοίως, τάς τε ἐλευθέρας καὶ τὰς ἀμφιπόλους, 33 

συμφορήσας δὲ ἐς ὄρυγμα Μελίσσῃ ἐπευχόμενος κατέκαιε. Ταῦτα δέ οἱ 34 

ποιήσαντι καὶ τὸ δεύτερον πέμψαντι ἔφρασε τὸ εἴδωλον τὸ Μελίσσης ἐς 35 

τὸν κατέθηκε χῶρον τοῦ ξείνου τὴν παρακαταθήκην. Τοιοῦτο μὲν ὑμῖν ἐστι 36 

ἡ τυραννίς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ τοιούτων ἔργων.  37 

 Herodotus, Historiën 5.92ζ-η4 
 
Aantekeningen 
regel 1 διαπλέκω  voltooien 
regel 9 τὸ λήιον  het rijpe graan 
regel 9-10 ἀναποδίζω κατά + accusativus  terugbrengen op 
regel 10 ἡ ἄπιξις  komst 
regel 10 en 11 κολούω  snoeien 
regel 11 ὁ ἄσταχυς, -υος  korenaar 
 τὸ λήιον  het rijpe graan 
regel 16 παραπλήξ, -ῆγος  waanzinnig 
regel 17 σινάμωρος + genitivus  schade toebrengend aan 
regel 19 ὑπέροχος  uitstekend 
regel 23 τὸ νεκυομαντήιον  dodenorakel 
regel 25 κατερέω  futurum van  κατεῖπον 
regel 26 συγκαταθάπτω + dativus  meebegraven met 
regel 28 ὁ ἰπνός  oven 
 ὁ ἄρτος  brood 
regel 30 τὸ κήρυγμα  bekendmaking 
regel 34 συμφορέω  bijeenbrengen 
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Tekst 2 

 
Gelo’s reactie op het verzoek van de Grieken 
 
Οἱ μὲν ταῦτα ἔλεγον, Γέλων δὲ πολλὸς ἐνέκειτο λέγων τοιάδε· “ Ἄνδρες 1 

Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην ἐτολμήσατε ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν 2 

βάρβαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αὐτοὶ δὲ ἐμεῦ πρότερον δεηθέντος 3 

βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος 4 

συνῆπτο, ἐπισκήπτοντός τε τὸν Δωριέος τοῦ Ἀναξανδρίδεω πρὸς 5 

Ἐγεσταίων φόνον ἐκπρήξασθαι, ὑποτείνοντός τε τὰ ἐμπόρια 6 

συνελευθεροῦν ἀπ’ ὧν ὑμῖν μεγάλαι ὠφελίαι τε καὶ ἐπαυρέσιες γεγόνασι, 7 

οὔτε ἐμεῦ εἵνεκα ἤλθετε βοηθήσοντες οὔτε τὸν Δωριέος φόνον 8 

ἐκπρηξόμενοι, τό τε κατ’ ὑμέας τάδε πάντα ὑπὸ βαρβάροισι νέμεται. 9 

Ἀλλὰ εὖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὸ ἄμεινον κατέστη. Νῦν δὲ ἐπειδὴ περιελήλυθε 10 

ὁ πόλεμος καὶ ἀπῖκται ἐς ὑμέας, οὕτω δὴ Γέλωνος μνῆστις γέγονε. 11 

Ἀτιμίης δὲ πρὸς ὑμέων κυρήσας οὐκ ὁμοιώσομαι ὑμῖν, ἀλλ’ ἕτοιμός εἰμι 12 

βοηθέειν παρεχόμενος διηκοσίας τε τριήρεας καὶ δισμυρίους ὁπλίτας καὶ 13 

δισχιλίην ἵππον καὶ δισχιλίους τοξότας καὶ δισχιλίους σφενδονήτας καὶ 14 

δισχιλίους ἱπποδρόμους ψιλούς· σῖτόν τε ἁπάσῃ τῇ Ἑλλήνων στρατιῇ, ἔστ’ 15 

ἂν διαπολεμήσωμεν, ὑποδέκομαι παρέξειν. Ἐπὶ δὲ λόγῳ τοιῷδε τάδε 16 

ὑπίσχομαι, ἐπ’ ᾧ τε στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων ἔσομαι πρὸς 17 

τὸν βάρβαρον· ἐπ’ ἄλλῳ δὲ λόγῳ οὔτ’ ἂν αὐτὸς ἔλθοιμι οὔτ’ ἂν ἄλλους 18 

πέμψαιμι.” 19 

Ταῦτα ἀκούσας οὔτε ἠνέσχετο ὁ Σύαγρος εἶπέ τε τάδε· “ Ἦ κε μέγ’ 20 

οἰμώξειε ὁ Πελοπίδης Ἀγαμέμνων πυθόμενος Σπαρτιήτας τὴν ἡγεμονίην 21 

ἀπαραιρῆσθαι ὑπὸ Γέλωνός τε καὶ Συρηκοσίων. Ἀλλὰ τούτου μὲν τοῦ 22 

λόγου μηκέτι μνησθῇς, ὅκως τὴν ἡγεμονίην τοι παραδώσομεν. Ἀλλ’ εἰ μὲν 23 

βούλεαι βοηθέειν τῇ Ἑλλάδι, ἴσθι ἀρξόμενος ὑπὸ Λακεδαιμονίων· εἰ δ’ 24 

ἄρα μὴ δικαιοῖς ἄρχεσθαι, σὺ δὲ μηδὲ βοηθέειν.” 25 

Πρὸς ταῦτα ὁ Γέλων, ἐπειδὴ ὥρα ἀπεστραμμένους τοὺς λόγους τοῦ 26 

Συάγρου, τὸν τελευταῖόν σφι τόνδε ἐξέφαινε λόγον· “ Ὦ ξεῖνε Σπαρτιῆτα, 27 

ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν θυμόν· σὺ μέντοι 28 

ἀποδεξάμενος ὑβρίσματα ἐν τῷ λόγῳ οὔ με ἔπεισας ἀσχήμονα ἐν τῇ 29 
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ἀμοιβῇ γενέσθαι. Ὅκου δὲ ὑμεῖς οὕτω περιέχεσθε τῆς ἡγεμονίης, οἰκὸς καὶ 30 

ἐμὲ μᾶλλον ὑμέων περιέχεσθαι, στρατιῆς τε ἐόντα πολλαπλησίης ἡγεμόνα 31 

καὶ νεῶν πολλὸν πλεύνων. Ἀλλ’ ἐπείτε ὑμῖν ὁ λόγος οὕτω προσάντης 32 

κατίσταται, ἡμεῖς τι ὑπείξομεν τοῦ ἀρχαίου λόγου. Εἰ τοῦ μὲν πεζοῦ ὑμεῖς 33 

ἡγέοισθε, τοῦ δὲ ναυτικοῦ ἐγώ· εἰ δὲ ὑμῖν ἡδονὴ τοῦ κατὰ θάλασσαν 34 

ἡγεμονεύειν, τοῦ πεζοῦ ἐγὼ θέλω. Καὶ ἢ τούτοισι ὑμέας χρεόν ἐστι 35 

ἀρκέεσθαι ἢ ἀπιέναι συμμάχων τοιῶνδε ἐρήμους.” 36 

Γέλων μὲν δὴ ταῦτα προετείνετο, φθάσας δὲ ὁ Ἀθηναίων ἄγγελος τὸν 37 

Λακεδαιμονίων ἀμείβετό μιν τοισίδε· “ Ὦ βασιλεῦ Συρηκοσίων, οὐκ 38 

ἡγεμόνος δεομένη ἡ Ἑλλὰς ἀπέπεμψε ἡμέας πρὸς σέ, ἀλλὰ στρατιῆς.” 39 

 Herodotus, Historiën 7.158-161.1 

 
Aantekeningen 
regel 1 ἔγκειμαι  tekeergaan 
regel 2 πλεονέκτης  egoïstisch  
regel 4 βαρβαρικός  niet-Grieks 
 συνεπάπτομαι + genitivus  samen aanvallen 
regel 6 ὑποτείνω  beloven 
regel 7 συνελευθερόω  tegelijk bevrijden 
 ἡ ἐπαύρεσις  winst 
regel 11 ἡ μνῆστις  herinnering 
regel 13 δισμύριοι  twintigduizend 
regel 14 δισχίλιος  tweeduizendkoppig 
 δισχίλιοι  tweeduizend 
 ὁ σφενδονήτης  slingeraar 
regel 15 δισχίλιοι  tweeduizend 
 ὁ ἱπποδρόμος  cavalerist 
regel 16 διαπολεμέω  de oorlog ten einde brengen 
regel 27 Σπαρτιήτης  Spartaans 
regel 28 ἐπανάγω  opwinden 
regel 31 πολλαπλήσιος  vele malen groter 
regel 32 προσάντης  onaangenaam 
regel 36 ἀρκέομαι + dativus  zich tevredenstellen met 
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Tekst 3 

 
In de onderstaande tekst maakt het volk van de Scythen voor het eerst 
kennis met de Amazonen, een volk van vrouwelijke strijders. Een flinke 
groep Amazonen trekt namelijk plunderend door Scythië. De Scythische 
strijders vragen zich af met wat voor een volk ze te maken hebben. 
 
Οἱ δὲ Σκύθαι οὐκ εἶχον συμβαλέσθαι τὸ πρῆγμα· οὔτε γὰρ φωνὴν οὔτε 1 

ἐσθῆτα οὔτε τὸ ἔθνος ἐγίνωσκον, ἀλλ᾽ ἐν θώματι ἦσαν ὁκόθεν 2 

ἔλθοιεν, ἐδόκεον δ᾽ αὐτὰς εἶναι ἄνδρας τὴν πρώτην ἡλικίην ἔχοντας, 3 

μάχην τε δὴ πρὸς αὐτὰς ἐποιεῦντο. Ἐκ δὲ τῆς μάχης τῶν νεκρῶν 4 

ἐκράτησαν οἱ Σκύθαι καὶ οὕτως ἔγνωσαν ἐούσας γυναῖκας. 5 

Βουλευομένοισι ὦν αὐτοῖσι ἔδοξε κτείνειν μὲν οὐδενὶ τρόπῳ ἔτι αὐτάς, 6 

ἑωυτῶν δὲ τοὺς νεωτάτους ἀποπέμψαι ἐς αὐτάς, πλῆθος εἰκάσαντας 7 

ὅσαι περ ἐκεῖναι ἦσαν· τούτους δὲ στρατοπεδεύεσθαι πλησίον ἐκεινέων 8 

καὶ ποιέειν τά περ ἂν καὶ ἐκεῖναι ποιέωσι. Ἢν δὲ αὐτοὺς διώκωσι, 9 

μάχεσθαι μὲν μή, ὑποφεύγειν δέ· ἐπεὰν δὲ παύσωνται, ἐλθόντας αὐτοὺς 10 

πλησίον στρατοπεδεύεσθαι. Ταῦτα ἐβουλεύσαντο οἱ Σκύθαι βουλόμενοι 11 

ἐξ αὐτέων παῖδας ἐκγενήσεσθαι. 12 

 Herodotus, Historiën 4.111 
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Aantekeningen 
regel 1 συμβάλλομαι  begrijpen 
regel 2 ἐν θώματί εἰμι  zich verbaasd afvragen 
regel 3 τὴν πρώτην ἡλικίην  een jeugdige leeftijd 
regel 4 ἐκ + genitivus  na 
regel 5 ἐούσας  Vul aan:  αὐτάς 
regel 6 οὐδενὶ τρόπῳ ἔτι  helemaal niet meer 
regel 7-8 πλῆθος εἰκάσαντας ὅσαι περ ἐκεῖναι ἦσαν  nadat ze geschat 
 hadden hoeveel vrouwen er waren 
regel 8 τούτους  Hiermee worden de jonge mannen bedoeld; 
 τούτους  is subjectsaccusativus bij  στρατοπεδεύεσθαι 
 (regel 8) en bij  ποιέειν (regel 9); vertaal: ze moesten … 
regel 9 τά περ  hetzelfde als wat 
 Ἢν = Ἐὰν 
 διώκωσι  Onderwerp: de Amazonen 
regel 10 μάχεσθαι  en  ὑποφεύγειν  Vul bij deze infinitivi aan: ze 
 moesten 
 ὑποφεύγω  zich terugtrekken 
 παύσωνται  Onderwerp: de Amazonen 
 αὐτοὺς  subjectsaccusativus bij  στρατοπεδεύεσθαι (regel 11); 
 vertaal: ze moesten … 
 
 

einde  
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VW-1111-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Grieks 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
2p 1 Noteer de naam van de laatste persoon die Odysseus te land gezien heeft 

voordat hij aanspoelde op het eiland van de Phaeaken. Ga ook in op de 
rol die deze persoon met betrekking tot Odysseus gespeeld heeft. Baseer 
je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 142 ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν ἐυώπιδα κούρην 
Deze woorden worden door B. Bijnsdorp als volgt vertaald: 

“of hij smekend het mooie meisje bij de knieën zou vatten”.  
In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

1p 2 Leg dit uit met betrekking tot λίσσοιτο. Ga in je antwoord in op zowel het 
Grieks als de vertaling. 
 
Regel 158-159 Κεῖνος t/m ἀγάγηται 
Zonder het te weten verwijst Odysseus met deze woorden naar een 
gebeurtenis uit het voorafgaande (niet in dit examen afgedrukt). 

1p 3 Beschrijf deze gebeurtenis in eigen woorden en geef aan in welk opzicht 
de woorden van Odysseus hiernaar verwijzen. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 164 πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαὸς  

1p 4 Hoe laat de boodschap die Odysseus met deze woorden aan Nausicaa wil 
overbrengen zich het best omschrijven? 
A Ik ben een voornaam iemand. 
B Ik heb veel ellende meegemaakt. 
C Ik heb veel mensen bij me. 
D Ik werd door veel mensen achtervolgd. 
 
Regel 165 κήδε᾽ 

2p 5 Citeer uit het vervolg (t/m πάροιθεν regel 174) de twee niet direct 
opeenvolgende Griekse woorden waarmee diegenen worden aangeduid 
die volgens Odysseus verantwoordelijk zijn voor zijn ellende. 
 
Regel 168 ἄγαμαί τε τέθηπά τε δείδιά τ᾽ 

1p 6 Citeer uit het voorafgaande (vanaf Κεῖνος regel 158) het Griekse woord 
dat een element van de betekenis van alle drie de werkwoorden ἄγαμαί, 
τέθηπά en δείδιά in zich verenigt. 
 
Regel 149-185 Γουνοῦμαί t/m αὐτοί 
Deze toespraak is in zijn geheel in vier delen in te delen. In het eerste 
deel (Γουνοῦμαί t/m ἱκάνει regel 149-169) probeert Odysseus Nausicaa 
gunstig te stemmen. 

3p 7 Vat elk van de daarop volgende drie delen in eigen woorden samen. 
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Regel 187 Ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας 
De manier waarop Nausicaa Odysseus benadert in regel 187 komt 
overeen met de manier waarop Odysseus Nausicaa benadert in de regels 
149-161 (Γουνοῦμαί t/m εἰσορόωντα). 

1p 8 Leg dat uit. 
 
Aristoteles merkt over de homerische gedichten op dat Homerus in de 
Odyssee het karakter van de personages centraal stelt.  

2p 9 Noteer in het Nederlands zowel van Nausicaa als van Odysseus een 
kenmerkende karaktertrek zoals die in Tekst 1 voorkomt.  
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1 Na enig rondzwalken 

1p 10 Leg uit dat Tekst 1 op dit punt preciezer is. Baseer je antwoord op een 
gegeven uit Tekst 1, regel 166-174 (Ὣς t/m πάροιθεν). 
 
Regel 13 Bij de Phaiakes 
Odysseus’ ontmoeting met de Phaeaken speelt in twee opzichten een 
belangrijke rol in de Odyssee van Homerus.  

2p 11 Leg dit uit. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt 
gelezen. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 40 woorden. 
 
Regel 16 Dus neemt ze hem mee 
Dit is niet helemaal in overeenstemming met het verhaal in de Odyssee  
van Homerus. 

1p 12 Noteer de reden die Nausicaa in de Odyssee van Homerus geeft om 
Odysseus niet persoonlijk naar het paleis te brengen. Baseer je antwoord 
op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 19-20 Zonder t/m dood 
Met de woorden ‘beheksing of dood’ (regel 20) zinspeelt Drs. P op een 
aantal personages die wél een rol spelen in beheksing of dood. 

1p 13 Noteer de naam van een personage uit de Odyssee dat een rol speelt in 
‘beheksing’ en de naam van een personage uit de Odyssee dat een rol 
speelt in ‘dood’. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen 
gelezen hebt.  
 
 

Pagina: 76Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1111-a-18-1-o 4 / 6 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
Regel 159-162 Ὡς t/m ὤμοις 
In de homerische vergelijking in deze regels heeft een van de genoemde 
personages een rol in zowel het beeld als in het afgebeelde.  

2p 14 Noteer de naam van het desbetreffende personage en beschrijf zowel de 
rol in het beeld als de rol in het afgebeelde in eigen woorden. 
 
Regel 162 χάριν 

1p 15 Citeer uit de regels 153-158 (Αὐτὰρ t/m ὁμοίας) het Griekse zelfstandig 
naamwoord dat inhoudelijk vergelijkbaar is met χάριν. 
 
Regel 165 πρὸς 
De manier waarop πρὸς gebruikt is, is kenmerkend voor het homerisch 
taalgebruik.  

1p 16 Leg dat uit. 
 
Regel 167 κῆρ ἀτέραμνον 

1p 17 Citeer uit de regels 166-172 (Δαιμονίη t/m ἦτορ) het Griekse woord dat 
inhoudelijk overeenkomt met ἀτέραμνον. Laat τετληότι (regel 168) buiten 
beschouwing. 
 
Regel 163-167 Ἐκ t/m ἔχοντες 
Bestudeer de volgende weergave van deze regels: 

Hij kwam uit ’t badvertrek, mooi als een god, 
En zette zich weer in de lege zetel 
En sprak als volgt tegen Penelope: 
“Wat ben je toch een raadselachtig wezen; 
De goden gaven je een hart van steen!” 

2p 18 a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 163-167 (Ἐκ t/m ἔχοντες) 
    dat is weergegeven met ‘lege’.  
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 163-167 (Ἐκ t/m ἔχοντες) 
    dat is weergegeven met ‘goden’. 
 
Regel 169 οἱ 

1p 19 Citeer uit het voorafgaande (vanaf Δαιμονίη regel 166) het Griekse 
tekstelement waarnaar οἱ verwijst. 
 
Regel 173-186 Τὸν t/m χώρῃ 

1p 20 Verdedig de stelling dat het veelzeggend is dat in regel 173 het bijvoeglijk 
naamwoord περίφρων bij Penelope is gebruikt, terwijl in regel 181 bij 
Odysseus niet een bijvoeglijk naamwoord met een vergelijkbare betekenis 
is gebruikt. Ga in je antwoord in op zowel Penelope als Odysseus. 
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Regel 177 Εὐρύκλεια 
2p 21 a. Citeer de twee Griekse werkwoordsvormen uit het vervolg (t/m regel 

    180 σιγαλόεντα) waaruit blijkt dat Penelope niet meer alleen tegen 
    Eurycleia spreekt. 
b. Beschrijf de gebeurtenis waarbij Eurycleia Odysseus herkend heeft na  
    zijn terugkeer uit Troje. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit  
    examen gelezen hebt. 
 
Regel 182 ὀχθήσας ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν 

2p 22 a. Schrijf regel 182 over en scandeer de regel. 
 
προσέειπε (regel 173) betekent hetzelfde als προσεφώνεε in regel 182. 
b. Zou de vorm προσέειπε metrisch passen op de plaats van προσεφώνεε  
    in regel 182? Licht je antwoord toe. 
 
 

Tekst 4  

 
Regel 7 Odysseus kan zijn vreugde nauwlijks onderdrukken 

3p 23 a. Citeer uit Tekst 3, regel 181-186 (Ὣς t/m χώρῃ) de twee niet direct  
    opeenvolgende Griekse woorden die hiermee strijdig zijn. 
 
Regel 8 Het zou je niet gelukken 
Deze weergave is stelliger dan het Griekse origineel. 
b. Leg dat uit en baseer je antwoord op Tekst 3, regel 181-186 (Ὣς t/m  
    χώρῃ). 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
 
 

Pagina: 78Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1111-a-18-1-o 6 / 6 lees verder ►►►

Algemeen 

 
Goethe heeft het volgende geschreven over Homerus:  

“In de poëzie is de vernietigende kritiek niet zo schadelijk. Wolf 
heeft Homerus vernietigd, maar het gedicht heeft hij geen 
kwaad kunnen doen, want dit gedicht heeft een wonderkracht 
als de helden van het Walhalla die elkaar ’s ochtends in stukken 
hakken en ’s middags weer met ongeschonden ledematen aan 
tafel zitten.” 

3p 24 a. Noteer de benaming van de wetenschappelijke controverse waaraan 
    hier gerefereerd wordt. Baseer je antwoord op de achtergronden van  
    de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b. Noteer de namen van de stromingen die in de onder a. bedoelde  
    controverse tegenover elkaar stonden en beschrijf hun standpunten. 
    Baseer je antwoord op de achtergronden van de teksten die je voor dit  
    examen gelezen hebt. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden. 
 
 

Tekst 5 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 5. 

38p  Vertaal de regels 20 t/m 35 in het Nederlands. 
 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  

Pagina: 79Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1111-a-18-1-b 

Bijlage VWO 

2018 
 
 
 

 Grieks 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1

Pagina: 80Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1111-a-18-1-b 2 / 9 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
Ontmoeting tussen Odysseus en Nausicaa 
 
Οἴη δ᾽ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη 139 

θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 140 

Στῆ δ᾽ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς, 141 

ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην, 142 

ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι 143 

λίσσοιτ᾽, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη. 144 

Ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 145 

λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι, 146 

μή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη. 147 

Αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦθον· 148 

“Γουνοῦμαί σε, ἄνασσα· θεός νύ τις ἦ βροτός ἐσσι; 149 

Εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 150 

Ἀρτέμιδί σε ἐγώ γε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 151 

εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐΐσκω· 152 

εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, τοὶ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσι, 153 

τρισμάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 154 

τρισμάκαρες δὲ κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς 155 

αἰὲν ἐϋφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο, 156 

λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. 157 

Κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων, 158 

ὅς κέ σ᾽ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ᾽ ἀγάγηται. 159 

Οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἐγὼ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 160 

οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα· σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. 161 

Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ 162 

φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα· 163 

ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λαὸς 164 

τὴν ὁδὸν ᾗ δὴ μέλλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε᾽ ἔσεσθαι. 165 

Ὣς δ᾽ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ 166 

δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης, 167 
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ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε δείδιά τ᾽ αἰνῶς 168 

γούνων ἅψασθαι· χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει. 169 

Χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον· 170 

τόφρα δέ μ᾽ αἰεὶ κῦμ᾽ ἐφόρει κραιπναί τε θύελλαι 171 

νήσου ἀπ᾽ Ὠγυγίης· νῦν δ᾽ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων, 172 

ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω 173 

παύσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν. 174 

Ἀλλά, ἄνασσ᾽, ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας 175 

ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τινα οἶδα 176 

ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. 177 

Ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι, 178 

εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα. 179 

Σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, 180 

ἄνδρα τε καὶ οἶκον καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν 181 

ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 182 

ἢ ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον 183 

ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ᾽ ἄλγεα δυσμενέεσσι, 184 

χάρματα δ᾽ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ᾽ ἔκλυον αὐτοί.” 185 

Τὸν δ᾽ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα· 186 

“Ξεῖν᾽, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, 187 

Ζεὺς δ᾽ αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν, 188 

ἐσθλοῖς ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ· 189 

καί που σοὶ τάδ᾽ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.” 190 

 Homerus, Odyssee 6.139-190
 
Aantekeningen 
regel 142    γούνων  genitivus meervoud van  τὸ γόνυ 

εὐῶπις  met mooi gezicht 
regel 143 en 146 ἀποσταδά  op een afstand 
regel 147  γοῦνα  accusativus meervoud van  τὸ γόνυ 
regel 154 en 155 τρίσμακαρ  driewerf gelukkig 
regel 156  ἡ ἐϋφροσύνη  vreugde 
regel 157  τὸ θάλος  loot 

εἰσοιχνέω  binnengaan 
regel 169  γούνων  genitivus meervoud van  τὸ γόνυ 
regel 179  τὸ εἴλυμα  omhulsel 
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regel 179  τὸ σπεῖρον  doek 
regel 181  ἡ ὁμοφροσύνη  eensgezindheid 
regel 185  εὐμενέτης  welgezind 
 
 

Tekst 2 

 
Onderstaande tekst is afkomstig uit ‘De Odyssee’ van Drs. P. 
 
Na enig rondzwalken 1 

Weer een belevenis 2 

O. krijgt dan ergens 3 

Opnieuw vaste voet 4 
 
Daar treedt een meisje, de 5 

Strandlevenlievende 6 

Mooie Nausikaä 7 

Hem tegemoet 8 
 
Zij is een koningskind 9 

(Vader: Alkinoös 10 

Moeder: Arete) 11 

En heeft een idee 12 
 
Bij de Phaiakes, een 13 

Allergemoedelijkst 14 

Volkje, mag alles 15 

Dus neemt ze hem mee 16 
 
‘Welkom, o vreemdeling!’ 17 

O. is erkentelijk 18 

Zonder een kans 19 

Op beheksing of dood 20 
 
Wordt onze vriend door het 21 

Gastvrijheidslievende 22 

Echtpaar gulhartig 23 

Aan tafel genood 24 
 
Een cordon-bleumenu 25 

Smakelijk eten dus 26 

En wie de hartslag 27 

Aanzienlijk versnelt 28 
 
Dat is de gast, die zijn 29 

Adembenemende 30 

Reisavonturen 31 

Zeer kleurrijk vertelt 32 
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Tekst 3 

 
Odysseus en Penelope 

 
Αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ 153 

Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ, 154 

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα· 155 

αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆς χεῦεν πολὺ κάλλος Ἀθήνη 156 

μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητος 157 

οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας. 158 

Ὡς δ᾽ ὅτε τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ 159 

ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη 160 

τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει, 161 

ὣς μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοις. 162 

Ἐκ δ᾽ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος· 163 

ἂψ δ᾽ αὖτις κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη, 164 

ἀντίον ἧς ἀλόχου, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπε· 165 

“Δαιμονίη, περὶ σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων 166 

κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες· 167 

οὐ μέν κ᾽ ἄλλη γ᾽ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ 168 

ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας 169 

ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 170 

Ἀλλ᾽ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχος, ὄφρα καὶ αὐτὸς 171 

λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶν ἦτορ.” 172 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 173 

“Δαιμόνι᾽, οὔτ᾽ ἄρ τι μεγαλίζομαι οὔτ᾽ ἀθερίζω 174 

οὔτε λίην ἄγαμαι, μάλα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οἷος ἔησθα 175 

ἐξ Ἰθάκης ἐπὶ νηὸς ἰὼν δολιχηρέτμοιο. 176 

Ἀλλ᾽ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχος, Εὐρύκλεια, 177 

ἐκτὸς ἐϋσταθέος θαλάμου, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ἐποίει· 178 

ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχος ἐμβάλετ᾽ εὐνήν, 179 

κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.” 180 
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Ὣς ἄρ᾽ ἔφη πόσιος πειρωμένη· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 181 

ὀχθήσας ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν· 182 

“ Ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος θυμαλγὲς ἔειπες. 183 

Τίς δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχος; Χαλεπὸν δέ κεν εἴη 184 

καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν 185 

ῥηϊδίως ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ.” 186 

 Homerus, Odyssee 23.153-186
 
Aantekeningen 
regel 158  ὑακίνθινος  hyacint- 
regel 160  ἴδρις  kundig 
regel 166  περί + genitivus  het meest van 

regel 167  ἀτέραμνος  hard 
regel 174  μεγαλίζομαι  zich groot wanen 
    ἀθερίζω  minachten 
regel 176  δολιχήρετμος  met lange riemen 
regel 178  ἐϋσταθής  stevig gebouwd 
 
 

Tekst 4 

 
De volgende passage is afkomstig uit het boek ‘Odysseus’ van de auteur 
Charivarius (1870-1946). 
 
Zij gaat, en zet zich weiflend bij Odysseus neer; 1 

Al heeft hij thans zijn vroegren vorm en kleeding weer, 2 

Hij tracht vergeefs haar wankle geest tot zich te richten. 3 

Telemachus dringt aan. Ten slotte moet zij zwichten. 4 

“Maar”, zegt zij, “Eurycleia, zorg dat 's heren bed 5 

Vanavond in een andre kamer wordt gezet.” 6 

Odysseus kan zijn vreugde nauwlijks onderdrukken, 7 

En zegt: “Probeer het niet. Het zou je niet gelukken; 8 

Het voetstuk van het bed blijft staan zoals het stond, 9 

Onwrikbaar vastgehecht, geworteld in den grond.”10 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 5 

 
Odysseus heeft de Phaeaken verteld dat hij van de godin Circe 
aanwijzingen had gekregen om de onderwereld binnen te kunnen gaan en 
dat hij na zijn bezoek aan de onderwereld was teruggekeerd naar Circe. 
In onderstaande passage vertelt hij hoe Circe hem en zijn makkers na hun 
terugkeer vriendelijk onthaalde. 
 
Ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων· 20 

“Σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ Ἀΐδαο, 21 

δισθανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ᾽ ἄνθρωποι. 22 

Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον 23 

αὖθι πανημέριοι· ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι 24 

πλεύσεσθ᾽· αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα 25 

σημανέω, ἵνα μή τι κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ 26 

ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆμα παθόντες.” 27 

Ὣς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. 28 

Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 29 

ἥμεθα δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ. 30 

Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 31 

οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός, 32 

ἡ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων 33 

εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα· 34 

αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα.  35 

 Homerus, Odyssee 12.20-35
 
Aantekeningen 
regel 20 Ἡ  Hiermee wordt Circe bedoeld 
   μεταυδάω  spreken 
regel 21 σχέτλιος  dapper 
   ὑπέρχομαι  binnengaan 
regel 22 δισθανέες  (meervoud) tweemaal stervend 
   ὅτε τ᾽  terwijl 
regel 23 ἡ βρώμη  voedsel 
regel 24 φαινομένηφι = φαινομένῃ  
regel 26 ἡ κακορραφίη  overmoed 
regel 27 ἁλὸς  Lees:  ἐπὶ ἁλὸς 
   ἀλγήσετε  coniunctivus aoristus 
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regel 28 ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ  en ons moedige hart 
liet zich overhalen 

regel 31 ἐπὶ κνέφας ἦλθεν  Lees:  κνέφας ἐπῆλθεν   
regel 33 χειρὸς  bij de hand 
   ἀπονόσφιν + genitivus  ver weg van 
regel 34 εἷσέ  Vul aan:  με 
   προσέλεκτο  (zij) ging naast mij liggen 
 

einde  
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VW-1111-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Grieks 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 471 Τὴν 

2p 1 a. Citeer uit het voorafgaande het Griekse woord waarmee naar dezelfde 
    persoon verwezen wordt als met Τὴν (regel 471). 
b. Citeer uit het vervolg (t/m φωνή regel 472) het Griekse woord waarmee 
    naar dezelfde persoon verwezen wordt als met Τὴν (regel 471). 
 
Regel 471 Τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα 
In deze regel wordt eerst een lijdend voorwerp genoemd (Τὴν) en daarna 
een toespitsing van dit lijdend voorwerp (φρένα). 

1p 2 Citeer uit de regels 488-494 (εἴ t/m σίδηρος) de twee Griekse accusativi 
die in dezelfde relatie tot elkaar staan. 
 
Regel 471-472 τὼ t/m φωνή 
Uit het vervolg blijkt dat van de in deze regels beschreven lichamelijke 
verschijnselen er één slechts kort duurt. 

1p 3 Leg dat uit. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m ἀμφαφάασθαι 
regel 475). 
 
Regel 467-475 Τὴν t/m ἀμφαφάασθαι 
Odysseus maakt zich in de Odyssee wel vaker niet onmiddellijk bekend. 

2p 4 Noteer de namen van vier andere personages uit de Odyssee aan wie 
Odysseus zijn identiteit niet onmiddellijk bekendmaakt. Baseer je 
antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 479 ἔτραπεν, regel 480 λάβε en regel 481 φώνησέν 
Om metrische redenen eindigt de derde persoon enkelvoud in deze regels 
nu eens op -εν, dan weer op -ε.  

1p 5 Leg uit om welke metrische reden in regel 480 niet de vorm λάβεν kan 
staan in plaats van λάβε. 
 
Regel 479-486 τῇ t/m πύθηται 
In deze regels staat slechts één persoonsvorm in het imperfectum. 

2p 6 a. Citeer de desbetreffende Griekse persoonsvorm. 
b. Verklaar het gebruik van het imperfectum in deze context. 
 
Regel 482-490 Μαῖα t/m γυναῖκας 
Bij Homerus kunnen goden de mensen gedachten ingeven en ingrijpen in 
de gebeurtenissen. 

2p 7 a. Beschrijf in eigen woorden een voorbeeld uit de regels 482-490 (Μαῖα 
    t/m γυναῖκας) van het ingeven van gedachten bij mensen door goden.  
b. Beschrijf in eigen woorden een voorbeeld uit de regels 482-490 (Μαῖα  
    t/m γυναῖκας) van het ingrijpen in de gebeurtenissen door goden.  
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Regel 493-494 Οἶσθα t/m σίδηρος 
1p 8 Noteer in het Nederlands het tertium comparationis van deze vergelijking. 

 
Regel 474-494 Ἦ t/m σίδηρος 
In een samenvatting van de Odyssee schrijft J.T. Bergman:  

“De oude Euryclea, hem ten dienste staande, herkent haar 
geliefde Vorst en Heer aan een litteken boven de knie. Van 
vreugde bevangen en buiten zichzelf, wil zij het aan Penelope te 
kennen geven, die er toevallig geen acht op slaat. Odysseus 
gebiedt haar het stilzwijgen, onder heilige belofte haar te zullen 
sparen bij de aanstaande zuivering van zijn huis.” 

2p 9 Beschrijf in eigen woorden twee zaken uit bovenstaand citaat die niet 
overeenkomen met de inhoud van de regels 474-494 (Ἦ t/m σίδηρος). Ga 
in je antwoord in op zowel bovenstaand citaat als op het Grieks. 
 
Regel 495 Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν 

1p 10 Noteer uit de regels 482-490 (Μαῖα t/m γυναῖκας) het nummer van de 
regel waarvan de inhoud eenzelfde functie heeft in de speech van 
Odysseus als de inhoud van regel 495 in de speech van Eurycleia. 
 
Regel 497-498 δὴ t/m εἰσι 
Deze regels kunnen worden opgevat als kritiek op eerdere woorden van 
Odysseus.  

2p 11 Leg dat uit. Ga in je antwoord in op zowel de inhoud van de 
regels 497-498 (δὴ t/m εἰσι) als de woorden van Odysseus in de 
regels 485-490 (Ἀλλ᾽ t/m γυναῖκας). 
 
Regel 504 τὰ γὰρ πρότερ᾽ ἔκχυτο πάντα 

1p 12 Citeer het Griekse zelfstandig naamwoord uit de regels 467-472 (Τὴν t/m 
φωνή) waarmee hetzelfde bedoeld wordt als met τὰ πρότερ᾽ in regel 504. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1-4 Αὐτὰρ t/m ἔειπεν 
Odysseus had na zijn terugkeer een andere identiteit aangenomen. 

1p 13 Citeer uit de regels 1-4 (Αὐτὰρ t/m ἔειπεν) het Griekse woord dat naar die 
andere identiteit verwijst. 
 
Regel 5-7 Οὗτος t/m Ἀπόλλων 
μὲν in regel 5 markeert het eerste element van een tegenstelling.  

1p 14 Beschrijf in eigen woorden beide elementen van deze tegenstelling. 
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Regel 12-14 τίς t/m μέλαιναν 
2p 15 a. Van welk stilistisch middel is deze zin in zijn geheel een voorbeeld? 

 
In deze zin komt ook een tegenstelling voor. 
b. Beschrijf deze tegenstelling in eigen woorden. 
 
Regel 16 ἀκωκή 
Het woord ἀκωκή komt in de Ilias veel vaker voor dan in de Odyssee. 

1p 16 Leg uit dat het niet verbazingwekkend is dat dit woord vaker in de Ilias 
voorkomt. Baseer je antwoord op de achtergronden van de teksten die je 
voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 22 πεσόντα 

1p 17 Citeer uit het voorafgaande (vanaf Ἐκλίνθη regel 17) het Griekse woord 
dat de oorzaak aangeeft van πεσόντα. 
 
Regel 27 Ξεῖνε 

1p 18 Noteer het nummer van de regel uit het vervolg (t/m ἐφῆπται regel 41) 
waarin het voor de vrijers voor het eerst duidelijk wordt dat het Odysseus 
is die tegen hen spreekt.  
 
Regel 30-32 τῷ t/m κατακτεῖναι 
Deze regels worden door B. Aafjes als volgt weergegeven: 

“‘Wij voeren je als aas aan onze gieren!’ 
Zo spraken daar die dwazen ondereen. 
Want ieder van hen meende dat Odysseus 
die man gedood had uit onhandigheid.” 

De grammaticale structuur van het Grieks is in deze vertaling niet geheel 
overgenomen. 

2p 19 a. Leg dit uit met betrekking tot γῦπες. Ga in je antwoord in op zowel het 
    Grieks als de vertaling. 
b. Citeer het Griekse tekstelement dat is weergegeven met ‘uit  
    onhandigheid’. 
 
Regel 39-40 οὔτε t/m ἔσεσθαι 

2p 20 Beschrijf in eigen woorden uit welke drie daden dit bleek. Baseer je 
antwoord op het voorafgaande (vanaf Τοὺς regel 34). 
 
Regel 51 ἄλλα 

1p 21 Beschrijf in eigen woorden welke twee zaken concreet bedoeld worden 
met ἄλλα. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m κεχολῶσθαι regel 59). 
 
Regel 54 πέφαται 

1p 22 Citeer uit het voorafgaande (vanaf Εἰ regel 45) het Griekse woord dat 
naar dezelfde toestand verwijst als πέφαται. 
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Regel 45-59 Εἰ t/m κεχολῶσθαι 
De speech van Eurymachus valt in drie delen uiteen. 

3p 23 Vat elk van deze drie delen kort samen. 
 
 

Algemeen 

 
Op de Fiji-eilanden worden de epische liederen door een voorouder aan 
de zanger in de slaap of tijdens een trance geleerd.  

1p 24 Wie heeft bij Homerus dezelfde functie als de voorouder van de zanger op 
de Fiji-eilanden? 
 
Het houten paard speelt bijna geen rol in de Odyssee. Toch komt het 
houten paard kort ter sprake.  

1p 25 Bij welke gelegenheid komt het houten paard ter sprake? Baseer je 
antwoord op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
In de Romantiek treedt in de literatuur vaak een held op die gekenmerkt 
wordt door de volgende punten: (a) Hij is emotioneel instabiel; (b) hij is 
verleidelijk en seksueel aantrekkelijk; (c) hij lijdt graag; (d) hij zoekt 
risico’s op. 

2p 26 Welke twee van de bovenstaande punten zijn kenmerkend voor 
Odysseus? Geef van elk van deze twee punten een voorbeeld. Baseer je 
antwoord op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 99 t/m 114 in het Nederlands. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Odysseus en Eurycleia 

 
Τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα 467 

γνῶ ῥ᾽ ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι· 468 

ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός, 469 

ἂψ δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίθη· τὸ δ᾽ ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ᾽ ὕδωρ. 470 

Τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε 471 

δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 472 

Ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν· 473 

“ Ἦ μάλ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι, φίλον τέκος· οὐδέ σ᾽ ἐγώ γε 474 

πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα ἄνακτ᾽ ἐμὸν ἀμφαφάασθαι.”  475 

Ἦ καὶ Πηνελόπειαν ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσι, 476 

πεφραδέειν ἐθέλουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα. 477 

Ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀθρῆσαι δύνατ᾽ ἀντίη οὔτε νοῆσαι· 478 

τῇ γὰρ Ἀθηναίη νόον ἔτραπεν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 479 

χείρ᾽ ἐπιμασσάμενος φάρυγος λάβε δεξιτερῆφι, 480 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἕθεν ἆσσον ἐρύσσατο φώνησέν τε· 481 

“Μαῖα, τίη μ᾽ ἐθέλεις ὀλέσαι; Σὺ δέ μ᾽ ἔτρεφες αὐτὴ 482 

τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ· νῦν δ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσας 483 

ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 484 

Ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐφράσθης καί τοι θεὸς ἔμβαλε θυμῷ, 485 

σίγα, μή τίς τ᾽ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισι πύθηται. 486 

Ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται· 487 

εἴ χ᾽ ὑπ᾽ ἐμοί γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς, 488 

οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι, ὁππότ᾽ ἂν ἄλλας 489 

δμῳὰς ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείνωμι γυναῖκας.” 490 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια· 491 

“Τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 492 

Οἶσθα μὲν οἷον ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐπιεικτόν, 493 

ἕξω δ᾽ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος ἠὲ σίδηρος. 494 

Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· 495 
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εἴ χ᾽ ὑπό σοι γε θεὸς δαμάσῃ μνηστῆρας ἀγαυούς, 496 

δὴ τότε τοι καταλέξω ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας, 497 

αἵ τέ σ᾽ ἀτιμάζουσι καὶ αἳ νηλίτιδές εἰσι.” 498 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 499 

“Μαῖα, τίη δὲ σὺ τὰς μυθήσεαι; Οὐδέ τί σε χρή. 500 

Εὖ νυ καὶ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι καὶ εἴσομ᾽ ἑκάστην· 501 

ἀλλ᾽ ἔχε σιγῇ μῦθον, ἐπίτρεψον δὲ θεοῖσιν.” 502 

Ὣς ἄρ᾽ ἔφη, γρηῢς δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει 503 

οἰσομένη ποδάνιπτρα· τὰ γὰρ πρότερ᾽ ἔκχυτο πάντα. 504 

Αὐτὰρ ἐπεὶ νίψεν τε καὶ ἤλειψεν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 505 

αὖτις ἄρ᾽ ἀσσοτέρω πυρὸς ἕλκετο δίφρον Ὀδυσσεὺς 506 

θερσόμενος, οὐλὴν δὲ κατὰ ῥακέεσσι κάλυψε.  507 

 Homerus, Odyssee 19.467-507

 
Aantekeningen 
regel 467  Τὴν  verwijst naar Odysseus’ litteken 
regel 469  καναχέω  rammelen 
regel 475  ἀμφαφάομαι  rondom betasten 
regel 476  ἐσδέρκομαι, aoristus  ἐσέδρακον  kijken naar 
regel 480  ἡ φάρυξ, φάρυγος  keel 
regel 493  ἐπιεικτός  bedwingbaar 
regel 498  νηλῖτις, -ιδος  onschuldig 
regel 503  διέκ  door … naar buiten 
regel 504  τὸ ποδάνιπτρον  water om voeten te wassen 
regel 505  λίπα  glanzend  
regel 506  ἀσσοτέρω + genitivus  dichter bij 
regel 507  θέρομαι, futurum  θέρσομαι  zich warmen  
    ἡ οὐλή  litteken 
 
 

Tekst 2 

 
Odysseus en de vrijers 

 
Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς, 1 

ἆλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν οὐδόν, ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 2 

ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 3 

αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν· 4 
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“Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται· 5 

νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ, 6 

εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων.” 7 

Ἦ καὶ ἐπ᾽ Ἀντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν. 8 

Ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε, 9 

χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα, 10 

ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ 11 

μέμβλετο· τίς κ᾽ οἴοιτο μετ᾽ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι 12 

μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, 13 

οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν; 14 

Τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ, 15 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾽ αὐχένος ἤλυθ᾽ ἀκωκή. 16 

Ἐκλίνθη δ᾽ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς 17 

βλημένου, αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν 18 

αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ᾽ ἀπὸ εἷο τράπεζαν 19 

ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραζε· 20 

σῖτός τε κρέα τ᾽ ὀπτὰ φορύνετο. Τοὶ δ᾽ ὁμάδησαν 21 

μνηστῆρες κατὰ δώμαθ᾽, ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 22 

ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα, 23 

πάντοσε παπταίνοντες ἐϋδμήτους ποτὶ τοίχους· 24 

οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι. 25 

Νείκειον δ᾽ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι· 26 

“Ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ᾽ ἀέθλων 27 

ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 28 

Καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες ὃς μέγ᾽ ἄριστος 29 

κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῷ σ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.” 30 

Ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα 31 

ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν, 32 

ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπτο. 33 

Τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 34 

“ Ὦ κύνες, οὔ μ᾽ ἔτ᾽ ἐφάσκεθ᾽ ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 35 

δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον, 36 
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δμῳῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως, 37 

αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα, 38 

οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 39 

οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι· 40 

νῦν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται.” 41 

Ὣς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλε· 42 

πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον· 43 

Εὐρύμαχος δέ μιν οἶος ἀμειβόμενος προσέειπεν· 44 

“Εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας, 45 

ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπας, ὅσα ῥέζεσκον Ἀχαιοί, 46 

πολλὰ μὲν ἐν μεγάροισιν ἀτάσθαλα, πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ. 47 

Ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη κεῖται ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων, 48 

Ἀντίνοος· οὗτος γὰρ ἐπίηλεν τάδε ἔργα, 49 

οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων, 50 

ἀλλ᾽ ἄλλα φρονέων, τά οἱ οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων, 51 

ὄφρ᾽ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ἐϋκτιμένης βασιλεύοι 52 

αὐτός, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατακτείνειε λοχήσας. 53 

Νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, σὺ δὲ φείδεο λαῶν 54 

σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον, 55 

ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι, 56 

τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες ἐεικοσάβοιον ἕκαστος, 57 

χαλκόν τε χρυσόν τ᾽ ἀποδώσομεν, εἰς ὅ κε σὸν κῆρ 58 

ἰανθῇ· πρὶν δ᾽ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι.” 59 

 Homerus, Odyssee 22.1-59

 
Aantekeningen 
regel 1   γυμνόομαι + genitivus  zich ontdoen van 
regel 5   ἀάατος  onbedrieglijk 
regel 9   τὸ ἄλεισον  bokaal 
regel 10  ἄμφωτος  met twee oren 
regel 18  ὁ αὐλός  straal 
regel 19  ἀνδρόμεος  mensen- 
regel 20  ἔραζε  op de grond 
regel 21  φορύνω  bezoedelen 
    ὁμαδέω  door elkaar schreeuwen 
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regel 26  χολωτός  vertoornd 
regel 27  τοξάζομαι + genitivus  met de boog schieten naar 
regel 30  γύψ, γυπός  gier 
regel 35  ὑπότροπος  terugkerend 
regel 36  κατακείρω  plunderen 
regel 37  παρευνάζομαι + dativus  bij iemand slapen 
regel 38  ὑπομνάομαι  naar iemands hand dingen 
regel 49  ἐπιάλλω  veroorzaken 
regel 56  ἐκπίνω  uitdrinken 
regel 57  ἐεικοσάβοιος  twintig koeien waard 
regel 59  νεμεσσητός  kwalijk te nemen 
 
 

Tekst 3 

 
Telemachus heeft een tijd als gast doorgebracht in Sparta. Nu hij weer 
vertrekt, willen Menelaus, Helena en hun zoon Megapenthes geschenken 
aan hem meegeven. 
 
Αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,  99 

οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης. 100 

Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον, ὅθι κειμήλια κεῖτο, 101 

Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον, 102 

υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένθε’ ἄνωγεν  103 

ἀργύρεον· Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν, 104 

ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, οὓς κάμεν αὐτή. 105 

Τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε, δῖα γυναικῶν, 106 

ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,  107 

ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.  108 

Βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος, ἧος ἵκοντο  109 

Τηλέμαχον· τὸν δὲ προσέφη ξανθὸς Μενέλαος· 110 

“Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,  111 

ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. 112 

Δώρων δ’, ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,  113 

δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.”  114 

 Homerus, Odyssee 15.99-114
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Aantekeningen 
regel 99  ὁ θάλαμος  schatkamer 
    κατεβήσετο  Onderwerp: Menelaus 
    κηώεις, -εντος  geurig 
regel 100  κίε  aoristus van  κίνυμαι   
regel 103  Μεγαπένθε’ = Μεγαπένθεα  
regel 104  ὁ φωριαμός  kledingkist 
regel 105  ἔσαν = ἦσαν  
    οἱ = αὐτῇ   
    παμποίκιλος  kleurig 
regel 106  ἕν’ = ἕνα 
regel 107  ὃς  antecedent:  ἕν’ (regel 106) 
    ἔην = ἦν 
    τὸ ποίκιλμα  borduursel 
regel 108  ἀστὴρ ὣς = ὡς ἀστήρ  
    νείατος ἄλλων  onder de andere kledingstukken 
regel 109  Βὰν δ’ ἰέναι = Ἔβησαν δέ 
regel 110  Τηλέμαχον  Telemachus stond al buiten het paleis klaar om 
                      te vertrekken 
regel 111  ἦ τοι  waarlijk 
    ὅπως  zoals 
regel 112  ὥς  zó 
    τοι = σοι 
regel 113  κειμήλια  Onvertaald laten 
 
 
 
 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 22 mei
9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 298-299 Πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τἀν πόλει κακὰ οὐκ οἶδα 

1p 1 Leg uit waarom de vrouwelijke vorm οὖσα gebruikt is, terwijl Χορός, 
waarmee het sprekende personage aangeduid wordt, een mannelijk 
woord is. 
 
Regel 300 Λέγοιμ᾽ ἄν  
Electra laat haar aarzeling om te spreken om een aantal redenen varen. 

2p 2 Beschrijf twee van deze redenen in eigen woorden. Baseer je antwoord 
op het vervolg (t/m κακά regel 303). 
 
Regel 302-303 Ἐπεὶ t/m κακά 

2p 3 Leg uit dat er in deze regels sprake is van dramatische ironie. 
 
Regel 312 Κάστορ᾽ 

1p 4 Beschrijf de rol die Castor in het vervolg van deze tragedie speelt (niet in 
dit examen afgedrukt). Gebruik bij voorkeur niet meer dan dertig woorden. 
 
Regel 313 ἐμνήστευεν en regel 316 ἔπερσ᾽ 

2p 5 Leg het verschil in aspectswaarde uit tussen ἐμνήστευεν en ἔπερσ᾽. Ga in 
je antwoord in op de context van beide werkwoordsvormen. 
 
Regel 314-318 Μήτηρ t/m πόρπαισιν 
Een van de functies van deze regels is contrastwerking ten opzichte van 
het voorafgaande (vanaf Λέγοιμ᾽ regel 300). 

2p 6 Beschrijf in eigen woorden twee voorbeelden van contrastwerking tussen 
de inhoud van de regels 314-318 (Μήτηρ t/m πόρπαισιν) en het 
voorafgaande. 
 
Regel 318 στέγας 

1p 7 Citeer het Griekse woord uit de regels 304-310 (πρῶτον t/m τητωμένη) dat 
inhoudelijk overeenkomt met στέγας. 
 
Regel 323 τύμβος 

2p 8 Citeer de twee Griekse zelfstandige naamwoorden uit de regels 326-329 
(Μέθῃ t/m λέγειν) die inhoudelijk overeenkomen met τύμβος. 
 
Regel 323 ἠτιμασμένος 
Zowel de betekenis ‘niet eren’ als de betekenis ‘onteren’ wordt in het 
vervolg (t/m ὑβρίζεται regel 331) uitgewerkt. 

3p 9 a. Beschrijf in eigen woorden de drie uitwerkingen van de betekenis ‘niet 
    eren’ die Electra in de regels 324-331 (οὔπω t/m ὑβρίζεται) noemt. 
b. Beschrijf in eigen woorden de twee uitwerkingen van de betekenis  
    ‘onteren’ die Electra in de regels 324-331 (οὔπω t/m ὑβρίζεται) noemt. 
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Regel 336-337 Αἰσχρὸν t/m κτανεῖν  
Electra gebruikt in deze regels een a-fortiori-redenering. 

1p 10 Beschrijf deze a-fortiori-redenering in eigen woorden. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1015 τὸ πρᾶγμα 
Met τὸ πρᾶγμα wijst Clytaemestra vooruit naar twee beschuldigingen aan 
het adres van Agamemnon. 

2p 11 a. Beschrijf in eigen woorden de beschuldiging die ze uitspreekt in de 
    regels 1018-1029 (Ἡμᾶς t/m διώλεσεν). 
b. Beschrijf in eigen woorden de beschuldiging die ze uitspreekt in de 
    regels 1032-1038 (Ἀλλ᾽ t/m φίλον). 
 
Regel 1015-1017 τὸ t/m δεῖ στυγεῖν 
Deze regels worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“Wie de feiten heeft vernomen mag zijn afschuw tonen, als ik haat 
verdien, maar waarom anders haten?” 

2p 12 a. Citeer het Griekse woord dat is weergegeven met ‘mag’. 
b. Citeer het Griekse tekstelement dat is weergegeven met ‘anders’. 
 
Regel 1020-1022 Κεῖνος t/m Αὖλιν 
Deze regels worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“Maar híj heeft mijn dochter, onder het mom dat ze zou trouwen met 
Achilles, van huis naar Aulis meegenomen, waar de vloot vastzat.” 

1p 13 Citeer het Griekse woord waarop de vertaling ‘onder het mom’ is 
gebaseerd. 
 
Regel 1026 μίαν 

1p 14 Leg uit dat μίαν door de plaatsing in de zin nadruk krijgt. 
 
Regel 1024-1026 Κεἰ t/m ἦν 
Clytaemestra’s verbeelding werkt in deze regels als een camera die 
steeds meer inzoomt op de situatie.  

2p 15 Leg dit uit en onderscheid hierbij drie stadia. Ga in je antwoord in op de 
inhoud van de regels 1024-1026 (Κεἰ t/m ἦν). 
 
Regel 1035 Μῶρον μὲν οὖν γυναῖκες 

1p 16 Citeer uit de regels 1035-1038 (Μῶρον t/m φίλον) het Griekse 
tekstelement dat naar Μῶρον μὲν οὖν γυναῖκες verwijst. 
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Regel 1036-1038 ὅταν t/m φίλον 
2p 17 a. Beschrijf het verschil tussen de in deze regels in algemene termen  

    beschreven gang van zaken en de gang van zaken bij Clytaemestra  
    zoals Electra die in het vervolg (niet in dit examen afgedrukt) beschrijft.  
b. Met welk grammaticaal middel wordt duidelijk gemaakt dat de uitspraak  
    in de regels 1036-1038 (ὅταν t/m φίλον) algemene geldigheid heeft? 
 
Regel 1040 κλύουσ᾽ ἄνδρες κακῶς 

1p 18 Citeer uit de regels 1035-1040 (Μῶρον t/m κακῶς) het Griekse woord dat 
inhoudelijk vergelijkbaar is met κλύουσ᾽ κακῶς. 
 
Regel 1044 ταῦτ᾽ 

1p 19 Beschrijf in eigen woorden wat Clytaemestra bedoelt met ταῦτ᾽. Baseer je 
antwoord op het voorafgaande (vanaf Κἄπειτ᾽ regel 1039). 
 
Regel 1044 τὸν 

1p 20 Naar wie verwijst τὸν? 
A Ὀρέστην (regel 1042) 
B πόσιν (regel 1042) 
C Μενέλαον (regel 1043) 
D πατὴρ (regel 1043) 
 
Regel 1036-1045 ὅταν t/m παθεῖν 
In deze regels verdedigt Clytaemestra zich tegen twee verwijten. 

2p 21 a. Beschrijf in eigen woorden het verwijt waartegen Clytaemestra zich in  
    de regels 1036-1040 (ὅταν t/m κακῶς) verdedigt. 
b. Beschrijf in eigen woorden het verwijt waartegen Clytaemestra zich in 
    de regels 1041-1045 (Εἰ t/m παθεῖν) verdedigt. 
 
Regel 1049-1050 Λέγ᾽ t/m ἐνδίκως 
Een opmerking als deze is kenmerkend voor het tekstonderdeel binnen 
een tragedie waarvan deze regels deel uitmaken. 

2p 22 Noteer de term voor dit tekstonderdeel. Licht je antwoord toe en betrek 
daarbij de inhoud van de regels 1049-1050 (Λέγ᾽ t/m ἐνδίκως). 
 
Regel 1046-1054 Ἔκτειν᾽ t/m λόγων 
In deze regels komt een γνώμη voor.  

1p 23 Geef deze γνώμη in eigen woorden weer. 
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Algemeen 

 
Euripides besteedt in zijn tragedies veel aandacht aan vrouwen. Dat is 
ook het geval in de tragedie Electra. 

2p 24 Leg uit dat de mannelijke personages Aegisthus en Orestes als veel 
minder krachtig voorgesteld worden dan de vrouwelijke personages 
Clytaemestra en Electra. 
Ga in je antwoord in op elk van deze vier personages zoals die 
voorkomen in de Electra van Euripides. Gebruik bij voorkeur niet meer 
dan 50 woorden. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen van Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 864 t/m 882 in het Nederlands. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Electra beschrijft haar situatie. 

Χορός 

Κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδ᾽ ἔρον ψυχῆς ἔχω.  297 

Πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τἀν πόλει κακὰ  298 

οὐκ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι κἀγὼ μαθεῖν.  299 

Ἠλέκτρα 

Λέγοιμ᾽ ἄν, εἰ χρή· χρὴ δὲ πρὸς φίλον λέγειν  300 

τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κἀμοῦ πατρός.  301 

Ἐπεὶ δὲ κινεῖς μῦθον, ἱκετεύω, ξένε,  302 

ἄγγελλ᾽ Ὀρέστῃ τἀμὰ κἀκείνου κακά,  303 

πρῶτον μὲν οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι,  304 

πίνῳ θ᾽ ὅσῳ βέβριθ᾽, ὑπὸ στέγαισί τε  305 

οἵαισι ναίω βασιλικῶν ἐκ δωμάτων,  306 

αὐτὴ μὲν ἐκμοχθοῦσα κερκίσιν πέπλους  307 

[ἢ γυμνὸν ἕξω σῶμα καὶ στερήσομαι],  308 

αὐτὴ δὲ πηγὰς ποταμίους φορουμένη,  309 

ἀνέορτος ἱερῶν καὶ χορῶν τητωμένη.  310 

Ἀναίνομαι γυναῖκας οὖσα παρθένος,  311 

αἰσχύνομαι δὲ Κάστορ᾽, ὃς πρὶν ἐς θεοὺς  312 

ἐλθεῖν ἔμ᾽ ἐμνήστευεν, οὖσαν ἐγγενῆ.  313 

Μήτηρ δ᾽ ἐμὴ Φρυγίοισιν ἐν σκυλεύμασιν  314 

θρόνῳ κάθηται, πρὸς δ᾽ ἕδραισιν Ἀσίδες  315 

δμωαὶ στατίζουσ᾽, ἃς ἔπερσ᾽ ἐμὸς πατήρ,  316 

Ἰδαῖα φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναι  317 

πόρπαισιν. Αἷμα δ᾽ ἔτι πατρὸς κατὰ στέγας  318 

μέλαν σέσηπεν, ὃς δ᾽ ἐκεῖνον ἔκτανεν,  319 

ἐς ταὐτὰ βαίνων ἅρματ᾽ ἐκφοιτᾷ πατρί,  320 

καὶ σκῆπτρ᾽ ἐν οἷς Ἕλλησιν ἐστρατηλάτει  321 

μιαιφόνοισι χερσὶ γαυροῦται λαβών.  322 

Ἀγαμέμνονος δὲ τύμβος ἠτιμασμένος  323 
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οὔπω χοάς ποτ᾽ οὐδὲ κλῶνα μυρσίνης  324 

ἔλαβε, πυρὰ δὲ χέρσος ἀγλαϊσμάτων.  325 

Μέθῃ δὲ βρεχθεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις  326 

ὁ κλεινός, ὡς λέγουσιν, ἐνθρῴσκει τάφῳ,  327 

πέτροις τε λεύει μνῆμα λάϊνον πατρός,  328 

καὶ τοῦτο τολμᾷ τοὔπος εἰς ἡμᾶς λέγειν·  329 

“Ποῦ παῖς Ὀρέστης; Ἆρά σοι τύμβῳ καλῶς  330 

παρὼν ἀμύνει;” Ταῦτ᾽ ἀπὼν ὑβρίζεται.  331 

Ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀπάγγειλον τάδε.  332 

Πολλοὶ δ᾽ ἐπιστέλλουσιν, ἑρμηνεὺς δ᾽ ἐγώ,  333 

αἱ χεῖρες, ἡ γλῶσσ᾽, ἡ ταλαίπωρός τε φρήν,  334 

κάρα τ᾽ ἐμὸν ξυρῆκες ὅ τ᾽ ἐκεῖνον τεκών.  335 

Αἰσχρὸν γάρ, εἰ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν Φρύγας,  336 

ὁ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ εἷς ὢν οὐ δυνήσεται κτανεῖν,  337 

νέος πεφυκὼς κἀξ ἀμείνονος πατρός. 338 

 Euripides, Electra 297-338 
 
Aantekeningen 
regel 304  αὐλίζομαι  huizen 
regel 305  ὁ πίνος  vuil 
regel 310  ἀνέορτος + genitivus  niet deelnemend aan de feestviering 
    τητάομαι + genitivus  beroofd zijn van 
regel 313  μνηστεύω  dingen naar de hand van 
regel 314  τὸ σκύλευμα  buit 
regel 315  Ἀσίς, -ίδος  Aziatisch (vrouwelijk) 
regel 316  στατίζω  gaan staan 
    πέρθω  buitmaken 
regel 318  ἡ πόρπη  speld 
regel 319  σέσηπα  (perfectum)  verrot zijn 
regel 320  ἐκφοιτάω  geregeld eropuit trekken 
regel 324  ὁ κλών, κλωνός  takje 
    ἡ μυρσίνη  mirte 
regel 325  τὸ ἀγλάϊσμα  sieraad 
regel 326  βρέχομαι  zich bedrinken 
regel 327  ἐνθρῴσκω + dativus  springen op 
regel 328  λεύω  stenigen 
regel 333  ὁ ἑρμηνεύς  tolk 
regel 335  ξυρήκης  kaalgeschoren 
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Tekst 2 

 
Clytaemestra verdedigt zichzelf. 

Κλυταιμήστρα 

Τοιαῦτα μέντοι σὸς πατὴρ βουλεύματα  1011 

ἐς οὓς ἐχρῆν ἥκιστ᾽ ἐβούλευσεν φίλων.  1012 

Λέξω δέ· καίτοι δόξ᾽ ὅταν λάβῃ κακὴ  1013 

γυναῖκα, γλώσσῃ πικρότης ἔνεστί τις,  1014 

ὡς μὲν παρ᾽ ἡμῖν, οὐ καλῶς· τὸ πρᾶγμα δὲ  1015 

μαθόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχῃ,  1016 

στυγεῖν δίκαιον· εἰ δὲ μή, τί δεῖ στυγεῖν;  1017 

Ἡμᾶς δ’ ἔδωκε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ  1018 

οὐχ ὥστε θνῄσκειν οὐδ᾽ ἃ γειναίμην ἐγώ.  1019 

Κεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν Ἀχιλλέως  1020 

λέκτροισι πείσας ᾤχετ᾽ ἐκ δόμων ἄγων  1021 

πρυμνοῦχον Αὖλιν, ἔνθ᾽ ὑπερτείνας πυρᾶς  1022 

λευκὴν διήμησ᾽ Ἰφιγόνης παρηΐδα.  1023 

Κεἰ μὲν πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος  1024 

ἢ δῶμ᾽ ὀνήσων τἄλλα τ᾽ ἐκσῴζων τέκνα  1025 

ἔκτεινε πολλῶν μίαν ὕπερ, συγγνώστ᾽ ἂν ἦν. 1026 

Νῦν δ᾽ οὕνεχ᾽ Ἑλένη μάργος ἦν ὅ τ᾽ αὖ λαβὼν  1027 

ἄλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο,  1028 

τούτων ἕκατι παῖδ᾽ ἐμὴν διώλεσεν.  1029 

Ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν καίπερ ἠδικημένη  1030 

οὐκ ἠγριώμην οὐδ᾽ ἂν ἔκτανον πόσιν.  1031 

Ἀλλ᾽ ἦλθ᾽ ἔχων μοι μαινάδ᾽ ἔνθεον κόρην  1032 

λέκτροις τ᾽ ἐπεισέφρηκε, καὶ νύμφα δύο  1033 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατεῖχ’ ὁμοῦ.  1034 

Μῶρον μὲν οὖν γυναῖκες, οὐκ ἄλλως λέγω·  1035 

ὅταν δ᾽, ὑπόντος τοῦδ᾽, ἁμαρτάνῃ πόσις  1036 

τἄνδον παρώσας λέκτρα, μιμεῖσθαι θέλει  1037 

γυνὴ τὸν ἄνδρα χἄτερον κτᾶσθαι φίλον.  1038 
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Κἄπειτ᾽ ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος λαμπρύνεται,  1039 

οἱ δ᾽ αἴτιοι τῶνδ᾽ οὐ κλύουσ᾽ ἄνδρες κακῶς.  1040 

Εἰ δ᾽ ἐκ δόμων ἥρπαστο Μενέλεως λάθρᾳ,  1041 

κτανεῖν μ᾽ Ὀρέστην χρῆν, κασιγνήτης πόσιν  1042 

Μενέλαον ὡς σώσαιμι; Σὸς δὲ πῶς πατὴρ  1043 

ἠνέσχετ᾽ ἂν ταῦτ᾽; Εἶτα τὸν μὲν οὐ θανεῖν  1044 

κτείνοντα χρῆν τἄμ᾽, ἐμὲ δὲ πρὸς κείνου παθεῖν;  1045 

Ἔκτειν᾽, ἐτρέφθην ἥνπερ ἦν πορεύσιμον  1046 

πρὸς τοὺς ἐκείνῳ πολεμίους. Φίλων γὰρ ἂν  1047 

τίς ἂν φόνου σοῦ πατρὸς ἐκοινώνησέ μοι;  1048 

Λέγ᾽ εἴ τι χρῄζεις κἀντίθες παρρησίᾳ,  1049 

ὅπως τέθνηκε σὸς πατὴρ οὐκ ἐνδίκως.  1050 

Χορός 

Δίκαι᾽ ἔλεξας, ἡ δίκη δ᾽ αἰσχρῶς ἔχει.  1051 

Γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει,  1052 

ἥτις φρενήρης· ᾗ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε,  1053 

οὐδ᾽ εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων. 1054 

 Euripides, Electra 1011-1054 
 
Aantekeningen 
regel 1014 ἡ πικρότης  bitterheid 
regel 1022 πρυμνοῦχος  schepen vasthoudend 
    ὑπερτείνω  boven iets houden 
regel 1023 διαμάω  doorsnijden 
regel 1024 ἡ ἅλωσις  inname 
    ἐξιάομαι  verhoeden 
regel 1027 μάργος  wellustig 
regel 1028 ἡ προδότις  verraadster 
regel 1033 ἐπεισφρέω  nog daarenboven inbrengen 
regel 1036 ὕπειμι  als uitgangspunt aanwezig zijn 
regel 1037 παρωθέω  versmaden 
regel 1039 λαμπρύνομαι  aan het daglicht komen 
regel 1046 πορεύσιμος  begaanbaar 
regel 1053 φρενήρης  verstandig 
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Tekst 3 

 
Troje is gevallen. Helena is samen met de Trojaanse vrouwen opgesloten. 
Menelaus, in gezelschap van een aantal dienaren, zoekt haar op.  
In onderstaande tekst vertelt Menelaus dat hij Helena wil straffen. 
 
Ἦλθον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοκοῦσί με  864 

γυναικὸς οὕνεκ᾽, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽, ὃς ἐξ ἐμῶν  865 

δόμων δάμαρτα ξεναπάτης ἐλῄσατο.  866 

Κεῖνος μὲν οὖν δέδωκε σὺν θεοῖς δίκην,  867 

αὐτός τε καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ᾽ Ἑλληνικῷ.  868 

Ἥκω δὲ τὴν Λάκαιναν — οὐ γὰρ ἡδέως  869 

ὄνομα δάμαρτος, ἥ ποτ᾽ ἦν ἐμή, λέγω —  870 

ἄξων· δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτικοῖς  871 

κατηρίθμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα.  872 

Οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχθησαν δορί,  873 

κτανεῖν ἐμοί νιν ἔδοσαν, εἴτε μὴ κτανὼν  874 

θέλοιμ᾽ ἄγεσθαι πάλιν ἐς Ἀργείαν χθόνα.  875 

Ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μόρον  876 

Ἑλένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ  877 

Ἑλληνίδ᾽ ἐς γῆν κᾆτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι κτανεῖν,  878 

ποινὰς ὅσων τεθνᾶσ᾽ ἐν Ἰλίῳ φίλοι.  879 

Ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους, ὀπάονες,  880 

κομίζετ᾽ αὐτὴν τῆς μιαιφονωτάτης  881 

κόμης ἐπισπάσαντες. En wanneer de wind gunstig waait,  882 

zullen we haar meenemen naar Griekenland. 883 

 Euripides, Troades 864-883 
 
Aantekeningen 
regel 864  ὅσον δοκοῦσί με  zoals men van mij denkt 
regel 865  ἐπί + accusativus  om wraak te nemen op 
regel 866  ξεναπάτης  zijn gastheer bedriegend 
regel 867  σύν + dativus  dankzij de hulp van 
regel 868  δορὶ  dativus enkelvoud van  δόρυ 
    πεσοῦσ᾽ = πεσοῦσα 
regel 869  τὴν Λάκαιναν  lijdend voorwerp bij  ἄξων (regel 871) 
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regel 871  αἰχμαλωτικός  voor krijgsgevangenen bestemd 
regel 872  κατηρίθμηται μέτα + genitivus  zij is meegeteld met   
regel 873  Οἵπερ γὰρ  Lees:  Οἱ γὰρ Ἀχαιοί, οἳ 
    δορί  dativus enkelvoud van  δόρυ 
regel 874  εἴτε  of het moest zijn dat  
    μὴ  Verbind met  κτανὼν 
regel 876-877 τὸν μόρον ἐάω  de bestraffing achterwege laten 
regel 877  ἡ ναυπόρος πλάτη  schip  
regel 878  Ἑλληνίδ᾽ = Ἑλληνίδα 
    κᾆτ᾽ = καὶ εἶτα 
    δίδωμι + infinitivus  laten 
regel 879  ποινὰς + genitivus  als straf voor 
    ὅσων φίλοι  Lees:  πάντων φίλων, ὅσοι 
regel 880  ὁ ὀπάων, -ονος  dienaar 
regel 882  ἐπισπάω + genitivus  meesleuren aan 
 

einde  
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VW-1011-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Grieks 

tevens oud programma Grieks 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 907-908 τίν᾽ t/m λόγον 
Vergelijk de volgende twee vertalingen van deze regels. 
1 Welk onderdeel van onze ellende zal ik het eerst vertellen, welk 

onderdeel het laatst, en welk onderdeel in het midden? 
2 Hoe zal ik beginnen met mijn scheldpartij? Hoe zal ik eindigen? Welk 

thema zal ik in het midden plaatsen? 
1p 1 Citeer het Griekse woord dat door de vertalers verschillend is 

geïnterpreteerd. 
 
De speech van Electra kan beschouwd worden als een afrekening. 

1p 2 Citeer uit de regels 909-913 (Καὶ t/m κακά) het Griekse woord waarmee 
het idee van die afrekening expliciet wordt uitgedrukt. 
 
Regel 916 ἄνδρα τ᾽ ἔκτανες 
In de tragedie Electra van Sophocles zegt Electra tegen Clytaemestra: 

“Je zegt dat je mijn vader gedood hebt. Welke uitspraak kan 
nog schandelijker zijn dan die, of het nu terecht was of niet? En 
ik zal je vertellen dat je hem niet terecht gedood hebt, maar dat 
je bent meegesleept door de overredingskracht van de schurk 
met wie je nu samenleeft.” 

Men kan erover twisten of Electra’s opmerking ἄνδρα τ᾽ ἔκτανες 
(regel 916) wel of niet in overeenstemming is met de voorstelling van 
zaken in bovenstaand citaat. 

2p 3 a. Verdedig de stelling dat Electra’s opmerking ἄνδρα τ᾽ ἔκτανες  
    (regel 916) niet in overeenstemming is met de voorstelling van zaken in  
    bovenstaand citaat. 
b. Verdedig de stelling dat Electra’s opmerking ἄνδρα τ᾽ ἔκτανες  
    (regel 916) wel in overeenstemming is met de voorstelling van zaken in  
    bovenstaand citaat. 
 
Regel 924 ἐκεῖ μὲν αὐτὴν οὐκ ἔχειν, παρ᾽ οἷ δ᾽ ἔχειν  

2p 4 a. Citeer uit regel 921 het Griekse woord waarmee naar dezelfde persoon  
    verwezen wordt als met αὐτὴν. 
b. Citeer uit regel 921 het Griekse woord waarmee naar dezelfde persoon  
    verwezen wordt als met οἷ. 
 
Regel 921-929 Ἴστω t/m κακήν 
Een bekende opvatting van Euripides’ tijdgenoot Socrates luidt: 
“Niemand doet willens en wetens iets verkeerds.” 

1p 5 Leg uit dat Electra in de regels 921-929 (Ἴστω t/m κακήν) een uitspraak 
doet die verschilt van deze opvatting. Ga daarbij in op de inhoud van 
Electra’s uitspraak. 
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Regel 928-937 Ἄμφω t/m λόγος 
In deze regels blijkt dat Electra het belangrijk vindt wat anderen over 
iemand zeggen.  

2p 6 Beschrijf in eigen woorden drie opmerkingen van Electra in de regels  
928-937 (Ἄμφω t/m λόγος) waaruit dit blijkt. 
 
Regel 943-944 ὁ t/m χρόνον 
Vergelijk deze regels met de volgende spreuk uit de Bijbel. 

“Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. 
Zodra je op de rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. 
Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.” 

Zowel in de regels 943-944 (ὁ t/m χρόνον) als in de spreuk uit de Bijbel 
wordt de metafoor van het vliegen gebruikt. 

2p 7 a. Welke andere metafoor, die ontbreekt in de spreuk uit de Bijbel, wordt  
    in de regels 943-944 (ὁ t/m χρόνον) gebruikt? Beantwoord de vraag in  
    het Nederlands. 
b. Welk element dat ontbreekt in de spreuk uit de Bijbel, maakt dat  
    de uitspraak van Electra een minder algemene strekking heeft?  
    Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 945-946 Ἃ t/m αἰνίξομαι 
In deze regels komt het stilistisch middel paradox voor. 

2p 8 Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement en leg de paradox uit. 
 
Regel 947 Ὕβριζες 

3p 9 a. Beschrijf in eigen woorden van welke twee omstandigheden Aegisthus  
    hierbij volgens Electra gebruikmaakte. Baseer je antwoord op de  
    regels 945-951 (Ἃ t/m μόνον). 
b. Verklaar de aspectswaarde van Ὕβριζες. 
 
Regel 948-949 Ἀλλ᾽ t/m τρόπου 
Op grond van deze opmerking kan geconcludeerd worden dat Electra 
zichzelf niet als getrouwde vrouw beschouwt.  

2p 10 a. Beschrijf in eigen woorden een argument voor deze conclusie. Baseer  
    je antwoord op het voorafgaande (vanaf Ἡ regel 941). 
b. Beschrijf in eigen woorden de gebeurtenis aan het einde van de  
    tragedie Electra van Euripides die dezelfde conclusie veronderstelt.  
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Regel 914-951 Ἀπώλεσάς t/m μόνον 
De toespraak van Electra in deze regels zou in de volgende drie delen 
ingedeeld kunnen worden: 
− begindeel: de verkeerde daden van Aegisthus; 
− middendeel: Aegisthus’ verkeerde inschatting van zijn positie in de 

relatie met Clytaemestra; 
− slotdeel: Aegisthus’ verkeerde inschatting van zijn eigen positie in het 

algemeen. 
2p 11 a. Noteer het nummer van de regel waarmee het hierboven bedoelde  

    middendeel begint. 
b. Noteer het nummer van de regel waarmee het hierboven bedoelde  
    slotdeel begint. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1057 Καὶ νῦν γέ φημι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι 

1p 12 Beschrijf in eigen woorden wat Clytaemestra met deze woorden concreet 
tegen Electra wil zeggen. Baseer je antwoord op het voorafgaande. 
 
Regel 1065 ἁρπασθεῖσ᾽ 
Kennelijk gaat Electra ervan uit dat Helena ontvoerd was naar Troje. Aan 
het einde van de tragedie Electra van Euripides wordt een afwijkende 
versie van dit verhaal verteld. 

1p 13 Beschrijf in eigen woorden die andere versie. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 1065-1066 Ἡ t/m διώλεσας 

1p 14 Citeer het Griekse woord uit deze regels waaruit blijkt dat Helena door 
Electra niet als slachtoffer wordt voorgesteld. 
 
Regel 1068 οὐ γάρ <σ᾽> ὡς ἔγωγ᾽ ἴσασιν εὖ 
Hiervan worden in de regels 1069-1079 (Ἥτις t/m μολεῖν) twee 
voorbeelden gegeven.  

2p 15 Beschrijf deze twee voorbeelden in eigen woorden. 
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In de Odyssee vertelt Nestor over Aegisthus: 
“Want terwijl wij in Troje hard bezig waren met vechten, 
zat hij daar rustig in ‘t hart van het paardenvoedende Argos 
met zijn betoverend woord Agamemnons vrouw te verleiden. 
Eerst nog wees die zijn schandelijk plan van de hand, 
Klytaimnestra, edele vrouw, want daar had ze verstand en 
inzicht genoeg voor.” 

3p 16 a. Beschrijf in eigen woorden een opmerking van Electra in de  
    regels 1060-1064 (Λέγοιμ᾽ t/m ἀξίω) waarmee de woorden van Nestor  
    uit bovenstaand citaat niet overeenkomen. 
 
Deze woorden van Nestor komen in twee opzichten ook niet overeen met 
Electra’s voorstelling van zaken in de regels 1065-1071 (Ἡ t/m κόμης). 
b. Leg dit uit en ga daarbij op de inhoud van beide teksten in. 
 
Regel 1070-1073 νέον t/m κακήν 
In deze regels komt een γνώμη voor. 

2p 17 a. Beschrijf de inhoud van deze γνώμη in eigen woorden. 
b. Herschrijf in eigen woorden de inhoud van de regels 1070-1073 (νέον  
    t/m κακήν) in de vorm van een geldig syllogisme, waarvan de onder a.  
    bedoelde γνώμη de premisse maior vormt. Noteer alleen de premisse  
    minor en de conclusie van het syllogisme. 
 
Regel 1080 Καίτοι καλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι 
Voor deze bewering worden in de regels 1081-1085 (ἄνδρ᾽ t/m ἔχει) twee 
redenen gegeven.  

2p 18 Beschrijf deze twee redenen in eigen woorden. 
 
Regel 1088 πόσιν 

2p 19 Wordt met πόσιν dezelfde persoon bedoeld als met πόσις in regel 1091? 
Licht je antwoord toe en betrek de context van beide woorden in je 
antwoord. 
 
Regel 1090 τἀλλότρια 

1p 20 Beschrijf in eigen woorden wat in deze context concreet met τἀλλότρια 
bedoeld wordt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 1094-1095 ἀποκτενῶ σ᾽ ἐγὼ καὶ παῖς Ὀρέστης 
Het publiek komt in de loop van deze tragedie te weten dat enerzijds de 
moord op Aegisthus en anderzijds de moord op Clytaemestra voltrokken 
is. 

2p 21 a. Beschrijf in eigen woorden de manier waarop het publiek te weten komt  
    dat de moord op Aegisthus voltrokken is. Baseer je antwoord op de  
    teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b. Beschrijf in eigen woorden de manier waarop het publiek te weten komt  
    dat de moord op Clytaemestra voltrokken is. Baseer je antwoord op de  
    teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 1091-1096 κοὔτ᾽ t/m ἔνδικα 
In deze regels geeft Electra een oordeel over haar eigen leven. 

1p 22 Beschrijf dit oordeel in eigen woorden. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 1269 t/m 1286 in het Nederlands. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Electra spreekt tot het dode lichaam van Aegisthus. 

Ἠλέκτρα 

Εἶἑν· τίν᾽ ἀρχὴν πρῶτά σ᾽ ἐξείπω κακῶν, 907 

ποίας τελευτάς; Τίνα μέσον τάξω λόγον; 908 

Καὶ μὴν δι᾽ ὄρθρων γ᾽ οὔποτ᾽ ἐξελίμπανον 909 

θρυλοῦσ᾽ ἅ γ᾽ εἰπεῖν ἤθελον κατ᾽ ὄμμα σόν, 910 

εἰ δὴ γενοίμην δειμάτων ἐλευθέρα 911 

τῶν πρόσθε. Νῦν οὖν ἐσμεν· ἀποδώσω δέ σοι 912 

ἐκεῖν᾽ ἅ σε ζῶντ᾽ ἤθελον λέξαι κακά. 913 

Ἀπώλεσάς με κὠρφανὴν φίλου πατρὸς 914 

καὶ τόνδ᾽ ἔθηκας, οὐδὲν ἠδικημένος, 915 

κἄγημας αἰσχρῶς μητέρ᾽ ἄνδρα τ᾽ ἔκτανες 916 

στρατηλατοῦνθ᾽ Ἕλλησιν, οὐκ ἐλθὼν Φρύγας. 917 

Ἐς τοῦτο δ᾽ ἦλθες ἀμαθίας ὥστ᾽ ἤλπισας 918 

ὡς ἐς σὲ μὲν δὴ μητέρ᾽ οὐχ ἕξοις κακὴν 919 

γήμας, ἐμοῦ δὲ πατρὸς ἠδίκει λέχη. 920 

Ἴστω δ᾽, ὅταν τις διολέσας δάμαρτά του 921 

κρυπταῖσιν εὐναῖς εἶτ᾽ ἀναγκασθῇ λαβεῖν, 922 

δύστηνός ἐστιν, εἰ δοκεῖ τὸ σωφρονεῖν 923 

ἐκεῖ μὲν αὐτὴν οὐκ ἔχειν, παρ᾽ οἷ δ᾽ ἔχειν. 924 

Ἄλγιστα δ᾽ ᾤκεις, οὐ δοκῶν οἰκεῖν κακῶς· 925 

ᾔδησθα γὰρ δῆτ᾽ ἀνόσιον γήμας γάμον, 926 

μήτηρ δὲ σ᾽ ἄνδρα δυσσεβῆ κεκτημένη. 927 

Ἄμφω πονηρὼ δ᾽ ὄντ᾽ ἀνῃρεῖσθον τύχην 928 

κείνη τε τὴν σὴν καὶ σὺ τὴν κείνης κακήν.  929 

Πᾶσιν δ᾽ ἐν Ἀργείοισιν ἤκουες τάδε· 930 

“ Ὁ τῆς γυναικός, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή.” 931 

Καίτοι τόδ᾽ αἰσχρόν, προστατεῖν γε δωμάτων 932 

γυναῖκα, μὴ τὸν ἄνδρα· κἀκείνους στυγῶ 933 

τοὺς παῖδας, ὅστις τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς 934 
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οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. 935 

Ἐπίσημα γὰρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη 936 

τἀνδρὸς μὲν οὐδείς, τῶν δὲ θηλειῶν λόγος. 937 

Ὃ δ᾽ ἠπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωκότα, 938 

ηὔχεις τις εἶναι τοῖσι χρήμασι σθένων· 939 

τὰ δ᾽ οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον. 940 

Ἡ γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα. 941 

Ἡ μὲν γὰρ αἰεὶ παραμένουσ᾽ αἴρει κακά· 942 

ὁ δ᾽ ὄλβος ἀδίκως καὶ μετὰ σκαιῶν ξυνὼν 943 

ἐξέπτατ᾽ οἴκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον. 944 

Ἃ δ᾽ ἐς γυναῖκας, παρθένῳ γὰρ οὐ καλὸν 945 

λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ᾽ αἰνίξομαι. 946 

Ὕβριζες, ὡς δὴ βασιλικοὺς ἔχων δόμους 947 

κάλλει τ᾽ ἀραρώς. Ἀλλ᾽ ἔμοιγ᾽ εἴη πόσις 948 

μὴ παρθενωπὸς ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. 949 

Τὰ γὰρ τέκν᾽ αὐτῶν Ἄρεος ἐκκρεμάννυται, 950 

τὰ δ᾽ εὐπρεπῆ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς μόνον. 951 

 Euripides, Electra 907-951 
 
Aantekeningen 
regel 909  ὁ ὄρθρος  ochtendschemering 
    ἐκλιμπάνω = ἐκλείπω 
regel 910  θρυλέω  herhalen 
regel 932  προστατέω + genitivus  aan het hoofd staan van 
regel 944  ἐκπέτομαι, aoristus ἐξεπτάμην  uitvliegen 
regel 949  παρθενωπός  met een meisjesachtig uiterlijk 
regel 950  ἐκκρεμάννυμαι + genitivus  gehecht zijn aan 
 
 

Tekst 2 

 
Electra beschuldigt Clytaemestra. 

Κλυταιμήστρα 

Λέγ᾽ εἴ τι χρῄζεις κἀντίθες παρρησίᾳ,  1049 

ὅπως τέθνηκε σὸς πατὴρ οὐκ ἐνδίκως.  1050 
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Χορός 

Δίκαι᾽ ἔλεξας, ἡ δίκη δ᾽ αἰσχρῶς ἔχει.  1051 

Γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει,  1052 

ἥτις φρενήρης· ᾗ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε,  1053 

οὐδ᾽ εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων. 1054 

Ἠλέκτρα 

Μέμνησο, μῆτερ, οὓς ἔλεξας ὑστάτους  1055 

λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παρρησίαν.  1056 

Κλυταιμήστρα 

Καὶ νῦν γέ φημι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι, τέκνον.  1057 

Ἠλέκτρα 

Ἆρ’ ἂν κλυοῦσα, μῆτερ, εἶτ᾽ ἔρξαις κακῶς;  1058 

Κλυταιμήστρα 

Οὔκ, εἴ τι τῇ σῇ γ᾽ ἡδὺ †προσθήσω† φρενί.  1059 

Ἠλέκτρα 

Λέγοιμ᾽ ἄν· ἀρχὴ δ᾽ ἥδε μοι προοιμίου·  1060 

εἴθ᾽ εἶχες, ὦ τεκοῦσα, βελτίους φρένας.  1061 

Τὸ μὲν γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρειν  1062 

Ἑλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ᾽ ἔφυτε συγγόνω,  1063 

ἄμφω ματαίω Κάστορός τ᾽ οὐκ ἀξίω.  1064 

Ἡ μὲν γὰρ ἁρπασθεῖσ᾽ ἑκοῦσ᾽ ἀπώλετο,  1065 

σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον Ἑλλάδος διώλεσας,  1066 

σκῆψιν προτείνουσ᾽ ὡς ὑπὲρ τέκνου πόσιν  1067 

ἔκτεινας· οὐ γάρ <σ᾽> ὡς ἔγωγ᾽ ἴσασιν εὖ.  1068 

Ἥτις, θυγατρὸς πρὶν κεκυρῶσθαι σφαγάς,  1069 

νέον τ᾽ ἀπ᾽ οἴκων ἀνδρὸς ἐξωρμημένου,  1070 

ξανθὸν κατόπτρῳ πλόκαμον ἐξήσκεις κόμης.  1071 

Γυνὴ δ᾽ ἀπόντος ἀνδρὸς ἥτις ἐκ δόμων  1072 

ἐς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραφ᾽ ὡς οὖσαν κακήν.  1073 

Οὐδὲν γὰρ αὐτὴν δεῖ θύρασιν εὐπρεπὲς  1074 

φαίνειν πρόσωπον, ἤν τι μὴ ζητῇ κακόν.  1075 

Μόνην δὲ πασῶν οἶδ᾽ ἐγὼ σ᾽ Ἑλληνίδων,  1076 
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εἰ μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, κεχαρμένην,  1077 

εἰ δ᾽ ἥσσον᾽ εἴη, συννέφουσαν ὄμματα,  1078 

Ἀγαμέμνον᾽ οὐ χρῄζουσαν ἐκ Τροίας μολεῖν.  1079 

Καίτοι καλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι·  1080 

ἄνδρ᾽ εἶχες οὐ κακίον᾽ Αἰγίσθου πόσιν,  1081 

ὃν Ἑλλὰς αὑτῆς εἵλετο στρατηλάτην·  1082 

Ἑλένης δ᾽ ἀδελφῆς τοιάδ᾽ ἐξειργασμένης  1083 

ἐξῆν κλέος σοι μέγα λαβεῖν· τὰ γὰρ κακὰ  1084 

παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν εἴσοψίν τ᾽ ἔχει.  1085 

Εἰ δ᾽, ὡς λέγεις, σὴν θυγατέρ᾽ ἔκτεινεν πατήρ,  1086 

ἐγὼ τί σ᾽ ἠδίκησ᾽ ἐμός τε σύγγονος;  1087 

Πῶς οὐ πόσιν κτείνασα πατρῴους δόμους  1088 

ἡμῖν προσῆψας, ἀλλ᾽ ἐπηνέγκω λέχει  1089 

τἀλλότρια, μισθοῦ τοὺς γάμους ὠνουμένη,  1090 

κοὔτ᾽ ἀντιφεύγει παιδὸς ἀντὶ σοῦ πόσις  1091 

οὔτ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τέθνηκε, δὶς τόσως ἐμὲ  1092 

κτείνας ἀδελφῆς ζῶσαν; Εἰ δ᾽ ἀμείψεται  1093 

φόνον δικάζων φόνος, ἀποκτενῶ σ᾽ ἐγὼ  1094 

καὶ παῖς Ὀρέστης πατρὶ τιμωρούμενοι.  1095 

Εἰ γὰρ δίκαι᾽ ἐκεῖνα, καὶ τάδ᾽ ἔνδικα. 1096 

 Euripides, Electra 1049-1096 
 
Aantekeningen 
regel 1053 φρενήρης  verstandig 
regel 1057 ἀπαρνέομαι  weigeren 
regel 1069 κυρόω  uitvoeren 
regel 1071 ἐξασκέω  in orde brengen 
regel 1073 διαγράφω  afschrijven  
regel 1074 θύρασιν  buitenshuis 
regel 1078 συννέφω  versomberen 
regel 1085 ἡ εἴσοψις  uitstraling 
regel 1091 ἀντιφεύγω ἀντί + genitivus  in iemands plaats in 

ballingschap gaan 
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Tekst 3 

 
De vrouwen van Troje zijn na de inname van de stad als slavinnen door 
loting verdeeld onder de Griekse legeraanvoerders. Odysseus heeft 
Hekabe, de oude koningin van Troje, toegewezen gekregen.  
In onderstaande tekst komt Talthybios, boodschapper van de Griekse 
legeraanvoerders, samen met een aantal soldaten van Odysseus Hekabe 
halen om haar naar het Griekse legerkamp te brengen. 
 
Ταλθύβιος 

Σύ τ᾽, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι,  1269 

ἕπου. Μεθήκουσίν σ᾽ Ὀδυσσέως πάρα  1270 

οἵδ᾽, ᾧ σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει πάτρας.  1271 

Ἑκάβη 

Οἲ ᾽γὼ τάλαινα· τοῦτο δὴ τὸ λοίσθιον  1272 

καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη κακῶν·  1273 

ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί.  1274 

Ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ πούς, ἐπίσπευσον μόλις,  1275 

ὡς ἀσπάσωμαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν.  1276 

Ὦ μεγάλα δή ποτ᾽ ἀμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις  1277 

Τροία, τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσῃ τάχα.  1278 

Πιμπρᾶσί σ᾽, ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χθονὸς  1279 

δούλας· ἰὼ θεοί. Καὶ τί τοὺς θεοὺς καλῶ;  1280 

Καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν ἀνακαλούμενοι.  1281 

Φέρ᾽, ἐς πυρὰν δράμωμεν· ὡς κάλλιστά μοι  1282 

σὺν τῇδε πατρίδι κατθανεῖν πυρουμένῃ. 1283 

Ταλθύβιος 

Ἐνθουσιᾷς, δύστηνε, τοῖς σαυτῆς κακοῖς.  1284 

Ἀλλ᾽ ἄγετε, μὴ φείδεσθ᾽· Ὀδυσσέως δὲ χρὴ  1285 

ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε καὶ πέμπειν γέρας. 1286 

 Euripides, Troades 1269-1286 
 
Aantekeningen 
regel 1269  τ’  Onvertaald laten 
     γύναι  vocativus enkelvoud van  γυνή 
regel 1270  μεθήκω  komen halen 
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regel 1270  Ὀδυσσέως πάρα  in opdracht van Odysseus 
regel 1271  οἵδ’  Hiermee worden de soldaten bedoeld die Talthybios  
                       bij zich heeft 
     ᾧ  antecedent  Ὀδυσσέως (regel 1270) 
     δούλην  Predicatief vertalen 
regel 1272  ’γὼ  =  ἐγὼ 
     τοῦτο  Vul aan:  ἐστιν 
regel 1273  ἤδη  Onvertaald laten 
regel 1274  ὑφάπτω  aansteken 
regel 1275  Ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ πούς, ἐπίσπευσον μόλις, 
     Komaan, oude voet, haast je, ook al is het met moeite, 
regel 1276  ὡς + coniunctivus  opdat 
     ἀσπάζομαι  vaarwel zeggen 
regel 1277  μεγάλα ἀμπνέω  in hoog aanzien staan 
     ἀμπνέουσ᾽  =  ἀμπνέουσα 
regel 1278  ἀφαιρήσομαι  futurum van  ἀφαιρέομαι 
     ἀφαιρέομαι + accusativus  beroofd worden van 
regel 1279  Πιμπρᾶσί  Onderwerp: de Grieken 
     ἐξάγουσ᾽  =  ἐξάγουσι 
regel 1280  δούλας  Predicatief vertalen 
regel 1281  γὰρ  Dat heeft geen zin, want 
regel 1282  πυρὰν  Hiermee wordt het brandende Troje bedoeld 
     ὡς  want 
     κάλλιστά μοι  Lees:  κάλλιστόν μοί ἐστι 
regel 1285  φείδομαι  aarzelen 
regel 1285-86  Deze regels zijn gericht tot de soldaten die Talthybios bij  
                         zich heeft 
regel 1286  τήνδε  Hiermee wordt Hekabe bedoeld 
     γέρας  Predicatief vertalen 
 
 

einde  
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VW-1011-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Grieks 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 1 ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα 
Bij deze handeling ondervond Cyrus geen tegenstand van de 
Massageten. 

1p 1 Beschrijf in eigen woorden de oorzaak daarvan. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 1-9 Ἐπείτε t/m εἶπε 
In het VN-verdrag over de rechten van het kind (1989) wordt de 
minimumleeftijd voor rekrutering en participatie in het leger op 15 jaar 
gesteld. In 2000 aanvaardden de VN een facultatief protocol bij het 
verdrag waarin de minimumleeftijd op 18 jaar wordt gesteld; in 2002 trad 
het in werking. Het verdrag verbiedt deelnemende landen en 
rebellengroepen om minderjarigen in te zetten in militaire conflicten. 

1p 2 Leg uit dat de Perzen in Cyrus’ tijd geen bezwaar zouden hebben tegen 
dit verdrag. Baseer je antwoord op een gegeven uit de regels 1-9 (Ἐπείτε 
t/m εἶπε). 
 
Regel 18-20 Κῦρος t/m Δαρεῖον 
In een fragment dat wordt toegeschreven aan de Romeinse auteur 
Petronius, staat: “Niet de tempels van de goden noch hemelse machten 
sturen dromen naar ons toe, maar ieder maakt zijn eigen dromen.” 

1p 3 Leg uit dat Herodotus’ opvatting in de regels 18-20 (Κῦρος t/m Δαρεῖον) 
hiermee niet overeenkomt.  
 
Regel 18-20 τῷ t/m Δαρεῖον 
In regel 19 komt tweemaal het woord αὐτοῦ voor. 

2p 4 a. Beschrijf in eigen woorden naar wie of wat het eerste αὐτοῦ verwijst. 
b. Beschrijf in eigen woorden naar wie of wat het tweede αὐτοῦ verwijst. 
 
Regel 23 ἄλλων  

1p 5 Noteer de naam van het volk dat hiermee bedoeld wordt. Baseer je 
antwoord op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt.  
 
Regel 27 φυλάξων 

1p 6 Beschrijf in eigen woorden hoe lang hij dat moest doen. Baseer je 
antwoord op een gegeven uit de regels 9-17 (Ὕστασπες t/m ἔλεγχον). 
 
Regel 31 ἀλεξομένους 

1p 7 Citeer het Griekse woord uit het voorafgaande (vanaf Ὑστάσπης regel 26) 
waaruit kan worden afgeleid dat deze actie weinig kansrijk zou zijn. 
 
Regel 33 Οἱ δὲ Πέρσαι  

1p 8 Welk deel van de Perzen wordt hiermee bedoeld? Citeer bij wijze van 
antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement uit de regels 26-33 
(Ὑστάσπης t/m ηὗδον). 
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Regel 38 Ἄπληστε αἵματος  
Deze uitdrukking krijgt in het verhaal over Cyrus en Tomyris een 
figuurlijke en een letterlijke invulling.  

2p 9 a. Beschrijf in eigen woorden de figuurlijke invulling van Ἄπληστε αἵματος. 
    Baseer je antwoord op het voorafgaande (vanaf Ὑστάσπης regel 26). 
b. Beschrijf in eigen woorden de letterlijke invulling van Ἄπληστε αἵματος.  
    Baseer je antwoord op het vervolg van Tekst 1 (niet in dit examen  
    afgedrukt). 
 
Regel 36 τῷ, regel 38 τῷ en regel 39 τῷ 

1p 10 Welk van deze drie gevallen wijkt in woordsoort af van de andere twee? 
Ga in je antwoord in op de woordsoort van alle drie vormen. 
 
Regel 40 οἴνου 

2p 11 a. Citeer het Griekse tekstelement uit het voorafgaande (vanaf Ἄπληστε 
    regel 38) dat inhoudelijk overeenkomt met οἴνου (regel 40). 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m κατυβρίσας  
    regel 44) waarmee Tomyris hetzelfde bedoelt als met οἴνου (regel 40). 
 
Regel 38-46 Ἄπληστε t/m κορέσω 
In totaal geeft Tomyris in deze regels drie opdrachten, ook al gebruikt ze 
niet in alle gevallen een imperativus.  

2p 12 Beschrijf deze drie opdrachten in eigen woorden. Laat ὑπόλαβε τὸν λόγον 
(regel 42-43) buiten beschouwing. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1 Καμβύσης t/m ἐμάνη 

1p 13 Beschrijf in eigen woorden wat met τοῦτο τὸ ἀδίκημα wordt bedoeld. 
Baseer je antwoord op het voorafgaande (niet in dit examen afgedrukt). 
 
Regel 2-3 τὸν ἀδελφεὸν Σμέρδιν ἐόντα πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς 

2p 14 a. Leg uit dat de toevoeging ἐόντα πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς de 
    dramatiek verhoogt. 
b. Citeer uit de regels 13-16 (Πρῶτον t/m Πέρσαι) het Griekse 
    tekstelement waarmee hetzelfde bedoeld wordt als met πατρὸς καὶ  
    μητρὸς τῆς αὐτῆς. 
 
Regel 6-7 ὄψιν τοιήνδε  
In Tekst 1, regel 1-17 (Ἐπείτε t/m ἔλεγχον) heeft Cyrus een vergelijkbare 
droom.  

2p 15 a. Beschrijf in eigen woorden de overeenkomst tussen beide dromen. 
 
De reactie van Cyrus op de droom is anders dan die van Cambyses. 
b. Beschrijf in eigen woorden in welk opzicht de reactie van Cyrus 
    verschilt van die van Cambyses. Ga in je antwoord in op beide reacties. 
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Regel 9-10 μή μιν ἀποκτείνας ὁ ἀδελφεὸς ἄρχῃ 
Deze uitleg van de droom is niet juist. 

2p 16 a. Beschrijf in eigen woorden waaraan Cambyses wél overlijdt. Baseer je 
    antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
b. Beschrijf in eigen woorden in welk ander opzicht de droom door 
    Cambyses verkeerd wordt begrepen. 
 
In een Perzische inscriptie uit de tijd van Darius is het volgende te lezen: 
“Zo spreekt Darius de koning: ‘Hij die Kambugiya (= Cambyses) werd 
genoemd, de zoon van Kurus (= Cyrus), behorend tot ons geslacht, was 
koning vóór mij. Deze Kambugiya had een broer, Bardiya (= Smerdis) 
genaamd, die dezelfde vader en dezelfde moeder had als Kambugiya. 
Later doodde Kambugiya deze Bardiya. Toen Kambugiya Bardiya gedood 
had, werd het bij het volk niet bekend dat Bardiya gedood was. Daarop 
ging Kambugiya naar Egypte’.” 
In bovenstaande inscriptie over Cambyses wordt een andere volgorde van 
de gebeurtenissen beschreven dan in de regels 2-11 (ἐξεργάσατο t/m 
μιν). 

2p 17 a. Beschrijf in eigen woorden het verschil in volgorde. Ga in je antwoord in 
    op zowel regel 2-11 (ἐξεργάσατο t/m μιν) als op bovenstaand citaat. 
 
Het feit dat Herodotus’ volgorde afwijkt van de volgorde in bovenstaande 
inscriptie, is te verklaren vanuit een gegeven in de regels 1-2 (Καμβύσης 
t/m φρενήρης). 
b. Leg dit uit. 
 
Regel 2-11 Καὶ t/m μιν 

2p 18 Welke twee gevoelens koesterde Cambyses ten opzichte van zijn broer? 
Citeer bij wijze van antwoord de twee desbetreffende Griekse woorden uit 
de regels 2-11 (Καὶ t/m μιν). 
 
Regel 14 ἐξεργάσατο, regel 15 συνοίκεε, regel 15 Ἔγημε, regel 17 
ἠράσθη, regel 18 εἴρετο 

1p 19 Zet de bovenstaande vijf werkwoordsvormen in chronologische volgorde. 
 
Regel 19 τὸν βουλόμενον 

1p 20 Noteer het eerste Griekse woord uit de regels 19-31 (Οἱ t/m κτείνει) 
waarmee wordt gesuggereerd dat Cambyses’ gesprekspartners begrijpen 
dat hij met τὸν βουλόμενον op zichzelf doelt. 
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Regel 19-23 Οἱ t/m ἀνάκειται 
Elders vertelt Herodotus: 
“Tot bevelhebber over de kustbewoners stelde hij Otanes aan, wiens 
vader Sisamnes, die behoord had tot de koninklijke rechters, door koning 
Cambyses was gedood, omdat hij voor geld een onrechtvaardig vonnis 
had geveld.” 

1p 21 Citeer uit de regels 19-23 (Οἱ t/m ἀνάκειται) het Griekse tekstelement dat 
inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘omdat hij voor geld een onrechtvaardig 
vonnis had geveld’. 
 
Regel 22 δικάζουσι en regel 23 ὑπεκρίνοντο 

2p 22 Verklaar het verschil in tijd tussen beide werkwoordsvormen en ga daarbij 
in op de context. 
 
Regel 27 τε 

1p 23 Citeer de twee Griekse werkwoordsvormen die door τε met elkaar worden 
verbonden. 
 
Regel 33 νικωμένου δὲ τοῦ σκύλακος  
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 
“toen het hondje het dreigde af te leggen”. 

1p 24 Op grond van welk grammaticaal gegeven in de Griekse tekst is de 
vertaling ‘dreigde’ mogelijk? 
 
Regel 32-45 Ἕλληνες t/m ἀποθανεῖν 
Herodotus vertelt in deze regels de Griekse en de Egyptische versie van 
de gebeurtenissen. 

2p 25 In welke van de twee versies neemt de vrouw het initiatief? Licht je 
antwoord toe en ga daarbij op beide versies in. 
 
Regel 44-45 Τὸν δὲ t/m ἀποθανεῖν 
Het volgende citaat, waarin een vergelijkbare gebeurtenis wordt 
beschreven, is afkomstig van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus: 
“Toen de spelen waren afgelopen, stierf Poppaea door een vlaag van 
woede van haar echtgenoot, die haar, terwijl zij zwanger was, een trap 
met de hiel gaf.” 

2p 26 a. Citeer uit de regels 44-45 (Τὸν δὲ t/m ἀποθανεῖν) het Griekse  
    tekstelement waarvan geen parallel voorkomt in bovenstaand citaat. 
b. Citeer uit de regels 44-45 (Τὸν δὲ t/m ἀποθανεῖν) het Griekse  
    tekstelement dat inhoudelijk overeenkomt met ‘terwijl zij zwanger was’. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 10 in het Nederlands. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Cyrus en Tomyris 
 
Ἐπείτε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα, νυκτὸς ἐπελθούσης εἶδε ὄψιν εὕδων ἐν τῶν 1 

Μασσαγετέων τῇ χώρῃ τοιήνδε· ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν 2 

Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ 3 

τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ δὲ τῷ 4 

Ἀρσάμεος, ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ, ἦν τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύτατος, ἐὼν 5 

τότε ἡλικίην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ οὗτος κατελέλειπτο ἐν Πέρσῃσι· 6 

οὐ γὰρ εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. Ἐπεὶ ὦν δὴ ἐξηγέρθη ὁ Κῦρος, ἐδίδου 7 

λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος. Ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ἡ ὄψις, καλέσας 8 

Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον εἶπε· “ Ὕστασπες, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων 9 

ἐμοί τε καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε· ὡς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα, ἐγὼ σημανέω. 10 

Ἐμεῦ θεοὶ κήδονται καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα· ἤδη ὦν ἐν 11 

τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων εἶδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα 12 

ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην 13 

ἐπισκιάζειν. Οὐκ ὦν ἔστι μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ μὴ οὐ 14 

κεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί. Σὺ τοίνυν τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας 15 

καὶ ποίεε ὅκως, ἐπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι 16 

καταστήσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον.” 17 

Κῦρος μὲν δοκέων οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε τάδε· τῷ δὲ ὁ δαίμων 18 

προέφαινε ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ μέλλοι, ἡ δὲ βασιληίη αὐτοῦ 19 

περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. Ἀμείβεται δὴ ὦν ὁ Ὑστάσπης τοισίδε· “ Ὦ βασιλεῦ, μὴ 20 

εἴη ἀνὴρ Πέρσης γεγονὼς ὅστις τοι ἐπιβουλεύσειε, εἰ δ᾽ ἔστι, ἀπόλοιτο ὡς 21 

τάχιστα· ὃς ἀντὶ μὲν δούλων ἐποίησας ἐλευθέρους Πέρσας εἶναι, ἀντὶ δὲ 22 

ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων ἄρχειν ἁπάντων. Εἰ δέ τίς τοι ὄψις ἀπαγγέλλει παῖδα τὸν 23 

ἐμὸν νεώτερα βουλεύειν περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ τοῦτο ὅ τι 24 

σὺ βούλεαι.” 25 

Ὑστάσπης μὲν τούτοισι ἀμειψάμενος καὶ διαβὰς τὸν Ἀράξεα ἤιε ἐς Πέρσας 26 

φυλάξων Κύρῳ τὸν παῖδα Δαρεῖον. Κῦρος δὲ προελθὼν ἀπὸ τοῦ Ἀράξεω 27 

ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε τὰς Κροίσου ὑποθήκας. Μετὰ δὲ ταῦτα Κύρου τε καὶ 28 

Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπίσω ἐπὶ τὸν Ἀράξεα, 29 
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λειφθέντος δὲ τοῦ ἀχρηίου, ἐπελθοῦσα τῶν Μασσαγετέων τριτημορὶς τοῦ 30 

στρατοῦ τούς τε λειφθέντας τῆς Κύρου στρατιῆς ἐφόνευε ἀλεξομένους καὶ 31 

τὴν προκειμένην ἰδόντες δαῖτα, ὡς ἐχειρώσαντο τοὺς ἐναντίους, κλιθέντες 32 

ἐδαίνυντο, πληρωθέντες δὲ φορβῆς καὶ οἴνου ηὗδον. Οἱ δὲ Πέρσαι 33 

ἐπελθόντες πολλοὺς μέν σφεων ἐφόνευσαν, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνας 34 

ἐζώγρησαν, καὶ ἄλλους καὶ τὸν τῆς βασιλείης Τομύριος παῖδα, 35 

στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὔνομα ἦν Σπαργαπίσης. Ἡ δὲ πυθομένη 36 

τά τε περὶ τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ περὶ τὸν παῖδα πέμπουσα κήρυκα 37 

παρὰ Κῦρον ἔλεγε τάδε· “ Ἄπληστε αἵματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαρθῇς τῷ 38 

γεγονότι τῷδε πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι 39 

μαίνεσθε οὕτως ὥστε κατιόντος τοῦ οἴνου ἐς τὸ σῶμα ἐπαναπλέειν ὑμῖν 40 

ἔπεα κακά, τοιούτῳ φαρμάκῳ δολώσας ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ 41 

οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν. Νῦν ὦν μευ εὖ παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν 42 

λόγον· ἀποδούς μοι τὸν παῖδα ἄπιθι ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος, 43 

Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας· εἰ δὲ ταῦτα οὐ 44 

ποιήσεις, ἥλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μασσαγετέων δεσπότην, ἦ μέν σε ἐγὼ 45 

καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω.” 46 

 

 Herodotus, Historiën 1.209-212 
 
Aantekeningen 
regel 1  περαιόομαι  oversteken 
regel 4   ἐπισκιάζω  overschaduwen 
regel 7   ἐξεγείρομαι  ontwaken 
regel 11  προδείκνυμι  aankondigen 
    τὰ ἐπιφερόμενα  dreigingen 
regel 14  ἐπισκιάζω  overschaduwen 
regel 20  περιχωρέω ἐς  terechtkomen bij 
regel 30  ἀχρηίου = ἀχρείου 
    ἡ τριτημορίς, -ίδος  het derde deel 
regel 39  ἀμπέλινος  van de wijnstok 
regel 40  ἐπαναπλέω  komen bovendrijven 
regel 41  δολόω  bedriegen 
regel 43  ἀζήμιος  zonder straf 
regel 44  ἡ τριτημορίς, -ίδος  het derde deel 
regel 45  ἐπόμνυμι + accusativus  zweren bij 
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Tekst 2 

 
Cambyses in Egypte 
 
Καμβύσης δέ, ὡς λέγουσι Αἰγύπτιοι, αὐτίκα διὰ τοῦτο τὸ ἀδίκημα ἐμάνη, ἐὼν 1 

οὐδὲ πρότερον φρενήρης. Καὶ πρῶτα μὲν τῶν κακῶν ἐξεργάσατο τὸν ἀδελφεὸν 2 

Σμέρδιν ἐόντα πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς, τὸν ἀπέπεμψε ἐς Πέρσας φθόνῳ 3 

ἐξ Αἰγύπτου, ὅτι τὸ τόξον μοῦνος Περσέων ὅσον τε ἐπὶ δύο δακτύλους εἴρυσε, 4 

τὸ παρὰ τοῦ Αἰθίοπος ἤνεικαν οἱ Ἰχθυοφάγοι· τῶν δὲ ἄλλων Περσέων οὐδεὶς 5 

οἷός τε ἐγένετο. Ἀποιχομένου ὦν ἐς Πέρσας τοῦ Σμέρδιος ὄψιν εἶδε ὁ 6 

Καμβύσης ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε· ἐδόκεέ οἱ ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων 7 

ἀγγέλλειν ὡς ἐν τῷ θρόνῳ τῷ βασιληίῳ ἱζόμενος Σμέρδις τῇ κεφαλῇ τοῦ 8 

οὐρανοῦ ψαύσειε. Πρὸς ὦν ταῦτα δείσας περὶ ἑωυτῷ μή μιν ἀποκτείνας ὁ 9 

ἀδελφεὸς ἄρχῃ, πέμπει Πρηξάσπεα ἐς Πέρσας, ὃς ἦν οἱ ἀνὴρ Περσέων 10 

πιστότατος, ἀποκτενέοντά μιν. Ὁ δὲ ἀναβὰς ἐς Σοῦσα ἀπέκτεινε Σμέρδιν, οἱ 11 

μὲν λέγουσι ἐπ᾽ ἄγρην ἐξαγαγόντα, οἱ δὲ ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν 12 

προαγαγόντα καταποντῶσαι. Πρῶτον μὲν δὴ λέγουσι Καμβύσῃ τῶν κακῶν 13 

ἄρξαι τοῦτο, δεύτερα δὲ ἐξεργάσατο τὴν ἀδελφεὴν ἐπισπομένην οἱ ἐς 14 

Αἴγυπτον, τῇ καὶ συνοίκεε καὶ ἦν οἱ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἀδελφεή. Ἔγημε δὲ αὐτὴν 15 

ὧδε· οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν πρότερον τῇσι ἀδελφεῇσι συνοικέειν Πέρσαι· 16 

ἠράσθη μιῆς τῶν ἀδελφεῶν Καμβύσης καὶ ἔπειτα βουλόμενος αὐτὴν γῆμαι, ὅτι 17 

οὐκ ἐωθότα ἐπενόεε ποιήσειν, εἴρετο καλέσας τοὺς βασιληίους καλεομένους 18 

δικαστὰς εἴ τις ἔστι κελεύων νόμος τὸν βουλόμενον ἀδελφεῇ συνοικέειν. Οἱ δὲ 19 

βασιλήιοι δικασταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ἐς οὗ ἀποθάνωσι ἤ 20 

σφι παρευρεθῇ τι ἄδικον, μέχρι τούτου· οὗτοι δὲ τοῖσι Πέρσῃσι δίκας 21 

δικάζουσι καὶ ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων θεσμῶν γίνονται, καὶ πάντα ἐς τούτους 22 

ἀνάκειται. Εἰρομένου ὦν τοῦ Καμβύσεω ὑπεκρίνοντο [αὐτῷ] οὗτοι καὶ δίκαια 23 

καὶ ἀσφαλέα, φάμενοι νόμον οὐδένα ἐξευρίσκειν ὃς κελεύει ἀδελφεῇ 24 

συνοικέειν ἀδελφεόν, ἄλλον μέντοι ἐξευρηκέναι νόμον, τῷ βασιλεύοντι 25 

Περσέων ἐξεῖναι ποιέειν τὸ ἂν βούληται. Οὕτω οὔτε τὸν νόμον ἔλυσαν 26 

δείσαντες Καμβύσεα, ἵνα τε μὴ αὐτοὶ ἀπόλωνται τὸν νόμον περιστέλλοντες, 27 

παρεξεῦρον ἄλλον νόμον σύμμαχον τῷ θέλοντι γαμέειν ἀδελφεάς. Τότε μὲν δὴ 28 

ὁ Καμβύσης ἔγημε τὴν ἐρωμένην, μετὰ μέντοι οὐ πολλὸν χρόνον ἔσχε καὶ 29 
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ἄλλην ἀδελφεήν· τουτέων δὴ τὴν νεωτέρην ἐπισπομένην οἱ ἐπ᾽ Αἴγυπτον 30 

κτείνει. Ἀμφὶ δὲ τῷ θανάτῳ αὐτῆς διξὸς ὥσπερ περὶ Σμέρδιος λέγεται λόγος. 31 

Ἕλληνες μὲν λέγουσι Καμβύσεα συμβαλεῖν σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός, 32 

θεωρέειν δὲ καὶ τὴν γυναῖκα ταύτην, νικωμένου δὲ τοῦ σκύλακος ἀδελφεὸν 33 

αὐτοῦ [ἄλλον σκύλακα] ἀπορρήξαντα τὸν δεσμὸν παραγενέσθαι οἱ, δύο δὲ 34 

γενομένους οὕτω δὴ [τοὺς σκύλακας] ἐπικρατῆσαι τοῦ σκύμνου. Καὶ τὸν μὲν 35 

Καμβύσεα ἥδεσθαι θεώμενον, τὴν δὲ παρημένην δακρύειν. Καμβύσεα δὲ 36 

μαθόντα τοῦτο ἐπειρέσθαι δι᾽ ὅ τι δακρύει, τὴν δὲ εἰπεῖν ὡς ἰδοῦσα τὸν 37 

σκύλακα τῷ ἀδελφεῷ τιμωρήσαντα δακρύσειε, μνησθεῖσά τε Σμέρδιος καὶ 38 

μαθοῦσα ὡς ἐκείνῳ οὐκ εἴη ὁ τιμωρήσων. Ἕλληνες μὲν δὴ διὰ τοῦτο τὸ ἔπος 39 

φασὶ αὐτὴν ἀπολέσθαι ὑπὸ Καμβύσεω, Αἰγύπτιοι δὲ ὡς τραπέζῃ 40 

παρακατημένων λαβοῦσαν θρίδακα τὴν γυναῖκα περιτῖλαι καὶ ἐπανειρέσθαι τὸν 41 

ἄνδρα κότερον περιτετιλμένη ἢ δασέα ἡ θρίδαξ ἐοῦσα εἴη καλλίων, καὶ τὸν 42 

φάναι δασέαν, τὴν δε εἰπεῖν· “Ταύτην μέντοι κοτὲ σὺ τὴν θρίδακα ἐμιμήσαο, 43 

τὸν Κύρου οἶκον ἀποψιλώσας.” Τὸν δὲ θυμωθέντα ἐμπηδῆσαι αὐτῇ ἐχούσῃ ἐν 44 

γαστρί, καί μιν ἐκτρώσασαν ἀποθανεῖν. 45 

 

 Herodotus, Historiën 3.30-32 
 
Aantekeningen 
regel 2  φρενήρης  bij zijn verstand 
regel 13  καταποντόω  doen verdrinken 
regel 20  ἐς οὗ  tot het moment dat 
regel 21  παρευρίσκω + dativus  vinden bij 
regel 22  ὁ θεσμός  gewoonte 
regel 22-23  ἀνάκειμαι ἐς  terechtkomen bij 
regel 28  παρεξευρίσκω  erbij vinden 
regel 30  ἐπέπομαι aoristus ἐπέσπομην  volgen 
regel 32 en 35 ὁ σκύμνος  welp 
regel 32 en 33 ὁ σκύλαξ, -ακος  pup 
regel 34  ἀπορρήγνυμι  losrukken 
regel 41  παρακάτημαι  zitten bij 
regel 41, 42   ἡ θρίδαξ, -ακος  krop sla 
en 43 
regel 41 en 42 περιτίλλω  rondom afplukken 
regel 42 en 43 δασύς  met veel bladeren 
regel 44  ἀποψιλόω  kaalplukken 
   ἐμπηδάω  een schop geven 
regel 45  ἐκτρώσασαν  na een miskraam 
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Tekst 3 

 
De Lydische koning Croesus bereidt een veldtocht tegen de Perzen voor. 
In onderstaande tekst spreekt de Lydiër Sandanis een negatief advies 
over die plannen uit. 
 
“ Ὦ βασιλεῦ, ἐπ᾽ ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι, οἳ σκυτίνας 1 

μὲν ἀναξυρίδας, σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι, σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα 2 

ἐθέλουσι, ἀλλ᾽ ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρηχέαν. Πρὸς δὲ οὐκ οἴνῳ 3 

διαχρέωνται, ἀλλὰ ὑδροποτέουσι, οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν 4 

οὐδέν. Τοῦτο μὲν δή, εἰ νικήσεις, τί σφεας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί γε μὴ ἔστι μηδέν; 5 

Τοῦτο δέ, ἢν νικηθῇς, μάθε ὅσα ἀγαθὰ ἀποβαλέεις. Γευσάμενοι γὰρ τῶν 6 

ἡμετέρων ἀγαθῶν περιέξονται οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται. Ἐγὼ μέν νυν θεοῖσι ἔχω 7 

χάριν, οἳ οὐκ ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι στρατεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς.” 8 

Ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειθε τὸν Κροῖσον. Πέρσῃσι γάρ, πρὶν Λυδοὺς 9 

καταστρέψασθαι, ἦν οὔτε ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν. 10 

 

 Herodotus, Historiën 1.71.2-4 
 
Aantekeningen 
regel 1 παρασκευάζεαι  2e persoon enkelvoud medium indicativus 
regel 1 en 2 σκύτινος  van huiden gemaakt 
regel 2 ἡ ἀναξυρίς, -ίδος  broek 
regel 3 Πρὸς  bijwoord 
regel 4 ὑδροποτέω  water drinken 
 τὸ σῦκον  vijg 
 τρώγω  eten 
regel 5-6 Τοῦτο μὲν ... Τοῦτο δέ  Enerzijds … Anderzijds 
regel 5 σφεας = αὐτούς 
 ἀπαιρήσεαι  2e persoon enkelvoud medium indicativus 
regel 6 ἢν = εἰ ἄν 
 μάθε  besef dan wel 
regel 7 περιέχομαι  eraan vasthouden 
 ἀπωστός  weg te krijgen 
regel 8 ἐπὶ νόον ποιέω + dativus  iemand op het idee brengen 
regel 9 γάρ  inderdaad 
regel 10  καταστρέψασθαι  Vul aan als onderwerp van de A.c.I.: zij 

(nl. de Perzen) 
 ἁβρός  luxe 
 

einde  
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VW-1011-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Grieks 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 1 τῷ μάγῳ 

1p 1 Beschrijf in eigen woorden hoe deze persoon aan de macht was 
gekomen. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt 
gelezen. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 20 woorden. 
 
Regel 2 ὑβρίσαντα τάδε 

2p 2 a. Beschrijf in eigen woorden waarnaar vooruitgewezen wordt met 
    ὑβρίσαντα τάδε. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m ἀπῆκε  
    regel 11). 
 
De woorden ὑβρίσαντα τάδε bevatten niet de eigenlijke reden waarom 
Darius Intaphrenes uiteindelijk ter dood laat brengen. 
b. Beschrijf in eigen woorden Darius’ reden om Intaphrenes ter dood te 
    laten brengen. Baseer je antwoord op een gegeven uit de regels 12-21 
    (Οἱ t/m μιν). 
 
Regel 2-3 ἤθελε ἐς τὰ βασιλήια ἐσελθὼν χρηματίσασθαι τῷ βασιλέϊ 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 
“Hij kwam in het paleis, omdat hij iets met de koning wilde bespreken.” 
In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

1p 3 Leg dit uit met betrekking tot ἤθελε. Ga in je antwoord in op zowel het 
Grieks als de vertaling. 
 
Regel 3 ὁ νόμος 

1p 4 Voor wie gold dit bijzondere voorrecht? Beantwoord de vraag door uit de 
regels 2-5 (ἤθελε t/m βασιλεύς) het desbetreffende Griekse tekstelement 
te citeren. 
 
Regel 8 ψεύδεα 

1p 5 Citeer uit het voorafgaande het Griekse tekstelement waarmee de inhoud 
van deze vermeende ψεύδεα is uitgedrukt. 
 
Regel 2 ἐπανάστασιν en regel 18 ἐπανάστασιν  

2p 6 a. Beschrijf in eigen woorden welke opstand wordt bedoeld met 
    ἐπανάστασιν in regel 2. 
b. Beschrijf in eigen woorden welke opstand wordt bedoeld met  
    ἐπανάστασιν in regel 18. 
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Regel 19-23 Ἡ t/m πάντων 
In een navertelling van het verhaal van Herodotus wordt gezegd dat 
Darius deze gunst verleende omdat hij genoot van het idee dat de vrouw 
gekweld zou worden door de vreselijke keuze die zij moest maken. 

2p 7 Komt dit wel of niet overeen met de voorstelling van zaken in de regels 
19-23 (Ἡ t/m πάντων)? Licht je antwoord toe en citeer in je antwoord het 
Griekse tekstelement uit de regels 19-23 (῾Η t/m πάντων) waarop je je 
antwoord baseert. 
 
Regel 25 θωμάσας 
Darius is verbaasd op grond van twee vooronderstellingen. 

2p 8 Beschrijf in eigen woorden deze twee vooronderstellingen. Baseer je 
antwoord op de regels 25-28 (Ὦ t/m ἐστι). 
 
Regel 29-31 ἀνὴρ t/m γένοιτο 
Vergelijk deze regels met het volgende citaat uit de tragedie Antigone van 
Sophocles: 
“Als mijn echtgenoot zou sterven, zou er een andere voor mij zijn, en een 
zoon van een andere man, als ik deze zou verliezen, maar omdat mijn 
moeder en vader verborgen zijn in de Hades, kan er nooit meer een broer 
voor mij geboren worden.” 

2p 9 a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 29-31 (ἀνὴρ t/m γένοιτο) 
    dat inhoudelijk overeenkomt met ‘omdat mijn moeder en vader  
    verborgen zijn in de Hades’. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 29-31 (ἀνὴρ t/m γένοιτο)  
    waarvan een inhoudelijke parallel ontbreekt in bovenstaand citaat. 
 
Regel 32 ταῦτα  

1p 10 Welk van onderstaande Griekse tekstelementen verwijst naar hetzelfde 
als ταῦτα in regel 32? 
A τάδε (regel 21) 
B ταῦτα (regel 25) 
C τοισίδε (regel 29) 
D ταῦτα (regel 30) 
 
Regel 34-35 Tῶν t/m ἀπολώλεε en regel 1-2 Τῶν t/m ἐπανάστασιν  

1p 11 Noteer de naam van het narratologisch middel dat Herodotus hier 
gebruikt. 
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Tekst 2 

 
Regel 2-3 τὰ t/m ἁλώσεται 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 
“zodat ik later niet als leugenaar door u ontmaskerd kan worden”. 

1p 12 Citeer het Griekse woord dat correspondeert met het woord ‘ik’ in de 
vertaling. 
 
Regel 5 τὴν δεσποσύνην 
De waardering die Xerxes hiervoor heeft, wijkt af van de door Demaratus 
beschreven visie van de Grieken. 

2p 13 Leg dat uit. Ga op beide visies in. Baseer je antwoord op de regels 1-5 
(Ὡς t/m δεσποσύνην) en op de regels 24-31 (Ἐπεὶ t/m οὐδέτερα). 
 
Regel 13 τούτων 

1p 14 Citeer het Griekse woord uit de regels 6-13 (Αἰνέω t/m πλεῦνες) waarnaar 
τούτων verwijst.  
 
Regel 6-13 Αἰνέω t/m πλεῦνες 

2p 15 a. Citeer het Griekse tekstelement waarmee de inhoud van Xerxes’  
    voorstellen door Demaratus in de regels 6-13 (Αἰνέω t/m πλεῦνες)  
    beschreven wordt. 
 
In de roman Xerxes van Louis Couperus antwoordt Demaratus op de 
vraag van Xerxes of de Grieken tegen hem zullen vechten: 
“De Lakedaimoniërs zeker - mijn volk -, mochten ook (= ook al zouden) de 
anderen zich u onderwerpen.” 
b. Citeer uit de regels 6-13 (Αἰνέω t/m πλεῦνες) het Griekse tekstelement  
    dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘zich u onderwerpen’. 
 
Regel 14 γελάσας 
O. Damsté vertaalt dit woord met ‘schoot in de lach’. 

1p 16 Op welk grammaticaal gegeven is deze vertaling gebaseerd? 
 
Regel 15 στρατιῇ τοσῇδε  

1p 17 Hoeveel mannen bevat het leger van de Perzen volgens Xerxes? Baseer 
je antwoord op een opmerking van Xerxes in de regels 24-31 (Ἐπεὶ t/m 
οὐδέτερα). 
A minder dan 500.000 
B 500.000 
C 5.000.000 
D meer dan 5.000.000 
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Regel 20-21 σὲ δέ γε δίζημαι εἴκοσι εἶναι ἀντάξιον 
Deze woorden zijn te beschouwen als een conclusie in Xerxes’ 
redenering.  

3p 18 Beschrijf in eigen woorden de drie stappen die tot deze conclusie leiden. 
Baseer je antwoord op het voorafgaande (vanaf Ταῦτα regel 14). 
 
Regel 28-31 ῾Υπὸ t/m οὐδέτερα 
Deze regels worden door H. van Dolen als volgt vertaald: 
“Indien zij net als onze legers onder één aanvoerder zouden vechten en 
ontzag voor hem hadden, is het denkbaar dat zij in een vlaag van 
uitzonderlijke moed en dan nog met de zweep erop onze overmacht te lijf 
gaan, maar dat gebeurt natuurlijk nooit als zij op eigen houtje moeten 
optreden.” 

3p 19 a. Op welk grammaticaal verschijnsel is de vertaling ‘is het denkbaar dat’  
    gebaseerd? 
b. Citeer het Griekse tekstelement dat is weergegeven met  
    ‘uitzonderlijke’. 
c. Citeer het Griekse tekstelement dat is weergegeven met ‘als zij op  
    eigen houtje moeten optreden’. 
 
Regel 36 φλυηρέεις 
Xerxes laat zich denigrerend uit over de uiteenzetting van Demaratus. 

1p 20 Citeer uit de regels 19-26 (Εἰ t/m ἀντιστῆναι) de Griekse werkwoordsvorm 
die inhoudelijk vergelijkbaar is met φλυηρέεις. 
 
Regel 45 ἑκών εἶναι  

2p 21 Citeer de twee Griekse tekstelementen uit het vervolg (t/m ἁπάντων 
regel 49) die een tegenstelling vormen met ἑκών εἶναι. 
 
Regel 49 ἀνδρῶν en ἀνδρῶν  
De genitivus ἀνδρῶν is in regel 49 grammaticaal op twee verschillende 
manieren gebruikt. 

2p 22 a. Maak dit duidelijk door van het eerste ἀνδρῶν een passende vertaling  
    in het Nederlands te geven. 
b. Maak dit duidelijk door van het tweede ἀνδρῶν een passende vertaling 
    in het Nederlands te geven. 
 
Regel 44-51 ᾿Εγὼ t/m σέ 

1p 23 Waarvan is de grote kracht van de Spartanen volgens Demaratus het 
gevolg? Beantwoord de vraag in het Nederlands. Baseer je antwoord op 
de regels 44-51 (᾿Εγὼ t/m σέ). 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 52 ἀλλὰ 
Na ἀλλὰ kan naar analogie van het participium ἐῶν (regel 52) een 
participium van een ander werkwoord aangevuld worden. 

1p 24 Noteer dit andere werkwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

37p  Vertaal de regels 1 t/m 10 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
De eerste gebeurtenissen nadat Darius koning is geworden. 
 
Τῶν δὲ τῷ μάγῳ ἐπαναστάντων ἑπτὰ ἀνδρῶν ἕνα [αὐτῶν] Ἰνταφρένεα 1 

κατέλαβε ὑβρίσαντα τάδε ἀποθανεῖν αὐτίκα μετὰ τὴν ἐπανάστασιν· ἤθελε 2 

ἐς τὰ βασιλήια ἐσελθὼν χρηματίσασθαι τῷ βασιλέϊ· καὶ γὰρ δὴ καὶ ὁ νόμος 3 

οὕτω εἶχε, τοῖσι ἐπαναστᾶσι τῷ μάγῳ ἔσοδον εἶναι παρὰ βασιλέα ἄνευ 4 

ἀγγέλου, ἢν μὴ γυναικὶ τυγχάνῃ μισγόμενος βασιλεύς. Οὐκ ὦν δὴ ὁ 5 

Ἰνταφρένης ἐδικαίου οὐδένα οἱ ἐσαγγεῖλαι, ἀλλ᾽ ὅτι ἦν τῶν ἑπτά, ἐσιέναι 6 

ἤθελε· ὁ δὲ πυλουρὸς καὶ ὁ ἀγγελιηφόρος οὐ περιώρων, φάμενοι τὸν 7 

βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι. Ὁ δὲ Ἰνταφρένης δοκέων σφέας ψεύδεα λέγειν 8 

ποιέει τοιάδε· σπασάμενος τὸν ἀκινάκεα ἀποτάμνει αὐτῶν τά τε ὦτα καὶ 9 

τὰς ῥῖνας, καὶ ἀνείρας περὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππου περὶ τοὺς αὐχένας σφέων 10 

ἔδησε καὶ ἀπῆκε. 11 

Οἱ δὲ τῷ βασιλέϊ δεικνύουσι ἑωυτοὺς καὶ τὴν αἰτίην εἶπον δι᾽ ἣν 12 

πεπονθότες εἴησαν. Δαρεῖος δὲ ἀρρωδήσας μὴ κοινῷ λόγῳ οἱ ἓξ 13 

πεποιηκότες ἔωσι ταῦτα, μεταπεμπόμενος ἕνα ἕκαστον ἀπεπειρᾶτο γνώμης, 14 

εἰ συνέπαινοί εἰσι τῷ πεποιημένῳ. Ἐπείτε δὲ ἐξέμαθε ὡς οὐ σὺν κείνοισι 15 

εἴη ταῦτα πεποιηκώς, ἔλαβε αὐτόν τε τὸν Ἰνταφρένεα καὶ τοὺς παῖδας 16 

αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰκηίους πάντας, ἐλπίδας πολλὰς ἔχων μετὰ τῶν συγγενέων 17 

μιν ἐπιβουλεύειν οἱ ἐπανάστασιν, συλλαβὼν δέ σφεας ἔδησε τὴν ἐπὶ 18 

θανάτῳ. Ἡ δὲ γυνὴ τοῦ Ἰνταφρένεος φοιτῶσα ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ βασιλέος 19 

κλαίεσκε ἂν καὶ ὀδυρέσκετο· ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο τὸν Δαρεῖον 20 

ἔπεισε οἰκτῖραί μιν, πέμψας δὲ ἄγγελον ἔλεγε τάδε· “ Ὦ γύναι, βασιλεύς 21 

τοι Δαρεῖος διδοῖ ἕνα τῶν δεδεμένων οἰκηίων ῥύσασθαι τὸν βούλεαι ἐκ 22 

πάντων.”  Ἡ δὲ βουλευσαμένη ὑπεκρίνετο τάδε· “Εἰ μὲν δή μοι διδοῖ 23 

βασιλεὺς ἑνὸς τὴν ψυχήν, αἱρέομαι ἐκ πάντων τὸν ἀδελφεόν.” Πυθόμενος 24 

δὲ Δαρεῖος ταῦτα καὶ θωμάσας τὸν λόγον πέμψας ἠγόρευε· “ Ὦ γύναι, 25 

εἰρωτᾷ σε βασιλεὺς τίνα ἔχουσα γνώμην τὸν ἄνδρα τε καὶ τὰ τέκνα 26 

ἐγκαταλιποῦσα τὸν ἀδελφεὸν εἵλευ περιεῖναί τοι, ὃς καὶ ἀλλοτριώτερός τοι 27 

τῶν παίδων καὶ ἧσσον κεχαρισμένος τοῦ ἀνδρός ἐστι.” Ἡ δ᾽ ἀμείβετο 28 

τοισίδε· “ Ὦ βασιλεῦ, ἀνὴρ μὲν ἄν μοι ἄλλος γένοιτο, εἰ δαίμων ἐθέλοι, 29 
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καὶ τέκνα ἄλλα, εἰ ταῦτα ἀποβάλοιμι· πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς οὐκέτι μευ 30 

ζωόντων ἀδελφεὸς ἂν ἄλλος οὐδενὶ τρόπῳ γένοιτο. Ταύτῃ τῇ γνώμῃ 31 

χρεωμένη ἔλεξα ταῦτα.” Εὖ τε δὴ ἔδοξε τῷ Δαρείῳ εἰπεῖν ἡ γυνὴ καί οἱ 32 

ἀπῆκε τοῦτόν τε τὸν παραιτέετο καὶ τῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον, ἡσθεὶς 33 

αὐτῇ, τοὺς δὲ ἄλλους ἀπέκτεινε πάντας. Τῶν μὲν δὴ ἑπτὰ εἷς αὐτίκα τρόπῳ 34 

τῷ εἰρημένῳ ἀπολώλεε. 35 

 

 Herodotus, Historiën 3.118-119 
 
Aantekeningen 
regel 2  ἡ ἐπανάστασις  opstand 
regel 6  ἐσαγγέλλω  aandienen 
regel 7  ὁ πυλουρός  deurwachter 
   ὁ ἀγγελιηφόρος  aandienende kamerheer 
regel 10 ἀνείρω  rijgen 
regel 15 συνέπαινος  goedkeurend 
regel 18 ἡ ἐπανάστασις  opstand 
regel 27 ἐγκαταλείπω  in de steek laten 
 
 

Tekst 2 

 
Xerxes en Demaratus  
 
Ὡς δὲ ταῦτα ἤκουσε Δημάρητος, ἔλεγε τάδε· “Βασιλεῦ, ἐπειδὴ ἀληθείῃ 1 

διαχρήσασθαι πάντως κελεύεις ταῦτα λέγοντα τὰ μὴ ψευδόμενός τις 2 

ὕστερον ὑπὸ σεῦ ἁλώσεται, τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφός ἐστι, 3 

ἀρετὴ δὲ ἐπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ· τῇ 4 

διαχρεωμένη ἡ Ἑλλὰς τήν τε πενίην ἀπαμύνεται καὶ τὴν δεσποσύνην. 5 

Αἰνέω μέν νυν πάντας τοὺς Ἕλληνας τοὺς περὶ ἐκείνους τοὺς Δωρικοὺς 6 

χώρους οἰκημένους, ἔρχομαι δὲ λέξων οὐ περὶ πάντων τούσδε τοὺς λόγους, 7 

ἀλλὰ περὶ Λακεδαιμονίων μούνων, πρῶτα μὲν ὅτι οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς 8 

δέξονται λόγους δουλοσύνην φέροντας τῇ Ἑλλάδι, αὖτις δὲ ὡς 9 

ἀντιώσονταί τοι ἐς μάχην καὶ ἢν οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πάντες τὰ σὰ φρονέωσι. 10 

Ἀριθμοῦ δὲ πέρι μὴ πύθῃ ὅσοι τινὲς ἐόντες ταῦτα ποιέειν οἷοί τέ εἰσι· ἤν τε 11 

γὰρ τύχωσι ἐξεστρατευμένοι χίλιοι, οὗτοι μαχήσονταί τοι, ἤν τε ἐλάσσονες 12 

τούτων, ἤν τε καὶ πλεῦνες.” 13 
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Ταῦτα ἀκούσας Ξέρξης γελάσας ἔφη· “Δημάρητε, οἷον ἐφθέγξαο ἔπος, 14 

ἄνδρας χιλίους στρατιῇ τοσῇδε μαχήσεσθαι. Ἄγε, εἰπέ μοι, σὺ φὴς τούτων 15 

τῶν ἀνδρῶν βασιλεὺς αὐτὸς γενέσθαι. Σὺ ὦν ἐθελήσεις αὐτίκα μάλα πρὸς 16 

ἄνδρας δέκα μάχεσθαι; Καίτοι εἰ τὸ πολιτικὸν ὑμῖν πᾶν ἐστι τοιοῦτον οἷον 17 

σὺ διαιρέεις, σέ γε τὸν κείνων βασιλέα πρέπει πρὸς τὸ διπλήσιον 18 

ἀντιτάσσεσθαι κατὰ νόμους τοὺς ὑμετέρους. Εἰ γὰρ κείνων ἕκαστος δέκα 19 

ἀνδρῶν τῆς στρατιῆς τῆς ἐμῆς ἀντάξιός ἐστι, σὲ δέ γε δίζημαι εἴκοσι εἶναι 20 

ἀντάξιον· καὶ οὕτω μὲν ὀρθοῖτ᾽ ἂν ὁ λόγος ὁ παρὰ σεῦ εἰρημένος. Εἰ δὲ 21 

τοιοῦτοί τε ἐόντες καὶ μεγάθεα τοσοῦτοι, ὅσοι σύ τε καὶ οἳ παρ᾽ ἐμὲ 22 

φοιτῶσι Ἑλλήνων ἐς λόγους, αὐχέετε τοσοῦτον, ὅρα μὴ μάτην κόμπος ὁ 23 

λόγος οὗτος εἰρημένος ᾖ. Ἐπεὶ φέρε ἴδω παντὶ τῷ οἰκότι· κῶς ἂν δυναίατο 24 

χίλιοι ἢ καὶ μύριοι ἢ καὶ πεντακισμύριοι, ἐόντες γε ἐλεύθεροι πάντες 25 

ὁμοίως καὶ μὴ ὑπ᾽ ἑνὸς ἀρχόμενοι, στρατῷ τοσῷδε ἀντιστῆναι; Ἐπεί τοι 26 

πλεῦνες περὶ ἕνα ἕκαστον γινόμεθα ἢ χίλιοι, ἐόντων ἐκείνων πέντε 27 

χιλιάδων. Ὑπὸ μὲν γὰρ ἑνὸς ἀρχόμενοι κατὰ τρόπον τὸν ἡμέτερον γενοίατ᾽ 28 

ἂν δειμαίνοντες τοῦτον καὶ παρὰ τὴν ἑωυτῶν φύσιν ἀμείνονες καὶ ἴοιεν 29 

ἀναγκαζόμενοι μάστιγι ἐς πλεῦνας ἐλάσσονες ἐόντες· ἀνειμένοι δὲ ἐς τὸ 30 

ἐλεύθερον οὐκ ἂν ποιέοιεν τούτων οὐδέτερα. Δοκέω δὲ ἔγωγε καὶ 31 

ἀνισωθέντας πλήθεϊ χαλεπῶς ἂν Ἕλληνας Πέρσῃσι μούνοισι μάχεσθαι. 32 

Ἀλλὰ παρ᾽ ἡμῖν [μὲν μούνοισι] τοῦτό ἐστι τὸ σὺ λέγεις, ἔστι γε μέντοι οὐ 33 

πολλὸν ἀλλὰ σπάνιον· εἰσὶ γὰρ Περσέων τῶν ἐμῶν αἰχμοφόρων οἳ 34 

ἐθελήσουσι Ἑλλήνων ἀνδράσι τρισὶ ὁμοῦ μάχεσθαι· τῶν σὺ ἐὼν ἄπειρος 35 

πολλὰ φλυηρέεις.”  36 

Πρὸς ταῦτα Δημάρητος λέγει· “ Ὦ βασιλεῦ, ἀρχῆθεν ἠπιστάμην ὅτι 37 

ἀληθείῃ χρεώμενος οὐ φίλα τοι ἐρέω. Σὺ δὲ ἐπεὶ ἠνάγκασας λέγειν τῶν 38 

λόγων τοὺς ἀληθεστάτους, ἔλεγον τὰ κατήκοντα Σπαρτιήτῃσι. Καίτοι ὡς 39 

ἐγὼ τυγχάνω τὰ νῦν τάδε ἐστοργὼς ἐκείνους, αὐτὸς μάλιστα ἐξεπίστεαι, οἵ 40 

με τιμήν τε καὶ γέρεα ἀπελόμενοι πατρώια ἄπολίν τε καὶ φυγάδα 41 

πεποιήκασι, πατὴρ δὲ <ὁ> σὸς ὑποδεξάμενος βίον τέ μοι καὶ οἶκον ἔδωκε. 42 

Οὐκ ὦν οἰκός ἐστι ἄνδρα τὸν σώφρονα εὐνοίην φαινομένην διωθέεσθαι, 43 

ἀλλὰ στέργειν μάλιστα. Ἐγὼ δὲ οὔτε δέκα ἀνδράσι ὑπίσχομαι οἷός τε εἶναι 44 

μάχεσθαι οὔτε δυοῖσι, ἑκών τε εἶναι οὐδ᾽ ἂν μουνομαχέοιμι. Εἰ δὲ 45 
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ἀναγκαίη εἴη ἢ μέγας τις ὁ ἐποτρύνων ἀγών, μαχοίμην ἂν πάντων ἥδιστα 46 

ἑνὶ τούτων τῶν ἀνδρῶν οἳ Ἑλλήνων ἕκαστός φησι τριῶν ἄξιος εἶναι. Ὣς δὲ 47 

καὶ Λακεδαιμόνιοι κατὰ μὲν ἕνα μαχόμενοι οὐδαμῶν εἰσι κακίονες 48 

ἀνδρῶν, ἁλέες δὲ ἄριστοι ἀνδρῶν ἁπάντων. Ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ 49 

πάντα ἐλεύθεροί εἰσι· ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, τὸν ὑποδειμαίνουσι 50 

πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ. Ποιεῦσι γῶν τὰ ἂν ἐκεῖνος ἀνώγῃ· ἀνώγει δὲ 51 

τὠυτὸ αἰεί, οὐκ ἐῶν φεύγειν οὐδὲν πλῆθος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, ἀλλὰ 52 

μένοντας ἐν τῇ τάξι ἐπικρατέειν ἢ ἀπόλλυσθαι. Σοὶ δὲ εἰ φαίνομαι ταῦτα 53 

λέγων φλυηρέειν, ἀλλὰ σιγᾶν θέλω τὸ λοιπόν· νῦν δὲ ἀναγκασθεὶς ἔλεξα. 54 

Γένοιτο μέντοι κατὰ νόον τοι, βασιλεῦ.” 55 

 

 Herodotus, Historiën 7.102-104 
 
Aantekeningen 
regel 3    σύντροφος  verbonden met 
regel 4    ἐπακτός  erbij verworven 
regel 5    ἀπαμύνομαι  van zich afhouden 
     ἡ δεσποσύνη  onbeperkte heerschappij 
regel 12   ἐκστρατεύομαι  te velde trekken 
regel 20 en 21 ἀντάξιος  opwegend tegen 
regel 25   πεντακισμύριοι  vijftigduizend 
regel 26   ἀνθίσταμαι  tegenstand bieden 
regel 32   ἀνισόω  gelijk maken 
regel 34   ὁ αἰχμοφόρος  lijfwacht 
regel 37   ἀρχῆθεν  van begin af aan 
regel 43   διωθέομαι  versmaden 
regel 45   μουνομαχέω  in tweegevecht vechten 
regel 50   ὑποδειμαίνω  zich in vrees buigen voor 
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Tekst 3 

 
Ariston, koning van Sparta, was verliefd op de vrouw van zijn vriend 
Agetos. 
In de onderstaande tekst wordt beschreven hoe Ariston door een list de 
vrouw van zijn vriend wist te krijgen. 
 
Τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἔκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ἔρως. Μηχανᾶται δὴ τοιάδε· 1 

αὐτός τε τῷ ἑταίρῳ, τοῦ ἦν ἡ γυνὴ αὕτη, ὑποδέκεται δωτίνην δώσειν τῶν 2 

ἑωυτοῦ πάντων ἕν, τὸ ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος ἕληται, καὶ τὸν ἑταῖρον ἑωυτῷ ἐκέλευε 3 

ὡσαύτως τὴν ὁμοίην διδόναι. Ὁ δὲ οὐδὲν φοβηθεὶς ἀμφὶ τῇ γυναικί, ὁρέων 4 

ἐοῦσαν καὶ Ἀρίστωνι γυναῖκα, καταινέει ταῦτα· ἐπὶ τούτοισι δὲ ὅρκους 5 

ἐπήλασαν. Μετὰ δὲ αὐτός τε ὁ Ἀρίστων ἔδωκε τοῦτο, ὅ τι δὴ ἦν, τὸ εἵλετο τῶν 6 

κειμηλίων τῶν Ἀρίστωνος ὁ Ἄγητος, καὶ αὐτὸς τὴν ὁμοίην ζητέων φέρεσθαι 7 

παρ’ ἐκείνου, ἐνθαῦτα δὴ τοῦ ἑταίρου τὴν γυναῖκα ἐπειρᾶτο ἀπάγεσθαι. Ὁ δὲ 8 

πλὴν τούτου μούνου τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι· ἀναγκαζόμενος μέντοι τῷ τε 9 

ὅρκῳ καὶ τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ ἀπίει ἀπάγεσθαι. 10 

 

 Herodotus, Historiën 6.62 
 
Aantekeningen 
regel 1   κνίζω  kwellen 
  ἄρα  Onvertaald laten 
regel 2 τῷ ἑταίρῳ  Hiermee wordt Agetos bedoeld 

ἡ δωτίνη  geschenk; δωτίνην  Predicatief vertalen   
regel 4 τὴν ὁμοίην  ook een geschenk 
regel 5-6 ὅρκον ἐπελαύνω  een eed afleggen 
regel 6 Μετὰ  Daarna 
  ὅ τι δὴ ἦν  wat het dan ook was 
regel 7 τὴν ὁμοίην  ook een geschenk 
  φέρομαι  verkrijgen 
regel 8 Ὁ  Hiermee wordt Agetos bedoeld 
regel 10 τῆς ἀπάτης ἡ παραγωγή  misleiding 
  ἀπίει  (hij) stond toe 

 ἀπάγεσθαι  Vul aan: αὐτήν 
 

einde  
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VW-1011-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Grieks 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 321 Τὸν 

1p 1 Noteer de naam van de persoon naar wie Τὸν verwijst. 
 
Regel 326 χόλον τόνδ᾿ 
In het vervolg van de tekst voert Paris een andere reden aan voor het feit 
dat hij niet deelneemt aan de strijd. 

2p 2 a. Citeer het Griekse woord uit de regels 333-336 (Ἕκτορ t/m 
    προτραπέσθαι) dat deze reden aanduidt. 
b. Noteer de naam van de homerische held voor wie woede op dit  
    moment wél de reden was om niet mee te vechten. Baseer je antwoord  
    op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 328-329 σέο t/m ἀμφιδέδηε  
Deze beschuldiging is terecht.  

1p 3 Leg dat uit. Baseer je antwoord op de achtergronden van de teksten die je 
voor dit examen hebt gelezen. 
 

2p 4 a. Schrijf regel 333 over en scandeer deze regel. 
 
Regel 333 ἐνείκεσας  
De aoristusvormen van het werkwoord νεικέω komen bij Homerus zowel 
met een enkele sigma als met een dubbele sigma (bijvoorbeeld regel 325 
νείκεσσεν) voor. 
b. Leg uit dat de vorm ἐνείκεσσας (met dubbele sigma) op deze plaats in 
    regel 333 niet in het metrum zou passen. 
 
Regel 333 με κατ᾿ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾿ ὑπὲρ αἶσαν 
Hector had zelf ook al aangegeven dat Paris het op dit punt wel met hem 
eens zou zijn.  

1p 5 Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 326-331 (Δαιμόνι᾽ t/m 
θέρηται) waarmee Hector dat had aangegeven.  
 
Regel 338 ὧδε  

1p 6 Beschrijf in eigen woorden wat concreet met ὧδε wordt bedoeld. 
 
Regel 335-341 οὔ t/m ὀΐω 

1p 7 Citeer uit deze regels het Griekse tekstelement dat een γνώμη vormt. 
 
Regel 349-353 Αὐτὰρ t/m ὀΐω 
De toekomstverwachting die Helena ten aanzien van Paris heeft, is 
tweeledig. 

2p 8 Leg dat uit. Baseer je antwoord op de regels 349-353 (Αὐτὰρ t/m ὀΐω). 
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Regel 352-358 Τούτῳ t/m ἐσσομένοισι 
Het komt in literaire werken regelmatig voor dat dichters naar hun eigen 
literaire activiteit verwijzen. Ook in deze passage is daarvan een 
voorbeeld te vinden. 

1p 9 Citeer uit de regels 352-358 (Τούτῳ t/m ἐσσομένοισι) het Griekse woord 
waarmee de dichter naar zijn eigen activiteit verwijst. 
 
De schrijver Alessandro Baricco, die een verkorte versie van de Ilias heeft 
gemaakt om voor publiek voorgelezen te worden, schrijft in zijn ‘Noot bij 
de tekst’: 
“Ik zei dat ik vrijwel geen complete scènes heb geschrapt. Dat is de regel, 
maar ik moet de opvallendste uitzondering wel noemen: ik heb alle 
verschijningen van de goden geschrapt. Zoals bekend komen de goden 
redelijk vaak tussenbeide in de Ilias, om de gebeurtenissen te sturen en 
de uitkomst van de oorlog te bekrachtigen. Die stukken zijn waarschijnlijk 
het meest bevreemdend voor de hedendaagse toehoorder, en vaak 
onderbreken ze het verhaal en remmen ze de vaart die er juist zo goed in 
zit.” 
‘Zoals bekend komen de goden redelijk vaak tussenbeide in de Ilias, om 
de gebeurtenissen te sturen’ 

2p 10 Noteer uit de regels 344-358 van Tekst 1 (Δᾶερ t/m ἐσσομένοισι) de 
nummers van twee niet opeenvolgende regels waaruit blijkt dat goden de 
gebeurtenissen sturen. Licht bij beide regels je antwoord toe. 
 
De schrijver Alessandro Baricco, die een verkorte versie van de Ilias heeft 
gemaakt om voor publiek voorgelezen te worden, schrijft in zijn nawoord:  
“In een opgeschorte, lege tijd, waarin hij zich even terugtrekt uit de strijd, 
gaat Hektor de stad binnen en ontmoet hij drie vrouwen; en het is alsof hij 
naar de andere kant van de wereld is gereisd. Goed beschouwd spreken 
ze alledrie dezelfde smeekbede uit, vrede, maar ieder met haar eigen 
emotionele nuance.” 
‘ontmoet hij drie vrouwen’ 
In Tekst 1 ontmoet Hector Helena. 

2p 11 Wie zijn de twee andere vrouwen die Hector ontmoet? Noteer van beide 
vrouwen de naam en de relatie met Hector. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 152Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1011-a-15-1-o 4 / 6 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
Regel 35 wordt door M. A. Schwartz als volgt vertaald: 
“en zij antwoordde hem”. 
Blijkbaar vond de vertaler het niet nodig de hele regel te vertalen. Dit 
heeft te maken met het bijzondere karakter van de tekst van Homerus.  

2p 12 a. Noteer de gebruikelijke benaming voor het soort regels waarvan  
    regel 35 een voorbeeld is. 
 
Het gebruik van een bijvoeglijk naamwoord als πτερόεντα bij ἔπεα is 
kenmerkend voor het epos. 
b. Noteer de gebruikelijke benaming voor dit soort bijvoeglijke 
    naamwoorden. 
 
Regel 37 τε en regel 38 τε 
Het woord τε is in regel 37 anders gebruikt dan in regel 38. 

2p 13 Leg dat uit. Ga in je antwoord in op beide regels. 
 
Regel 41-42 μὴ t/m ἀρήγει 
Deze regels worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“niet door mijn wil schaadt Poseidon nu Hektors Trojanen en helpt hij de 
Grieken” 

2p 14 a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 41-42 (μὴ t/m ἀρήγει) dat 
    in de vertaling is weergegeven met ‘de Grieken’. 
 
De grammaticale structuur van het Grieks is in de vertaling niet geheel 
overgenomen. 
b. Leg dit uit met betrekking tot Ἕκτορα. Ga in je antwoord in op zowel 
    het Grieks als de vertaling. 
 
Regel 43-44 ἀλλά t/m Ἀχαιούς  
Deze regels worden door J. van Gelder als volgt vertaald: 
“Ik denk dat het een opwelling van hemzelf is, omdat hij medelijden kreeg 
toen hij de Achaeërs in moeilijkheden zag bij hun schepen.” 

3p 15 a. Citeer het Griekse tekstelement dat in de vertaling is weergegeven met 
    ‘Ik denk’. 
b. Op welk grammaticaal gegeven is de vertaling ‘hij kreeg medelijden’  
    gebaseerd? Licht je antwoord toe. 
c. Citeer het Griekse woord dat in de vertaling is weergegeven met ‘in  
    moeilijkheden’. 
 
Regel 52 μεταστρέψειε νόον 

1p 16 Beschrijf in eigen woorden van welke verandering sprake is. Baseer je 
antwoord op de regels 41-46 (μὴ t/m ἡγεμονεύῃς). 
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Regel 52 μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ 
Met deze woorden gaat Zeus uit van een andere situatie dan van de 
situatie die blijkt uit regel 34. 

2p 17 Beschrijf beide situaties. 
 
Regel 57 ἔλθῃ 

1p 18 Noteer de naam van het stilistisch middel dat door de plaatsing van dit 
woord gevormd wordt. 
 
Regel 61 μιν 

1p 19 Citeer uit het voorafgaande (vanaf ὄφρ᾽ regel 56) het Griekse 
tekstelement waarnaar μιν verwijst. 
 
Regel 53-62 Ἀλλ’ t/m ἐνόρσας 
In deze regels zegt Zeus wat hij Iris en Apollo wil laten doen. 

2p 20 Citeer de twee persoonsvormen uit de regels 53-62 (Ἀλλ’ t/m ἐνόρσας) 
waaruit blijkt wat Iris moet doen. 
 
Regel 63 πέσωσι  

1p 21 Wie zijn hiervan het onderwerp? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
In de regels 65-68 (Πάτροκλον t/m Ἀχιλλεύς) wordt de dood van drie met 
name genoemde personen beschreven. 

2p 22 Noteer de namen van deze drie personen en vermeld bij ieder ook de 
naam van de persoon door wie ze gedood worden. 
 
Regel 71 ἕλοιεν, regel 72 παύω, regel 74 τελευτηθῆναι 
De handelingen die door bovenstaande drie werkwoordsvormen worden 
uitgedrukt, staan niet in de chronologische volgorde waarin ze later zullen 
plaatsvinden. 

1p 23 Zet deze drie werkwoordsvormen in chronologische volgorde. Baseer je 
antwoord op de achtergronden van de teksten die je voor dit examen hebt 
gelezen. 
 
Regel 77 τιμῆσαι Ἀχιλλῆα 
De manier waarop Thetis wil dat dit gebeurt, wijkt af van de gebruikelijke 
manier van het verkrijgen van τιμή. 

2p 24 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op de gebruikelijke manier van het 
verkrijgen van τιμή en op de manier waarop Thetis dat hier wil laten 
gebeuren. Verwerk in je antwoord ook het begrip ἀρετή. 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende 
pagina. 
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Tekst 3 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 3. 

38p  Vertaal de regels 432 t/m 448 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Hector gaat naar het huis van Paris om hem aan te sporen mee te 
vechten. 
 
Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ Ἀλεξάνδροιο βεβήκει 313 

καλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ᾽ ἄριστοι 314 

ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες, 315 

οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν 316 

ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος, ἐν πόλει ἄκρῃ. 317 

Ἔνθ᾽ Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διῒ φίλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 318 

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ· πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 319 

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. 320 

Τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα, 321 

ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφόωντα· 322 

Ἀργείη δ᾽ Ἑλένη μετ᾽ ἄρα δμῳῇσι γυναιξὶν 323 

ἧστο, καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε.  324 

Τὸν δ᾽ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι· 325 

“Δαιμόνι᾽, οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῷ. 326 

Λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 327 

μαρνάμενοι· σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀϋτή τε πτόλεμός τε 328 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε· σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, 329 

ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 330 

Ἀλλ᾽ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται.” 331 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής· 332 

“ Ἕκτορ, ἐπεί με κατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 333 

τοὔνεκά τοι ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μευ ἄκουσον· 334 

οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι 335 

ἥμην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσθαι. 336 

Νῦν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 337 

ὅρμησ᾽ ἐς πόλεμον· δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ 338 

λώϊον ἔσσεσθαι· νίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. 339 

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω· 340 
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ἢ ἴθ᾽, ἐγὼ δὲ μέτειμι· κιχήσεσθαι δέ σ᾽ ὀΐω.” 341 

Ὣς φάτο, τὸν δ᾽ οὔ τι προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 342 

τὸν δ᾽ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισι· 343 

“Δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης, 344 

ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ 345 

οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο θύελλα 346 

εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 347 

ἔνθα με κῦμ᾽ ἀπόερσε πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 348 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε θεοὶ κακὰ τεκμήραντο, 349 

ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὤφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄκοιτις, 350 

ὃς ᾔδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 351 

Τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 352 

ἔσσονται· τῶ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω. 353 

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 354 

δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 355 

εἵνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, 356 

οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 357 

ἀνθρώποισι πελώμεθ᾽ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισι.” 358 

 

 Homerus, Ilias 6.313-358 
 
Aantekeningen 
regel 319  ἑνδεκάπηχυς  elf el lang 
regel 320  ὁ πόρκης  band 
regel 322  ἀγκύλος  gekromd 
    ἁφάω  betasten 
regel 329  ἀμφιδέδηε + accusativus  is ontbrand om  
regel 331  ἄνα  sta op! 

θέρηται  coniunctivus praesens van θέρομαι + genitivus 
verbrand worden door 

regel 339  ἐπαμείβομαι  beurtelings bezoeken 
regel 344  ὁ δαήρ  zwager 
    ἐμεῖο = ἐμοῦ 
    κακομήχανος  onheil stichtend 
    ὀκρυόεις  huiveringwekkend 
regel 347  πολύφλοισβος  luid bruisend 
regel 348  ἀπόερσε  (hij) rukte weg 
regel 355  ὁ δαήρ  zwager 
regel 358  ἀοίδιμος  stof opleverend voor een lied 
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Tekst 2 

 
Zeus heeft Hera ervan beschuldigd dat zij Poseidon ertoe heeft aangezet 
de Grieken te helpen. 
 
Ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 34 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 35 

“ Ἴστω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε 36 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 37 

ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι, 38 

σή θ᾽ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν 39 

κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι· 40 

μὴ δι᾽ ἐμὴν ἰότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 41 

πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα, τοῖσι δ᾽ ἀρήγει, 42 

ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 43 

τειρομένους δ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς. 44 

Αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην 45 

τῇ ἴμεν ᾗ κεν δὴ σύ, κελαινεφές, ἡγεμονεύῃς.” 46 

Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 47 

καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 48 

“Εἰ μὲν δὴ σύ γ᾽ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Ἥρη,  49 

ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ᾽ ἀθανάτοισι καθίζοις, 50 

τῶ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ, 51 

αἶψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 52 

Ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, 53 

ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον 54 

Ἶρίν τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ Ἀπόλλωνα κλυτότοξον, 55 

ὄφρ᾽ ἡ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 56 

ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι 57 

παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ᾽ ἱκέσθαι, 58 

Ἕκτορα δ᾽ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος Ἀπόλλων, 59 

αὖτις δ᾽ ἐμπνεύσῃσι μένος, λελάθῃ δ᾽ ὀδυνάων 60 

αἳ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ Ἀχαιοὺς 61 
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αὖτις ἀποστρέψῃσιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας, 62 

φεύγοντες δ᾽ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι 63 

Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος· ὁ δ᾽ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 64 

Πάτροκλον· τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος Ἕκτωρ 65 

Ἰλίου προπάροιθε, πολέας ὀλέσαντ᾽ αἰζηοὺς  66 

τοὺς ἄλλους, μετὰ δ᾽ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. 67 

Τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ Ἕκτορα δῖος Ἀχιλλεύς. 68 

Ἐκ τοῦ δ᾽ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 69 

αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερές, εἰς ὅ κ᾽ Ἀχαιοὶ 70 

Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν Ἀθηναίης διὰ βουλάς. 71 

Τὸ πρὶν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ παύω χόλον οὔτε τιν᾽ ἄλλον 72 

ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθάδ᾽ ἐάσω, 73 

πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆναι ἐέλδωρ, 74 

ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ᾽ ἐπένευσα κάρητι, 75 

ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων, 76 

λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον.” 77 

 

 Homerus, Ilias 15.34-77 
 
Aantekeningen 
regel 34 φάτο  onderwerp: Zeus 
regel 36 Ἴστω  (Hij/Zij) moet getuige zijn 
regel 39 νωΐτερος  ons beiden toebehorend 
regel 40 μάψ lichtvaardig  
regel 42 πημαίνω  leed berokkenen 
regel 55 κλυτότοξος  met beroemde boog 
regel 60 λελάθῃ  (hij) doet vergeten (coniunctivus aoristus) 
regel 62 ἡ φύζα  paniek 

ἐνόρνυμι  opwekken 
regel 64 ἀνστήσει = ἀναστήσει 
regel 69 ἡ παλίωξις  tegenaanval 
regel 75 ἐπινεύω  toeknikken 
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Tekst 3 

 
De Griek Diomedes valt de Trojaan Aeneas aan, die al gewond is. Aeneas 
wordt door Apollo beschermd. 
 
Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 432 

γιγνώσκων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων· 433 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 434 

Αἰνείαν κτεῖναι καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 435 

Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων, 436 

τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ Ἀπόλλων. 437 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, 438 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων· 439 

“Φράζεο, Τυδεΐδη, καὶ χάζεο, μηδὲ θεοῖσιν 440 

ἶσ᾽ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον 441 

ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων.” 442 

Ὣς φάτο, Τυδεΐδης δ᾽ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω, 443 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος. 444 

Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων 445 

Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο. 446 

Ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα 447 

ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε. 448 

 

Homerus, Ilias 5.432-448 

 
Aantekeningen 
regel 433 ὅ  dat (voegwoord) 
 οἱ  Hiermee wordt Aeneas bedoeld 
regel 434 ὅ γ᾽  verwijst naar Diomedes 
 ἅζομαι + accusativus  ontzag hebben voor 

 ἵεμαι  verlangen  
regel 435 ἀπὸ…δῦσαι  tmesis 
regel 437 στυφελίζω + accusativus  een klap geven op 
regel 439 δ᾽  onvertaald laten 
regel 440 φράζομαι  op zijn hoede zijn 

Τυδεΐδη  vocativus van Τυδεΐδης  zoon van Tydeus 
(= Diomedes) 

regel 441 ἶσα φρονέω + dativus  zich gelijkwaardig achten aan 
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regel 441 ὁμοῖον  Vul aan: ἐστιν 
regel 442 χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων  
 Lees: χαμαί τ᾽ ἐρχομένων ἀνθρώπων 
regel 443 Τυδεΐδης  zoon van Tydeus (= Diomedes) 
regel 445 ἀπάτερθεν + genitivus  ver van 
regel 447 τὸν  Hiermee wordt Aeneas bedoeld  
regel 448 κυδαίνω  een mooi uiterlijk geven 
 
 

einde  
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VW-1011-a-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Grieks 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 816 θεοῦ  

1p 1 Noteer de naam van degene die met θεοῦ bedoeld wordt. 
 
Regel 816 δουρὶ δαμασθεὶς 

1p 2 Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m ἔλασσε regel 821) dat 
hiermee inhoudelijk overeenkomt. 
 
Regel 819 ἀναχαζόμενον en βεβλημένον 
Van deze twee woorden vormt het ene de verklaring voor het andere. 

1p 3 Leg dit uit. Betrek beide woorden in je antwoord. 
 
Regel 836 ἐνθάδε  

1p 4 Citeer uit de regels 830-836 (Πάτροκλ᾽ t/m ἀναγκαῖον) het Griekse 
tekstelement waarmee ἐνθάδε een tegenstelling vormt. 
 
Regel 839 Πατρόκλεες 
Πατρόκλεες is een vocativusvorm waarmee Patroclus aangesproken 
wordt. In de regels 830 en 843 staat ook een vocativusvorm waarmee 
Patroclus aangesproken wordt. 

3p 5 Door wie wordt Patroclus achtereenvolgens in de regels 830, 839 en 843 
met een vocativusvorm aangesproken? Beantwoord de vraag in het 
Nederlands en houd in je antwoord de volgorde van de regels aan. 
 
Regel 839-841 Μή t/m δαΐξαι 
In regel 87 van boek 16 heeft Achilles tegen Patroclus gezegd: 
“Jaag hen weg van de schepen, maar keer dan terug!”  

1p 6 Leg uit in welk opzicht de woorden in de regels 839-841 (Μή t/m δαΐξαι) 
inhoudelijk verschillen van de woorden van Achilles in regel 87. 
 
Regel 842 ἄφρονι 

1p 7 Citeer uit het voorafgaande (vanaf Πάτροκλ᾽ regel 830) het Griekse woord 
dat hiermee inhoudelijk overeenkomt. 
 
Regel 837-842 Ἆ t/m πεῖθε 
De spreker van deze woorden realiseert zich dat hij niet weet wat er 
precies tegen Patroclus is gezegd. 

1p 8 Citeer uit de regels 837-842 (Ἆ t/m πεῖθε) het Griekse woord waaruit dat 
blijkt. 
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Regel 850 τρίτος 
Patroclus zou Hector ook de vijfde in rij kunnen noemen in plaats van de 
derde. 

3p 9 Welke andere vier waren betrokken bij de overwinning op Patroclus? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord op het 
voorafgaande (vanaf Ἤδη regel 844). 
 
Regel 847 Τοιοῦτοι  

1p 10 Met wie vormt Τοιοῦτοι in Patroclus’ betoog (regel 844-854 Ἤδη t/m 
Αἰακίδαο) een tegenstelling? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 844-854 Ἤδη t/m Αἰακίδαο 
Patroclus bespreekt in deze regels twee onderwerpen.  

1p 11 Welke regel vormt de overgang van het ene naar het andere onderwerp? 
Noteer bij wijze van antwoord het nummer van de desbetreffende regel. 
 
Regel 855-857 Ὣς t/m ἥβην 
Verschillende Griekse filosofen na Homerus beschouwden het lichaam als 
een gevangenis van de ziel, die bij de dood eindelijk uit die gevangenis 
bevrijd werd. 
In de regels 855-857 (Ὣς t/m ἥβην) is sprake van zowel een 
overeenkomst als een verschil met deze voorstelling van zaken. 

2p 12 a. Beschrijf in eigen woorden de overeenkomst. 
b. Beschrijf in eigen woorden het verschil. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 187 zal hij minzaam ontvangen en sparen 

1p 13 Citeer uit de regels 206-210 (Εἰ t/m αὐτή) het Griekse tekstelement dat 
hiermee een tegenstelling vormt. 
 
Regel 195 ἰόντ᾿ 

1p 14 Met welk van onderstaande woorden wordt de handelende persoon van 
deze actie aangegeven? 
A Διόθεν (regel 194) 
B μοι (regel 194) 
C ἄγγελος (regel 194) 
D υἱὸν (regel 195) 
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Regel 198-199 Αἰνῶς t/m Ἀχαιῶν 
Deze regels worden door H. J. de Roy van Zuydewijn als volgt vertaald: 
  “Ik van míjn kant 
voel een ontoombare drang in mijn hart en een vurig verlangen 
om naar de schepen te gaan, naar het brede kamp van de Grieken”. 

2p 15 a. Citeer het Griekse tekstelement dat vertaald is met ‘Ik van míjn kant’. 
 
De grammaticale structuur van het Grieks is in de vertaling niet geheel 
overgenomen.  
b. Leg dit uit met betrekking tot Αἰνῶς. Ga in je antwoord in op zowel het  
    Grieks als de vertaling. 
 
Regel 200 Ὣς t/m μύθῳ 
Deze regel wordt door H.J. de Roy van Zuydewijn als volgt vertaald: 
“Jammerend gaf hem zijn vrouw op deze woorden ten antwoord”. 
In deze vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

2p 16 a. Leg dit uit met betrekking tot κώκυσεν. Ga in je antwoord in op zowel  
    het Grieks als de vertaling. 
b. Citeer het Griekse tekstelement dat de weergave is van ‘op deze  
    woorden’.  
 

2p 17 a. Schrijf regel 203 over en scandeer deze regel. 
 
Vergelijk deze regel met regel 519 uit het vervolg van boek 24, waarin 
Achilles, als Priamus bij hem is aangekomen, aan hem vraagt: 
Πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαίων ἐλθέμεν οἶος. 
b. Leg uit dat ἔτλης in regel 519 op deze plaats in het vers metrisch 
    uitwisselbaar is met ἐθέλεις in regel 203. 
 
Regel 209 τῷ 

1p 18 Wie of wat bedoelt Hecabe met τῷ? Beantwoord de vraag in het 
Nederlands. 
 
Regel 213 τότ᾽  
Met τότ᾽ wordt hier bedoeld: in dat geval. 

1p 19 Beschrijf in eigen woorden wat ‘in dat geval’ inhoudt. 
 
Regel 214 κακιζόμενόν  

1p 20 Citeer het Griekse woord uit de regels 213-216 (τότ᾽ t/m ἀλεωρῆς) dat 
contrasteert met κακιζόμενόν. 
 
Regel 219 οὐδέ με πείσεις 
Deze woorden lijken op gespannen voet te staan met een opmerking die 
Priamus in de regels 194-199 (Δαιμονίη t/m Ἀχαιῶν) heeft gemaakt. 

2p 21 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op beide passages. 
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Regel 220 ἐπιχθονίων  
1p 22 Citeer uit de regels 220-224 (Εἰ t/m ἔσσεται) het Griekse woord waarmee 

ἐπιχθονίων een tegenstelling vormt. 
 
Regel 220 ἐκέλευεν 

1p 23 Beschrijf in eigen woorden de inhoud van dit bevel. 
 
Regel 224-225 Εἰ t/m χαλκοχιτώνων 

1p 24 Leg uit dat dit argument onverwacht is, gezien de boodschap van Iris in 
de regels 181-187 (U t/m sparen). 
 
Regel 227 γόου ἐξ ἔρον εἵην 

1p 25 Wat is hiervoor blijkbaar nodig? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
Baseer je antwoord op het voorafgaande (vanaf Εἰ regel 224). 
 
 

Tekst 3 

 
Stel dat het tekstelement ‘Ik’ (regel 1) correspondeert met Menelaus en 
dat de tekstelementen ‘een vrouw’ (regel 1) en ‘drank en heroïne’ 
(regel 3) corresponderen met twee andere personen uit de Ilias. 

2p 26 a. Noteer de naam van het personage uit de Ilias dat in dat geval  
    correspondeert met ‘een vrouw’ (regel 1). 
b. Noteer de naam van het personage uit de Ilias dat in dat geval  
    correspondeert met ‘drank en heroïne’ (regel 3). 
 

1p 27 Beschrijf in eigen woorden wat bedoeld wordt met ‘die best een tweede 
Troje zou verdienen’ (regel 1-2). 
 
 

Tekst 4 

 
Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst 4. 

37p  Vertaal de regels 188 t/m 205 in het Nederlands. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 

Patroclus gewond 
 
Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς 816 

ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 817 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Πατροκλῆα μεγάθυμον 818 

ἂψ ἀναχαζόμενον, βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ, 819 

ἀγχίμολόν ῥά οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὖτα δὲ δουρὶ 820 

νείατον ἐς κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε· 821 

δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ᾽ ἤκαχε λαὸν Ἀχαιῶν· 822 

ὡς δ᾽ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ, 823 

ὥ τ᾽ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον 824 

πίδακος ἀμφ᾽ ὀλίγης· ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω· 825 

πολλὰ δέ τ᾽ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν· 826 

ὣς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 827 

Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα, 828 

καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 829 

“Πάτροκλ᾽, ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν, 830 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 831 

ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 832 

νήπιε· τάων δὲ πρόσθ᾽ Ἕκτορος ὠκέες ἵπποι 833 

ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν· ἔγχεϊ δ᾽ αὐτὸς 834 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω 835 

ἦμαρ ἀναγκαῖον· σὲ δέ τ᾽ ἐνθάδε γῦπες ἔδονται. 836 

Ἆ δείλ᾽, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν Ἀχιλλεύς, 837 

ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ᾽ ἰόντι· 838 

‘Μή μοι πρὶν ἰέναι, Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε, 839 

νῆας ἔπι γλαφυράς, πρὶν Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 840 

αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.’ 841 

Ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.” 842 

Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ· 843 

“ Ἤδη νῦν, Ἕκτορ, μεγάλ᾽ εὔχεο· σοὶ γὰρ ἔδωκε 844 
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νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ Ἀπόλλων, οἵ με δάμασσαν 845 

ῥηιδίως· αὐτοὶ γὰρ ἀπ᾽ ὤμων τεύχε᾽ ἕλοντο. 846 

Τοιοῦτοι δ᾽ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 847 

πάντες κ᾽ αὐτόθ᾽ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 848 

Ἀλλά με μοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός, 849 

ἀνδρῶν δ᾽ Εὔφορβος· σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις. 850 

Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν· 851 

οὔ θην οὐδ᾽ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 852 

ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή, 853 

χερσὶ δαμέντ᾽ Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο.” 854 

Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε· 855 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδόσδε βεβήκει, 856 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 857 

 

 Homerus, Ilias 16.816-857 
 
Aantekeningen 
regel 821  ὁ κενεών, -ῶνος  (het weke van het) onderlijf 
    διαπρό  er dwars doorheen 
regel 825  ἡ πῖδαξ, -ακος  bron 
regel 826  ἀσθμαίνω  hijgen 
regel 830  κεραΐζω  verwoesten 
regel 836  ὁ γύψ, γυπός  gier 
regel 839  ἱπποκέλευθος  de weg in een wagen afleggend 
regel 843  ὀλιγοδρανέω  zwak zijn 
regel 852  βέῃ  jij zult leven 
regel 856  τὸ ῥέθος  lid 
regel 857  ἡ ἀνδροτής, -ῆτος  mannelijke kracht 
 
 

Tekst 2 

 
Iris, bode van Zeus, is naar Priamus gekomen om hem te vertellen dat hij 
naar Achilles moet gaan om het lichaam van Hector los te kopen. Zij 
spreekt als volgt tegen hem: 
 
“U hoeft geen angst voor de dood of vrees voor iets anders te hebben. 181 

Hermes, de doder van Argos, geven wij mee als geleide, 182 

die u tot vlak bij Achilles zal brengen. Wanneer hij u eenmaal 183 

in het verblijf van de zoon van Peleus gebracht heeft, zal deze 184 
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zelf u niet doden en ook alle anderen daarvan weerhouden. 185 

Want hij is niet onberaden of zonder verstand of misdadig, 186 

maar wie als smekeling komt, zal hij minzaam ontvangen en sparen.” 187 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 188 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐΰτροχον ἡμιονείην 189 

ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 190 

Αὐτὸς δ᾽ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα 191 

κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει· 192 

ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε· 193 

“Δαιμονίη, Διόθεν μοι Ὀλύμπιος ἄγγελος ἦλθε 194 

λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, 195 

δῶρα δ᾽ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ. 196 

Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι; 197 

Αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε 198 

κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.” 199 

Ὣς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ· 200 

“ Ὤ μοι, πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ᾗς τὸ πάρος περ 201 

ἔκλε᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις; 202 

Πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ἐλθέμεν οἶος, 203 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 204 

υἱέας ἐξενάριξε· σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 205 

Εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν, 206 

ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε, οὔ σ᾽ ἐλεήσει, 207 

οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται. Νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν 208 

ἥμενοι ἐν μεγάρῳ· τῷ δ᾽ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ 209 

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή, 210 

ἀργίποδας κύνας ἆσαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων, 211 

ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 212 

ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ᾽ ἂν τιτὰ ἔργα γένοιτο 213 

παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζόμενόν γε κατέκτα, 214 

ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων 215 

ἑσταότ᾽, οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς.” 216 
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Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής· 217 

“Μή μ᾽ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μηδέ μοι αὐτὴ 218 

ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ· οὐδέ με πείσεις. 219 

Εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν, 220 

ἢ οἳ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες, 221 

ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον· 222 

νῦν δ᾽ αὐτὸς γὰρ ἄκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην, 223 

εἶμι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. Εἰ δέ μοι αἶσα 224 

τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 225 

βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς 226 

ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην.” 227 

 

 Homerus, Ilias 24.181-227 
 
Aantekeningen 
regel 189  ἐΰτροχος  met goede wielen 
    ἡμιόνειος  met muildieren 
regel 190  ἡ πείρινς, -ινθος  bagagemand 
regel 191  κηώεις, -εντος  geurig 
regel 192  κέδρινος  van cederhout 
    τὸ γλῆνος  kostbaarheid 
regel 202  κλέομαι  beroemd zijn 
regel 207  ὠμηστής  bloeddorstig 
regel 210  ἐπινέω  toespinnen 
regel 211  ἀργίπους, -ποδος  met snel bewegende poten 
regel 213  προσφύομαι  zich vastbijten in 
    τιτὰ ἔργα  daden van vergelding 
regel 214  κακίζομαι  zich laf gedragen 
regel 215  βαθύκολπος  met diep over de gordel in plooien hangend 

kleed 
regel 216  ἡ ἀλεωρή  het ontwijken  
regel 218  κατερυκάνω = κατερύκω 
regel 221  θυoσκόος  offerschouwend 
regel 223  ἐσέδρακον  aoristus van  ἐσδέρκομαι  kijken naar 
    ἄντην  in het gezicht 
regel 227  ἀγκάς  in de armen 
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Tekst 3 

 
Onderstaande regels vormen de eerste strofe van een gedicht met als titel 
‘No second Troy’ van J.P. Rawie: 
 
Ik heb een vrouw bemind, die best 1 

een tweede Troje zou verdienen, 2 

en die door drank en heroïne 3 

onder mijn ogen werd verpest.4 

 
 

Tekst 4 

 
Menelaus is in het gevecht gewond geraakt door een pijl. Agamemnon is 
bang dat Menelaus zal sterven, maar Menelaus heeft gezegd dat de 
verwonding meevalt. 
In de onderstaande tekst reageert Agamemnon hierop. 
 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· 188 

“Αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε· 189 

ἕλκος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ᾽ ἐπιθήσει 190 

φάρμαχ᾽, ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.” 191 

Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα· 192 

“Ταλθύβι᾽, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 193 

φῶτ᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 194 

ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν, 195 

ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐῢ εἰδὼς 196 

Τρώων ἢ Λυκίων· τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.” 197 

Ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 198 

βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 199 

παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. Τὸν δὲ νόησεν 200 

ἑσταότ᾽· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 201 

λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. 202 

Ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 203 

“ Ὄρσ᾽, Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων, 204 

ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν.” 205 

 

 Homerus, Ilias 4.188-205 
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Aantekeningen 
regel 189  Αἲ γὰρ  Ach 
    φίλος  vocativus 
regel 191  φάρμαχ᾽ = φάρμακα  
    παύσῃσι = παύσῃ  3e persoon enkelvoud; vul aan: σε 
regel 192  Ἦ  Zo sprak hij 
regel 193  Μαχάων, -ονος  Machaon (een arts van de Grieken en 

tevens legeraanvoerder)  
regel 194  φῶτ᾽  Onvertaald laten 
regel 195  ἀρήϊος  dapper 
    Ἀτρέος = Ἀτρῆος  
regel 196  τις  Verbind met Τρώων ἢ Λυκίων (regel 197) 
    τόξων  object bij ἐῢ εἰδὼς 
regel 197  τῷ  voor hem 
    κλέος  Vul aan: ἐστί 
regel 199  βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ  hij begaf zich onder 
regel 201  ἑσταότ᾽ = ἑστῶτα 
regel 202  ἡ Τρίκη  Trike (een stad in Thessalië) 
regel 204  Ὄρσ᾽ = Ὄρσο  

Ἀσκληπιάδη  vocativus van Ἀσκληπιάδης  zoon van 
Asclepius 

    καλέει  Vul aan: σε 
regel 205  ἀρήϊος  dapper 

einde  
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 VW-1011-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 23 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 1 ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι 

1p 1 Beschrijf in eigen woorden in welke functie deze personen hier aanwezig 
zijn. 
 
Regel 2-3 καὶ t/m ἀκούοντες 
Deze woorden worden door H. Warren en M. Molegraaf als volgt vertaald: 
“Volgens mij kunnen jullie er zelfs baat bij hebben te luisteren.” 
In deze vertaling is de uitspraak van Socrates minder stellig dan in het 
Grieks. 

2p 2 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op zowel de Griekse tekst als de vertaling. 
 
Regel 6-8 ἐμὲ t/m βλάπτεσθαι 
In deze regels trekt Socrates een conclusie door een volgens hem 
algemeen geldende stelling op zijn eigen situatie toe te passen. 

3p 3 a. Beschrijf in eigen woorden om welke algemeen geldende stelling het 
    volgens Socrates gaat.  
b. Beschrijf in eigen woorden de conclusie die Socrates trekt. 
 
Socrates trekt de conclusie via een verzwegen tussenstap. 
c. Beschrijf in eigen woorden deze verzwegen tussenstap. 
 
Regel 13 δόσιν 

1p 4 Beschrijf in eigen woorden wie of wat hiermee wordt bedoeld. 
 
Regel 13 ἐμοῦ καταψηφισάμενοι 

1p 5 Beschrijf in eigen woorden wat volgens Socrates hiervan het gevolg zou 
zijn voor de Atheners. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m ὑμῶν 
regel 24). 
 
Regel 16 νωθεστέρῳ 

2p 6 Citeer de twee Griekse woorden uit de regels 20-24 (Τοιοῦτος t/m ὑμῶν) 
die hiermee inhoudelijk vergelijkbaar zijn. 
 
Regel 27 τὸ ὑμέτερον 

2p 7 Citeer de twee Griekse tekstelementen uit het voorafgaande (vanaf Ὅτι 
regel 24) die een tegenstelling vormen met τὸ ὑμέτερον. 
 
Regel 29 ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς 

3p 8 Leg uit waarom ἀρετή voor Socrates zo’n belangrijk begrip is. Gebruik in 
je antwoord ook de begrippen εὐδαιμονία en ‘socratisch determinisme’ en 
ga in op de inhoud van deze begrippen. Baseer je antwoord op de 
achtergronden van de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
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Regel 31-34 νῦν t/m ᾔτησα  
2p 9 Beschrijf in eigen woorden twee zaken die onder τἆλλα πάντα (regel 31) 

vallen. Baseer je antwoord op de achtergronden van de teksten die je 
voor dit examen gelezen hebt. 
 
Regel 36-37 ὅτι t/m πολυπραγμονῶ 

1p 10 Beschrijf in eigen woorden de reden die Socrates in het voorafgaande 
(regel 20 t/m 29 Τοιοῦτος t/m ἀρετῆς) hiervoor heeft genoemd.  
 
Regel 40-42 ᾿Εμοὶ t/m οὔποτε 
De tegenstelling in deze zin is in de vorm van een chiasme uitgedrukt.  

1p 11 Citeer dit chiasme. Neem het volgende schema over en vul op de plaats 
van de puntjes de vier desbetreffende Griekse woorden in: 
… (a) … (b) … (b) … (a). 
 
Regel 40-42 ᾿Εμοὶ t/m οὔποτε 
Op een internetsite over filosofie is te lezen dat Socrates’ goddelijke stem 
hem inspirerende gedachten, intelligente observaties en een grote 
creativiteit bezorgde.  

1p 12 Leg uit dat deze uitspraak niet overeenkomt met wat Socrates zelf over 
het daimonion zegt in de regels 40-42 (Ἐμοὶ t/m οὔποτε). 
 
Regel 42-46 Τοῦτ’ t/m ἐμαυτόν 
In een commentaar bij deze passage staat dat de stem waarover Socrates 
het heeft, niet een soort stem van het geweten is. Immers, de stem 
waarschuwt Socrates niet voor een moreel verwerpelijke handeling, maar 
voor de ongewenste gevolgen van een bepaalde handeling. 

2p 13 a. Beschrijf in eigen woorden om welke handeling het gaat. Baseer je 
    antwoord op de regels 42-46 (Τοῦτ’ t/m ἐμαυτόν). 
b. Beschrijf in eigen woorden een van de ongewenste gevolgen. Baseer je  
    antwoord op de regels 42-46 (Τοῦτ’ t/m ἐμαυτόν). 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 1 Ὦ Σώκρατες t/m συγγενέσθαι σοι 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 
“Sokrates, al voordat ik u ontmoette, hoorde ik vaak van u vertellen”. 

1p 14 Citeer het Griekse tekstelement waarop de vertaling ‘vaak’ gebaseerd is 
en licht je antwoord toe. 
 
Regel 9 νῦν  

1p 15 Citeer uit het voorafgaande (vanaf καὶ γὰρ regel 5) het Griekse woord dat 
een tegenstelling vormt met νῦν. 
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Regel 9-10 νῦν t/m εἰπεῖν 
1p 16 Citeer het Griekse zelfstandig naamwoord uit het voorafgaande (vanaf 

regel 1) dat verwijst naar dit gevoel. 
 
Regel 13 ὀλίγου ἐξηπάτησάς με 

1p 17 Beschrijf in eigen woorden welke bedoeling Meno volgens Socrates met 
deze misleiding heeft. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m σε 
regel 19). 
 
Regel 20-22 Οὐ t/m ἀπορεῖν  
ἀπορεῖν was één van de fasen in de dialectische methode van Socrates. 

3p 18 Beschrijf deze methode. Gebruik in je antwoord de begrippen ἀπορία, 
εἰρωνεία en ἔλεγχος en ga in op de inhoud van deze begrippen. 
 
Regel 23 ἅψασθαι 

2p 19 a. Citeer uit de regels 1-4 (Ὦ t/m γεγονέναι) het Griekse woord dat 
    inhoudelijk vergelijkbaar is met ἅψασθαι. 
b. Leg uit door welke ontwikkeling in het gesprek Socrates niet meer de  
    term uit de regels 1-4, maar de term ἅψασθαι gebruikt. Baseer je  
    antwoord op de regels 4-8 (Καὶ t/m σοι). 
 
Regel 26 Ποῖον t/m ζητήσεις; 
Deze woorden worden door O. Damsté als volgt vertaald: 
“Wat voor iets onbekends zult ge als uitgangspunt nemen bij uw 
onderzoek?” 
De vertaler heeft de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

3p 20 a. Leg dit uit met betrekking tot ζητήσεις. Ga in je antwoord in op zowel 
    het Grieks als de vertaling. 
b. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘Wat voor iets onbekends’ de  
    vertaling is. 
 

1p 21 Hoe kun je Meno’s reactie in de regels 25-27 op de uitnodiging van 
Socrates in regel 24 het beste parafraseren? 
A Dit onderzoek is gemakkelijk. 
B Dit onderzoek is moeilijk. 
C Dit onderzoek is mogelijk. 
D Dit onderzoek is onmogelijk. 
 
De volgende redenering staat op naam van de Griekse filosoof 
Euboulides: 
“Als je iets niet verliest, heb je het. Omdat een mens zijn hoorns niet 
verloren heeft, heeft hij ze.” 

1p 22 Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 28-31 waarmee Socrates 
een dergelijke redenering karakteriseert. 
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Regel 43 τοτὲ μὲν τελευτᾶν en regel 44 ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέποτε 
Op het eerste gezicht lijken deze twee mededelingen tegenstrijdig te zijn. 

2p 23 Leg uit dat ze toch niet tegenstrijdig zijn. Ga in je antwoord op beide 
tekstelementen in. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 12 in het Nederlands. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Socrates spreekt tijdens zijn proces. 
 
Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, 1 

μὴ θορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγω ἀλλ᾽ ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, 2 

ὀνήσεσθε ἀκούοντες. Μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ᾽ οἷς 3 

ἴσως βοήσεσθε· ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. Εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν με 4 

ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς 5 

αὐτούς· ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος· οὐδὲ 6 

γὰρ ἂν δύναιτο· οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος 7 

βλάπτεσθαι. Ἀποκτείνειε μεντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ 8 

ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που μεγάλα κακά, ἐγὼ δ᾽ οὐκ 9 

οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νῦνὶ ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως 10 

ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. Νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ 11 

ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι 12 

ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. Ἐὰν γάρ 13 

με ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς, εἰ καὶ 14 

γελοιότερον εἰπεῖν, προσκείμενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ 15 

μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους δὲ νωθεστέρῳ καὶ δεομένῳ 16 

ἐγείρεσθαι ὑπὸ μύωπός τινος· οἷον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει 17 

προστεθηκέναι - τοιοῦτόν τινα ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὀνειδίζων 18 

ἕνα ἕκαστον οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. 19 

Τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ 20 

πείθησθε, φείσεσθέ μου· ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχθόμενοι, ὥσπερ οἱ 21 

νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν με, πειθόμενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν 22 

ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ μή τινα 23 

ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν. Ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὢν 24 

τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε ἂν κατανοήσαιτε· 25 

οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ 26 

ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον 27 

πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν 28 

πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. Καὶ εἰ μέν τι ἀπὸ τούτων 29 
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ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβάνων ταῦτα παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα 30 

λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ ὅτι οἱ κατήγοροι, τἆλλα πάντα 31 

ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες, τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο 32 

ἀπαναισχυντῆσαι παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην 33 

μισθὸν ἢ ᾔτησα. Ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα ὡς ἀληθῆ 34 

λέγω, τὴν πενίαν. 35 

Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα συμβουλεύω 36 

περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος 37 

τὸ ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ πόλει. Τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ 38 

πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον 39 

γίγνεται, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. Ἐμοὶ δὲ 40 

τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ 41 

ἀποτρέπει με τούτου ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε. Τοῦτ᾽ 42 

ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ μοι δοκεῖ 43 

ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα 44 

πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς 45 

ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν ἐμαυτόν. 46 

 
 Plato, Apologie 30c3-31e1 

 
Aantekeningen 
regel 3 ἄττα = τινα 
regel 7   οὐ θεμιτόν ἐστι  het is uitgesloten 
regel 8   ἀτιμόω  het burgerrecht ontnemen 
regel 16  νωθής  traag 
regel 17  ὁ μύωψ, -ωπος  horzel 
regel 19  προσκαθίζω  erbij gaan zitten 
regel 22  νυστάζω  dommelen 
regel 24  ἐπιπέμπω  afzenden op 
regel 32  ἀναισχύντως  schaamteloos 
regel 33  ἀπαναισχυντέω  de kroon op zijn onbeschaamdheid zetten 
regel 37  πολυπραγμονέω  zich in andermans zaken mengen 
regel 40  ἐπικωμῳδέω  belachelijk maken 
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Tekst 2 

 
Meno en Socrates in gesprek 
 
Μένων 

Ὦ Σώκρατες, ἤκουον μὲν ἔγωγε πρὶν καὶ συγγενέσθαι σοι ὅτι σὺ οὐδὲν ἄλλο ἢ 1 

αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν· καὶ νῦν, ὥς γέ μοι δοκεῖς, 2 

γοητεύεις με καὶ φαρμάττεις καὶ ἀτεχνῶς κατεπᾴδεις, ὥστε μεστὸν ἀπορίας 3 

γεγονέναι. Καὶ δοκεῖς μοι παντελῶς, εἰ δεῖ τι καὶ σκῶψαι, ὁμοιότατος εἶναι τό 4 

τε εἶδος καὶ τἆλλα ταύτῃ τῇ πλατείᾳ νάρκῃ τῇ θαλαττίᾳ· καὶ γὰρ αὕτη τὸν ἀεὶ 5 

πλησιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρκᾶν ποιεῖ, καὶ σὺ δοκεῖς μοι νῦν ἐμὲ τοιοῦτόν 6 

τι πεποιηκέναι· ἀληθῶς γὰρ ἔγωγε καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ στόμα ναρκῶ, καὶ οὐκ 7 

ἔχω ὅτι ἀποκρίνωμαί σοι. Καίτοι μυριάκις γε περὶ ἀρετῆς παμπόλλους λόγους 8 

εἴρηκα καὶ πρὸς πολλούς, καὶ πάνυ εὖ, ὥς γε ἐμαυτῷ ἐδόκουν· νῦν δὲ οὐδ᾽ ὅτι 9 

ἐστὶν τὸ παράπαν ἔχω εἰπεῖν. Καί μοι δοκεῖς εὖ βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων 10 

ἐνθένδε οὐδ᾽ ἀποδημῶν· εἰ γὰρ ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποιοῖς, τάχ᾽ ἂν ὡς 11 

γόης ἀπαχθείης. 12 

Σωκράτης 

Πανοῦργος εἶ, ὦ Μένων, καὶ ὀλίγου ἐξηπάτησάς με. 13 

Μένων 

Τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες;  14 

Σωκράτης 

Γιγνώσκω οὗ ἕνεκά με ᾔκασας.  15 

Μένων 

Τίνος δὴ οἴει;  16 

Σωκράτης 

Ἵνα σε ἀντεικάσω. Ἐγὼ δὲ τοῦτο οἶδα περὶ πάντων τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν 17 

εἰκαζόμενοι ─ λυσιτελεῖ γὰρ αὐτοῖς· καλαὶ γὰρ οἶμαι τῶν καλῶν καὶ αἱ εἰκόνες 18 

─ ἀλλ᾽ οὐκ ἀντεικάσομαί σε. Ἐγὼ δέ, εἰ μὲν ἡ νάρκη αὐτὴ ναρκῶσα οὕτω καὶ 19 

τοὺς ἄλλους ποιεῖ ναρκᾶν, ἔοικα αὐτῇ· εἰ δὲ μή, οὔ. Οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς 20 

τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτως καὶ τοὺς 21 

ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. Καὶ νῦν περὶ ἀρετῆς ὃ ἔστιν ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, σὺ μέντοι 22 
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ἴσως πρότερον μὲν ᾔδησθα πρὶν ἐμοῦ ἅψασθαι, νῦν μέντοι ὅμοιος εἶ οὐκ εἰδότι. 23 

Ὅμως δὲ ἐθέλω μετὰ σοῦ σκέψασθαι καὶ συζητῆσαι ὅτι ποτέ ἐστιν.  24 

Μένων 

Καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, ὦ Σώκρατες, τοῦτο ὃ μὴ οἶσθα τὸ παράπαν ὅτι ἐστίν; 25 

Ποῖον γὰρ ὧν οὐκ οἶσθα προθέμενος ζητήσεις; Ἢ εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ἐντύχοις 26 

αὐτῷ, πῶς εἴσῃ ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ σὺ οὐκ ᾔδησθα;  27 

Σωκράτης 

Μανθάνω οἷον βούλει λέγειν, ὦ Μένων. Ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγον 28 

κατάγεις, ὡς οὐκ ἄρα ἔστιν ζητεῖν ἀνθρώπῳ οὔτε ὃ οἶδε οὔτε ὃ μὴ οἶδε; Οὔτε 29 

γὰρ ἂν ὅ γε οἶδεν ζητοῖ ─ οἶδεν γάρ, καὶ οὐδὲν δεῖ τῷ γε τοιούτῳ ζητήσεως ─ 30 

οὔτε ὃ μὴ οἶδεν ─ οὐδὲ γὰρ οἶδεν ὅτι ζητήσει.  31 

Μένων 

Οὐκοῦν καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσθαι ὁ λόγος οὗτος, ὦ Σώκρατες;  32 

Σωκράτης 

Οὐκ ἔμοιγε.  33 

Μένων 

Ἔχεις λέγειν ὅπῃ;  34 

Σωκράτης 

Ἔγωγε· ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν σοφῶν περὶ τὰ θεῖα πράγματα ─  35 

Μένων 

Τίνα λόγον λεγόντων;  36 

Σωκράτης 

Ἀληθῆ, ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν.  37 

Μένων 

Τίνα τοῦτον, καὶ τίνες οἱ λέγοντες;  38 

Σωκράτης 

Οἱ μὲν λέγοντές εἰσι τῶν ἱερέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν ὅσοις μεμέληκε περὶ ὧν 39 

μεταχειρίζονται λόγον οἵοις τ᾽ εἶναι διδόναι· λέγει δὲ καὶ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι 40 

πολλοὶ τῶν ποιητῶν ὅσοι θεῖοί εἰσιν. Ἃ δὲ λέγουσιν, ταυτί ἐστιν· ἀλλὰ σκόπει 41 

εἴ σοι δοκοῦσιν ἀληθῆ λέγειν. Φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 42 

ἀθάνατον, καὶ τοτὲ μὲν τελευτᾶν ─ ὃ δὴ ἀποθνῄσκειν καλοῦσι ─ τοτὲ δὲ πάλιν 43 
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γίγνεσθαι, ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέποτε· δεῖν δὴ διὰ ταῦτα ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι 44 

τὸν βίον. 45 

 
Plato, Meno 79e7-81b7 

 
Aantekeningen 
regel 3  φαρμάττω  betoveren 
   κατεπᾴδω  betoveren 
regel 5  πλατύς  plat 
   ἡ ναρκή  sidderrog 
regel 6 en 7 ναρκάω  verlamd worden 
regel 8  μυριάκις  ontelbare malen 
regel 17 en 19 ἀντεικάζω  op zijn beurt vergelijken 
regel 19 ἡ ναρκή  sidderrog 
regel 19 en 20 ναρκάω  verlamd worden 
regel 24 συζητέω  samen onderzoeken 
regel 39 ἡ ἱέρεια  priesteres 
regel 44 διαβιόω  doorbrengen 
 
 

Tekst 3 

 
Socrates vertelt dat hij op een religieuze feestdag samen met vrienden 
door Polemarchos in Piraeus (de havenstad van Athene) was uitgenodigd 
in diens huis.  
 
Ook Kephalos, de vader van Polemarchos, was er. Καὶ μάλα πρεσβύτης 1 

μοι ἔδοξεν εἶναι· διὰ χρόνου γὰρ καὶ ἑωράκη αὐτόν. Καθῆστο δὲ 2 

ἐστεφανωμένος ἐπί τινος προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου· τεθυκὼς γὰρ 3 

ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. Ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ᾽ αὐτόν· ἔκειντο γὰρ δίφροι 4 

τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. 5 

Εὐθὺς οὖν με ἰδὼν ὁ Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν· “ Ὦ Σώκρατες, οὐδὲ 6 

θαμίζεις ἡμῖν καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ. Χρῆν μέντοι. Εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι 7 

ἐν δυνάμει ἦ τοῦ ῥᾳδίως πορεύεσθαι πρὸς τὸ ἄστυ, οὐδὲν ἂν σὲ ἔδει δεῦρο 8 

ἰέναι, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν· νῦν δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἰέναι. 9 

Ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ 10 

ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ 11 

ἡδοναί”. 12 

 

 Plato, Politeia 328b8-d4 
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Aantekeningen 
regel 2  διὰ χρόνου  al lang niet meer 
  καὶ  Onvertaald laten 
  ἑωράκη  plusquamperfectum van ὁράω 
  Καθῆστο Lees: Ἐκαθῆτο (van κάθημαι) 
regel 3 ἐστεφανωμένος  Bij het offeren droeg men een krans 
  τὸ προσκεφάλαιον  zitkussen 
regel 6 οὐδὲ  Lees: οὐ 
regel 7 θαμίζω + dativus  dikwijls bezoeken 
  τὸν Πειραιᾶ  accusativus van ὁ Πειραιεύς 
regel 8 ἐν δυνάμει εἰμὶ τοῦ + infinitivus  in staat zijn om 
  οὐδὲν  helemaal niet 
regel 9 ᾖμεν  1e persoon meervoud imperfectum van εἶμι gaan 
  πυκνότερον  vaker 
regel 10 Ὡς  want 
regel 10-11 ὅσον … τοσοῦτον  in de mate waarin … in diezelfde mate 
regel 11 ἀπομαραίνομαι  minder worden 
 
 

einde  
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 VW-1011-a-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 3 πίνοντας en πιόντας 
Bij deze twee werkwoordsvormen ontbreekt een lijdend voorwerp. 

2p 1 a. Wat moet je als lijdend voorwerp bij πίνοντας aanvullen? Beantwoord  
    de vraag in het Nederlands. 
b. Wat moet je als lijdend voorwerp bij πιόντας aanvullen? Beantwoord de  
    vraag in het Nederlands. 
 
Regel 5 μηδὲν ἐπείγου 

2p 2 Beschrijf in eigen woorden met welke twee argumenten Crito Socrates 
hiertoe probeert over te halen. Baseer je antwoord op de regels 1-4 (t/m 
ἐπιθυμοῦντες). 
 
Regel 6 ἐκεῖνοί  

1p 3 Welk woord uit het voorafgaande verwijst niet naar de met ἐκεῖνοί 
bedoelde mensen? 
A ἄλλους (regel 2) 
B αὐτοῖς (regel 3) 
C ἐνίους (regel 4) 
D ὧν (regel 4) 
 
Regel 11 ἔνευσε 

1p 4 Beschrijf in eigen woorden met welke bedoeling hij dat doet. Baseer je 
antwoord op de context. 
 
Regel 14 τί χρὴ ποιεῖν; 

2p 5 Citeer uit het vervolg (t/m regel 17) de drie Griekse werkwoordsvormen 
die het antwoord op deze vraag inhouden. 
 
Regel 23 εὔχεσθαί 

1p 6 Beschrijf in eigen woorden wat Socrates van de goden gedaan wil krijgen. 
Baseer je antwoord op het vervolg (t/m ταύτῃ regel 25). 
 
Regel 26 ἐξέπιεν 
Uit een gegeven uit het voorafgaande blijkt dat dit voor het beoogde doel 
noodzakelijk was. 

1p 7 Beschrijf dit gegeven in eigen woorden. Baseer je antwoord op het 
voorafgaande (vanaf Τοσοῦτον regel 22). 
 
Regel 29 ἐμαυτόν 

1p 8 Noteer de naam van degene naar wie dit woord verwijst. 
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Regel 31 ἐξανέστη 
2p 9 a. Beschrijf in eigen woorden met welk doel Crito dit deed. Baseer je  

    antwoord op het voorafgaande (vanaf Ὁ δὲ regel 30). 
 
De verteller had in het voorafgaande (vanaf Καὶ regel 26) iets anders 
gedaan met hetzelfde doel. 
b. Beschrijf in eigen woorden wat de verteller had gedaan. 
 
Regel 32-34 Ἀπολλόδωρος t/m Σωκράτους 
Huilen past volgens Socrates niet bij de situatie van dat moment. 
Apollodorus gedraagt zich het meest ongepast. 

2p 10 Beschrijf in eigen woorden twee gegevens waaruit blijkt dat Apollodorus 
zich het meest ongepast gedraagt. Baseer je antwoord op de regels 32-34 
(Ἀπολλόδωρος t/m Σωκράτους). 
 
Regel 35-36 ’Εγὼ t/m ἀπέπεμψα 
Deze regels worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“Dat is nu juist de voornaamste reden dat ik de vrouwen heb laten 
weggaan.” 
In het Grieks is een stilistisch middel gebruikt dat in de vertaling niet is 
overgenomen.  

1p 11 Noteer de naam van dit stilistisch middel. Laat woordplaatsing buiten 
beschouwing. 
 
Regel 35-38 
Socrates vindt huilen ongepast in deze situatie. 

2p 12 Wat vindt Socrates wel gepast? Citeer bij wijze van antwoord twee 
Griekse zelfstandige naamwoorden uit de regels 35-38. 
 
 

Tekst 2  

 
1p 13 Welk van onderstaande woorden wijkt qua woordsoort af van de andere 

drie?  
A τίνα (regel 4) 
B τίς (regel 4) 
C τίς (regel 7) 
D τίνι (regel 8) 
 
Regel 18 ἡμᾶς περὶ ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας  
Dit is in het voorafgaande al duidelijk geworden.  

1p 14 Leg dit uit. Baseer je antwoord op de regels 14-17 (Εἶεν t/m 
προσαναλίσκοντες). 
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Regel 18-20 Εἰπέ t/m τελεῖν 
Vergelijk deze regels met de regels 14-16 παρὰ t/m σοῦ. 

2p 15 a. Citeer uit de regels 14-16 (παρὰ t/m σοῦ) het Griekse tekstelement dat 
    inhoudelijk vergelijkbaar is met ἐν νῷ ἔχετε (regel 19). 
b. Citeer uit de regels 14-16 (παρὰ t/m σοῦ) het Griekse woord dat  
    inhoudelijk overeenkomt met χρήματα (regel 20). 
 
Regel 24-26 Εἰ t/m Πρωταγόραν; 
Deze woorden worden door X. de Win als volgt vertaald: 
“En als die persoon je ook nog zou vragen: Maar wat wil je worden, als je 
naar Protagoras gaat?” 
De vertaler heeft de grammaticale structuur van de Griekse tekst niet 
overgenomen. 

2p 16 Leg dit uit met betrekking tot γενησόμενος (regel 25). Ga in je antwoord in 
op zowel het Grieks als de vertaling. 
 
Regel 5-28 Ὥσπερ t/m γενησόμενος 
In de regels 5-28 gebruikt Socrates een analogieredenering waarin hij 
twee voorbeelden gebruikt.  
Deze analogieredenering gaat als volgt: 
Zoals je naar …(A) gaat 
met de bedoeling …(B), 
zo ga je naar …(C) 
σοφιστὴς γενησόμενος (regel 28) (D). 

3p 17 a. Kies een van deze twee voorbeelden en vul zelf de elementen A, B en  
    C van de analogieredenering in het Nederlands in. 
 
Hippocrates heeft enige gêne om tot de conclusie σοφιστὴς γενησόμενος 
(regel 28) te komen. 
b. Citeer het Griekse woord uit de regels 24-30 (Εἰ t/m λέγειν) waaruit dat  
    blijkt. 
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Regel 30-34 Ἀλλ᾽ t/m πρέπει 
Vergelijk de inhoud van deze regels met onderstaand citaat van de 
website van de Vereniging van Vrijescholen: 
“Natuurlijk moeten kinderen leren rekenen en schrijven, omgaan met de 
computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis, 
en kennis maken met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. […] 
Daarnaast krijgen ze op de vrijescholen een omvangrijk aanbod aan 
kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs. Vakken als schilderen, muziek, 
toneel, handenarbeid en euritmie (bewegingskunst) zijn niet alleen 
bedoeld om de creativiteit te stimuleren. Ze dragen ook bij aan een brede 
en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.” 

2p 18 a. Citeer uit de regels 30-34 (Ἀλλ᾽ t/m πρέπει) het Griekse tekstelement 
    dat inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘schrijven’. 
b. Citeer uit de regels 30-34 (Ἀλλ᾽ t/m πρέπει) het Griekse woord dat 
    inhoudelijk vergelijkbaar is met ‘een brede en evenwichtige  
    persoonlijkheidsontwikkeling’. 
 
Regel 39 θαυμάζοιμ᾿ ἂν εἰ οἶσθα 
Socrates’ houding ten opzichte van zijn gesprekspartner wijkt hier af van 
zijn gebruikelijke houding ten opzichte van gesprekspartners. 

2p 19 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op zijn gebruikelijke houding ten opzichte 
van zijn gesprekspartners en op de opmerking θαυμάζοιμ᾿ ἂν εἰ οἶσθα. 
 
Regel 42-43 Ἐγὼ t/m ἐπιστήμονα 
Deze woorden worden door De School voor Filosofie als volgt vertaald: 
“Ik denk, antwoordde hij, dat zo iemand – zoals de naam al zegt – 
verstand heeft van filosofie als vak.”  
Het Griekse tekstelement τῶν σοφῶν is onjuist vertaald. 

1p 20 Leg dit uit. Baseer je antwoord op het vervolg van de tekst (t/m οὕτως 
regel 47). 
 
Hippocrates geeft in de regels 41-51 (Λέγε t/m λέγειν) tweemaal een 
antwoord op een vraag van Socrates. 

2p 21 a. Beschrijf in eigen woorden het eerste antwoord van Hippocrates en de  
    reactie van Socrates daarop. Baseer je antwoord op de regels 41-51  
    (Λέγε t/m λέγειν). 
b. Beschrijf in eigen woorden het tweede antwoord van Hippocrates en de  
    reactie van Socrates daarop. Baseer je antwoord op de regels 41-51 
    (Λέγε t/m λέγειν). 
 
Regel 52 ἐπιστήμονα 

1p 22 Gaat dit over de leerling of over de leraar? Licht je antwoord toe op grond 
van een grammaticaal gegeven. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 56 οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν 
Dit gesprek tussen Socrates en Hippocrates eindigt op een manier 
waarop wel meer gesprekken met Socrates eindigen. 

1p 23 Noteer de Griekse term waarmee zo’n einde wordt aangeduid. 
 
Een bekende, aan Protagoras toegeschreven uitspraak luidt: 
“De mens is de maat van alle dingen”. 
Socrates was het niet eens met deze uitspraak. 

2p 24 Leg dit uit. Betrek in je antwoord zowel de uitspraak van Protagoras als 
het oordeel van Socrates. Baseer je antwoord op de achtergronden van 
de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 11 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Crito is samen met anderen op bezoek bij Socrates in de gevangenis. 
 
Καὶ ὁ Κρίτων, Ἀλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς 1 

ὄρεσιν καὶ οὔπω δεδυκέναι. Καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ 2 

πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὖ 3 

μάλα, καὶ συγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. Ἀλλὰ 4 

μηδὲν ἐπείγου· ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ.  5 

Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκότως γε, ἔφη, ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, 6 

οὓς σὺ λέγεις ─ οἴονται γὰρ κερδαίνειν ταῦτα ποιήσαντες ─ καὶ ἔγωγε 7 

ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω· οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν ὀλίγον ὕστερον πιὼν 8 

ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῆν καὶ 9 

φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. Ἀλλ᾽ ἴθι, ἔφη, πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 10 

Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον ἑστῶτι. Καὶ ὁ παῖς 11 

ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ 12 

φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. Ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν 13 

ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν;  14 

Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 15 

γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι· καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. Καὶ ἅμα ὤρεξε τὴν 16 

κύλικα τῷ Σωκράτει.  17 

Καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας 18 

οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν 19 

ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πώματος 20 

πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; Ἔξεστιν ἢ οὔ;  21 

Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν.  22 

Μανθάνω, ἦ δ᾽ ὅς· ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή,  23 

τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι· ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί 24 

τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. Καὶ ἅμ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς 25 

καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν. Καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν 26 

κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, 27 

ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε 28 

ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαον ἐμαυτόν ─ οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν 29 

Pagina: 194Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-14-2-b 3 / 6 lees verder ►►►

ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. Ὁ δὲ Κρίτων ἔτι 30 

πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. 31 

Ἀπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ 32 

δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος κλάων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ 33 

κατέκλασε τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους.  34 

Ἐκεῖνος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. Ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου 35 

ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν· καὶ γὰρ 36 

ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. Ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 37 

καρτερεῖτε. 38 

 
 Plato, Phaedo 116e-117e2 
 
 
Aantekeningen 
regel 9 γλιχόμαι +genitivus  hangen aan 
regel 13 en 17 ἡ κύλιξ, -ικος  beker 
regel 19  ταυρηδόν  strak 
regel 20  ὑποβλέπω  van onder zijn wenkbrauwen kijken 
regel 21  ἀποσπένδω  plengen 
regel 24  ἡ μετοίκησις  verhuizing 
regel 25  εὐχερῶς  kalm 
regel 26  εὐκόλως  rustig 
   ἐκπίνω  leegdrinken 
regel 28  ἀστακτί  rijk stromend 
regel 29  ἐγκαλύπτομαι  zich het gezicht bedekken 
   ἀποκλάω  bewenen  
regel 33  ἀναβρυχάομαι  jammeren 
regel 34  κατακλάω  breken 
regel 37  ἡ εὐφημία  eerbiedige stilte 
 
 

Tekst 2 

 
Hippocrates is ’s ochtends vroeg bij Socrates gekomen en vraagt hem of 
hij meegaat naar Protagoras. 
 
Μετὰ ταῦτα ἀναστάντες εἰς τὴν αὐλὴν περιῇμεν· καὶ ἐγὼ ἀποπειρώμενος 1 

τοῦ Ἱπποκράτους τῆς ῥώμης διεσκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώτων, Εἰπέ μοι, ἔφην 2 

ἐγώ, ὦ Ἱππόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν ἐπιχειρεῖς ἰέναι, ἀργύριον 3 

τελῶν ἐκείνῳ μισθὸν ὑπὲρ σεαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα ἀφιξόμενος καὶ τίς 4 

γενησόμενος; Ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλθὼν 5 
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Ἱπποκράτη τὸν Κῷον, τὸν τῶν Ἀσκληπιαδῶν, ἀργύριον τελεῖν ὑπὲρ σαυτοῦ 6 

μισθὸν ἐκείνῳ, εἴ τίς σε ἤρετο· “Εἰπέ μοι, μέλλεις τελεῖν, ὦ Ἱππόκρατες, 7 

Ἱπποκράτει μισθὸν ὡς τίνι ὄντι;” τί ἂν ἀπεκρίνω; ─ Εἶπον ἄν, ἔφη, ὅτι ὡς 8 

ἰατρῷ. ─ “ Ὡς τίς γενησόμενος;” ─ Ὡς ἰατρός, ἔφη. ─ Εἰ δὲ παρὰ 9 

Πολύκλειτον τὸν Ἀργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν Ἀθηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος 10 

μισθὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐκείνοις, εἴ τίς σε ἤρετο· “Τελεῖν τοῦτο τὸ 11 

ἀργύριον ὡς τίνι ὄντι ἐν νῷ ἔχεις Πολυκλείτῳ τε καὶ Φειδίᾳ;” τί ἂν 12 

ἀπεκρίνω; ─ Εἶπον ἂν ὡς ἀγαλματοποιοῖς. ─ “ Ὡς τίς δὲ γενησόμενος 13 

αὐτός;” ─ Δῆλον ὅτι ἀγαλματοποιός. ─ Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ· παρὰ δὲ δὴ 14 

Πρωταγόραν νῦν ἀφικόμενοι ἐγώ τε καὶ σὺ ἀργύριον ἐκείνῳ μισθὸν ἕτοιμοι 15 

ἐσόμεθα τελεῖν ὑπὲρ σοῦ, ἂν μὲν ἐξικνῆται τὰ ἡμέτερα χρήματα καὶ 16 

τούτοις πείθωμεν αὐτόν, εἰ δὲ μή, καὶ τὰ τῶν φίλων προσαναλίσκοντες. Εἰ 17 

οὖν τις ἡμᾶς περὶ ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο· “Εἰπέ μοι, ὦ 18 

Σώκρατές τε καὶ Ἱππόκρατες, ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρωταγόρᾳ ἐν νῷ ἔχετε 19 

χρήματα τελεῖν;” τί ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμεθα; Τί ὄνομα ἄλλο γε λεγόμενον 20 

περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; Ὥσπερ περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ 21 

Ὁμήρου ποιητήν, τί τοιοῦτον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; ─ Σοφιστὴν δή 22 

τοι ὀνομάζουσί γε, ὦ Σώκρατες, τὸν ἄνδρα εἶναι, ἔφη. ─ Ὡς σοφιστῇ ἄρα 23 

ἐρχόμεθα τελοῦντες τὰ χρήματα; ─ Μάλιστα. ─ Εἰ οὖν καὶ τοῦτό τίς σε 24 

προσέροιτο· “Αὐτὸς δὲ δὴ ὡς τίς γενησόμενος ἔρχῃ παρὰ τὸν 25 

Πρωταγόραν;” ─ Καὶ ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας ─ ἤδη γὰρ ὑπέφαινέν τι ἡμέρας, 26 

ὥστε καταφανῆ αὐτὸν γενέσθαι ─ Εἰ μέν τι τοῖς ἔμπροσθεν ἔοικεν, δῆλον 27 

ὅτι σοφιστὴς γενησόμενος. ─ Σὺ δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν 28 

αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων; ─ Νὴ τὸν Δία, ὦ 29 

Σώκρατες, εἴπερ γε ἃ διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. ─ Ἀλλ᾽ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, 30 

μὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαμβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου μάθησιν ἔσεσθαι, 31 

ἀλλ᾽ οἵαπερ ἡ παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ ἐγένετο καὶ κιθαριστοῦ καὶ 32 

παιδοτρίβου; Τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ τέχνῃ ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς 33 

ἐσόμενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παιδείᾳ, ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει. ─ 34 

Πάνυ μὲν οὖν μοι δοκεῖ, ἔφη, τοιαύτη μᾶλλον εἶναι ἡ παρὰ Πρωταγόρου 35 

μάθησις.  36 
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Οἶσθα οὖν ὃ μέλλεις νῦν πράττειν, ἤ σε λανθάνει; ἦν δ᾽ ἐγώ. ─ Τοῦ πέρι; ─ 37 

Ὅτι μέλλεις τὴν ψυχὴν τὴν σαυτοῦ παρασχεῖν θεραπεῦσαι ἀνδρί, ὡς φῄς, 38 

σοφιστῇ· ὅτι δέ ποτε ὁ σοφιστής ἐστιν, θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἶσθα. Καίτοι εἰ 39 

τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, οὐδὲ ὅτῳ παραδίδως τὴν ψυχὴν οἶσθα, οὔτ᾽ εἰ ἀγαθῷ οὔτ᾽ εἰ 40 

κακῷ πράγματι. ─ Οἶμαί γ᾽, ἔφη, εἰδέναι. ─ Λέγε δή, τί ἡγῇ εἶναι τὸν 41 

σοφιστήν; ─ Ἐγὼ μέν, ἦ δ᾽ ὅς, ὥσπερ τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν τῶν 42 

σοφῶν ἐπιστήμονα. ─ Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο μὲν ἔξεστι λέγειν καὶ περὶ 43 

ζωγράφων καὶ περὶ τεκτόνων, ὅτι οὗτοί εἰσιν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες· 44 

ἀλλ᾽ εἴ τις ἔροιτο ἡμᾶς, “Τῶν τί σοφῶν εἰσιν οἱ ζωγράφοι ἐπιστήμονες;” 45 

εἴποιμεν ἄν που αὐτῷ ὅτι τῶν πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τὴν τῶν εἰκόνων, καὶ 46 

τἆλλα οὕτως. Εἰ δέ τις ἐκεῖνο ἔροιτο, “ Ὁ δὲ σοφιστὴς τῶν τί σοφῶν 47 

ἐστιν;” τί ἂν ἀποκρινοίμεθα αὐτῷ; Ποίας ἐργασίας ἐπιστάτης; ─ Τί ἂν 48 

εἴποιμεν αὐτὸν εἶναι, ὦ Σώκρατες, ἢ ἐπιστάτην τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέγειν; 49 

─ Ἴσως ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀληθῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι ἱκανῶς γε· ἐρωτήσεως 50 

γὰρ ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται, περὶ ὅτου ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ λέγειν· 51 

ὥσπερ ὁ κιθαριστὴς δεινὸν δήπου ποιεῖ λέγειν περὶ οὗπερ καὶ ἐπιστήμονα, 52 

περὶ κιθαρίσεως· ἦ γάρ; ─ Ναί. ─ Εἶεν· ὁ δὲ δὴ σοφιστὴς περὶ τίνος δεινὸν 53 

ποιεῖ λέγειν; ─ Δῆλον ὅτι περὶ οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; ─ Εἰκός γε. Τί δή 54 

ἐστιν τοῦτο περὶ οὗ αὐτός τε ἐπιστήμων ἐστὶν ὁ σοφιστὴς καὶ τὸν μαθητὴν 55 

ποιεῖ; ─ Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν. 56 

 
 Plato, Protagoras 311a8-312e6 
 
 
Aantekeningen 
regel 6  ὁ Ἀσκληπιάδης  arts 
regel 17 προσαναλίσκω  bovendien besteden 
regel 25 προσερωτάω  bovendien vragen 
regel 26 ὑποφαίνω  aanbreken 
regel 46 ἡ ἀπεργασία  het volledig afwerken 
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Tekst 3 

 
Tijdens zijn proces vertelt Socrates aan de rechters over een goede 
vriend van hem die van het orakel in Delphi een opmerkelijke uitspraak 
over Socrates te horen had gekregen. Socrates heeft eerst verteld wie zijn 
vriend was en gaat dan als volgt verder: 
 
Καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι ─ καί, 1 

ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες ─ ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη 2 

σοφώτερος. Ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι. Καὶ τούτων 3 

πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 4 

τετελεύτηκεν. 5 

Σκέψασθε δὴ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω· μέλλω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν ὅθεν μοι ἡ 6 

διαβολὴ γέγονεν. Ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί· “Τί ποτε 7 

λέγει ὁ θεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; Ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν 8 

σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν· τί οὖν ποτε λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; 9 

Οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ γὰρ θέμις αὐτῷ.” Καὶ πολὺν μὲν χρόνον 10 

ἠπόρουν τί ποτε λέγει. 11 

 
 Plato, Apologie 21a4-b7 
 
 
Aantekeningen 
regel 1  Het tweede καὶ onvertaald laten 
   ἐτόλμησε  onderwerp: de vriend van Socrates   
   μαντεύομαι  aan het orakel vragen 
regel 2  ὅπερ λέγω  zoals ik al eerder zei  
regel 3-4 τούτων πέρι = περὶ τούτων 
regel 4  αὐτοῦ  Hiermee wordt de vriend van Socrates bedoeld 
   οὑτοσὶ = οὗτος 
   ἐκεῖνος  Hiermee wordt de vriend van Socrates bedoeld 
regel 6  ὧν ἕνεκα  waarom 
regel 7, 8, ποτε  nu eigenlijk 
9 en 11  
regel 8  αἰνίττομαι  met zijn raadseltaal bedoelen 

οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν  helemaal niet Verbind met: σοφὸς 
ὤν (regel 9) 

regel 9  σύνοιδα ἐμαυτῷ  + participium ik weet van mezelf dat ik … 
 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 23 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 24 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 

 
Regel 346-347 als ik het land uit word gezet 

1p 1 Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 364-375 dat hiermee 
inhoudelijk vergelijkbaar is. 
 
Na regel 356 heeft de vertaler als regieaanwijzing ‘Kreon af’ toegevoegd. 

1p 2 Leg uit op grond waarvan de vertaler heeft geconcludeerd dat Creon het 
toneel wel moet verlaten voordat Medea begint te spreken vanaf 
regel 364. Baseer je antwoord op het vervolg (regel 364-375). 
 
Regel 359-360 waarheen t/m nood? 
Medea vraagt zich in het vervolg (regel 381-391) hetzelfde af. 

1p 3 Noteer de nummers van de regels waarin ze zich dat afvraagt. 
 
Regel 364-365 
In de regels 364 en 365 is sprake van tegengestelde gevoelens. 

2p 4 a. Beschrijf in eigen woorden van welk gevoel sprake is in regel 364. 
b. Beschrijf in eigen woorden van welk gevoel sprake is in regel 365. 
 
Regel 366-367 
In deze regels wordt het pathos van de woorden van Medea verhoogd 
door het gebruik van de stilistische middelen chiasme en litotes. 

2p 5 a. Citeer de vier Griekse tekstelementen die het chiasme vormen. Neem 
    het volgende schema over en vul op de plaats van de puntjes de vier  
    Griekse tekstelementen in: … (a) … (b) … (b) … (a). 
b. Citeer het Griekse tekstelement dat de litotes vormt. 
 
Regel 370 ἡψάμην χεροῖν 

1p 6 Beschrijf in eigen woorden welke bedoeling Medea met dit gebaar had. 
 
Regel 364-370 
In deze regels richt Medea zich tweemaal rechtstreeks tot het koor. 

2p 7 Citeer de twee Griekse tekstelementen waarmee Medea zich rechtstreeks 
tot het koor richt. 
 
Regel 373-374 τήνδ᾽ ἐφῆκεν ἡμέραν μεῖναί μ’ 
Aristoteles heeft in zijn Poetica vastgesteld dat in de meeste tragedies de 
gespeelde tijd de duur van een etmaal niet overschrijdt (eenheid van tijd). 
Op dit punt heeft hij echter niets dwingend voorgeschreven. 

1p 8 Welke eenheid heeft hij wel dwingend voorgeschreven? 
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Regel 376 ὁδούς 
In het vervolg (t/m regel 385) worden drie ὁδοί genoemd. 

3p 9 a. Voor welke ὁδός kiest Medea uiteindelijk? Beantwoord de vraag in het  
    Nederlands. 
b. Beschrijf in eigen woorden de twee voordelen die deze ὁδός volgens 
    Medea heeft tegenover de twee andere ὁδοί. 
 
Regel 391 
Deze regel wordt door Chr. Deknatel als volgt vertaald: 
“dan sluw en stil de daad aan hen volbracht.” 
In deze vertaling is een Grieks tekstelement met een eufemisme 
weergegeven. 

2p 10 Leg dit uit. Ga in je antwoord in op zowel het Grieks als de vertaling. 
 
Regel 394 σφε 

2p 11 Citeer de twee Griekse tekstelementen uit het voorafgaande 
(regel 381-385) waarmee deze personen zijn aangeduid. 
 
Regel 399 
In een Nederlandse vertaling luidt deze regel: 
“Dat huwelijk zal hen duur te staan komen.” 
In deze vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet 
overgenomen. 

2p 12 Leg dit uit met betrekking tot γάμους. Ga in je antwoord in op zowel het 
Grieks als de vertaling. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 760-761 dat het streven dat al uw gedachten beheerst wordt 
bekroond 

1p 13 Beschrijf in eigen woorden welk streven het koor hier bedoelt. 
Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 762-763 want als een ware edelman, Aigeus, heb ik u leren kennen 

1p 14 Beschrijf in eigen woorden op welk gegeven deze uitspraak is gebaseerd. 
Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 764 Ἡλίου  
Medea heeft een persoonlijke band met deze god.  

2p 15 a. Beschrijf deze persoonlijke band in eigen woorden. 
 
Aan het slot van de Medea van Euripides blijkt de persoonlijke band met 
deze god van belang. 
b. Leg dit uit. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen 
    hebt gelezen. 
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Regel 766 γενησόμεσθα en βεβήκαμεν 
Deze twee persoonsvormen kunnen als poëtisch meervoud opgevat 
worden. 

1p 16 Citeer het Griekse woord uit regel 765 dat als argument gebruikt kan 
worden om deze twee persoonsvormen als poëtisch meervoud op te 
vatten. 
 
Regel 764-771 
In deze regels gebruikt Medea twee metaforen die aan de zeevaart zijn 
ontleend. 

2p 17 Citeer de twee desbetreffende Griekse tekstelementen. 
 
Regel 778 προδοὺς ἡμᾶς  

2p 18 Leg uit waarom προδοὺς ἡμᾶς niet tot de λόγους van regel 776 kan 
behoren. Betrek de context in je antwoord. 
 
Regel 783 παῖδα βασιλέως κτάνω 
Uiteindelijk zal blijken dat dit lot vrijwel tegelijkertijd ook een andere 
persoon treft. 

2p 19 a. Noteer de naam van deze andere persoon. Baseer je antwoord op je  
    kennis van het vervolg (niet in dit examen opgenomen). 
 
In het vervolg (t/m regel 793) laat Medea de mogelijkheid open dat er nog 
meer slachtoffers gaan vallen. 
b. Noteer het nummer van de regel uit het vervolg (t/m regel 793) waarin 
    ze die mogelijkheid openlaat. 
 
Regel 794-802 
Veel mensen zullen het eens zijn met de stelling ‘Het is niet zo belangrijk 
wat anderen van je vinden, maar het is vooral belangrijk wat je van jezelf 
vindt’. 

2p 20 Komt bovenstaande stelling overeen met de mening van Medea in de 
regels 794-802? Licht je antwoord toe. Betrek in je antwoord zowel 
bovenstaand citaat als een gegeven uit de regels 794-802. 
 
De regels 805-806 (ἐπεὶ t/m φαρμάκοις) worden door E. de Waele als 
volgt vertaald: 
“want dit staat vast: zij sterft ellendig door mijn tovergif” 

2p 21 a. Citeer het Griekse woord dat is weergegeven met ‘dit staat vast’. 
b. Citeer het Griekse woord dat in de vertaling op geen enkele wijze is 
    weergegeven. 
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Tekst 3 

 
Regel 1 het afschuwelijke karakter van zijn vrouw 

2p 22 Beschrijf in eigen woorden door welke twee gebeurtenissen Jason dit 
afschuwelijke karakter had leren kennen. Baseer je antwoord op de 
teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 1-3 Jason t/m verleend 
In de agon van de Medea van Euripides noemt Jason een andere reden 
om met de prinses te trouwen. 

1p 23 Beschrijf deze reden in eigen woorden. Baseer je antwoord op de teksten 
die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
 

Tekst 4 

 
Bestudeer Tekst 4 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 2 t/m 13 en 19 t/m 24 in het Nederlands. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Kreon 

Zo dadelijk wordt u met geweld verwijderd. 335 

Medea 

O nee, dat niet, o, Kreon, alstublieft. 336 

Kreon 

U gaat ons blijkbaar last bezorgen, mevrouw. 337 

Medea 

Ik ga het land uit. Dat is niet waarom ik smeek. 338 

Kreon 

Vanwaar dan dit verzet? Waarom vertrekt u niet? 339 

Medea 

Sta toe dat ik vandaag nog blijf, één dag. 340 

Dan kan ik nadenken over mijn ballingschap, 341 

waar ik mijn kinderen onderbreng, omdat 342 

hun vader niets voor hen verkiest te regelen. 343 

Heb meelij met hen. U bent toch ook vader. 344 

Het is normaal dat u begrip toont. Om mijzelf 345 

heb ik geen zorgen, als ik het land uit word 346 

gezet. Ik huil om hén en om hun ongeluk. 347 

Kreon 

Van nature ben ik absoluut niet een tiran 348 

en door toegevendheid heb ik al veel bedorven. 349 

Ik besef ook nu, mevrouw, dat ik een fout maak. 350 

Toch krijgt u uw zin. Maar wel laat ik u weten: 351 

als het komende licht van de zon u nog binnen 352 

onze grens ziet met uw zoons, dan zult u sterven. 353 

Dat is onherroepelijk mijn laatste woord. 354 

Dus, als u blijven moet, blijf dan, één dag. 355 

Daarin zult u niets doen van wat ik vrees. 356 

Kreon af 

Koor 

Ongelukkige vrouw, 357 
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ach, ach, wanhopig in uw verdriet, 358 

waarheen u te wenden? Waar vindt u onthaal,  359 

een huis of een land dat u redt in de nood? 360 

O, hulpeloos wordt u, Medea, 361 

door een god overspoeld 362 

met een golf van ellende. 363 

Μήδεια 

Κακῶς πέπρακται πανταχῇ· τίς ἀντερεῖ; 364 

Ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ πω. 365 

Ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις 366 

καὶ τοῖσι κηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. 367 

Δοκεῖς γὰρ ἄν με τόνδε θωπεῦσαί ποτε 368 

εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην; 369 

Οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 370 

Ὁ δ᾽ ἐς τοσοῦτον μωρίας ἀφίκετο 371 

ὥστ᾽, ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα 372 

γῆς ἐκβαλόντι, τήνδ᾽ ἐφῆκεν ἡμέραν 373 

μεῖναί μ᾽, ἐν ᾗ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεκροὺς 374 

θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν. 375 

Πολλὰς δ᾽ ἔχουσα θανασίμους αὐτοῖς ὁδούς, 376 

οὐκ οἶδ᾽ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ, φίλαι· 377 

πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφικὸν πυρί, 378 

ἢ θηκτὸν ὤσω φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 379 

σιγῇ δόμους ἐσβᾶσ᾽ ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. 380 

Ἀλλ᾽ ἕν τί μοι πρόσαντες· εἰ ληφθήσομαι 381 

δόμους ὑπερβαίνουσα καὶ τεχνωμένη, 382 

θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. 383 

Κράτιστα τὴν εὐθεῖαν, ᾗ πεφύκαμεν 384 

σοφοὶ μάλιστα, φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 385 

Εἶἑν· 

καὶ δὴ τεθνᾶσι· τίς με δέξεται πόλις; 386 

Τίς γῆν ἄσυλον καὶ δόμους ἐχεγγύους 387 
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ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας; 388 

Οὐκ ἔστι. Μείνασ᾽ οὖν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 389 

ἢν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῇ, 390 

δόλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ φόνον· 391 

ἢν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 392 

αὐτὴ ξίφος λαβοῦσα, κεἰ μέλλω θανεῖν, 393 

κτενῶ σφε, τόλμης δ᾽ εἶμι πρὸς τὸ καρτερόν. 394 

Οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν ἣν ἐγὼ σέβω 395 

μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 396 

Ἑκάτην, μυχοῖς ναίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 397 

χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. 398 

Πικροὺς δ᾽ ἐγώ σφιν καὶ λυγροὺς θήσω γάμους, 399 

πικρὸν δὲ κῆδος καὶ φυγὰς ἐμὰς χθονός. 400 

 
 Euripides, Medea 335-400 
 
 
Aantekeningen 
regel 368 θωπεύω  vleien 
regel 369 τεχνάομαι  slim te werk gaan 
regel 378 ὑφάπτω  aansteken 
   νυμφικός  van de bruid 
regel 379 θηκτός  scherp 
regel 381 προσάντης  lastig 
regel 382 τεχνάομαι  slim te werk gaan 
regel 387 ἄσυλος  onschendbaar 
   ἐχέγγυος  veilig 
 
 

Tekst 2 

 
Koor 

Ik bid dat de god die de reiziger gidst 759 

u naar huis begeleidt, dat het streven 760 

dat al uw gedachten beheerst wordt bekroond, 761 

want als een ware edelman, Aigeus, 762 

heb ik u leren kennen. 763 
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Μήδεια 

Ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, 764 

νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, φίλαι, 765 

γενησόμεσθα κἀς ὁδὸν βεβήκαμεν, 766 

νῦν ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τείσειν δίκην. 767 

Οὗτος γὰρ ἁνὴρ ᾗ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν 768 

λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων· 769 

ἐκ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, 770 

μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. 771 

Ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 772 

λέξω· δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 773 

Πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν Ἰάσονα 774 

ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι. 775 

Μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλθακοὺς λέξω λόγους, 776 

†ὡς καὶ δοκεῖ μοι ταῦτα καὶ καλῶς ἔχει† 777 

γάμους τυράννων οὓς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει, 778 

καὶ ξύμφορ᾽ εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσμένα. 779 

Παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 780 

οὐχ ὡς λιποῦσ᾽ ἂν πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 781 

[ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι], 782 

ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω. 783 

Πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν, 784 

[νύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα,] 785 

λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον· 786 

κἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιθῇ χροΐ, 787 

κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ᾽ ὃς ἂν θίγῃ κόρης· 788 

τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα. 789 

Ἐνταῦθα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον. 790 

ᾬμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 791 

τοὐντεῦθεν ἡμῖν· τέκνα γὰρ κατακτενῶ 792 

τἄμ᾽· οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται· 793 

δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος 794 
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ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 795 

φεύγουσα καὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 796 

Οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν, φίλαι. 797 

[Ἴτω· τί μοι ζῆν κέρδος; Οὔτε μοι πατρὶς 798 

οὔτ᾽ οἶκος ἔστιν οὔτ᾽ ἀποστροφὴ κακῶν.] 799 

Ἡμάρτανον τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐξελίμπανον 800 

δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 801 

πεισθεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τείσει δίκην. 802 

Οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 803 

ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 804 

νύμφης τεκνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ κακὴν κακῶς 805 

θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 806 

Μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω 807 

μηδ᾽ ἡσυχαίαν ἀλλὰ θατέρου τρόπου, 808 

βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ· 809 

τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 810 

 
 Euripides, Medea 759-810 

 
 
Aantekeningen 
regel 770 πρυμνήτης  van de achtersteven 
   ὁ κάλως  kabel 
regel 771 τὸ πόλισμα  stad 
regel 779 ξύμφορος  nuttig 
regel 791 ἐργαστέον ἐστί  het moet gedaan worden 
regel 797 τλητός  te verdragen 
regel 799 ἡ ἀποστροφή  redding 
regel 800 ἐξελίμπανον = ἐξέλειπον 
regel 804 νεόζυγος  pas gehuwd 
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Tekst 3 

 
In een mythologieboek staat over Medea: 
 
Jason, die verbijsterd was door het afschuwelijke karakter van zijn vrouw, 1 

verstootte haar om met Creusa te trouwen, de dochter van de vorst die 2 

hem gastvrijheid had verleend. Medea verborg eerst haar woede, maar 3 

dat was alleen maar om haar wraak beter voor te bereiden; zij zond naar 4 

haar rivale voor de bruiloft een jurk die met schitterende edelstenen was 5 

versierd. Deze diamanten verborgen een verschrikkelijk vuur dat Creusa 6 

midden in het in brand gevlogen paleis deed omkomen.7 

Pagina: 210Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-13-1-b 8 / 9 lees verder ►►►

Tekst 4 

 
In onderstaande tekst vertelt een boer uit de landstreek Argos eerst wat 
er met Agamemnon gebeurd is bij zijn thuiskomst in Argos na de 
gewonnen oorlog tegen Troje. Daarna vertelt hij wat er met Agamemnons 
kinderen gebeurd is. 
De boer richt zich tot de landstreek Argos en de rivier de Inachus. 
 

O oude vlakte van ons land en water van de Inachus, 1 

ὅθεν ποτ᾿ ἄρας ναυσὶ χιλίαις Ἄρη 2 

ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ᾿ Ἀγαμέμνων ἄναξ. 3 

Kτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ᾿ ἐν Ἰλιάδι χθονὶ  4 

Πρίαμον, ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν,  5 

ἀφίκετ᾿ ἐς τόδ᾿ Ἄργος, ὑψηλῶν δ᾿ ἐπὶ  6 

ναῶν ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων.  7 

Kἀκεῖ μὲν εὐτύχησεν· ἐν δὲ δώμασι  8 

θνῄσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιμήστρας δόλῳ  9 

καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί.  10 

Xὠ μὲν παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν  11 

ὄλωλεν, Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός,  12 

ἄλοχον ἐκείνου, Τυνδαρίδα κόρην, ἔχων. 13 

Met de kinderen van Agamemnon, 14 

zijn zoon Orestes en zijn dochter Electra, 15 

gebeurde het volgende: Orestes werd, om te voorkomen dat hij ook 16 

vermoord werd, in een ander land in veiligheid gebracht 17 

door een trouwe dienaar van Agamemnon. 18 

Ἡ δ᾿ ἐν δόμοις ἔμεινεν Ἠλέκτρα πατρός·  19 

ταύτην ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ᾿ ἥβης χρόνος,  20 

μνηστῆρες ᾔτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός.  21 

Δείσας δὲ μή τῳ παῖδ᾿ ἀριστέων τέκοι  22 

Ἀγαμέμνονος ποινάτορ᾿, εἶχεν ἐν δόμοις  23 

Αἴγισθος οὐδ᾿ ἥρμοζε νυμφίῳ τινί. 24 

 
 Euripides, Electra 1-24 

 

Pagina: 211Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-13-1-b 9 / 9 lees verder ►►►

Aantekeningen 
regel 2  αἴρω Ἄρη  een expeditie op touw zetten  
regel 6-7 τίθημι ἐπί + genitivus  ophangen aan (als dank aan de goden) 
regel 8  Kἀκεῖ  En daar (namelijk in Troje) 
regel 9  πρός + genitivus  door toedoen van 
regel 10 χερί = χειρί 
regel 11 Xὠ μὲν =  Kαὶ ὁ μὲν 
   ὁ μὲν  Hiermee wordt Agamemnon bedoeld 
   ὁ Τάνταλος  Tantalus (overgrootvader van Agamemnon) 
regel 13 ἐκείνου  Hiermee wordt Agamemnon bedoeld 
   Τυνδαρὶς κόρη  de dochter van Tyndareus (hiermee wordt 
              Clytaemestra bedoeld) 
regel 19 Ἡ  Onvertaald laten 
regel 20 ταύτην  Verbind met ᾔτουν (regel 21) 
   ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ᾿ ἥβης χρόνος  toen ze op huwbare leeftijd 
                was 
regel 21 μνηστῆρες  Onvertaald laten 
   αἰτέω + accusativus  willen trouwen met 
   πρῶτοι  de aanzienlijksten 
regel 22 ἔδεισα μή  vrezen dat 
   τῳ ἀριστέων  =  τινι ἀριστέων   
   παῖδ᾿  =  παῖδα 
   τέκοι  onderwerp: Electra 
regel 23  Ἀγαμέμνονος ποινάτορ᾿  als wreker van de moord op 

Agamemnon (predicatief bij παῖδ᾿ regel 22) 
   εἶχεν  Vul aan als lijdend voorwerp: Electra 
regel 24 ἥρμοζε  Vul aan als lijdend voorwerp: Electra 
   ἁρμόζω  uithuwelijken 
 
 
 

einde  
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VW-1011-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling 
meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 

 
Regel 448 γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν 

2p 1 Citeer uit het vervolg (t/m regel 456) de twee Griekse tekstelementen die 
hiermee inhoudelijk een antithese vormen. 
 
Regel 449 κρεισσόνων βουλεύματα 

1p 2 Beschrijf in eigen woorden de inhoud van deze βουλεύματα. 
Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 450 ματαίων 

1p 3 Citeer het Griekse woord uit het vervolg (t/m regel 458) waarmee Jason 
een vergelijkbare kwalificatie geeft van het optreden van Medea. 
 
Regel 451 Κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα 

1p 4 De inhoud van deze uitspraak wordt het best weergeven door: 
A Het kan mij niet schelen dat je de koning bedreigt. 
B Het kan mij niet schelen dat je mij uitscheldt. 
C Het kan mij niet schelen dat je snel boos wordt. 
D Het kan mij niet schelen dat je verbannen wordt. 
 
De regels 455-456 worden door P. Hawinkels als volgt vertaald: 
“Ik heb aanhoudend geprobeerd Creon tot mildheid te bewegen, opdat jij 
mocht blijven.” 
In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet geheel 
overgenomen. 

3p 5 a. Leg dit uit met betrekking tot ‘opdat jij mocht blijven’. Ga in je antwoord 
    in op zowel het Grieks als de vertaling. 
b. Op welk grammaticaal gegeven is de vertaling ‘geprobeerd’  
    gebaseerd? 
 
Regel 463 Καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς 
Jason heeft al eerder vastgesteld dat de gevoelens van Medea ten 
opzichte van hem negatief zijn. 

1p 6 Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement uit de regels 448-454. 
 
Regel 473-474 
De antithese in deze regels is vormgegeven met behulp van een chiasme. 

2p 7 a. Beschrijf in eigen woorden de antithese. 
b. Citeer de vier Griekse woorden die het chiasme vormen. Neem het  
    volgende schema over en noteer deze vier Griekse woorden op de 
    plaats van de puntjes: … (a) … (b) … (b) … (a). 
 
Regel 476 ἔσωσά en regel 481 ἔσῳζε 

2p 8 Verklaar het verschil in het gebruikte aspect. Ga in je antwoord op het 
aspect van beide werkwoordsvormen in. 
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Regel 476-482 
Medea presenteert in deze regels haar hulp als haar eigen verdienste. In 
het vervolg van Tekst 1 (niet in dit examen afgedrukt) bestrijdt Jason dit.  

1p 9 Beschrijf in eigen woorden het argument dat hij gebruikt. Baseer je 
antwoord op het vervolg van deze tragedie. 
 
De regels 480-482 worden door K. Tindemans als volgt vertaald: 
“De draak, die zijn reusachtig lijf rond de vacht, gans van goud, 
geslingerd had, zonder ooit zijn ontelbare ogen te sluiten, 
die doodde ik, en zo hield ik je levenslicht brandend.” 
Vertalers hebben nogal eens de neiging het origineel aangedikt weer te 
geven. Dit gebeurt ook in bovenstaande vertaling. 

3p 10 a. Citeer uit bovenstaande vertaling hiervan een voorbeeld. 
 
In de vertaling is de metafoor in het Grieks met een andere metafoor in 
het Nederlands weergegeven. 
b. Leg dit uit. Ga in je antwoord in op zowel het Grieks als op de  
    vertaling. 
 
In de regels 476-495 brengt Medea drie argumenten naar voren waarom 
Jason haar niet had mogen verlaten. 

3p 11 a. Beschrijf in eigen woorden het argument dat ze naar voren brengt in de 
    regels 476-489. 
b. Beschrijf in eigen woorden het argument dat ze naar voren brengt in de  
    regels 490-491. 
c. Beschrijf in eigen woorden het argument dat ze naar voren brengt in de  
    regels 492-495. 
 
 

Tekst 2 

 
Medea probeert vanaf regel 869 iets gedaan te krijgen van Jason. Eerder 
in de tragedie heeft Medea iets gedaan gekregen van Creon en Aegeus. 

2p 12 a. Beschrijf in eigen woorden wat Medea van Creon gedaan heeft  
    gekregen. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen  
    hebt gelezen. 
b. Beschrijf in eigen woorden wat Medea van Aegeus gedaan heeft  
    gekregen. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen  
    hebt gelezen. 
 
Regel 869 τῶν εἰρημένων 

1p 13 Beschrijf in eigen woorden wat Medea hier concreet mee bedoelt. Baseer 
je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
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Regel 872 λόγων 
De inhoud van deze λόγοι wordt in het vervolg beschreven. 

1p 14 Noteer de desbetreffende regelnummers. Neem het volgende schema 
over en vul op de plaats van de puntjes de regelnummers in: 
regel … t/m regel …. 
 
Regel 873 Σχετλία en regel 875 ἐχθρὰ 
Dit zijn twee van de vele woorden waarmee Medea de gemoedstoestand 
karakteriseert waarin zij verkeerde in haar eerdere confrontatie met 
Jason. 

2p 15 Citeer uit de regels 869-881 de twee Griekse zelfstandige naamwoorden 
die Medea gebruikt om haar gemoedstoestand bij haar eerdere 
confrontatie met Jason te karakteriseren. 
 
Regel 884 ἐπαινῶ 

3p 16 a. Beschrijf in eigen woorden de twee handelingen van Jason die Medea 
    prijst. Baseer je antwoord op de regels 869-883. 
b. Citeer uit de regels 869-883 een Grieks tekstelement waarin zij een  
    oordeel over deze twee handelingen van Jason uitspreekt. 
 
Regel 893 ἀλλ’ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τάδε 

2p 17 Leg uit dat hier sprake is van dramatische ironie. Betrek in je antwoord de 
inhoud van βεβούλευμαι τάδε. 
 
Regel 894 
Het feit dat Medea de kinderen naar buiten roept, houdt verband met wat 
ze aan Jason wil vragen. 

1p 18 Beschrijf in eigen woorden wat Medea aan Jason wil vragen in verband 
met de kinderen. Baseer je antwoord op het vervolg van de tragedie. 
 
Regel 905 
Vergelijk regel 905 met de volgende twee vertalingen: 
1 “dit kindergezicht hier is nat van mijn tranen.” 
2 “ik voel: mijn oog wordt week en staat vol tranen.” 

2p 19 Leg uit dat τήνδ᾽ in de twee vertalingen verschillend is opgevat. Ga in je 
antwoord in op beide vertalingen. 
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Algemeen 

 
Het volgende citaat is afkomstig uit een recensie door S. Keller van een 
uitvoering van de Medea in 2008 door Het Nationale Toneel onder regie 
van Johan Doesburg: 
“De Medea van het Nationale Toneel is een ijzig machtsspel. Van het 
begin tot het einde wordt er hard tegen hard gespeeld. Nergens zien we 
een glimpje van wat er ooit tussen die twee heeft gebloeid. 
Prachtig is het beeld van Medea op de rand van een afgrond, na het 
doden van haar kinderen. Achter haar het zwart van de coulissen. Geen 
spier vertrekt ze als haar echtgenoot woedend op haar afstormt. Deze 
vrouw heeft werkelijk niets meer te verliezen en is uiteindelijk echt 
onaantastbaar geworden. Het is een tragische kracht die ze uitstraalt, 
want haar bijna goddelijke onkwetsbaarheid komt voort uit het feit dat ze 
alles is verloren waar ze ooit om gaf. Maar naar wat dat geweest moet 
zijn, dat waar ze ooit om gaf, kunnen we in deze enscenering slechts 
gissen. Al wat we zien in deze voorstelling is haat en wraaklust. De 
Medea van Doesburg is een heldere, gedegen voorstelling waarin twee 
topacteurs het tegen elkaar opnemen, maar de ontroering blijft uit.” 
 
Medea staat in deze uitvoering volgens de recensie op de rand van een 
afgrond na het doden van haar kinderen, in een bijna goddelijke 
onkwetsbaarheid. 

1p 20 Beschrijf in eigen woorden op welke manier Euripides Medea’s goddelijke 
onkwetsbaarheid heeft uitgebeeld. 
 
Volgens de recensie ‘bleef de ontroering uit’ bij deze uitvoering. 

2p 21 Verdedig de stelling dat Aristoteles niet tevreden zou zijn geweest over 
een uitvoering waarbij ontroering uitblijft. Betrek in je antwoord zijn theorie 
over het effect dat een tragedie op de toeschouwers heeft en met welke 
middelen dit effect wordt bereikt. Noteer in je antwoord de naam van het 
effect en de naam van een van deze middelen. 
 
 

Tekst 3 

 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

37p  Vertaal de regels 903 t/m 907, 909 t/m 911 en 913 t/m 920 in het 
Nederlands. 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Ἰάσων 

Οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον ἀλλὰ πολλάκις 446 

τραχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον κακόν. 447 

Σοὶ γὰρ παρὸν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν 448 

κούφως φερούσῃ κρεισσόνων βουλεύματα, 449 

λόγων ματαίων οὕνεκ᾽ ἐκπεσῇ χθονός. 450 

Κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα· μὴ παύσῃ ποτὲ 451 

λέγουσ᾽ Ἰάσον᾽ ὡς κάκιστός ἐστ᾽ ἀνήρ. 452 

Ἃ δ᾽ ἐς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 453 

πᾶν κέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ. 454 

Κἀγὼ μὲν αἰεὶ βασιλέων θυμουμένων 455 

ὀργὰς ἀφῄρουν καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν· 456 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 457 

κακῶς τυράννους· τοιγὰρ ἐκπεσῇ χθονός. 458 

Ὅμως δὲ κἀκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηκὼς φίλοις 459 

ἥκω, τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος, γύναι, 460 

ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐκπέσῃς 461 

μήτ᾽ ἐνδεής του· πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ 462 

κακὰ ξὺν αὑτῇ. Καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, 463 

οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς φρονεῖν ποτε. 464 

Μήδεια 

Ὦ παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω 465 

γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακόν· 466 

ἦλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες ἔχθιστος γεγώς; 467 

[θεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει] 468 

Οὔτοι θράσος τόδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 469 

φίλους κακῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 470 

ἀλλ᾽ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων 471 

πασῶν, ἀναίδει᾽. Εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών· 472 

ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι 473 
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ψυχὴν κακῶς σὲ καὶ σὺ λυπήσῃ κλύων. 474 

Ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν· 475 

ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι 476 

ταὐτὸν συνεισέβησαν Ἀργῷον σκάφος, 477 

πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 478 

ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην· 479 

δράκοντά θ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρος 480 

σπείραις ἔσῳζε πολυπλόκοις ἄυπνος ὤν, 481 

κτείνασ᾽ ἀνέσχον σοι φάος σωτήριον. 482 

Αὐτὴ δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς 483 

τὴν Πηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν ἱκόμην 484 

σὺν σοί, πρόθυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα· 485 

Πελίαν τ᾽ ἀπέκτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον θανεῖν, 486 

παίδων ὕπ᾽ αὐτοῦ, πάντα τ᾽ ἐξεῖλον δόμον. 487 

Καὶ ταῦθ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, παθὼν 488 

προύδωκας ἡμᾶς, καινὰ δ᾽ ἐκτήσω λέχη, 489 

παίδων γεγώτων· εἰ γὰρ ἦσθ᾽ ἄπαις ἔτι, 490 

συγγνώστ᾽ ἂν ἦν σοι τοῦδ᾽ ἐρασθῆναι λέχους. 491 

Ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν 492 

εἰ θεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι 493 

ἢ καινὰ κεῖσθαι θέσμι᾽ ἀνθρώποις τὰ νῦν, 494 

ἐπεὶ σύνοισθά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ οὐκ εὔορκος ὤν. 495 

 
 Euripides, Medea 446-495 
 
 

Aantekeningen 
regel 460  προσκοπέομαι  zorgen voor 
regel 461  ἀχρήμων  arm 
regel 469  ἡ εὐτολμία  vastberadenheid 
regel 477  συνεισβαίνω  mee aan boord gaan 
regel 478  πύρπνοος  vuursnuivend 
regel 479  ἡ ζεύγλη  juk 
regel 480  πάγχρυσος  geheel van goud 
regel 481  ἡ σπεῖρα  spiraal 
    πολύπλοκος  ineengestrengeld 
regel 494  τὸ θέσμιον  wet 
regel 495  εὔορκος  trouw aan zijn eed 
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Tekst 2 

 
Ἰάσων 

Ἥκω κελευσθείς· καὶ γὰρ οὖσα δυσμενὴς 866 

οὔ τἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι· 867 

τί χρῆμα βούλῃ καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι; 868 

Μήδεια 

Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 869 

συγγνώμον᾽ εἶναι· τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 870 

εἰκός σ᾽, ἐπεὶ νῷν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα. 871 

Ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην 872 

κἀλοιδόρησα· Σχετλία, τί μαίνομαι 873 

καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, 874 

ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι 875 

πόσει θ᾽, ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορώτατα, 876 

γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις 877 

ἐμοῖς φυτεύων; Οὐκ ἀπαλλαχθήσομαι 878 

θυμοῦ; Τί πάσχω, θεῶν ποριζόντων καλῶς; 879 

Οὐκ εἰσὶ μέν μοι παῖδες, οἶδα δὲ χθόνα 880 

φεύγοντας ἡμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων; 881 

Ταῦτ᾽ ἐννοηθεῖσ᾽ ᾐσθόμην ἀβουλίαν 882 

πολλὴν ἔχουσα καὶ μάτην θυμουμένη. 883 

Νῦν οὖν ἐπαινῶ σωφρονεῖν τέ μοι δοκεῖς 884 

κῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβών, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 885 

ᾗ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων 886 

καὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει 887 

νύμφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 888 

Ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακόν, 889 

γυναῖκες· οὔκουν χρῆν σ᾽ ὁμοιοῦσθαι κακοῖς, 890 

οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων. 891 

Παριέμεσθα καί φαμεν κακῶς φρονεῖν 892 

τότ᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τάδε. 893 
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Ὦ τέκνα τέκνα, δεῦρο, λείπετε στέγας, 894 

ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 895 

πατέρα μεθ᾽ ἡμῶν καὶ διαλλάχθηθ᾽ ἅμα 896 

τῆς πρόσθεν ἔχθρας ἐς φίλους μητρὸς μέτα· 897 

σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν καὶ μεθέστηκεν χόλος. 898 

Λάβεσθε χειρὸς δεξιᾶς· οἴμοι, κακῶν 899 

ὡς ἐννοοῦμαι δή τι τῶν κεκρυμμένων. 900 

Ἆρ᾽, ὦ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 901 

φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην; Τάλαιν᾽ ἐγώ, 902 

ὡς ἀρτίδακρύς εἰμι καὶ φόβου πλέα. 903 

Χρόνῳ δὲ νεῖκος πατρὸς ἐξαιρουμένη 904 

ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων. 905 

 
 Euripides, Medea 866-905 

 
 
Aantekeningen 
regel 870 συγγνώμων  vergevensgezind 
regel 871 ὑπεργάζομαι  doen 
regel 874 δυσμεναίνω  vijandig zijn 
regel 876 σύμφορος  nuttig 
regel 882 ἡ ἀβουλία  onberadenheid 
regel 885 τὸ κῆδος verwantschap 
regel 887 ξυμπεραίνω  mee voltooien 
regel 903 ἀρτίδακρυς  geneigd tot huilen 
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Tekst 3 

 
De stad Thebe wordt bestuurd door Kreon. Wanneer deze stad wordt 
belegerd, geeft Kreon zijn zoon Menoikeus opdracht de oude blinde 
waarzegger Teiresias te halen. 
Teiresias geeft in onderstaande tekst een oplossing voor de problemen 
waarin de stad verkeert. 
 
Τειρεσίας 

Κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν θεσπισμάτων. 903 

Πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν·  904 

ποῦ  ᾽στιν Μενοικεύς, ὅς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 905 

Κρέων 

Ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δὲ σοῦ. 906 

Τειρεσίας 

Ἀπελθέτω νυν θεσφάτων ἐμῶν ἑκάς. 907 

Κρέων 

Omdat hij mijn zoon is, zal hij zwijgen over wat geheim moet blijven. 908 

Τειρεσίας 

Βούλῃ παρόντος δῆτά σοι τούτου φράσω; 909 

Κρέων 

Κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 910 

Τειρεσίας 

Ἄκουε δή νυν θεσφάτων ἐμῶν ὁδόν, 911 

hoe jullie de stad van de Thebanen kunnen redden. 912 

Σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας, 913 

σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 914 

Κρέων 

Τί φῄς; Τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον; 915 

Τειρεσίας 

Ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σὲ δρᾶν. 916 

Κρέων  

Ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνῳ κακά. 917 
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Τειρεσίας 

Σοί γ᾽, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 918 

Κρέων 

Οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα· χαιρέτω πόλις. 919 

Τειρεσίας 

Ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτός· ἐκνεύει πάλιν. 920 

Κρέων 

Ga alsjeblieft weg. Want ik heb jouw voorspellingen niet nodig. 921 

 
 Euripides, Phoenissae 903-921
 
 
Aantekeningen 
regel 903  ἤδη  nu 
regel 905  ᾽στιν = ἐστιν 
regel 906  μακρὰν  ver 
regel 907  Ἀπελθέτω  Hij moet weggaan 
    τὸ θέσφατον  voorspelling 
regel 909  βούλομαι + coniunctivus  willen dat  
    τούτου  Hiermee wordt Menoikeus bedoeld 
regel 910  γὰρ  ja, want 
    τέρποιτο  onderwerp: Menoikeus 
regel 911  τὸ θέσφατον  voorspelling 
    ἡ ὁδός  inhoud 
regel 913  σ᾽  subjectsaccusativus 
regel 914  ἐπειδὴ  en dat zeg ik je omdat 
    καλέω  vragen naar 
regel 915   Τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον;  Wat zei je daar voor iets, 

oude man? 
regel 916   Ἅπερ πέφυκε  Wat door het lot beschikt is 
    κἀνάγκη = καὶ ἀνάγκη ἐστί  
regel 917  Ὦ λέξας  o jij die hebt verteld 
regel 918  Σοί γ᾽  Ja, slecht voor jóú 
regel 919  χαιρέτω πόλις  wat kan mij de stad schelen! 
regel 920  Ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτός  Lees  Ὁ ἀνὴρ ὅδ᾽ οὐκέτι ὁ αὐτός 

ἐστιν 
    ἐκνεύω πάλιν  zijn verplichtingen ontlopen 
 
 

einde  
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VW-1011-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 12.00 uur
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 VW-1011-a-12-1-o 2 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
Regel 99-100 
De regels 99-100 worden door E. de Laet als volgt vertaald: 

“Nadat de dienaressen en het meisje zich te goed hadden gedaan aan de 
picknick, gooiden ze hun hoofddoek weg en gingen met de bal spelen.” 

De vertaling van παῖζον is niet geheel correct. 
2p 1 a. Leg dit uit. 

In de vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks niet overgenomen. 
b. Leg dit uit met betrekking tot βαλοῦσαι. 
 
Regel 106-107 γέγηθε t/m μέτωπα 
Deze regels worden door I. Dros als volgt vertaald: 
 “Leto kijkt ernaar met innige vreugde: haar dochter 
 steekt boven iedereen uit met hoofd en gelaat.” 
De gemiddelde hedendaagse lezer heeft minder kennis van de mythologie dan 
de toehoorder/lezer in de Oudheid had. In de vertaling is daar rekening mee 
gehouden. 

1p 2 Leg dit uit. 
 
Regel 101-109 
In deze regels zijn twee kenmerken te vinden op grond waarvan vrouwen bij 
Homerus als mooi beschouwd worden. 

2p 3 Beschrijf deze kenmerken in eigen woorden. 
 
Regel 113 

2p 4 a. Schrijf regel 113 over en scandeer de regel. 
De spelling van de naam Odysseus in regel 113 verschilt van die in regel 117. 
b. Leg uit dat de in regel 117 gebruikte spelling van de naam Odysseus metrisch  
    niet past in regel 113. Baseer je antwoord op informatie die je hebt  
    verkregen door regel 113 te scanderen. 
 
Regel 110-118 
Op grond van deze regels merkt een commentator op dat er bij Homerus geen 
toeval bestaat. 

1p 5 Leg uit op welk gegeven in deze regels de commentator deze opmerking 
baseert. Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 120 ὑβρισταί 
Na zijn verblijf bij de Phaeaken zal Odysseus te maken krijgen met een groep 
mensen die bij uitstek ὑβρισταί zijn.  

2p 6 a. Wie zijn dat? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord  
    op de teksten die je voor dit examen gelezen hebt. 
b. Beschrijf in eigen woorden op grond waarvan deze mensen ὑβρισταί kunnen  
    worden genoemd. 
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 VW-1011-a-12-1-o 3 lees verder ►►►

In de regels 130-136 komt een vergelijking met een leeuw voor. 
In de Ilias en Odyssee staan veel leeuwvergelijkingen. De bepalingen in 
regel 131 (ὑόμενος καὶ ἀήμενος) komen echter nergens anders in die 
vergelijkingen voor. 

2p 7 a. Leg uit dat deze bepalingen precies passen bij de gebeurtenissen die 
    Odysseus nog maar kort geleden heeft meegemaakt. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 130-134 dat met χρειὼ γὰρ ἵκανε  
    (regel 136) correspondeert. 
 
 

Tekst 2 

 
Hoewel de schrijver van dit blijspel zich op de Odyssee gebaseerd heeft, bevat 
Tekst 2 toch enkele opmerkingen waarover een kenner van de Odyssee zich 
zou verbazen. 

2p 8 a. Leg dit uit met betrekking tot de opmerking ‘een hele serie nieuwe schepen’  
    (regel 2-3). 
b. Leg dit uit met betrekking tot de opmerking ‘Zo kun je leren wat er met  
    Odysseus gebeurde vóór de oorlog’ (regel 11-12). 
 
Regel 5-6 ‘Ik vermoed dat Telemachos hem op zijn reis ook een bezoek had 
moeten brengen’ 
Telemachus heeft op zijn reis aan twee vorsten een bezoek gebracht. Eén van 
hen was Nestor. 

2p 9 a. Noteer de naam van de andere vorst aan wie Telemachus een bezoek  
    heeft gebracht. Baseer je antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt  
    gelezen. 
Tijdens het bij a. bedoelde bezoek krijgt Telemachus een aantal opmerkelijke 
prestaties van zijn vader te horen die deze tijdens de Trojaanse oorlog verricht 
heeft. 
b. Beschrijf in eigen woorden één van deze prestaties van Odysseus. 
 
 

Tekst 3 

 
Regel 467-472 
In deze regels worden aan Achilles bepaalde eigenschappen toegekend. 

2p 10 Welke twee eigenschappen worden aan Achilles toegekend? Citeer bij wijze van 
antwoord de twee desbetreffende Griekse epitheta ornantia. 
 
Regel 474 τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον; 

1p 11 Welke emotie spreekt uit deze woorden? 
A angst 
B verbazing 
C verdriet 
D woede 
 
 

Pagina: 227Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-12-1-o 4 lees verder ►►►

Regel 473 en regel 478 
Vergelijk deze regels met elkaar. De manier waarop Achilles en Odysseus 
elkaar aanspreken, is op drie punten vergelijkbaar. 

2p 12 Beschrijf deze drie punten in eigen woorden. 
 
Regel 483 μακάρτατος 

2p 13 Beschrijf in eigen woorden welke twee omstandigheden Achilles volgens 
Odysseus tot de gelukkigste van alle mensen maken. Baseer je antwoord op het 
vervolg (t/m regel 486). 
 
Regel 486 ἐνθάδ᾽ ἐών 

1p 14 Citeer het Griekse woord uit het voorafgaande (vanaf regel 481) dat hiermee 
inhoudelijk een tegenstelling vormt. 
 
Regel 490 

2p 15 Leg uit dat de toevoeging van deze regel een versterkend effect heeft op de 
opmerking die Achilles in regel 489 heeft gemaakt. Verwerk in je antwoord zowel 
de inhoud van regel 489 als die van regel 490. 
 
Naar aanleiding van regel 491 schrijft een geleerde dat Achilles hier een 
uitdrukking gebruikt die in logisch opzicht pleonastisch is, maar precies zijn 
emotie weergeeft. 

2p 16 a. Leg uit waaruit het pleonasme bestaat. 
b. Beschrijf in eigen woorden welke emotie ermee wordt weergegeven. 
 
Regel 489-491 
In deze regels zijn twee antitheses te vinden. 

2p 17 Beschrijf deze twee antitheses in eigen woorden. 
 
Regel 489-491 
ἐπάρουρος is een Myceens woord; κ’ (= κε) en de infinitivusuitgang -έμεν (in 
θητευέμεν) zijn Aeolische vormen; de infinitivusuitgang -ειν (in ἀνάσσειν) 
daarentegen is een Ionische vorm. 

2p 18 Leg uit hoe het komt dat deze vormen naast elkaar in Homerus’ werk 
voorkomen. Ga bij je antwoord in op de ontstaansgeschiedenis van het epos. 
 
Regel 496 μιν ἀτιμάζουσιν 
In het vervolg (t/m regel 500) geeft Achilles twee mogelijke verklaringen 
hiervoor. 

2p 19 Beschrijf deze twee verklaringen in eigen woorden. 
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Regel 494-503 
In een gesprek met Patroclus in de Ilias zegt Achilles het volgende: 
 “Want ik vermoed wel dat Peleus inmiddels hetzij is gestorven, 
 óf niet veel leven meer rest en, in bittere droefheid gedompeld, 
 in zijn rampzalige ouderdom neerzit.” 
In bovenstaand citaat komt een gedachte voor die ontbreekt in de woorden van 
Achilles tot Odysseus in de regels 494-503. 

2p 20 a. Welke gedachte? Beantwoord de vraag in het Nederlands. Laat het  
    tekstelement ‘in bittere droefheid gedompeld’ buiten beschouwing. 
b. Leg uit dat het, gezien de situatie in Tekst 3, verklaarbaar is dat deze 
    gedachte ontbreekt in de regels 494-503. 
 
 

Algemeen 

 
De thuiskomst van Agamemnon is in verscheidene opzichten het tegendeel van 
Odysseus’ thuiskomst. 

2p 21 Beschrijf in eigen woorden drie verschillen. Baseer je antwoord op de teksten 
die je voor dit examen gelezen hebt. 
 
 

Tekst 4 

 
Bestudeer Tekst 4 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 18 in het Nederlands. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1
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Tekst 1 

 
Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 
 
Αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε καὶ αὐτή, 99 

σφαίρῃ ταί γ’ ἄρα παῖζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι· 100 

τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἄρχετο μολπῆς. 101 

Οἵη δ’ Ἄρτεμις εἶσι κατ’ οὔρεα ἰοχέαιρα, 102 

ἢ κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον ἢ Ἐρύμανθον, 103 

τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃς ἐλάφοισι· 104 

τῇ δέ θ’ ἅμα νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, 105 

ἀγρονόμοι παίζουσι· γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ· 106 

πασάων δ’ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα, 107 

ῥεῖά τ’ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι· 108 

ὣς ἥ γ’ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής. 109 

   Ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι 110 

ζεύξασ’ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά, 111 

ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη, 112 

ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ’ εὐώπιδα κούρην, 113 

ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο. 114 

Σφαῖραν ἔπειτ’ ἔρριψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια· 115 

ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ’ ἔμβαλε δίνῃ, 116 

αἱ δ’ ἐπὶ μακρὸν ἄϋσαν. Ὁ δ’ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς, 117 

ἑζόμενος δ’ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν· 118 

   “ Ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; 119 

Ἦ ῥ’ οἵ γ’ ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 120 

ἦε φιλόξεινοι, καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής; 121 

Ὥς τέ με κουράων ἀμφήλυθε θῆλυς ἀϋτή, 122 

νυμφάων, αἳ ἔχουσ’ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα 123 

καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 124 

Ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰμὶ σχεδὸν αὐδηέντων; 125 

Ἀλλ’ ἄγ’, ἐγὼν αὐτὸς πειρήσομαι ἠδὲ ἴδωμαι.” 126 

   Ὣς εἰπὼν θάμνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς, 127 

ἐκ πυκινῆς δ’ ὕλης πτόρθον κλάσε χειρὶ παχείῃ 128 

φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροῒ μήδεα φωτός. 129 
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 VW-1011-a-12-1-b 3 lees verder ►►►

Βῆ δ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς, 130 

ὅς τ’ εἶσ’ ὑόμενος καὶ ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε 131 

δαίεται· αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἢ ὀΐεσσιν 132 

ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους· κέλεται δέ ἑ γαστὴρ 133 

μήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν· 134 

ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐϋπλοκάμοισιν ἔμελλε 135 

μίξεσθαι, γυμνός περ ἐών· χρειὼ γὰρ ἵκανε. 136 

Σμερδαλέος δ’ αὐτῇσι φάνη κεκακωμένος ἅλμῃ, 137 

τρέσσαν δ’ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ’ ἠϊόνας προὐχούσας· 138 

οἴη δ’ Ἀλκινόου θυγάτηρ μένε· τῇ γὰρ Ἀθήνη 139 

θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε καὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 140 

Στῆ δ’ ἄντα σχομένη· ὁ δὲ μερμήριξεν Ὀδυσσεύς, 141 

ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδα κούρην, 142 

ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ μειλιχίοισι 143 

λίσσοιτ’, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵματα δοίη. 144 

 
 Homerus, Odyssee 6, 99-144 
 
 
Aantekeningen 
regel 103 περιμήκετος  zeer hoog 
regel 106 ἀγρονόμος  op het land levend 
regel 109 ἀδμής  ongehuwd 
regel 113 εὐῶπις  met mooi gezicht 
regel 121 φιλόξεινος  gastvrij 
regel 122 ἀμφέρχομαι, aor. ἀμφήλυθον + acc.  doordringen tot 
regel 124 τὸ πῖσος  weide 
   ποιήεις  grasrijk 
regel 125 αὐδήεις  sprekend 
regel 127 ὁ θάμνος  struik 
regel 128 ὁ πτόρθος  tak 
regel 130 ὀρεσίτροφος  in de bergen opgegroeid 
regel 133 ἀγρότερος  wild 
regel 137 ἡ ἅλμη  zeewater 
regel 142 εὐῶπις  met mooi gezicht 
regel 143 ἀποσταδά  op een afstand 
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Tekst 2 

 
Het volgende citaat is afkomstig uit: “Een maffe Odyssee. Blijspel in twee 
bedrijven bij uitstek geschikt voor middelbare scholen.” 
 
<Odysseus spreekt tot Athena:> 
ODYSSEUS: “Hé! Bedankt dat je me gered hebt. Weet je wat ik best zou kunnen 1 

gebruiken? Wat droge kleren, een lekkere maaltijd en een hele serie nieuwe 2 

schepen.” 3 

ATHENA <tegen het publiek in de zaal>: “De koning is heel verbaasd te 4 

vernemen dat Odysseus nog steeds leeft. Ik vermoed dat Telemachos hem op 5 

zijn reis ook een bezoek had moeten brengen, maar die jongen moest al erg zijn 6 

best doen om alleen Sparta maar te vinden.” 7 

KONING ALCINOUS <komt links op>: “Odysseus, hè? Wow! Je bent beroemd! 8 

Wat leuk dat je hier bent! Ik ga een groot banket aanrichten en dan kun jij mijn 9 

gasten vermaken met verhalen over je avonturen. <tegen het publiek in de zaal> 10 

We krijgen nu wat flashbacks. Zo kun je leren wat er met Odysseus gebeurde 11 

vóór de oorlog.” 12 

 
 

Tekst 3 

 
Odysseus vertelt over zijn ontmoeting met de schim van Achilles. 
 
Ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 467 

καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο 468 

Αἴαντός θ’, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε 469 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ’ ἀμύμονα Πηλείωνα. 470 

Ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο, 471 

καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 472 

“Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ, 473 

σχέτλιε, τίπτ’ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον; 474 

Πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ 475 

ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;” 476 

   Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον· 477 

“ Ὦ Ἀχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ᾽ Ἀχαιῶν, 478 

ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν 479 

εἴποι, ὅπως Ἰθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην· 480 

οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον Ἀχαιΐδος, οὐδέ πω ἁμῆς 481 

γῆς ἐπέβην, ἀλλ’ αἰὲν ἔχω κακά· σεῖο δ’, Ἀχιλλεῦ, 482 

οὔ τις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτατος οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω. 483 
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Πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἶσα θεοῖσιν 484 

Ἀργεῖοι, νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν 485 

ἐνθάδ’ ἐών· τῷ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, Ἀχιλλεῦ.” 486 

   Ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ αὐτίκ’ ἀμειβόμενος προσέειπε· 487 

“Μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ Ὀδυσσεῦ. 488 

Βουλοίμην κ’ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ, 489 

ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 490 

ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν. 491 

Ἀλλ’ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες, 492 

ἢ ἕπετ’ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί. 493 

Εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι, 494 

ἢ ἔτ’ ἔχει τιμὴν πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 495 

ἦ μιν ἀτιμάζουσιν ἀν’ Ἑλλάδα τε Φθίην τε, 496 

οὕνεκά μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε. 497 

Οὐ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο, 498 

τοῖος ἐὼν οἷός ποτ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 499 

πέφνον λαὸν ἄριστον, ἀμύνων Ἀργείοισιν. 500 

Εἰ τοιόσδ’ ἔλθοιμι μίνυνθά περ ἐς πατέρος δῶ, 501 

τῷ κέ τεῳ στύξαιμι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους, 502 

οἳ κεῖνον βιόωνται ἐέργουσίν τ’ ἀπὸ τιμῆς.” 503 

 
 Homerus, Odyssee 11, 467-503 
 
 
Aantekeningen 
regel 476 ἀφραδής  zonder bewustzijn 
regel 488 παραυδάω  mooi voorstellen 
regel 489 ἐπάρουρος  op aarde levend 
   θητεύω  als dagloner werken 
regel 490 ἄκληρος  arm 
regel 495 πολέσιν = πολλοῖς 
regel 498 ὁ ἐπαρωγός  helper 
regel 500 πέφνον  ik doodde 
regel 502 τεῳ = τινι 
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Tekst 4 

 
Odysseus is aangekomen bij de Phaeaken. Hij is gastvrij ontvangen door de 
koninklijke familie en heeft de nacht in het paleis doorgebracht. 
 
Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 1 

ὄρνυτ’ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο, 2 

ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς. 3 

Τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο 4 

Φαιήκων ἀγορήνδ’, ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο. 5 

Ἐλθόντες δὲ καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι 6 

πλησίον. Ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη, 7 

εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος Ἀλκινόοιο, 8 

νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα, 9 

καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον· 10 

   “Δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 11 

εἰς ἀγορὴν ἰέναι, ὄφρα ξείνοιο πύθησθε, 12 

ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα 13 

πόντον ἐπιπλαγχθείς, δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.” 14 

   Ὣς εἰποῦσ’ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 15 

Καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι 16 

ἀγρομένων· πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο ἰδόντες 17 

υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. 18 

 
 Homerus, Odyssee 8, 1-18 
 
 
Aantekeningen 
regel 2 en 4 ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο  de krachtige Alcinous (onderwerp) 
regel 3   ἂν  onvertaald laten 
regel 4   Τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’  Van hen beiden liep voorop 
regel 6   καθίζω  gaan zitten 
regel 7   πλησίον  dicht bij elkaar 
    μετοίχομαι  gaan 
regel 12  ἰέναι  Vertaal als imperativus 
    πυνθάνομαι + genitivus  informatie krijgen over 
regel 13  νέον  onlangs  
regel 14  ἐπιπλαγχθείς  participium aoristus van ἐπιπλάζομαι + 

accusativus  rondzwerven over 
regel 17  ἀγρομένων  Verbind met βροτῶν (regel 16) 
 

einde  
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VW-1011-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
In de tekst die voorafgaat aan Tekst 1 schrijft Herodotus: 
“Onder hen was ook de Athener Solon, die voor de Atheners op hun verzoek 
nieuwe wetten had gemaakt en daarna voor tien jaar op reis was gegaan, naar 
hij zelf beweerde met wetenschappelijke doeleinden, maar in werkelijkheid ook 
om niet gedwongen te kunnen worden iets aan zijn wetten te veranderen.”  
In bovenstaande tekst staan twee redenen voor de reis van Solon vermeld. 
Beide redenen vind je ook in Tekst 1, regel 1-2 (Αὐτῶν t/m Κροῖσον). 

2p 1 a. Citeer uit de regels 1-2 (Αὐτῶν t/m Κροῖσον) het Griekse tekstelement dat de  
    reden aanduidt die Solon zelf in bovenstaande tekst genoemd heeft. 
b. Citeer uit bovenstaande tekst het Nederlandse tekstelement waarnaar Αὐτῶν  
    δὴ ὦν τούτων (regel 1) verwijst. 
 
De woorden van Croesus in de regels 7-10 (Ξεῖνε t/m ὀλβιώτατον) bevatten 
twee redenen waarom Croesus deze vraag juist aan Solon stelde.  

2p 2 Beschrijf beide redenen in eigen woorden.  
 
Regel 1-10 Αὐτῶν t/m ὀλβιώτατον 
De Griekse schrijver Plutarchus heeft de ontmoeting tussen Solon en Croesus 
ook beschreven. Het onderstaande is een citaat uit deze beschrijving: 
“Solon kwam dus, zegt men, naar Sardes op verzoek van Croesus.  
Deze had zich uitgedost met alle edelstenen, geverfde gewaden en kunstige 
gouden sieraden die hij als een opvallend, exclusief en benijdenswaardig bezit 
beschouwde, om de meest verheven en flonkerende aanblik te bieden.”  
Deze beschrijving wijkt inhoudelijk op een aantal punten af van de versie die 
Herodotus geeft in de regels 1-10 (Αὐτῶν t/m ὀλβιώτατον). 

2p 3 a. Noteer in eigen woorden een punt van verschil uit de eerste zin (Solon t/m  
    Croesus). 
b. Noteer in eigen woorden een punt van verschil uit de tweede zin (Deze t/m  
    bieden). 
 
Regel 16 ἡμῖν 

1p 4 Hiermee worden bedoeld: 
A de arme mensen 
B de Atheners 
C de Lydiërs  
D de rijke mensen 
 
Een tijdgenoot van Solon heeft over hem gezegd:  
“Dit soort mensen weet zich niet te gedragen in het gezelschap van een vorst. 
Je moet als gewoon mens zo weinig mogelijk met vorsten omgaan, of zo vleiend 
mogelijk.”  

1p 5 Op welk gedrag van Solon is deze kritiek gericht? Beantwoord de vraag door 
een Grieks tekstelement uit de regels 10-19 ( Ὁ t/m μεγάλως) te citeren. 
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Op de internetsite Inspirerend Leven staat de volgende tekst: 
“Het grootste geluk: een goede dood 
Ooit heeft Croesus de wijze Solon uit Athene naar zijn hof gehaald omdat hij van 
hem bevestigd wilde krijgen dat hij, rijk en machtig, de gelukkigste mens op 
aarde was. Dat was hij niet, volgens Solon. ‘Wie dan wel?’ vraagt de 
verontwaardigde Croesus. Solon noemt dan de naam van een Griek, Tellus, die 
veel plezier heeft gehad van zijn kinderen en zijn kleinkinderen en eervol stierf 
in een veldslag ter verdediging van de Griekse vrijheid.” 

2p 6 a. Leg uit dat de kop ‘Het grootste geluk: een goede dood’ in het geval van 
    Tellus op zijn hoogst een halve waarheid is. Baseer je antwoord op de regels  
    10-19 ( Ὁ t/m μεγάλως). 
‘in een veldslag ter verdediging van de Griekse vrijheid’ 
b. Leg uit dat het verhaal van Herodotus in dit opzicht niet juist is weergegeven. 
    Baseer je antwoord op de regels 16-19 (γενομένης t/m μεγάλως). 
 
Regel 21-22 δοκέων t/m οἴσεσθαι 
Een soortgelijke gedachte had Croesus ook al bij zijn eerste vraag. 

1p 7 Citeer uit de regels 7-13 (Ξεῖνε t/m ὀλβιώτατον) het desbetreffende Griekse 
tekstelement. 
 
Regel 27 εἷλκον τὴν ἅμαξαν 

2p 8 Leg uit dat deze actie getuigt van respect ten aanzien van zowel goden als 
mensen. 
 
Sprekend over de vraag of rijkdom ook bijdraagt aan geluk, schrijft Aristoteles: 
“Ook Solon gaf een juiste definitie van gelukkige mensen: naar zijn mening zijn 
dit mensen die niet overmatig veel materiële bezittingen hebben, maar altijd 
doen wat het beste is en zich steeds fatsoenlijk gedragen.” 
‘mensen die niet overmatig veel materiële bezittingen hebben’ 

2p 9 a. Citeer het Griekse tekstelement uit het verhaal over Tellus (regel 13-19 Ὁ t/m  
    μεγάλως) dat hiermee inhoudelijk vergelijkbaar is. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit het verhaal over Cleobis en Biton  
    (regel 22-29 Ὁ t/m ἱρόν) dat hiermee inhoudelijk vergelijkbaar is. 
 
Regel 30 ὁ θεὸς 
Volgens sommige commentatoren bedoelt Herodotus met ὁ θεὸς Hera. 

2p 10 a. Geef een argument voor deze interpretatie. Beantwoord de vraag in het  
    Nederlands. 
b. Geef een argument tegen deze interpretatie. Beantwoord de vraag in het 
    Nederlands. 
 
Regel 33 τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ 

2p 11 a. Beschrijf in eigen woorden wat met τῇ φήμῃ wordt bedoeld. 
b. Beschrijf in eigen woorden de daad van Tellus (regel 13-19) die met τῷ ἔργῳ 
    vergelijkbaar is. 
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Regel 37-38 Ἀργεῖοι t/m Δελφοὺς 
1p 12 Beschrijf in eigen woorden met welke daad uit het verhaal over Tellus dit 

vergelijkbaar is.  
 
 

Tekst 2 
 
Regel 1 Na de overweldiging van Eretria 

1p 13 Beschrijf in eigen woorden wat Eretria had gedaan om dit lot te ondergaan. 
Baseer je antwoord op je kennis van de achtergronden van de teksten die je 
voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 10-11 Καὶ t/m Φιλιππίδην 

1p 14 Leg uit dat wat Herodotus hier vertelt, eerder heeft plaatsgevonden dan wat hij 
in de regels 7-8 vertelt. 
 
Regel 10-12 Καὶ t/m μελετῶντα 
H. van Dolen schrijft in zijn vertaling dat de Atheners een ‘professionele lange-
afstandloper’ naar Sparta zonden. 

1p 15 Citeer het Griekse tekstelement waarop de vertaling ‘professionele’ is 
gebaseerd. 
 
Regel 14-15 ἑωυτοῦ t/m ποιεῦνται 

2p 16 Welke drie daden verrichten de Atheners om dit goed te maken? Beantwoord de 
vraag in het Nederlands en baseer je antwoord op het vervolg (t/m regel 19). 
 
Regel 16 τὰ δ' ἔτι καὶ ἐσομένου 

1p 17 Verdedig de stelling dat de Atheners hierop reageren met de houding van ‘eerst 
zien, dan geloven’. Baseer je antwoord op het vervolg (t/m regel 19). 
 
Regel 17 ἱδρύσαντο en regel 19 ἱλάσκονται 

2p 18 Verklaar het verschil in tijd tussen beide werkwoordsvormen. Ga bij je antwoord 
in op beide vormen en op de inhoud van de regels 16-19 (Καὶ t/m ἱλάσκονται). 
 
Regel 24 Ἐρέτριά τε ἠνδραπόδισται 

2p 19 a. Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 20) het Griekse woord waaruit blijkt 
    dat de Atheners vrezen hetzelfde lot als de Eretriërs te zullen ondergaan. 
b. Welke mededeling van Herodotus in het vervolg (regel 30-37 Οὗτοι t/m 
    διέτασσε) verwijst naar Ἐρέτριά τε ἠνδραπόδισται? Beantwoord de vraag in 
    het Nederlands. 
 
Een commentator merkt op dat de bode zich wel erg teleurgesteld moet hebben 
gevoeld op de terugweg naar Athene en dat Pan toen aan hem verschenen zou 
zijn. 

2p 20 a. Beschrijf in eigen woorden op welk gegeven uit de regels 20-29 de  
    commentator deze teleurstelling baseert.  
b. Leg uit dat de verschijning van Pan voor de bode een vorm van compensatie  
    voor zijn teleurstelling kan zijn geweest. 

Pagina: 239Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

Regel 32 ἐδόκεε ὁ Ἱππίης τῇ μητρὶ τῇ ἑωυτοῦ συνευνηθῆναι 
Hippias trekt hieruit een drieledige conclusie. 

3p 21 a. Beschrijf deze drieledige conclusie in eigen woorden. 
b. Leg uit dat de droom wel uitkomt, maar anders dan Hippias zelf had gedacht. 
 
In de regels 30-37 (Οὗτοι t/m διέτασσε) komt epanalepsis voor. 

2p 22 Leg dit uit en citeer daarbij de desbetreffende Griekse tekstelementen. 
 
 

Tekst 3 
 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

37p  Vertaal de regels 1 t/m 11 in het Nederlands. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  VW-1011-a-11-1-o* 
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Tekstboekje 
 
 

 

tijdvak 1

Pagina: 241Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1011-a-11-1-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 
Solon en Croesus 
 

Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον 1 

ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ 2 

ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου· μετὰ δέ, ἡμέρῃ τρίτῃ ἢ 3 

τετάρτῃ, κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς 4 

θησαυροὺς καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια. Θεησάμενον δέ 5 

μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον, ὥς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὁ Κροῖσος τάδε· 6 

“Ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ' ἡμέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης 7 

εἵνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν 8 

ἐπελήλυθας· νῦν ὦν ἵμερος ἐπειρέσθαι μοι ἐπῆλθέ σε εἴ τινα ἤδη πάντων εἶδες 9 

ὀλβιώτατον.”  Ὁ μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα, 10 

Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος λέγει· “ Ὦ βασιλεῦ, 11 

Τέλλον Ἀθηναῖον.”  Ἀποθωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως· 12 

“Κοίῃ δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον;”  Ὁ δὲ εἶπε· “Τέλλῳ τοῦτο μὲν τῆς 13 

πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαθοί, καί σφι εἶδε ἅπασι τέκνα 14 

ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα, τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ' 15 

ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο· γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης 16 

πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας τῶν 17 

πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα, καί μιν Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ 18 

ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν μεγάλως.” 19 

Ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά τε 20 

καὶ ὄλβια, ἐπειρώτα τίνα δεύτερον μετ' ἐκεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα 21 

γῶν οἴσεσθαι. Ὁ δε εἶπε· “Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. Τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος 22 

Ἀργείοισι βίος τε ἀρκέων ὑπῆν καὶ πρὸς τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε· 23 

ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι ὁμοίως ἦσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε λόγος· ἐούσης 24 

ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι 25 

ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ· ἐκκληιόμενοι δὲ 26 

τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς 27 

ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ μήτηρ, σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσεράκοντα 28 

διακομίσαντες ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν. Ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ τῆς 29 

πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ὁ θεὸς ὡς 30 

ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. Ἀργεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες 31 
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ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων τὴν ῥώμην, αἱ δὲ Ἀργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων 32 

τέκνων ἐκύρησε. Ἡ δὲ μήτηρ περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα 33 

ἀντίον τοῦ ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι τε καὶ Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ μιν 34 

ἐτίμησαν μεγάλως, τὴν θεὸν δοῦναι τὸ ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι. Μετὰ 35 

ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ 36 

ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν, ἀλλ' ἐν τέλεϊ τούτῳ ἔσχοντο. Ἀργεῖοι δέ σφεων 37 

εἰκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ἐς Δελφοὺς ὡς ἀνδρῶν ἀρίστων γενομένων.” 38 

Σόλων μὲν δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι, Κροῖσος δὲ σπερχθεὶς εἶπε· 39 

“ Ὦ ξεῖνε Ἀθηναῖε, ἡ δ' ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι ἀπέρριπται ἐς τὸ μηδέν, 40 

ὥστε οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέας ἐποίησας;” Ὁ δὲ εἶπε· “ Ὦ Κροῖσε, 41 

ἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς 42 

ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι. Ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἔστι ἰδεῖν τὰ 43 

μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ παθεῖν.” 44 

 
 Herodotus, Historiën I 30-32.2 
 
 
Aantekeningen 
regel 1  ἐκδημέω  op reis zijn 
regel 11 ὑποθωπεύω  vleien 
regel 12 ἐπιστρεφέως  in gespannen verwachting 
regel 13 Κοίῃ  Waarom 
regel 17 ὁ ἀστυγείτων  buur 
   ἡ τροπή  het doen omkeren 
regel 21 τὰ δευτερεῖα  de tweede plaats 
regel 23 ὕπειμι  aanwezig zijn 
regel 24 ἀεθλοφόρος  prijswinnaar 
regel 26 ἐκκληίω  noodzaken 
regel 27 ἡ ζεύγλη  juk 
regel 29 διακομίζω  vervoeren 
regel 30 ἡ πανήγυρις  het verzamelde volk 
regel 36 κατακοιμάομαι  gaan slapen 
regel 39 τὰ δευτερεῖα  de tweede plaats 
regel 40 ἀπορρίπτω  verwerpen 
regel 42 ταραχώδης  verwarrend 
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Tekst 2 
 
De voorbereidingen voor de slag bij Marathon 
 
Na de overweldiging van Eretria voeren de Perzen na een oponthoud van enkele 1 

dagen naar Attica; zij veroorzaakten daar grote onrust en waren overtuigd dat zij 2 

de Atheners hetzelfde lot zouden doen ondergaan als de Eretriërs. Nu was 3 

Marathon een bij uitstek geschikt punt in Attica voor het optreden der ruiterij en 4 

vlak bij Eretria; daarop maakte Hippias, de zoon van Pisistratus, de Perzen 5 

opmerkzaam. 6 

Zodra de Atheners dit vernamen, trokken ook zij naar Marathon om de vijand het 7 

hoofd te bieden. Tien veldheren voerden hen aan.  8 

(…). 9 

Καὶ πρῶτα μὲν ἐόντες ἔτι ἐν τῷ ἄστεϊ οἱ στρατηγοὶ ἀποπέμπουσι ἐς Σπάρτην 10 

κήρυκα Φιλιππίδην, Ἀθηναῖον μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμην τε καὶ τοῦτο 11 

μελετῶντα· τῷ δή, ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φιλιππίδης καὶ Ἀθηναίοισι ἀπήγγελλε, περὶ 12 

τὸ Παρθένιον ὄρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτει. Βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ 13 

Φιλιππίδεω τὸν Πᾶνα Ἀθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, δι' ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν 14 

ἐπιμέλειαν ποιεῦνται, ἐόντος εὐνόου Ἀθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου σφι ἤδη 15 

χρηστοῦ, τὰ δ' ἔτι καὶ ἐσομένου. Καὶ ταῦτα μὲν Ἀθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ 16 

τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ ἀκροπόλι Πανὸς 17 

ἱρόν, καὶ αὐτὸν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσί τε ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι 18 

ἱλάσκονται. 19 

Τότε δὲ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ Φιλιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ οἱ ἔφη καὶ τὸν 20 

Πᾶνα φανῆναι, δευτεραῖος ἐκ τοῦ Ἀθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπικόμενος δὲ 21 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε· “ Ὦ Λακεδαιμόνιοι, Ἀθηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι 22 

βοηθῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν τοῖσι Ἕλλησι δουλοσύνῃ 23 

περιπεσοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων· καὶ γὰρ νῦν Ἐρέτριά τε ἠνδραπόδισται 24 

καὶ πόλι λογίμῳ ἡ Ἑλλὰς γέγονε ἀσθενεστέρη.”  Ὁ μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα 25 

ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ ἕαδε μὲν βοηθέειν Ἀθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ 26 

παραυτίκα ποιέειν ταῦτα οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου 27 

τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ 28 

κύκλου. 29 

Οὗτοι μέν νυν τὴν πανσέληνον ἔμενον, τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὁ 30 

Πεισιστράτου ἐς τὸν Μαραθῶνα, τῆς παροιχομένης νυκτὸς ὄψιν ἰδὼν τοιήνδε· 31 

ἐδόκεε ὁ Ἱππίης τῇ μητρὶ τῇ ἑωυτοῦ συνευνηθῆναι. Συνεβάλετο ὦν ἐκ τοῦ 32 
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ὀνείρου κατελθὼν ἐς τὰς Ἀθήνας καὶ ἀνασωσάμενος τὴν ἀρχὴν τελευτήσειν ἐν τῇ 33 

ἑωυτοῦ γηραιός. Ἐκ μὲν δὴ τῆς ὄψιος συνεβάλετο ταῦτα, τότε δὲ κατηγεόμενος 34 

τοῦτο μὲν τὰ ἀνδράποδα τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀπέβησε ἐς τὴν νῆσον τὴν Στυρέων, 35 

καλεομένην δὲ Αἰγιλίην, τοῦτο δὲ καταγομένας ἐς τὸν Μαραθῶνα τὰς νέας 36 

ὅρμιζε οὗτος, ἐκβάντας τε ἐς γῆν τοὺς βαρβάρους διέτασσε. Καί οἱ ταῦτα 37 

διέποντι ἐπῆλθε πταρεῖν τε καὶ βῆξαι μεζόνως ἢ ὡς ἐώθεε· οἷα δέ οἱ πρεσβυτέρῳ 38 

ἐόντι τῶν ὀδόντων οἱ πλεῦνες ἐσείοντο. Τούτων ὦν ἕνα ἐκβάλλει ὑπὸ βίης βήξας· 39 

ἐκπεσόντος δὲ ἐς τὴν ψάμμον αὐτοῦ ἐποιέετο σπουδὴν πολλὴν ἐξευρεῖν. Ὡς δὲ 40 

οὐκ ἐφαίνετό οἱ ὁ ὀδών, ἀναστενάξας εἶπε πρὸς τοὺς παραστάτας· “ Ἡ γῆ ἥδε 41 

οὐκ ἡμετέρη ἐστὶ οὐδέ μιν δυνησόμεθα ὑποχειρίην ποιήσασθαι· ὁκόσον δέ τί μοι 42 

μέρος μετῆν, ὁ ὀδὼν μετέχει.” 43 

 
 Herodotus, Historiën VI 102-103.1 + VI 105-107 
 
 
Aantekeningen 
regel 11  ὁ ἡμεροδρόμης  renbode 
regel 18  ἐπέτειος  jaarlijks 
regel 21  δευτεραῖος  op de tweede dag 
regel 28    εἴνατος  negende  
regel 30  ἡ πανσέληνος  volle maan 
regel 32  συνευνάομαι + dat.  slapen met 
regel 33  ἀνασῴζομαι  voor zich herwinnen 
regel 38  διέπω  verrichten 
    πτάρνυμαι, aor. ἔπταρον  niezen 
regel 38 en 39 βήσσω, aor. ἔβηξα  hoesten 
regel 41  ἀναστενάζω  luid weeklagen 
    ὁ παραστάτης  metgezel 
 
 
 
Let op: de laatste tekst van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 3 
 
De Minyers (οἱ Μινύαι) waren uit hun gebied verdreven en gastvrij opgenomen 
door de Spartanen. Zij trouwden zelfs met Spartaanse vrouwen. 
De onderstaande tekst beschrijft wat er daarna in Sparta gebeurde. 
 

Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διεξελθόντος αὐτίκα οἱ Μινύαι ἐξύβρισαν, τῆς τε 1 

βασιληίης μεταιτέοντες καὶ ἄλλα ποιέοντες οὐκ ὅσια. Τοῖσι ὦν Λακεδαιμονίοισι 2 

ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτεῖναι, συλλαβόντες δέ σφεας κατέβαλον ἐς ἑρκτήν. Κτείνουσι 3 

δὲ τοὺς ἂν κτείνωσι Λακεδαιμόνιοι νυκτός, μετ’ ἡμέρην δὲ οὐδένα. Ἐπεὶ ὦν 4 

ἔμελλόν σφεας καταχρήσεσθαι, παραιτήσαντο αἱ γυναῖκες τῶν Μινυέων, ἐοῦσαι 5 

ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων Σπαρτιητέων θυγατέρες, ἐσελθεῖν τε ἐς τὴν ἑρκτὴν καὶ 6 

ἐς λόγους ἐλθεῖν ἑκάστη τῷ ἑωυτῆς ἀνδρί. Οἱ δέ σφεας παρῆκαν, οὐδένα δόλον 7 

δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι. Αἱ δὲ ἐπείτε ἐσῆλθον, ποιέουσι τοιάδε· πᾶσαν τὴν 8 

εἶχον ἐσθῆτα παραδοῦσαι τοῖσι ἀνδράσι αὐταὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἔλαβον. Οἱ δὲ 9 

Μινύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηίην ἐσθῆτα ἅτε γυναῖκες ἐξήισαν ἔξω, ἐκφυγόντες 10 

δὲ τρόπῳ τοιούτῳ ἵζοντο αὖτις ἐς τὸ Τηΰγετον. 11 

 
Herodotus, Historiën IV 146 

 
 
Aantekeningen 
regel 1    διεξέρχομαι  verlopen 

ἐξυβρίζω  zich brutaal gedragen 
regel 2   μεταιτέω + gen.  deel willen hebben aan 
regel 3   σφεας  hen 
    ἡ ἑρκτή  gevangenis 
regel 3-4 Κτείνουσι t/m οὐδένα  Wanneer de Spartanen gevangenen 

doden, doen ze dat ’s nachts en nooit overdag. 
regel 5   σφεας  hen 

καταχρήομαι  doden 
regel 6   ἡ ἀστή  echte Spartaanse  
    ἡ ἑρκτή  gevangenis 
regel 7 σφεας  hen 
 παρῆκαν  3e persoon meervoud aoristus van παρίημι  naar 

binnen laten gaan  
regel 8-9 πᾶσαν τὴν εἶχον ἐσθῆτα  Lees πᾶσαν ἐσθῆτα, τὴν εἶχον  
regel 10  ἅτε  als  

ἐξήισαν  3e persoon meervoud imperfectum van ἔξειμι naar 
buiten gaan 

regel 11 τὸ Τηΰγετον  de Taygetus (gebergte in de buurt van Sparta waar 
de Minyers al eerder hun toevlucht hadden gezocht) 

 

einde  VW-1011-a-11-1-b* 
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VW-1011-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 1 juni

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
In de handschriften van antieke tragedies staan nooit regieaanwijzingen. Toch 
zijn er soms regieaanwijzingen op te maken uit de tekst. 

2p 1 a. Beschrijf in eigen woorden welke regieaanwijzing een regisseur tussen de 
    regels 436 en 437 zou geven. 
b. Leg uit waarop deze regieaanwijzing is gebaseerd. 
 
Regel 437 τίς δέ μ' ἐκφύει βροτῶν; 
Deze vraag heeft Oedipus zich al eerder gesteld. 

2p 2 Beschrijf in eigen woorden naar aanleiding van welke gebeurtenis hij zich deze 
vraag voor het eerst stelde. Vermeld in je antwoord ook de naam van de plaats 
waar dit gebeurde. Baseer je antwoord op je kennis van de tragedie Oedipus 
Tyrannus. 
 
Regel 438 

2p 3 Beschrijf in eigen woorden wat Teiresias met deze uitspraak bedoelt. Betrek in 
je antwoord zowel φύσει als διαφθερεῖ. 
 
Regel 442 αὕτη ἡ τύχη 

2p 4 a. Leg uit wat Teiresias concreet met αὕτη ἡ τύχη bedoelt. 
b. Leg uit waarom Teiresias kan zeggen dat αὕτη ἡ τύχη de ondergang van 
    Oedipus bewerkstelligd heeft. 
 
Regel 443 οὔ μοι μέλει 

1p 5 Beschrijf in eigen woorden het onderwerp van οὔ μοι μέλει. 
 
Behalve Oedipus en Teiresias staat er nog een andere persoon op het toneel. 

1p 6 Citeer een Grieks tekstelement uit de regels 437-446 waaruit dat blijkt. 
 
Regel 445-446  
Een van de stilistische middelen waarmee Oedipus zijn ergernis onderstreept in 
de regels 445-446 is de antithese. 

1p 7 Citeer de desbetreffende Griekse tekstelementen. 
 
In de passage die voorafgaat aan Tekst 1, is de ruzie tussen Oedipus en 
Teiresias hoog opgelopen. 

3p 8 a. Formuleer in eigen woorden waarvan Oedipus Teiresias verdenkt. Baseer je 
    antwoord op je kennis van de tragedie Oedipus Tyrannus. 
 
De woedende Oedipus wil Teiresias naar huis sturen. Maar plotseling wil hij 
weer naar Teiresias luisteren. 
b. Leg uit waardoor deze ommekeer wordt veroorzaakt. Baseer je antwoord op 
    de regels 429-439. 
 
Hoewel Oedipus nu wél bereid is te luisteren, laait zijn woede opnieuw op. 
c. Leg uit waardoor dit wordt veroorzaakt. Baseer je antwoord op de regels 
    438-446. 
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Regel 452-456 
In deze regels stelt Teiresias de situatie zoals die nu bestaat tegenover een 
situatie die zal komen. 

2p 9 Neem onderstaand schema over en schrijf hierin drie tegenstellingen op die 
Teiresias schetst. 
huidige situatie  toekomstige situatie 
1       1 
2       2 
3       3 
 
Vergelijk de regels 449-460 (τὸν t/m φονεύς) met de regels 415-425. 
Teiresias is in de regels 449-460 qua formulering minder direct dan in de regels 
415-425. 

2p 10 Leg dit verschil uit. Ga bij je antwoord in op beide passages en betrek de 
woorden οὗτός ἐστιν ἐνθάδε (regel 451) in je antwoord. 
 
Regel 414 met wie u leeft 

2p 11 Op wie doelt Teiresias hiermee? Beantwoord de vraag door uit de regels 
449-462 de twee desbetreffende Griekse zelfstandige naamwoorden te citeren. 
 
 

Tekst 2 
 
De regels 804-805 (κἀξ t/m ἠλαυνέτην) worden door A.M. van Erp Taalman Kip 
als volgt vertaald: 
“De dienaar die vooropliep en de oude man zelf wilden me met geweld van de 
weg drijven.” 

2p 12 a. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘de dienaar die vooropliep’ de 
    vertaling is. 
b. Leg uit welk grammaticaal gegeven heeft geleid tot de vertaling ‘wilden 
    drijven’. 
 
De volgende passage is afkomstig uit de tragedie Oedipus van de Romeinse 
schrijver Seneca: 
“Oedipus 
Flankeerde een groot gezelschap de koning? 
Iocasta 
De meesten deed een wegsplitsing de verkeerde kant uit gaan. Slechts een paar 
toegewijden hielden de wagens bij. 
Oedipus 
Deelde iemand het lot van de koning? 
Iocasta 
Moed en trouw maakten één van hen zijn lotgenoot.” 
 
Deze passage wijkt op een aantal punten af van de versie van Sophocles 
(Tekst 2, regel 800-813 τριπλῆς t/m ξύμπαντας). 

2p 13 Noteer twee van deze punten en ga bij je antwoord in op zowel de versie van 
Sophocles als die van Seneca. 
 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Uit de beschrijving in de regels 800-813 van de gebeurtenissen op de 
driesprong blijkt dat Oedipus deels wel schuld treft en deels niet. 

2p 14 a. Leg uit in hoeverre Oedipus geen schuld treft. 
b. Leg uit in hoeverre Oedipus wél schuld treft. 
 
Regel 813 κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας 

1p 15 Beschrijf in eigen woorden met welke eerdere mededeling van Iocaste deze 
woorden strijdig zijn. Baseer je antwoord op je kennis van de tragedie Oedipus 
Tyrannus. 
 
Regel 821-822 
Oedipus komt in de tragedie Oedipus Tyrannus op twee punten tot inzicht. 

2p 16 a. Beschrijf in eigen woorden tot welk inzicht hij in de regels 821-822 (t/m ὤλετ') 
    begint te komen. 
b. Beschrijf in eigen woorden tot welk inzicht hij pas later komt. 
 
In Tekst 2 worden twee emoties bij het publiek opgeroepen. 

3p 17 a. Noteer de namen van deze twee emoties door de desbetreffende termen van 
    Aristoteles te gebruiken. 
b. Leg uit hoe deze emoties in deze tekst worden opgeroepen. 
 
 

Tekst 3 
 

1p 18 Leg uit dat er in de regels 28-31 sprake is van pathos. 
 
Regel 39-45 
De rol van Laïus in de regels 39-45 is anders dan in de beschrijving van deze 
situatie bij Sophocles (Tekst 2, regel 800-809). 

2p 19 Beschrijf in eigen woorden het verschil. Ga bij je antwoord in op beide teksten. 
 
 

Tekst 4 
 
Regel 3 hooggestemde verwachtingen 
Regel 3-4 Het vertrouwen in het menselijk vernuft 
Regel 4-5 grootheid slaat om in ellende 

3p 20 Leg uit dat er in de tragedie Oedipus Tyrannus sprake is van: 
1 hooggestemde verwachtingen 
2 vertrouwen in menselijk vernuft 
3 grootheid die omslaat in ellende 
 
 

Tekst 5 
 
Bestudeer Tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 798 t/m 816 in het Nederlands. 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  VW-1011-a-10-1-o* 
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Tekst 1 
 

Teiresias 
412  Ik zeg, nu u mij voor een blinde schold: 
413  u hebt wel zicht, toch ziet u niet hoe diep 
414  u zonk, niet waar u woont, met wie u leeft. 
415  Weet u van wie u stamt? Nee, niet alleen ontgaat het u  
416  dat u een vijand bent voor uw familie onder aarde en hier, 
417  ook zal een zware vloek die u vervolgt met dubbele gesel  
418  van uw moeder en uw vader u, die nu nog goed,  
419  maar dan in duister ziet, verjagen uit dit land. 
420  Waar zal geen haven zijn voor uw geschreeuw, 
421  waar echoot weldra de Cithaeron niet,  
422  wanneer u merkt welk hachelijk huwelijk u 
423  in huis met volle zeilen binnenvoer? 
424  Een vloed van leed merkt u niet op, die u 
425  gelijk maakt aan uw kinderen en uzelf. 
426  Haal daarom Creon en mijn woorden maar 
427  door het slijk. Er is geen sterveling die ooit 
428  zo gruwelijk vermorzeld wordt als u. 
 

Οἰδίπους 

429  ἦ ταῦτα δῆτ' ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλυεῖν; 

430  οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ θᾶσσον αὖ πάλιν 

431  ἄψορρος οἴκων τῶνδ' ἀποστραφεὶς ἄπει; 

Τειρεσίας 

432  οὐδ' ἱκόμην ἔγωγ' ἄν, εἰ σὺ μὴ 'κάλεις. 

Οἰδίπους 

433  οὐ γὰρ τί σ' ᾔδη μῶρα φωνήσοντ', ἐπεὶ 

434  σχολῇ σ' ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

Τειρεσίας 

435  ἡμεῖς τοιοίδ' ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ, 

436  μῶροι, γονεῦσι δ', οἵ σ' ἔφυσαν, ἔμφρονες. 

Οἰδίπους 

437  ποίοισι; μεῖνον. τίς δέ μ' ἐκφύει βροτῶν; 

Τειρεσίας 

438  ἥδ' ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ. 

Οἰδίπους 

439  ὡς πάντ' ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις. 
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Τειρεσίας 

440  οὔκουν σὺ ταῦτ' ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς; 

Οἰδίπους 

441  τοιαῦτ' ὀνείδιζ' οἷς ἔμ' εὑρήσεις μέγαν. 

Τειρεσίας 

442  αὕτη γε μέντοι σ' ἡ τύχη διώλεσεν. 

Οἰδίπους 

443  ἀλλ' εἰ πόλιν τήνδ' ἐξέσωσ', οὔ μοι μέλει. 

Τειρεσίας 

444  ἄπειμι τοίνυν· καὶ σύ, παῖ, κόμιζέ με. 

Οἰδίπους 

445  κομιζέτω δῆθ'· ὡς παρὼν σύ γ' ἐμποδὼν 

446  ὀχλεῖς, συθείς τ' ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον. 

Τειρεσίας 

447  εἰπὼν ἄπειμ' ὧν οὕνεκ' ἦλθον, οὐ τὸ σὸν 

448  δείσας πρόσωπον· οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπου μ' ὀλεῖς. 

449  λέγω δέ σοι· τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 

450  ζητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον 

451  τὸν Λαί̈ειον, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, 

452  ξένος λόγῳ μέτοικος· εἶτα δ' ἐγγενὴς 

453  φανήσεται Θηβαῖος, οὐδ' ἡσθήσεται 

454  τῇ ξυμφορᾷ· τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος 

455  καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι 

456  σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται. 

457  φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 

458  ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ 

459  γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς 

460  ὁμόσπορός τε καὶ φονεύς. καὶ ταῦτ' ἰὼν 

461  εἴσω λογίζου· κἂν λάβῃς ἐψευσμένον, 

462  φάσκειν ἔμ' ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν. 

   Sophocles, Oedipus Tyrannus 412-462 
 

Aantekeningen 
regel 429 ἀνεκτός  te verdragen 
regel 439  αἰνικτός  raadselachtig 
regel 446 ὀχλέω  hinderen 
regel 450 ἀνακηρύσσω  bekendmaken 

regel 456 προδείκνυμι  voor zich uit wijzen 
regel 456 ἐμπορεύομαι  reizen 
regel 460 ὁμόσπορος  dezelfde vrouw 

hebbend 
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Tekst 2 
 
Iocaste weet nog niet dat Oedipus zelf al het vermoeden heeft dat hij de 
moordenaar van Laïus is. 
 
Οἰδίπους 

800  καί σοι, γύναι, τἀληθὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 

801  ὅτ' ἦ κελεύθου τῆσδ' ὁδοιπορῶν πέλας, 

802  ἐνταῦθά μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 

803  ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φής, 

804  ξυνηντίαζον· κἀξ ὁδοῦ μ' ὅ θ' ἡγεμὼν 

805  αὐτός θ' ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 

806  κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, 

807  παίω δι' ὀργῆς· καί μ' ὁ πρέσβυς, ὡς ὁρᾷ, 

808  ὄχους παραστείχοντα τηρήσας, μέσον 

809  κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καθίκετο. 

810  οὐ μὴν ἴσην γ' ἔτεισεν, ἀλλὰ συντόμως 

811  σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος 

812  μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐκκυλίνδεται· 

813  κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 

814  τούτῳ προσήκει Λαί̈ῳ τι συγγενές, 

815  τίς τοῦδέ γ' ἀνδρὸς νῦν ἂν ἀθλιώτερος, 

816  τίς ἐχθροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ' ἀνήρ, 

817  ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ' ἀστῶν τινι 

818  δόμοις δέχεσθαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινα, 

819  ὠθεῖν δ' ἀπ' οἴκων; καὶ τάδ' οὔτις ἄλλος ἦν 

820  ἢ 'γὼ 'π' ἐμαυτῷ τάσδ' ἀρὰς ὁ προστιθείς. 

821  λέχη δὲ τοῦ θανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν 

822  χραίνω, δι' ὧνπερ ὤλετ'. ἆρ' ἔφυν κακός; 

 
   Sophocles, Oedipus Tyrannus 800-822 
 
Aantekeningen 
regel 800 τριπλοῦς  drievoudig 
regel 801 ὁδοιπορέω  reizen 
regel 802 πωλικός  met veulens 
regel 804 ξυναντιάζω + dat. 

tegemoetkomen 

regel 806 ἐκτρέπω  opzij duwen 
   ὁ τροχηλάτης wagenmenner 
regel 808 παραστείχω + acc. lopen 

langs 
   τηρέω  in het oog houden 
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regel 809 καθικνέομαι  raken 
regel 812 ἐκκυλίνδομαι + gen.  

rollen uit 

regel 816 ἐχθροδαίμων  gehaat bij 
de goden 

 
 

Tekst 3 
 
Iocaste vertelt hoe Oedipus terecht kwam in Corinthe. 
 
28  Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουκόλοι 

29  φέρουσ' ἐς οἴκους ἔς τε δεσποίνης χέρας 

30  ἔθηκαν. ἡ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 

31  μαστοῖς ὑφεῖτο καὶ πόσιν πείθει τεκεῖν. 

32  ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος 

33  παῖς οὑμὸς ἢ γνοὺς ἤ τινος μαθὼν πάρα 

34  ἔστειχε τοὺς φύσαντας ἐκμαθεῖν θέλων 

35  πρὸς δῶμα Φοίβου, Λάιός θ', οὑμὸς πόσις, 

36  τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαθεῖν 

37  εἰ μηκέτ' εἴη, καὶ ξυνάπτετον πόδα 

38  ἐς ταὐτὸν ἄμφω Φωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ. 

39  καί νιν κελεύει Λαί̈ου τροχηλάτης· 

40  “ Ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο.” 

41  ὁ δ' εἷρπ' ἄναυδος, μέγα φρονῶν. πῶλοι δέ νιν 

42  χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον ποδῶν. 

43  ὅθεν (τί τἀκτὸς τῶν κακῶν με δεῖ λέγειν;)  

44  παῖς πατέρα καίνει καὶ λαβὼν ὀχήματα 

45  Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν.  

    

Euripides, Phoenissae 28-45 
 
Aantekeningen 
regel 28 ὁ ἱπποβουκόλος paardenherder 
regel 32 πυρσός rossig 
   ἐξανδρόομαι de mannelijke leeftijd bereiken 
regel 36 μαστεύω zoeken 
regel 38 σχιστός gesplitst 
regel 39 ὁ τροχηλάτης wagenmenner 
regel 41 ἄναυδος zonder iets te zeggen 
regel 42 ὁ τένων, -οντος pees 
   ἐκφοινίσσω rood maken 
regel 45 ὁ τροφεύς opvoeder 
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Tekst 4 
 
Ch. Segal schrijft over de tragedie Oedipus Tyrannus: 
 
“Oedipus Tyrannus is vrijwel zeker een reactie op gebeurtenissen in de periode 1 
waarin Sophocles het stuk schreef. Een onverwachte, bovennatuurlijk lijkende 2 
ramp maakt plotseling een einde aan alle hooggestemde verwachtingen. Het 3 
vertrouwen in het menselijk vernuft en verstand wordt tenietgedaan; grootheid 4 
slaat om in ellende.” 5 
 
 

Tekst 5 
 
De tovenares Medea is ooit uit het verre Colchis met de Griekse avonturier 
Jason meegekomen naar Corinthe. Daar hebben zij een tijd lang als man en 
vrouw geleefd en twee kinderen gekregen. Dan ziet Jason kans zijn positie te 
verbeteren: hij kan trouwen met de dochter van de koning van Corinthe; daarom 
verstoot hij Medea en hun kinderen. Medea is daardoor diep gekrenkt en wil zich 
op Jason wreken. In het voorafgaande heeft zij haar plannen verteld aan het 
koor van Corinthische vrouwen: zij zal de koningsdochter door middel van een 
betoverd kleed doden en vervolgens ook haar eigen kinderen vermoorden. 
In de onderstaande passage gaat zij nader in op haar redenen voor deze 
gruwelijke acties. 
 
Medea 
798  Wat voor zin heeft het voor mij om te leven? οὔτε μοι πατρὶς 

799  οὔτ’ οἶκος ἔστιν οὔτ’ ἀποστροφὴ κακῶν. 

800  ἡμάρτανον τόθ’ ἡνίκ’ ἐξελίμπανον  

801  δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 

802  πεισθεῖσ’, ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τείσει δίκην. 

803  οὔτ’ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 

804  ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου  

805  νύμφης τεκνώσει παῖδ’, ἐπεὶ κακῶς κακὴν  

806  θανεῖν σφ’ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις.  

807  μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω   

808  μηδ’ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου,  

809  βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ·  

810  τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος.  

Koorleidster  

811  ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ’ ἐκοίνωσας λόγον,  

812  σέ τ’ ὠφελεῖν θέλουσα, καὶ νόμοις βροτῶν   
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813  ξυλλαμβάνουσα, δρᾶν σ’ ἀπεννέπω τάδε.  

Medea   

814  οὐκ ἔστιν ἄλλως· σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν  

815  τάδ’ ἐστί, μὴ πάσχουσαν, ὡς ἐγώ, κακῶς.  

Koorleidster  

816  ἀλλὰ κτανεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις, γύναι;  

Medea  
817  Ja, want zo kan mijn echtgenoot het pijnlijkst getroffen worden.  

 
Aantekeningen 
regel 799   ἀποστροφή + gen.  mogelijkheid om te ontsnappen aan 
regel 800   ἁμαρτάνω  een fout begaan  
     τόθ’ ἡνίκα  op het moment dat 
     ἐκλιμπάνω  verlaten  
regel 802   πεισθεῖσ’ = πεισθεῖσα 
     σὺν θεῷ  als god het wil 
     τείσω  futurum van τίνω 
     τίνω δίκην  genoegdoening geven 
regel 803   ἐξ ἐμοῦ  bijvoeglijke bepaling bij  παῖδας  
regel 804   τὸ λοιπὸν  voortaan 

νεόζυγος  pas getrouwd   
regel 805   τεκνώσει + gen.  hij zal verwekken bij 
regel 805-806  κακήν σφ’  (acc.)  die vreselijke vrouw 
regel 806   ἀνάγκη  Vul aan  ἐστί  
regel 807   κἀσθενῆ = καὶ ἀσθενῆ 
   νομιζέτω  (hij/zij) moet beschouwen als 
regel 808   ἡσυχαῖος  passief 

θατέρου τρόπου  als een vrouw met een tegenovergesteld 
karakter 

regel 810   τῶν γὰρ τοιούτων  Vul aan  ἀνθρώπων 
εὐκλεέστατος βίος  Vul aan  ἐστίν 

regel 811   ἐπείπερ  omdat 
     κοινόω, aor. ἐκοίνωσα  meedelen 
regel 812 en 813 θέλουσα en ξυλλαμβάνουσα  Verbind deze participia met het 

onderwerp van ἀπεννέπω (regel 813) 
regel 813   ξυλλαμβάνω + dat.  het opnemen voor 
     ἀπεννέπω  verbieden 
regel 814   ἔστιν  het is mogelijk 
regel 814-815  σοὶ συγγνώμη ἐστί  het valt jou te vergeven 
regel 815 πάσχουσαν  Construeer alsof er staat πασχούσῃ, aansluitend 

bij σοὶ (regel 814) 
regel 816   κτανεῖν  Aoristus van  ἀποκτείνω  
   γύναι  vocativus enkelvoud van  ἡ γυνή  
 

einde  VW-1011-a-10-1-b* 
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Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1 
dinsdag 26 mei 

9.00 - 12.00 uur 
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Tekst 1 

 
Regel 311-313 
In boek 3 vinden we een vergelijkbaar optreden van Aphrodite als ze Paris te 
hulp komt. 

1p 1 Leg uit dat Aphrodite in Tekst 1 een ander motief heeft voor haar hulp dan in 
boek 3. 
 
Regel 315 
De genitivus πέπλοιο is een vorm uit het Myceens, de genitivus φαεινοῦ een 
vorm uit het Ionische dialect. 

2p 2 Leg uit hoe het komt dat deze vormen naast elkaar in Homerus’ werk 
voorkomen. Ga bij je antwoord in op de ontstaansgeschiedenis van het epos. 
 
Regel 325 Δηϊπύλῳ 

1p 3 Welke opdracht krijgt hij precies? Beantwoord de vraag in het Nederlands en 
baseer je antwoord op het vervolg.  
 
Regel 333 πτολίπορθος 

1p 4 Citeer uit het voorafgaande (vanaf regel 330 ὁ δὲ Κύπριν) het Griekse woord 
waarmee dit een tegenstelling vormt. 
 
Regel 339-342 ῥέε t/m καλεόνται 
In de beschrijving van de gebruiken van de goden komt een chiasme voor.  

1p 5 Noteer het chiasme door de desbetreffende Griekse tekstelementen te citeren. 
 
Als Aphrodite terug is op de Olympus en haar wond wordt verzorgd, krijgt ze van 
Zeus een advies dat lijkt op hetgeen Diomedes haar toeroept in Tekst 1, regel 
348-351. 
Zeus zegt tegen haar: 
“Daden van oorlog te plegen, mijn kindje, is jou niet gegeven; 
nee houd jij je maar bij de verruklijke daad van de liefde. 
Vechten en zo zal de stormende Ares wel doen en Athene.”  

2p 6 Leg uit dat Diomedes op twee punten zich een stuk onvriendelijker uitlaat dan 
Zeus. Ga bij je antwoord in op zowel de regels 348-351 als op het bovenstaande 
citaat. 
 

2p 7 a. Schrijf regel 353 over en scandeer deze regel. 
b. Verdedig de stelling dat de metriek de inhoud van deze regel onderstreept. 
 
Regel 355 θοῦρον 
In de hier beschreven situatie is dit epitheton niet functioneel.  

1p 8 Leg dit uit en baseer je antwoord op de regels 352-358. 
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Illustratie 

 
Op de illustratie zijn de hoofdpersonen uit Tekst 1 afgebeeld. 

2p 9 Noteer de namen van de figuren die op de illustratie met de letters A, B en C zijn 
aangeduid. Beantwoord de vraag als volgt A = …, B = …, C = …. 
 
 

Tekst 2 

 
Regel 288 toen ik de kamphut verliet  

1p 10 Leg uit hoe het kwam dat Briseïs de kamphut verliet. Baseer je antwoord op je 
kennis van de inhoud van de Ilias.  
 
Regel 306 μή πρὶν 

1p 11 Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 313) waarmee het 
tijdstip dat door μή πρὶν wordt aangekondigd, expliciet wordt gemaakt. 
 
Homerus beeldt in regel 313 de meedogenloosheid van de oorlog uit met behulp 
van twee stilistische middelen. Een hiervan is het epitheton ornans. 

2p 12 Noteer de naam van het andere stilistisch middel en licht je antwoord toe. 
 
In de regels 303-314 is sprake van verschillende emoties bij Achilles. 

2p 13 a. Welke emotie is het duidelijkst aanwezig in de regels 303-308? Maak je keuze 
    uit: verdriet, wanhoop, wraakzucht of wrok. Ondersteun je antwoord door een 
    Grieks woord te citeren. 
In de regels 309-314 is de emotie wraakzucht duidelijk aanwezig. 
b. Citeer het Griekse tekstelement waaruit dat blijkt. 
 
Regel 319 Νῦν δὲ σὺ μὲν 

2p 14 a. Citeer het Griekse woord uit het voorafgaande (vanaf regel 315) 
    waarmee Νῦν een tegenstelling vormt. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 321 σῇ ποθῇ) 
    waarmee σὺ een tegenstelling vormt. 
 
Regel 323-324 t/m υἷος 
Deze regels worden door H.J. de Roy van Zuydewijn als volgt vertaald: 
“die nu in Fthia misschien, omfloerst door een nevel van tranen, 
bitter zijn zoon mist” 
De grammaticale structuur van deze vertaling verschilt van die van het Griekse 
origineel. 

2p 15 Noteer twee verschillen in grammaticale structuur tussen het Griekse origineel 
en de vertaling. Ga bij je antwoord in op zowel het Grieks als de vertaling.  
 
Regel 324-325 ὁ δ' t/m πολεμίζω 
De 3e persoon enkelvoud ὁ δ' wordt gevolgd door de 1e persoon enkelvoud 
πολεμίζω. Het gebruik van de 3e persoon is in het voorafgaande voorbereid. 

1p 16 Leg dit uit en ondersteun je antwoord door een Grieks tekstelement uit het 
voorafgaande te citeren. 
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Regel 325 ῥιγεδανῆς 
Dit is de enige keer in de Ilias dat een Griek zich op deze manier uitlaat over 
Helena.  

1p 17 Leg uit dat het verklaarbaar is dat dit in de hier beschreven situatie gebeurt. 
 
Regel 326 ἠὲ τὸν 
Bij dit Griekse tekstelement is sprake van een ellips. 

1p 18 Vul de verzwegen gedachte in het Nederlands aan. 
 
Achilles laat zich in zijn verdriet meeslepen door zijn eigen emoties. 
In de regels 328-333 is er naast het verdriet om Patroclus sprake van een 
andere emotie die op een andere persoon gericht is. 

2p 19 Noteer in het Nederlands welke emotie dit betreft en op welke persoon de 
emotie gericht is. 
 
Volgens een commentator is de inhoud van de regels 334-335 strijdig met die 
van de regels 323-324 (t/m υἷος). 

2p 20 a. Noteer in eigen woorden een argument voor de opvatting van de  
    commentator.  
b. Beargumenteer dat het in de in deze tekst geschetste situatie begrijpelijk is 
    dat Achilles tegenstrijdige uitlatingen doet.  
 
Zowel in regel 333 als in regel 336 staat het woord ἐμὴν. Dit woord is in regel 
333 echter anders gebruikt dan in regel 336. 

1p 21 Leg dit uit. Ga in op beide gevallen. 
 
Vergelijk de jammerklacht van Briseïs in de regels 287-300 met die van Achilles 
in de regels 315-337. 
Briseïs en Achilles noemen ieder, naast de dood van Patroclus, andere 
oorzaken van verdriet. 

2p 22 a. Leg uit wat de overeenkomst is tussen de andere oorzaken van verdriet die 
    Briseïs noemt en die Achilles noemt. 
b. Leg uit wat het fundamentele verschil is tussen de andere oorzaken van  
    verdriet die Briseïs noemt en die Achilles noemt. 
 
Vergelijk de jammerklacht van Briseïs in de regels 287-300 met die van Achilles 
in de regels 315-337. 
Briseïs en Achilles vermelden ieder een verwachting over activiteiten van 
Patroclus na de Trojaanse oorlog. 

2p 23 Beschrijf beide verwachtingen. 
 
De jammerklacht van Briseïs in de regels 287-300 en die van Achilles in de 
regels 315-337 worden in de regels 301-302 en 338-339 vergelijkbaar 
afgesloten. 

1p 24 Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 338-339 dat inhoudelijk 
vergelijkbaar is met “elk om haar eigen ellende” (regel 302). 
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Tekst 3 

 
Bestudeer Tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

36p  Vertaal de regels 359 t/m 375. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

925-0041-a-VW-1-o* 
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tijdvak 1
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Tekst 1 
 
Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 
 
311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,  

312 εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη,  

313 μήτηρ, ἥ μιν ὑπ' ᾿Αγχίσῃ τέκε βουκολέοντι·  

314 ἀμφὶ δ' ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ,  

315 πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ’ ἐκάλυψεν,  

316 ἕρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων  

317 χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο.  

318 Ἡ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·  

319 οὐδ' υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων  

320 τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,  

321 ἀλλ' ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους  

322 νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,  

323 Αἰνείαο δ' ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους  

324 ἐξέλασε Τρώων μετ' ἐϋκνήμιδας ᾿Αχαιούς.  

325 Δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης  

326 τῖεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,  

327 νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως  

328 ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ' ἡνία σιγαλόεντα,  

329 αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους  

330 ἐμμεμαώς· ὁ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ,  

331 γιγνώσκων ὅ τ' ἄναλκις ἔην θεός, οὐδὲ θεάων   

332 τάων αἵ τ' ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν,  

333 οὔτ' ἄρ' ᾿Αθηναίη οὔτε πτολίπορθος ᾿Ενυώ.  

334 Ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκίχανε πολὺν καθ' ὅμιλον ὀπάζων,  

335 ἔνθ' ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς  

336 ἄκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ  

337 ἀβληχρήν· εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν  

338 ἀμβροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί,  

339 πρυμνὸν ὕπερ θέναρος· ῥέε δ' ἄμβροτον αἷμα θεοῖο,  

340 ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·  

341 οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', οὐ πίνουσ' αἴθοπα οἶνον·  
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342 τοὔνεκ' ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.  

343 Ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·  

344 καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων  

345 κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων  

346 χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ θυμὸν ἕλοιτο·  

347 τῇ δ' ἐπὶ μακρὸν ἄϋσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·  

348 “Εἶκε, Διὸς θύγατερ, πολέμου καὶ δηϊοτῆτος·  

349 ἦ οὐχ ἅλις ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις;  

350 Εἰ δὲ σύ γ' ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ' ὀΐω  

351 ῥιγήσειν πόλεμόν γε καὶ εἴ χ' ἑτέρωθι πύθηαι.”  

352 ῝Ως ἔφαθ', ἡ δ' ἀλύουσ' ἀπεβήσετο, τείρετο δ' αἰνῶς·   

353 τὴν μὲν ἄρ' ῏Ιρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ' ὁμίλου  

354 ἀχθομένην ὀδύνῃσι, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν.  

355 Εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ' ἀριστερὰ θοῦρον ῎Αρηα  

356 ἥμενον· ἠέρι δ' ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ'  ἵππω·  

357 ἡ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο  

358 πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ᾔτεεν ἵππους·  

359 “Φίλε κασίγνητε, κόμισαί τέ με δὸς δέ μοι ἵππους,  

360 ὄφρ' ἐς ῎Ολυμπον ἵκωμαι, ἵν' ἀθανάτων ἕδος ἐστί.  

361 Λίην ἄχθομαι ἕλκος, ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνήρ,  

362 Τυδεΐδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο.”  

363 ῝Ως φάτο, τῇ δ' ἄρ' ῎Αρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους·  

364 ἡ δ' ἐς δίφρον ἔβαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ,  

365 πὰρ δέ οἱ ῏Ιρις ἔβαινε καὶ ἡνία λάζετο χερσί,  

366 μάστιξεν δ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην.  

367 Αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκοντο θεῶν ἕδος, αἰπὺν ῎Ολυμπον. 

Homerus, Ilias 5, 311-367  
 

Aantekeningen 
regel 313 βουκολέω  runderen 
                  hoeden 
regel 315 τὸ πτύγμα plooi 
regel 318 ὑπεκφέρω  weghalen uit 
regel 319 ἡ συνθεσίη  opdracht 
regel 322 ὁ φλοῖσβος  lawaai 
regel 325 περί + gen.  meer dan 
regel 329 κρατερῶνυξ  met sterke 

hoeven 

regel 335 ἐπορέγομαι  zijn hand 
uitstrekken 

regel 336 μεθάλλομαι  er op los 
springen 

regel 337 ἀβληχρός  teer 
   εἶθαρ  terstond 

ἀντιτορέω + gen.  
dringen in 

regel 339 τὸ θέναρ handpalm 
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regel 340 ὁ ἰχώρ  godenbloed 
regel 342 ἀναίμων  zonder bloed 
regel 349 ἠπεροπεύω  bedriegen 
regel 351 ἑτέρωθι  elders 
regel 352 ἀλύω  buiten zichzelf zijn 

van pijn 

regel 354 μελαίνομαι  donker 
                  worden 
regel 357 γνύξ  met gebogen knie 
regel 358 χρυσάμπυξ  met gouden 
en 363  hoofdband  
regel 364 ἀκηχεμένη = ἀκαχημένη 

 
 

Illustratie 
 

 
 

Tekst 2 
 

Briseïs spreekt: 
287  “Arme Patroklos, op wie mijn rampzalige hart zo gesteld was! 
288  Levend liet ik je achter, toen ik de kamphut verliet, en 
289  nu ik terugkom, Patroklos, jij hoofd van het volk der Achaeërs, 
290  vind ik je dood. Zo treft mij het ene verdriet na het ander. 
291  Hem wie mijn vader en edele moeder me hadden geschonken 
292  vond ik verscheurd door het vlijmscherpe brons voor de stadsburcht. 
293  Drie van mijn broers, uit een en dezelfde moeder geboren, 
294  broers die mij dierbaar waren, beleefden allen hun doodsdag. 
295  Maar toen de snelle Achilles mijn man om het leven gebracht had 
296  en hij de stad van de godlijke Mynes verwoest had, liet jij me 
297  niet met mijn tranen alleen en heb je beloofd mij tot vrouw van 
298  de edele Achilles te maken en mij op de schepen naar Fthia 
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299  over te brengen en bij zijn volk onze bruiloft te vieren. 
300  Bitter beween ik je dood, jij die altijd de minzaamheid zelf was.” 
301  Zo sprak ze wenend en klagend en met haar klaagden de vrouwen, 
302  eerst om de dood van Patroklos, dan elk om haar eigen ellende. 
 
303 Αὐτὸν δ' ἀμφὶ γέροντες ᾿Αχαιῶν ἠγερέθοντο  

304 λισσόμενοι δειπνῆσαι· ὁ δ' ἠρνεῖτο στεναχίζων·  

305 “Λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ' ἑταίρων,  

306 μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος  

307 ἄσασθαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ' ἄχος αἰνὸν ἱκάνει·  

308 δύντα δ' ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης.”  

309 ῝Ως εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας,  

310 δοιὼ δ' ᾿Ατρεΐδα μενέτην καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς,  

311 Νέστωρ ᾿Ιδομενεύς τε γέρων θ' ἱππηλάτα Φοῖνιξ,  

312 τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον· οὐδέ τι θυμῷ  

313 τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος.  

314 Μνησάμενος δ' ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε·  

315 “ Ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σύ, δυσάμμορε, φίλταθ' ἑταίρων,  

316 αὐτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας   

317 αἶψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ' ᾿Αχαιοὶ  

318 Τρωσὶν ἐφ' ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν ῎Αρηα.  

319 Νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ  

320 ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος, ἔνδον ἐόντων,  

321 σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι,  

322 οὐδ' εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην,  

323 ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει  

324 χήτεϊ τοιοῦδ'  υἷος· ὁ δ' ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ  

325 εἵνεκα ῥιγεδανῆς ῾Ελένης Τρωσὶν πολεμίζω·  

326 ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός,  

327 εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.  

328 Πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει  

329 οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ' ῎Αργεος ἱπποβότοιο  

330 αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίηνδε νέεσθαι,  

331 ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ  

332 Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα,  

333 κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα.  
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334 Ἤδη γὰρ Πηλῆά γ' ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν  

335 τεθνάμεν, ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ' ἀκάχησθαι  

336 γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ  

337 λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ' ἀποφθιμένοιο πύθηται.”  

338 ῝Ως ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες,   

339 μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον. 

 
Homerus, Ilias 19, 287-339  

 
Aantekeningen 
regel 303 ἀγερέθομαι  zich verzamelen 
regel 309 ἀποσκεδάννυμι  laten weggaan 
regel 315 δυσάμμορος  zeer ongelukkig 
regel 316 λαρός  smakelijk 
regel 317 ὀτραλέως  snel 
regel 320 ἄκμηνος + gen.  zonder gebruik te maken van 
regel 324 τὸ χῆτος  gemis 
regel 325 ῥιγεδανός  verschrikkelijk 
 
 

Tekst 3 
 
Hector komt aan bij het huis van Paris en Helena. Hij verwijt Paris dat hij rustig 
thuis zit, terwijl de anderen buiten de stad strijden. Helena probeert Hector 
daarop gunstig te stemmen en zegt: 

354  “Maar kom binnen en ga op deze stoel zitten,  

355  zwager. Want jij hebt het meest zorgen in je hart  

356  vanwege mij, onbeschaamde, en vanwege de verblinding van Alexander, 

357  aan wie Zeus een slecht lot gaf, opdat we ook later  

358  voor de mensen in de toekomst stof voor een lied zullen leveren.”  

359  Τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ· 

360  “Μή με κάθιζ', Ἑλένη, φιλέουσά περ· οὐδέ με πείσεις· 

361  ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ' ἐπαμύνω 

362  Τρώεσσ', οἳ μέγ' ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 

363  Ἀλλὰ σύ γ' ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός, 

364  ὥς κεν ἔμ' ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. 

365  Καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκόνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 

366  οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 

367  Οὐ γὰρ οἶδ' εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις, 

368  ἦ ἤδη μ' ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.” 
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369  Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 

370  αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, 

371  οὐδ' εὗρ' Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν, 

372  ἀλλ' ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ 

373  πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε. 

374  Ἕκτωρ δ' ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν, 

375  ἔστη ἐπ' οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν· 

376  “Kom, slavinnen vertel me de waarheid. 

377 Waarheen is Andromache met de blanke armen gegaan vanuit het 

paleis?” 

 
Homerus, Ilias 6, 354–377 

 
Aantekeningen 
regel 360  περ = καίπερ 
regel 361  ἐπέσσυται  (hij) spoort aan 
regel 362  ἐμεῖο = ἐμοῦ 
    ἀπεόντος = ἀπόντος
regel 363  ὄρνυθι  gebiedende wijs enkelvoud van ὄρνυμι 

τοῦτον  bedoeld wordt Paris 
ἐπειγέσθω  (hij) moet zich haasten 

regel 364  ὥς κεν  opdat 
    πόλιος  gen. van πόλις 

καταμάρπτω  inhalen 
regel 366  ὁ οἰκεύς, οἰκῆος  dienaar 
regel 367-368 εἰ … ἦ  of … of dat 
regel 367  ὑπότροπος  terug(kerend) 
regel 368  δαμόωσιν 3e pers. mv. fut. van δάμνημι 
regel 372  ἐΰπεπλος  met een mooi gewaad 
regel 373  γοόωσα = γοάουσα 
regel 374  τέτμεν  (hij) trof aan 
regel 375  ἔειπεν = εἶπεν 
 
 
 

einde  925-0041-a-VW-1-b* 
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Examen VWO 

2008 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 28 mei

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
Tekst 1 is een deel van de derde redevoering in Plato’s Apologie. 

2p 1 Noteer het onderwerp van elk van beide voorafgaande redevoeringen. 
Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord op de teksten die 
je voor dit examen hebt gelezen. 
 
regel 4 ῾Υμῖν γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν 

1p 2 Wat brengt Socrates ertoe deze mannen zo te noemen? Beantwoord de vraag in 
het Nederlands en baseer je antwoord op het voorafgaande. 
 
Behalve in μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου (regel 6-7) geloofde Socrates ook in een 
andere vorm van μαντική. 

1p 3 Welke andere vorm? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je 
antwoord op de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. 
 
Regel 7 σμικροῖς  

1p 4 Citeer uit het vervolg (t/m regel 13 μοι) het Griekse woord dat hiermee een 
tegenstelling vormt. 
 
Regel 14 κινδυνεύει γάρ μοι τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι 
Socrates bereikt deze conclusie via een redenering in twee stappen. 

2p 5 Formuleer beide stappen in eigen woorden. Baseer je antwoord op het 
voorafgaande. 
 
regel 16 τούτου 

1p 6 Leg uit wat hiermee wordt bedoeld. 
 
Regel 16 τὸ εἰωθὸς σημεῖον 

2p 7 Leg uit dat dit σημεῖον mogelijk een rol gespeeld heeft bij de tegen Socrates 
ingediende aanklacht. Ga bij je antwoord in op zowel het σημεῖον als op de 
aanklacht. 
 
Regel 18 αὐτὸ 

1p 8 Dit woord verwijst naar 
A κακὸν (regel 15) 
B τεθνάναι (regel 15) 
C τεκμήριον (regel 15) 
D σημεῖον (regel 16) 
 
Regel 23 Εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν, κέρδος ἔγωγε λέγω 

2p 9 Wat bedoelt Socrates met τοιοῦτον? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 33 Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος 

1p 10 Leg uit in welk opzicht Socrates zich met hen verwant voelt. Baseer je antwoord 
op het vervolg. 
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Regel 32-36 Ἐπεὶ t/m οὔ 
Socrates benadrukt met een stilistisch middel dat hij Palamedes en Ajax graag 
zou ontmoeten.  

2p 11 Noteer de naam van het desbetreffende stilistisch middel. Citeer bij je antwoord 
ook het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
regel 30-42 Ἢ t/m ἐστιν 
Het geloof in een leven na de dood ontlokt Socrates een aantal humoristische 
opmerkingen. 

2p 12 Noteer twee van deze humoristische opmerkingen. Beantwoord de vraag in het 
Nederlands. 
 
 

Tekst 2 
 

1p 13 Leg uit in welk opzicht de inhoud van de regels 1 en 2 van Tekst 2 niet 
overeenkomt met wat in Tekst 1 over het teken wordt gezegd.  
 
Regel 11 De dood is toch geen slaap, geen eindelooze nacht? 

1p 14 Wat zegt Socrates hierover in Tekst 1?  
 
Regel 16 den dienst van leugen en van schijn 
Socrates spreekt in de Apologie bij zijn onderzoek naar de uitspraak van het 
orakel ook over praktijken van leugen en van schijn.  

1p 15 Wat beschouwt Socrates in de Apologie als praktijken van leugen en van schijn? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
 

Algemeen 
 
Xenophon schrijft in zijn werk Apologie: “Het lijkt me de moeite waard om ook 
verslag te doen hoe Socrates dacht over zijn verdediging en zijn levenseinde, 
nadat hij voor het gerecht was gedaagd. Anderen hebben hierover ook 
geschreven en bij allemaal valt dezelfde hoogmoedige toon van Socrates op - 
een bewijs dat hij inderdaad zo gesproken heeft. Maar wat ze niet echt duidelijk 
hebben gemaakt, is dat hij op dat moment voor zichzelf de dood al verkozen had 
boven het leven.”  

2p 16 Beschrijf uit de Apologie van Plato een voorbeeld van wat als hoogmoedigheid 
van Socrates zal zijn ervaren. 
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Tekst 3 
 
Regel 2-3 Καὶ ἤδη t/m ἕστηκε 
Deze regels worden door X. de Win als volgt vertaald: “En het was al middag 
toen de manschappen het opmerkten en verwonderd tot elkaar zeiden: ‘Socrates 
is over iets aan ’t piekeren. Sedert vanochtend staat hij daar al.’ ”  
In deze vertaling is de grammaticale structuur van het Grieks in twee 
verschillende opzichten niet overgenomen. 

2p 17 Beschrijf de twee opzichten waarin de structuur van het Grieks niet is 
overgenomen. 
 
Regel 4-5 καὶ γὰρ θέρος τότε γ' ἦν 

1p 18 Leg uit waarvan deze zin de verklaring geeft.  
 
In de regels 1-6 (t/m ἀνέσχεν) gebruikt Alcibiades een hele reeks 
tijdsaanduidingen.  

1p 19 Wat wil Alcibiades daarmee tegenover zijn toehoorders beklemtonen? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands en betrek de context bij je antwoord. 
 
In de Apologie beweert de aanklager Meletus dat Socrates totaal niet in goden 
gelooft. 

1p 20 Leg uit dat het verhaal van Alcibiades in de regels 4-11 (Τελευτῶντες t/m ἐμέ) 
bewijst dat Meletus ongelijk heeft.  
 
Regel 15 φυγῇ 

1p 21 Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 20 εἶναι) waaruit 
eveneens blijkt dat de situatie voor het Atheense leger zeer kritiek was. 
 
Regel 22 βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλων 
Deze woorden gebruikt Aristophanes in de Wolken om het gedrag van Socrates 
te beschrijven. 

2p 22 Leg uit dat Alcibiades met dit citaat uit Aristophanes een heel ander effect wil 
bereiken. Ga bij je antwoord in op zowel Aristophanes als op Alcibiades. 
 
Regel 24-26 σχεδὸν t/m διώκουσιν 

1p 23 Leg uit om welke reden Alcibiades in deze zin overgaat op praesensvormen. 
 
In Tekst 3 benadrukt Alcibiades verschillende positieve eigenschappen van 
Socrates. 

1p 24 Aan welke eigenschap van Socrates uit het volgende rijtje besteedt hij in Tekst 3 
geen aandacht? 
A bescheidenheid 
B dapperheid 
C kuisheid 
D uithoudingsvermogen 
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Alcibiades houdt in Tekst 3 een lofrede op Socrates. Stel dat Alcibiades in 399 
nog had geleefd en Socrates hem om een getuigenverklaring had gevraagd.  

1p 25 Leg uit dat in die hypothetische situatie geen enkele getuigenverklaring van 
Alcibiades een positief effect zou hebben gehad op de uitkomst van het proces. 
Baseer je antwoord op je kennis van de historische achtergrond. 
 
 

Tekst 4 en Tekst 3 
 
Tekst 4, regel 1 Bij die gelegenheid behaalt Socrates zijn eerste onderscheiding 

1p 26 Citeer uit Tekst 3, regel 8-12 (Εἰ t/m ψεύδομαι) het Griekse tekstelement waaruit 
blijkt dat de woorden 'Bij die gelegenheid behaalt Socrates zijn eerste 
onderscheiding' in strijd zijn met de tekst van Plato. 
 
De beschrijving van Socrates’ heldhaftigheid is op sommige punten bij Plato 
sterker dan in de parafrase van De Crescenzo en op andere punten sterker bij 
De Crescenzo dan bij Plato.  

3p 27 a. Geef twee voorbeelden uit Tekst 3, regel 8-12 (Εἰ t/m ψεύδομαι) waaruit blijkt 
    dat de beschrijving bij Plato sterker is dan bij De Crescenzo. Beantwoord de 
    vraag in het Nederlands. 
b. Geef één voorbeeld uit Tekst 4 waaruit blijkt dat de beschrijving bij 
    De Crescenzo sterker is dan bij Plato.  
 
 

Tekst 5 
 
Bestudeer Tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p  Vertaal de regels 1 t/m 16. 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800025-1-004o* 
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Tekst 1 
 

Socrates spreekt voor de laatste maal tot de Atheense rechtbank. 
 
 Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουῒ 1 

πράγματος, ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω ἔρχομαι οἷ ἐλθόντα με δεῖ 2 

τεθνάναι. Ἀλλά μοι, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον· οὐδὲν γὰρ κωλύει 3 

διαμυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους ἕως ἔξεστιν. ῾Υμῖν γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω 4 

τὸ νυνί μοι συμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. Ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί – ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς 5 

καλῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην – θαυμάσιόν τι γέγονεν. Ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ 6 

δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς 7 

ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. Νυνὶ δὲ συμβέβηκέ μοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ 8 

αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐμοὶ δὲ οὔτε 9 

ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ 10 

ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν. Καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις 11 

πολλαχοῦ δή με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ· νῦν δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὔτ'  12 

ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ' ἐν λόγῳ ἠναντίωταί μοι. Τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ᾿Εγὼ ὑμῖν 13 

ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ μοι τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ' ὅπως 14 

ἡμεῖς ὀρθῶς ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεθα κακὸν εἶναι τὸ τεθνάναι. Μέγα μοι τεκμήριον 15 

τούτου γέγονεν· οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν μοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μή τι 16 

ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν.  17 

 ᾿Εννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. Δυοῖν γὰρ 18 

θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς 19 

ἔχειν τὸν τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις  20 

τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. Καὶ εἴτε δὴ μηδεμία αἴσθησίς ἐστιν,  21 

ἀλλ' οἷον ὕπνος ἐπειδάν τις καθεύδων μηδ' ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ, θαυμάσιον κέρδος ἂν εἴη  22 

ὁ θάνατος (…). Εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν, κέρδος ἔγωγε λέγω· καὶ γὰρ οὐδὲν 23 

πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ μία νύξ. Εἰ δ' αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν  24 

ὁ θάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληθῆ ἐστιν τὰ λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσιν 25 

ἅπαντες οἱ τεθνεῶτες, τί μεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί; Εἰ γάρ τις 26 

ἀφικόμενος εἰς ῞Αιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει 27 

τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως τε καὶ ῾Ραδάμανθυς 28 

καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν 29 

βίῳ, ἆρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία; Ἢ αὖ ᾿Ορφεῖ συγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ καὶ ῾Ησιόδῳ 30 

καὶ ῾Ομήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ' ἂν ὑμῶν; Ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ 31 
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ταῦτ' ἔστιν ἀληθῆ. Ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε 32 

ἐντύχοιμι Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν 33 

ἄδικον τέθνηκεν, ἀντιπαραβάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων – ὡς ἐγὼ οἶμαι, 34 

οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη – καὶ δὴ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ τοὺς 35 

ἐνταῦθα διάγειν, τίς αὐτῶν σοφός ἐστιν καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστιν δ' οὔ. Ἐπὶ πόσῳ δ' ἄν 36 

τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρατιὰν 37 

ἢ ᾿Οδυσσέα ἢ Σίσυφον ἢ ἄλλους μυρίους ἄν τις εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, οἷς 38 

διαλέγεσθαι ἐκεῖ καὶ συνεῖναι καὶ ἐξετάζειν ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας; Πάντως οὐ 39 

δήπου τούτου γε ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν  40 

οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀθάνατοί εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λεγόμενα 41 

ἀληθῆ ἐστιν. 42 

 
Plato, Apologie 39e1-41c7  

 
Aantekeningen 
regel 4   διαμυθολογέω  een gesprek voeren 
regel 10  ἐνταυθοῖ  hierheen 
regel 20  ἡ μετοίκησις  verhuizing 
regel 21  εἴτε  als 
regel 29  ὁ ἡμίθεος  halfgod 
regel 30  ἡ ἀποδημία  verblijf 
regel 34  ἀντιπαραβάλλω  vergelijken 
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Tekst 2 
 

De Nederlandse schrijver Charivarius heeft een bewerking in rijmvorm gemaakt van de 
slotscène van de Apologie. Hieronder volgt een passage uit dit werk. 
 
Ik weet, Apollo zelf gebiedt mij dus te spreken, 1 
Want gister noch vandaag gaf mij de god een teeken; 2 
Ik was alzoo verplicht standvastig door te gaan, 3 
En, zeggend wat ik zei, heb ik gods wil gedaan. 4 
Mijn rechters haat ik niet. Ik zal in vrede scheiden, 5 
En zonder smart of wrok mijn overgang verbeiden: 6 
Ik acht den dood geen ramp, maar een verheven goed. 7 
Wanneer ik straks de mannen van weleer ontmoet, 8 
Homerus, Orpheus, helden van vervlogen dagen, 9 
En met hen spreken mag, moet men mij dan beklagen? 10 
De dood is toch geen slaap, geen eindelooze nacht? 11 
Gelukkig is het lot, dat mij daarginder wacht; 12 
De godheid roept. Ik ga, vol vreugd, het hoofd geheven, 13 
Niet naar een duister eind, maar naar een eeuwig leven. 14 
Slechts één verzoek. Wanneer mijn zoons volwassen zijn, 15 
En meedoen aan den dienst1) van leugen en van schijn, 16 
Berispt hen dan, zooals hun vader, lange jaren, 17 
De andren heeft vermaand, toen zij nog kindren waren.18 

 

 
 

Tekst 3 
 

Alcibiades geeft enige voorbeelden van het gedrag van Socrates tijdens veldtochten. 
Het eerste voorbeeld speelt zich af in Potidaea. 
 

Συννοήσας γὰρ αὐτόθι ἕωθέν τι εἱστήκει σκοπῶν, καὶ ἐπειδὴ οὐ προυχώρει αὐτῷ, 1 

οὐκ ἀνίει ἀλλὰ εἱστήκει ζητῶν. Καὶ ἤδη ἦν μεσημβρία, καὶ ἅνθρωποι ᾐσθάνοντο, καὶ 2 

θαυμάζοντες ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν ὅτι Σωκράτης ἐξ ἑωθινοῦ φροντίζων τι ἕστηκε.  3 

Τελευτῶντες δέ τινες τῶν ᾿Ιώνων, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, δειπνήσαντες – καὶ γὰρ θέρος τότε 4 

γ' ἦν – χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὲν ἐν τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα δ' ἐφύλαττον αὐτὸν 5 

εἰ καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι. Ὁ δὲ εἱστήκει μέχρι ἕως ἐγένετο καὶ ἥλιος ἀνέσχεν· ἔπειτα 6 

ᾤχετ' ἀπιὼν προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ.  7 

Εἰ δὲ βούλεσθε ἐν ταῖς μάχαις – τοῦτο γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὐτῷ ἀποδοῦναι – ὅτε γὰρ ἡ 8 

μάχη ἦν ἐξ ἧς ἐμοὶ  καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν 9 

ἀνθρώπων ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ 10 

αὐτὸν ἐμέ. Καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς 11 

noot 1 den dienst = de praktijken 
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στρατηγούς, καὶ τοῦτό γέ μοι οὔτε μέμψῃ οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι· ἀλλὰ γὰρ τῶν 12 

στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ βουλομένων ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, 13 

αὐτὸς προθυμότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες, 14 

ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ Δηλίου φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον· ἔτυχον 15 

γὰρ παραγενόμενος ἵππον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. Ἀνεχώρει οὖν ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν 16 

ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα καὶ Λάχης· καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαί 17 

τε αὐτοῖν θαρρεῖν, καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ. Ἐνταῦθα δὴ καὶ κάλλιον 18 

ἐθεασάμην Σωκράτη ἢ ἐν Ποτειδαίᾳ – αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἦ διὰ τὸ ἐφ' ἵππου εἶναι 19 

– πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι· ἔπειτα ἔμοιγ' ἐδόκει,  20 

ὦ ᾿Αριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, 21 

βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλων, ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ 22 

τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν ὅτι εἴ τις ἅψεται τούτου τoῦ ἀνδρός, 23 

μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. Διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπῄει καὶ οὗτος καὶ ὁ ἑταῖρος· σχεδὸν γάρ 24 

τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην 25 

φεύγοντας διώκουσιν. 26 

 
 Plato, Symposium 220c3-221c1 
 
Aantekeningen 
regel 1   προχωρέω  lukken 
regel 3   ἐξ ἑωθινοῦ  vanaf de vroege morgen 
regel 5   τὸ χαμεύνιον  bed  
   τὸ ψῦχος  koelte 
regel 7   προσεύχομαι + dat.  bidden tot 
regel 10  συνδιασῴζω  tegelijk redden 
regel 21  διαπορεύομαι  verder trekken 
regel 22  βρενθύομαι  zich trots gedragen 
   παρασκοπέω  van opzij aankijken 
regel 25  προτροπάδην  hals over kop  
 
 
Tekst 4 

 
De Italiaanse filosoof De Crescenzo zegt in een parafrase van Tekst 3, 
regel 8-12 (Εἰ t/m ψεύδομαι): 
 
Bij die gelegenheid behaalt Socrates zijn eerste onderscheiding, door de jonge 1 
Alcibiades het leven te redden: hij ziet hem gewond op het slagveld liggen, 2 
neemt hem op zijn rug en draagt hem dwars door een horde vijanden heen naar 3 
veiliger oorden. 4 
 

 

Pagina: 279Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800025-1-004b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
Socrates krijgt vroeg in de ochtend in de gevangenis bezoek van zijn vriend Crito. 
Omdat Socrates nog ligt te slapen, heeft hij zijn binnenkomst niet meteen opgemerkt. 
Zodra hij wakker is, begint het gesprek als volgt: 
 
ΣΩ. ῎Αρτι ἥκεις ἢ πάλαι;  1 

ΚΡ. ᾿Επιεικῶς πάλαι.  2 

ΣΩ. Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι;  3 

ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες·  οὐδ' ἂν αὐτὸς ἤθελον  4 

ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι.  Ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι  5 

θαυμάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καθεύδεις· καὶ ἐπίτηδές σε  6 

οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. Καὶ πολλάκις μὲν δή σε  7 

καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ  8 

δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν  9 

καὶ πρᾴως φέρεις.   10 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν  11 

τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.  12 

ΚΡ. Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις  13 

συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ' οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία  14 

τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.  15 

ΣΩ. Ἔστι ταῦτα.  Ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι;16 

Crito vertelt dan dat hij gekomen is om te berichten dat Socrates waarschijnlijk de 
volgende dag de gifbeker zal moeten drinken. 

Aantekeningen 
regel 2  ᾿Επιεικῶς behoorlijk 
regel 3  Εἶτα πῶς waarom dan 

 ἐπήγειρας = ἤγειρας 
   παρακάθημαι  erbij zitten 
regel 4 Οὐ  Dat heb ik met opzet 

niet gedaan  
οὐδ' = οὐ. Verbinden 
met εἶναι (regel 5) 

regel 5  ἐν τοσαύτῃ ἀγρυπνίᾳ  nl. 
als waarin ik nu verkeer 

   ἡ ἀγρυπνία  slapeloosheid 
σοῦ  Vertaal als lijdend 
voorwerp van θαυμάζω 
(regel 6) 

regel 6   ἐπίτηδες  met opzet 
regel 7 ὡς + overtreffende trap 

zo … mogelijk 
regel 10  πρᾴως  kalm 
regel 11  πλημμελής  verkeerd 

ἀγανακτεῖν Vul aan als 
subjectsaccusativus με 

regel 13-14 ἁλίσκομαι ἐν terecht 
komen in 

regel 14  οὐδέν  bijwoord 
regel 14-15 ἐπιλύομαι τὸ μὴ οὐχί 

beletten om 
regel 16  πρῴ vroeg 

 

einde  800025-1-004b* 
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700025-1-004o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 Grieks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een vertaalopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste tekstelement in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

9.00 - 12.00 uur
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Tekst 1 
 
De woorden van de voedster in de regels 305-306 (εἰ t/m δόμων) winnen aan 
kracht door het gebruik van alliteratie. Er is nog een ander stilistisch middel dat 
daartoe bijdraagt. 

1p 1 Noteer de naam van dit stilistisch middel en citeer daarbij het desbetreffende 
Griekse tekstelement. 
 
Regel 310 οἴμοι 
Na lang zwijgen is dit de eerste keer dat Phaedra weer spreekt. 

1p 2 Leg uit waarom ze juist op dit moment reageert. 
 
Regel 311-312 καὶ σε πρὸς θεῶν τοῦδ'  ἀνδρὸς αὖθις λίσσομαι σιγᾶν πέρι  
De voedster denkt aan een andere reden voor dit verzoek dan de reden die 
Phaedra werkelijk heeft. 

1p 3 Aan welke reden denkt de voedster? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 315 ἄλλῃ δ’ ἐν τύχῃ χειμάζομαι 
Uit het vervolg (t/m regel 325) blijkt dat de voedster hiervoor drie oorzaken kan 
bedenken. Zo oppert zij als eerste mogelijkheid dat Phaedra bloed aan haar 
handen heeft. 

2p 4 Noteer de andere twee oorzaken die de voedster noemt. Beantwoord de vraag 
in het Nederlands. 
 
Regel 319  

2p 5 a. Geef een inhoudelijke verklaring voor de toevoeging οὐχ ἑκοῦσαν bij μ’. 
b. Geef een inhoudelijke verklaring voor de toevoeging οὐχ ἑκῶν bij φίλος  
    ἀπόλλυσ’. 
 
In de handschriften van tragedies staan nooit regieaanwijzingen. 
Uit de tekst zelf kan men daarentegen wel regieaanwijzingen opmaken. 

1p 6 Welke regieaanwijzing voor een handeling van een personage is af te leiden uit 
de regels 320-330? Beantwoord de vraag in het Nederlands en noteer daarbij 
het nummer van de regel waarop je je antwoord baseert. 
 
Regel 331 τῶν αἰσχρῶν 

1p 7 Noteer het Griekse zelfstandige naamwoord uit de regels 316-325 waarmee 
Phaedra op hetzelfde doelt. 
 
Regel 334 δῶρον ὃ χρῆν 

1p 8 Wat bedoelt de voedster hiermee? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Phaedra legt in de regels 335-343 een verband tussen de lotgevallen van twee 
van haar familieleden en wat haar zelf overkomt.  

1p 9 Leg het bedoelde verband uit. 
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Regel 353 ὥς μ’ ἀπώλεσας 
Dit had Phaedra al voorspeld. 

1p 10 Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement uit de regels 324-335. 
 
Regel 355 ἐχθρὸν ἦμαρ, ἐχθρὸν εἰσορῶ φάος 
Deze woorden worden door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“Ik haat de dag, ik haat het licht dat ik zie.” 

2p 11 Leg uit in welk opzicht de structuur van de vertaling afwijkt van die van het 
Grieks. Ga bij je antwoord in op zowel de vertaling als het Grieks. 
 
 

Tekst 2 en tekst 1 
 
De Franse toneelschrijver Racine heeft zich in zijn stuk Phèdre gedeeltelijk 
gebaseerd op de Hippolytus van Euripides. 
 
Tekst 2, regel 221-222 Ach, gaven de goden dat mijn hart net zo onschuldig 
was! 

1p 12 Citeer het Griekse tekstelement uit Tekst 1, regel 315-321 dat hiermee 
inhoudelijk vergelijkbaar is. 
 
Tekst 2, regel 223-224  

2p 13 Citeer het Griekse tekstelement uit Tekst 1, regel 315-326 dat hiermee 
inhoudelijk vergelijkbaar is. 
 

1p 14 Citeer het tekstelement uit Tekst 2, regel 235-245 dat inhoudelijk vergelijkbaar is 
met Tekst 1, regel 327. 
 
Zowel in Tekst 1, regel 313-334 als in Tekst 2, regel 217-240 probeert de 
voedster Phaedra over te halen te zeggen wat er aan de hand is.  
In Tekst 2 gebruikt ze daartoe twee argumenten die niet in Tekst 1 voorkomen.  

2p 15 Beschrijf in eigen woorden deze twee argumenten. 
 
 

Tekst 3 
 
Regel 1283 Hooggeboren zoon van Aegeus, ik beveel je, luister naar mij. 
In de oudheid waren er twee versies over wie de vader van Theseus was. In 
deze tragedie combineert Euripides de twee versies. In regel 1283 is sprake van 
de ene versie. 

1p 16 Citeer uit de regels 1313-1324 het Griekse tekstelement dat de identiteit van de 
andere vader aangeeft. 
 
Regel 1287 omdat je de leugens van je vrouw geloofde 

2p 17 a. Beschrijf in eigen woorden wat deze leugens inhielden. 
b. Citeer uit de regels 1307-1314 het Griekse tekstelement waarin Artemis 
    vertelt dat Theseus de leugens van Phaedra geloofde. 
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Artemis stelt in de regels 1296-1309 twee anderen verantwoordelijk voor de 
wanhopige situatie van Phaedra waarin zij koos voor zelfdoding. 

2p 18 Welke twee? 
 
Regel 1300-1301 τρόπον τινὰ γενναιότητα 

2p 19 a. Welke overweging brengt Artemis ertoe te spreken van γενναιότητα?  
    Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord op het vervolg 
    (t/m regel 1312). 
b. Leg uit waarom Artemis niet zonder meer van γενναιότητα spreekt. Baseer je 
    antwoord op het vervolg (t/m regel 1312). 
 
Regel 1307-1309  

2p 20 a. Wat had Hippolytus gedaan als hij niet ὥσπερ δίκαιον had gehandeld? 
    Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
b. Wat had Hippolytus gedaan als hij niet εὐσεβὴς was geweest? Beantwoord de 
    vraag in het Nederlands. 
 
Regel 1315 wordt door G. Koolschijn als volgt vertaald: 
“U weet dat u drie vloeken van uw vader had?” 
De vertaler zwakt door het weglaten van een Grieks woord de inhoud van regel 
1315 af. 

2p 21 Citeer het desbetreffende Griekse woord en leg uit waarom door het weglaten 
van dit woord in de vertaling de inhoud verzwakt wordt. 
 
Regel 1304 τὴν Κύπριν en regel 1327 Κύπρις 

2p 22 Leg uit dat het woord Κύπρις in regel 1304 inhoudelijk anders is gebruikt dan in 
regel 1327. Ga bij je antwoord in op beide regels. 
 
Regel 1325-1334 δείν' t/m ἐᾶσαι 
Artemis pleit zichzelf vrij van de beschuldiging dat ze het fatale ongeluk van 
Hippolytus niet heeft voorkomen. 

1p 23 Welk argument voert zij daarvoor aan? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 1334 τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

2p 24 Leg uit dat hier sprake is van ἁμαρτία zoals Aristoteles bedoelt. Ga bij je 
antwoord in op zowel de omschrijving van ἁμαρτία door Aristoteles als op de in 
regel 1334 bedoelde ἁμαρτία. 
 
 

Illustratie 
 
Op de illustratie is een scène weergegeven uit het verhaal van Hippolytus en 
Phaedra.  
Van links naar rechts zijn de voedster, Phaedra en Hippolytus afgebeeld.  

3p 25 Komt deze afbeelding meer overeen met een scène uit de Hippolytus van 
Euripides of met een scène uit de Phaedra van Seneca? Licht je antwoord toe 
en ga daarbij in op beide tragedies. 
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Tekst 4 
 

39p  Bestudeer Tekst 4 met de inleiding en de aantekeningen. 
Vertaal de regels 687 t/m 704. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700025-1-004o* 
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Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Gesprek tussen Nestor en Telemachus 
 
 
regel 193 ἀκούετε νόσφιν ἐόντες 

1p 1  Noteer de naam van de plek waar dit gebeurd is. 
 

1p 2  Met κεῖνος in regel 195 en κεῖνος in regel 197 worden achtereenvolgens bedoeld: 
A Aegisthus, Aegisthus 
B Aegisthus, Orestes 
C Orestes, Aegisthus 
D Orestes, Orestes 

 
In de regels 193-198 schetst Nestor een situatie die vergelijkbaar is met de situatie 
op Ithaca.  

1p 3  Citeer uit de regels 202-209 het Griekse woord dat in de situatie op Ithaca inhoudelijk 
vergelijkbaar is met Αἴγισθον (regel 198).  
 
Regel 199 φίλος 
Als vocativus zou Homerus ook φίλε kunnen gebruiken. 

2p 4  Leg uit waarom hij dat op deze plaats in het vers niet heeft gedaan. Ga bij je antwoord in op 
zowel φίλε als φίλος. 
 
Regel 203-204 καί οἱ ᾿Αχαιοὶ οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν  
Nestor voorziet zulke gevolgen ook, wanneer Telemachus actie gaat ondernemen. 

1p 5  Citeer uit de regels 193-200 het Griekse tekstelement waarin hij dat duidelijk maakt. 
 
Regel 218 

2p 6  Leg uit waarom je hier kunt spreken van dramatische ironie. 
 
Regel 201 en regel 225 zijn voorbeelden van formules zoals ἀοιδοί die gebruikten. 

2p 7  a. Leg uit wat in dit verband met formules wordt bedoeld. 
b. Leg uit wat het praktische voordeel voor de ἀοιδοί was om dergelijke formules te 
    gebruiken. 
 

1p 8  Op welk verzoek van Nestor reageert Telemachus in de regels 226-228 helemaal niet? 
Beantwoord de vraag door het noteren van de desbetreffende regelnummers. 
 
In regel 230 reageert Athene verwijtend op de woorden van Telemachus uit het 
voorafgaande.  

1p 9  Leg op basis van het vervolg uit wat Athene Telemachus precies verwijt. 
 
 
 
Tekst 2 Odysseus en Telemachus doden de vrijers 
 
 
Vanaf regel 9 past Homerus vertraging toe. 

2p 10  a. Noteer het nummer van de laatste regel van de vertraging. 
b. Leg uit waarom je kunt spreken van vertraging in de betreffende regels. Ga bij je 
    antwoord in op de inhoud van de Griekse tekst. 
 
Regel 18 βλημένου  
Sommige uitgevers van de tekst hebben βλημένου veranderd in βλημένῳ. 

2p 11  Leg uit op grond van welk argument ze voor βλημένῳ hebben gekozen. 
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Regel 27 Ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι  
κακῶς wordt door Homerus bijna nooit in een ethische betekenis gebruikt, maar heeft 
vrijwel altijd betrekking op de voor- of nadelen die een handeling voor een persoon heeft. 

1p 12  Welke van de volgende drie vertalingen geeft κακῶς, in het licht van bovenstaande 
opmerking, het best weer?  

A Vreemdeling, mannen schieten is een gevaarlijke sport! (J. van Gelder) 
B Vreemdeling, schieten op mensen is erg! (H.J. de Roy van Zuydewijn) 
C Vreemdeling, wat schandalig! Schieten op mensen. (I. Dros) 

 
1p 13  Leg op basis van οὐκ ἐθέλοντα (regel 31) uit dat de vrijers de woorden van Odysseus in de 

regels 5-7 niet goed hebben begrepen. 
 
In regel 34 wordt Odysseus terecht πολύμητις genoemd. Hij heeft de strijd tegen de vrijers 
namelijk zorgvuldig en slim voorbereid. Dit blijkt uit de regels 21-33. 

1p 14  Leg dit uit. 
 
Penelope heeft eerder in de Odyssee aan Eurymachus verteld wat Odysseus tegen haar zei, 
toen hij naar Troje vertrok: 
“Leg hier in huis veel zorg aan de dag voor mijn vader en moeder, 
zoals je nu doet en meer zelfs, wanneer ik eenmaal ver weg ben. 
Maar nadat je je zoon tot volwassen man hebt zien groeien, 
trouw dan met hem die je daartoe verkiest en ga het paleis uit.” 
 Odyssee 18, 267-270 

2p 15  Leg uit in welk opzicht het verwijt dat Odysseus de vrijers maakt in regel 38 in strijd is met 
wat hij tegen Penelope heeft gezegd toen hij naar Troje vertrok. Ga bij je antwoord in op 
zowel regel 38 als op het hierboven gegeven citaat. 
 
De verteller geeft in de regels 31-41 een eigen oordeel over de vrijers. 

1p 16  Citeer het desbetreffende Griekse woord. 
 
 
 
Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd 
 
 
Regel 93 τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν 

1p 17  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 110) dat hiermee inhoudelijk 
overeenkomt. 
 
Regel 106-107 οὐδέ t/m ἐναντίον 
Penelope overdrijft in deze regels. Dit blijkt uit een Grieks tekstelement uit de regels 85-96. 

2p 18  Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
Regel 113 μητέρ' 

1p 19  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 120) dat hiermee een tegenstelling 
vormt. 
 
Vergelijk de volgende twee vertalingen van de regels 118-120: 
1 Want als een man slechts één van zijn medebewoners gedood heeft 
en hij maar weinig vrienden bezit die achter zijn zaak staan, 
neemt hij de vlucht en verlaat zijn eigen land en familie. 
  H.J. de Roy van Zuydewijn 
2 Menigeen ziet zich genoodzaakt, al heeft hij slechts één man gedood die niet veel 
beschermers heeft, zijn verwanten en vaderland in de steek te laten en op de vlucht te gaan. 
  O. Damsté 
In deze vertalingen is sprake van een verschillende interpretatie van ᾧ in regel 119. 

2p 20  Leg dit uit en ga bij je antwoord in op beide vertalingen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 121 ἕρμα πόληος 
1p 21  Citeer het Griekse tekstelement uit het voorafgaande waarmee ἕρμα πόληος een 

tegenstelling vormt. 
 
Op grond van de regels 118-120 zou je in de regels 121-122 (t/m εἰν ᾿Ιθάκῃ) een bepaalde 
conclusie verwachten. Deze conclusie ontbreekt echter. 

1p 22  Formuleer in eigen woorden de onuitgesproken gebleven conclusie. 
 
De woorden van Odysseus in de regels 113-122 vallen in twee delen uiteen. Het tweede 
deel wordt gemarkeerd door een ringcompositie. 

2p 23  Citeer de twee Griekse tekstelementen die de ringcompositie afbakenen. 
 

2p 24  a. Waardoor herkent naar de mening van Odysseus (in de regels 113-122) Penelope hem 
 niet? Beantwoord de vraag door het noteren van het desbetreffende regelnummer. 
Uit het vervolg (niet in Tekst 3 opgenomen) blijkt een andere factor voor de herkenning 
doorslaggevend te zijn.  
b. Wat blijkt de doorslaggevende factor te zijn? Beantwoord de vraag in het Nederlands en 

baseer je antwoord op je kennis van de teksten die je voor dit examen hebt gelezen.  
 
 
 
Tekst 3 en tekst 4 
 
 
De setting waarin Penelope en Odysseus elkaar in Tekst 4 ontmoeten na de vrijermoord 
komt grotendeels overeen met die in Tekst 3. 
Tekst 3, regel 89 ἐν πυρὸς αὐγῇ 

2p 25  a. Citeer het tekstelement uit Tekst 4 dat hiermee inhoudelijk overeenkomt. 
Tekst 4, regel 1-2 zijn vermomming in bedelaarslompen  
b. Citeer het Griekse tekstelement uit Tekst 3, regel 85-95 dat hiermee inhoudelijk 
    overeenkomt.  
 
De gedachten van Penelope over de vreemdeling zijn in Tekst 3 en Tekst 4 geheel 
verschillend. 

2p 26  Leg dit uit en ga bij je antwoord in op beide teksten. 
 
 
 
Tekst 5 
 
 
Bestudeer Tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p   Vertaal de regels 26 t/m 43. 
 
 Einde 
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Tekst 1 Gesprek tussen Nestor en Telemachus 
 
 
193  “ ᾿Ατρεΐδην δὲ καὶ αὐτοὶ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες, 

 ὥς τ'  ἦλθ' ὥς τ'  Αἴγισθος ἐμήσατο λυγρὸν ὄλεθρον. 

195 Ἀλλ'  ἦ τοι κεῖνος μὲν ἐπισμυγερῶς ἀπέτισεν, 

 ὡς ἀγαθὸν καὶ παῖδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι 

 ἀνδρός, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐτίσατο πατροφονῆα, 

 Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα. 

 Καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ'  ὁρόω καλόν τε μέγαν τε, 

200 ἄλκιμος ἔσσ' , ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.” 

   Τὸν δ'  αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· 

 “ Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

 καὶ λίην κεῖνος μὲν ἐτίσατο, καί οἱ ᾿Αχαιοὶ 

 οἴσουσι κλέος εὐρὺ καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδήν. 

205 Αἲ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοὶ δύναμιν περιθεῖεν, 

 τίσασθαι μνηστῆρας ὑπερβασίης ἀλεγεινῆς, 

 οἵ τέ μοι ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται. 

 Ἀλλ'  οὔ μοι τοιοῦτον ἐπέκλωσαν θεοὶ ὄλβον, 

 πατρί τ'  ἐμῷ καὶ ἐμοί· νῦν δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.”  

210  Τὸν δ'  ἠμείβετ'  ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·  

 “ Ὦ φίλ' , ἐπεὶ δὴ ταῦτά μ'  ἀνέμνησας καὶ ἔειπες,  

 φασὶ μνηστῆρας σῆς μητέρος εἵνεκα πολλοὺς  

 ἐν μεγάροις ἀέκητι σέθεν κακὰ μηχανάασθαι.  

 Εἰπέ μοι, ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἦ σέ γε λαοὶ  

215 ἐχθαίρουσ'  ἀνὰ δῆμον, ἐπισπόμενοι θεοῦ ὀμφῇ.  

 Τίς δ'  οἶδ'  εἴ κέ ποτέ σφι βίας ἀποτίσεται ἐλθών,  

 ἢ ὅ γε μοῦνος ἐών, ἢ καὶ σύμπαντες ᾿Αχαιοί;  

 Εἰ γάρ σ'  ὣς ἐθέλοι φιλέειν γλαυκῶπις ᾿Αθήνη  

 ὡς τότ'  ᾿Οδυσσῆος περικήδετο κυδαλίμοιο  

220 δήμῳ ἔνι Τρώων, ὅθι πάσχομεν ἄλγε'  ᾿Αχαιοί –   

 οὐ γάρ πω ἴδον ὧδε θεοὺς ἀναφανδὰ φιλεῦντας  

 ὡς κείνῳ ἀναφανδὰ παρίστατο Παλλὰς ᾿Αθήνη –  

 εἴ σ'  οὕτως ἐθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θυμῷ,  

 τῶ κέν τις κείνων γε καὶ ἐκλελάθοιτο γάμοιο.”  

225  Τὸν δ'  αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·  

 “ Ὦ γέρον, οὔ πω τοῦτο ἔπος τελέεσθαι ὀΐω·  

 λίην γὰρ μέγα εἶπες· ἄγη μ'  ἔχει. Οὐκ ἂν ἐμοί γε  
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 ἐλπομένῳ τὰ γένοιτ' , οὐδ'  εἰ θεοὶ ὣς ἐθέλοιεν.”  

Τὸν δ'  αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη·  

230 “Τηλέμαχε, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.  

 Ῥεῖα θεός γ'  ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.  

 Βουλοίμην δ'  ἂν ἐγώ γε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσας  

 οἴκαδέ τ'  ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι,  

 ἢ ἐλθὼν ἀπολέσθαι ἐφέστιος, ὡς ᾿Αγαμέμνων  

235 ὤλεθ'  ὑπ'  Αἰγίσθοιο δόλῳ καὶ ἧς ἀλόχοιο.  

 Ἀλλ'  ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ  

 καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ  

 μοῖρ'  ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”  
 

Homerus, Odyssee 3, 193-238 
 
 
Aantekeningen 
regel 195  ἐπισμυγερός  ellendig 
regel 197  ὁ πατροφονεύς  vadermoordenaar 
regel 198  δολόμητις  listig  
regel 200  ὀψίγονος  later geboren 
regel 202  Νηληϊάδης  zoon van Neleus 
regel 206  ἡ ὑπερβασίη  misdaad 
regel 208  ἐπικλώθω  toedelen 
regel 210  Γερήνιος  uit Gerenia 
regel 214  ὑποδάμναμαι  zich onderwerpen 
regel 215  ἡ ὀμφή  stem 

regel 219  περικήδομαι + gen. zich 
                 bekommeren om 
regel 221 en 222  ἀναφανδά  openlijk 
regel 224  ἐκλήθομαι, aor. ἐξελελαθόμην 
                + gen. geheel vergeten  
regel 227  ἡ ἄγη  verbijstering 
regel 234  ἐφέστιος  bij de eigen haard, 
                 thuis 
regel 238  τανηλεγής  smartelijk 

 
 
 
Tekst 2 Odysseus en Telemachus doden de vrijers 
 
 
1 Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις ᾿Οδυσσεύς,  

 ἆλτο δ'  ἐπὶ μέγαν οὐδόν, ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην  

 ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ'  ἐκχεύατ'  ὀϊστοὺς  

 αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν·  

5 “ Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται·  

 νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πώ τις βάλεν ἀνήρ,  

 εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δέ μοι εὖχος ᾿Απόλλων.”  

  Ἦ καὶ ἐπ'  ᾿Αντινόῳ ἰθύνετο πικρὸν ὀϊστόν.  

 Ἦ τοι ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε,  

10 χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα,  

 ὄφρα πίοι οἴνοιο· φόνος δέ οἱ οὐκ ἐνὶ θυμῷ  

 μέμβλετο· τίς κ'  οἴοιτο μετ'  ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι  

 μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, 
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 οἷ τεύξειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;  

15  Τὸν δ'  ᾿Οδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ,  

 ἀντικρὺ δ'  ἁπαλοῖο δι'  αὐχένος ἤλυθ'  ἀκωκή.  

 Ἐκλίνθη δ'  ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς  

 βλημένου, αὐτίκα δ'  αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν  

 αἵματος ἀνδρομέοιο· θοῶς δ'  ἀπὸ εἷο τράπεζαν  

20 ὦσε ποδὶ πλήξας, ἀπὸ δ'  εἴδατα χεῦεν ἔραζε·  

 σῖτός τε κρέα τ'  ὀπτὰ φορύνετο. Τοὶ δ'  ὁμάδησαν  

 μνηστῆρες κατὰ δώμαθ' , ὅπως ἴδον ἄνδρα πεσόντα,  

 ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα,  

 πάντοσε παπταίνοντες ἐϋδμήτους ποτὶ τοίχους·   

25 οὐδέ που ἀσπὶς ἔην οὐδ'  ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσθαι.  

 Νείκειον δ'  ᾿Οδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι·  

 “Ξεῖνε, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι· οὐκέτ'  ἀέθλων  

 ἄλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος.  

 Καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ'  ἄριστος  

30 κούρων εἰν ᾿Ιθάκῃ· τῷ σ'  ἐνθάδε γῦπες ἔδονται.”  

  Ἴσκεν ἕκαστος ἀνήρ, ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἐθέλοντα  

 ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνόησαν,  

 ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ'  ἐφῆπτο.  

  Τοὺς δ'  ἄρ'  ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς·  

35 “ Ὦ κύνες, οὔ μ'  ἔτ'  ἐφάσκεθ'  ὑπότροπον οἴκαδ'  ἱκέσθαι  

 δήμου ἄπο Τρώων, ὅτι μοι κατεκείρετε οἶκον,  

 δμῳῇσιν δὲ γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως,  

 αὐτοῦ τε ζώοντος ὑπεμνάασθε γυναῖκα,  

 οὔτε θεοὺς δείσαντες, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,  

40 οὔτε τιν'  ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι·  

 νῦν ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ'  ἐφῆπται.”  
 
Homerus, Odyssee 22, 1-41 

 
Aantekeningen 
regel 1   γυμνόομαι + gen.  zich ontdoen van 
regel 5   ἀάατος  onfeilbaar 
regel 9   τὸ ἄλεισον  beker 
regel 10 ἄμφωτος  met twee oren 
regel 18 ὁ αὐλός  straal  
regel 19 ἀνδρόμεος  van een mens 
              ἀπὸ εἷο  van zich af 
regel 20 ἔραζε  op de grond 
regel 21 φορύνομαι  vies worden 
regel 21 ὁμαδέω  door elkaar praten 
regel 26 χολωτός  boos 

regel 27  τοξάζομαι + gen.  met de boog 
               schieten op 
regel 28  σῶς  zeker 
regel 30  ὁ γύψ, γυπός  gier 
regel 31  ἴσκεν  (hij) sprak 
regel 35  ὑπότροπος  terugkerend 
regel 36  κατακείρω  verteren 
regel 37  παρευνάζομαι + dat.  slapen met 
regel 38  ὑπομνάομαι  dingen naar de hand 
               van 
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Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd 
 
 
85  Ὣς φαμένη κατέβαιν'  ὑπερώϊα· πολλὰ δέ οἱ κῆρ  

 ὅρμαιν' , ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι,  

 ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα.  

 Ἡ δ'  ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν,  

 ἕζετ'  ἔπειτ'  ᾿Οδυσῆος ἐναντίη, ἐν πυρὸς αὐγῇ,  

90 τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ'  ἄρα πρὸς κίονα μακρὴν  

 ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενος εἴ τί μιν εἴποι  

 ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.  

 Ἡ δ'  ἄνεω δὴν ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν·  

 ὄψει δ'  ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν,  

95 ἄλλοτε δ'  ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ'  ἔχοντα.  

 Τηλέμαχος δ'  ἐνένιπεν ἔπος τ'  ἔφατ'  ἔκ τ'  ὀνόμαζε·  

 “Μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα,  

 τίφθ'  οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ'  αὐτὸν  

 ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷς;  

100 Οὐ μέν κ'  ἄλλη γ'  ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ  

 ἀνδρὸς ἀφεσταίη, ὅς οἱ κακὰ πολλὰ μογήσας   

 ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν·  

 σοὶ δ'  αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο.”  

Τὸν δ'  αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·  

105 “Τέκνον ἐμόν, θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν,  

 οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔπος οὐδ'  ἐρέεσθαι  

 οὐδ'  εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. Εἰ δ'  ἐτεὸν δὴ  

 ἔστ'  ᾿Οδυσεὺς καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ  

 γνωσόμεθ'  ἀλλήλων καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἡμῖν  

110 σήμαθ' , ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ'  ἄλλων.”  

Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς,  

 αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  

 “Τηλέμαχ' , ἦ τοι μητέρ'  ἐνὶ μεγάροισιν ἔασον  

 πειράζειν ἐμέθεν· τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον.  

115 Νῦν δ'  ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροῒ εἵματα εἷμαι,  

 τοὔνεκ'  ἀτιμάζει με καὶ οὔ πώ φησι τὸν εἶναι.  

 Ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ'  ὅπως ὄχ'  ἄριστα γένηται. 
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 Καὶ γάρ τίς θ'  ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ,  

 ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω,  

120 φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν·  

 ἡμεῖς δ'  ἕρμα πόληος ἀπέκταμεν, οἳ μέγ'  ἄριστοι  

 κούρων εἰν ᾿Ιθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα.”  

 
  Homerus, Odyssee 23, 85-122 
 
 
Aantekeningen 
regel 93   ἄνεω  in stil nadenken verzonken 
                τὸ τάφος  verbazing 
regel 94   ἐνωπαδίως  in het gezicht 
regel 97   δύσμητερ voc. van δυσμήτηρ 
                slechte moeder 
regel 107  ἡ ὤψ, ὠπός  gezicht 

regel 114  πειράζω + gen.  op de proef  
                 stellen 
regel 115  ῥυπόω = ῥυπάω  smerig zijn 
regel 119  ὁ ἀοσσητήρ, -ῆρος  helper 
regel 120  ὁ πηός  verwant 
regel 121  τὸ ἕρμα  steunpilaar 

 
 
 
Tekst 4 Penelope’s wanhoop 
 
 
Niet dat ze hem niet herkende in het flauwe licht van het vuur, zijn vermomming in 1 

bedelaarslompen. Nee. Er waren duidelijke tekens: het litteken op zijn knie, zijn 2 

gespierde lichaam, de sluwe blik. 3 

Bang, leunend tegen de muur, probeerde ze een excuus te vinden, uitstel om niet te 4 

hoeven antwoorden, zodat hij niet zou weten wat zij dacht. Had zij voor hem die 5 

twintig jaar vergooid wachtend en dromend? Was het voor deze vreemdeling in 6 

bloed gedrenkt, met zijn witte baard?  7 

Sprakeloos viel ze op een stoel, staarde naar de geslachte vrijers op de vloer alsof 8 

ze keek naar haar eigen dode verlangens en zei ‘welkom’; haar stem klonk in haar 9 

oren als die van iemand anders, als kwam hij van heel ver.10 

 
 Uit: Yannis Ritsos, Herhalingen  

 
 
 
Tekst 5 
 
 
Telemachus is na zijn tocht naar Pylos en Sparta weer terug op Ithaca. Vanuit de hut van 
Eumaeus is hij op weg naar het paleis. 
 
26  Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,  

27 κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.  

28 Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’  ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,  

29 ἔγχος μέν ῥ’  ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,  

30 αὐτὸς δ’  εἴσω ἴεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.  

31  Τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,  

32 κώεα καστορνῦσα θρόνοισ’  ἔνι δαιδαλέοισι,  
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33 δακρύσασα δ’  ἔπειτ’  ἰθὺς κίεν· ἀμφὶ δ’  ἄρ’ ἄλλαι  

34 δμῳαὶ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο  

35 καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.  

36  Ἡ δ’  ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,  

37 ᾿Αρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ ᾿Αφροδίτῃ,  

38 ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα,  

39 κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,  

40 καί ῥ’  ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  

41 “ Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· οὔ σ’  ἔτ’  ἐγώ γε  

42 ὄψεσθαι ἐφάμην, ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε  

43 λάθρῃ, ἐμεῦ ἀέκητι, φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.” 
 

  Homerus, Odyssee 17, 26–43 
 
 
Aantekeningen 
regel 26 διέκ + gen.  uit 
regel 27 κραιπνά  bijwoord 

προβίβας  voortstappend 
  φυτεύω  beramen 

regel 30 ἴεν  3e pers. ev. imperf. van εἶμι  
regel 31 πολύ  verreweg 
regel 32 καστόρνυμι  uitspreiden 
regel 33 ἔκιον  aoristus van κίνυμαι = gaan 
regel 34 ἠγερέθομαι  zich verzamelen 
regel 35 ἀγαπάζομαι  verwelkomen 
regel 36 ἴεν  3e pers. ev. imperf. van εἶμι  
regel 38 πήχεε  beide armen (acc.) 
regel 39 (ἔ)κυσσα  aoristus van κυνέω 
   τὸ φάος  oog 
regel 41 τὸ φάος  oogappel 
regel 42 φάμαι  verwachten 
regel 43 ἐμεῦ = ἐμοῦ 

μετὰ ἀκουήν + gen.  om nieuws te horen over 
 
 Einde 
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600063-2-04o  Begin 

G
rie

ks 20 06 

Tijdvak 2
Woensdag 21 juni

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één 
tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt 
met meer dan één tekstelement, dan wordt 
alleen het eerste tekstelement in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Mentes en Telemachus 
 
 

2p 1  Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 279-286 waarmee Odysseus’ situatie wordt 
beschreven. 
 
In een passage die voorafgaat aan Tekst 1 zegt Mentes tot Telemachus: 
“Want nog niet is op aarde de fiere Odysseus gestorven, 
maar hij leeft en ergens midden in zee, op een eiland, 
wordt hij gevangen gehouden, waar een meedogenloos manvolk, 
wilden, hem in zijn macht houdt en niet wil laten vertrekken.” 
   (Od. 1, 196-199) 
Vergelijk bovenstaand citaat met de woorden die Mentes tot Telemachus spreekt in de 
regels 279-292. 

3p 2  a. Leg uit in welk opzicht de regels 279-292 in tegenspraak zijn met het citaat. Ga bij je 
    antwoord in op zowel het citaat als de regels 279-292. 
 
Mentes stelt in bovenstaand citaat de situatie waarin Odysseus op dat moment verkeert, 
anders voor dan die in werkelijkheid is. 
b. Leg dit uit. Baseer je antwoord op je kennis van de teksten die je voor dit examen hebt 
    gelezen. 
 
Regel 300 οἱ 

1p 3  Dit woord verwijst naar: 
A Aegisthus 
B Agamemnon 
C Odysseus 
D Orestes 

 
Regel 301 μάλα γάρ σ'  ὁρόω καλόν τε μέγαν τε  

1p 4  Citeer het Griekse tekstelement uit het voorafgaande (vanaf regel 289) dat inhoudelijk 
overeenkomt met μέγαν. 
 
Regel 302 ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ 

1p 5  Citeer het Griekse woord uit het voorafgaande (vanaf regel 289) waarmee Mentes 
speculeert op dezelfde motivatie. 
 
Regel 304 οἵ πού με μάλ'  ἀσχαλόωσι μένοντες  

1p 6  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg waarmee Telemachus op deze uitspraak van 
Mentes doelt.  
 
Regel 306 Τὴν en regel 307 φρονέων  

2p 7  Verklaar het verschil in geslacht. Ga bij je antwoord in op beide vormen. 
 
Regel 311-313  
Een gastgeschenk weigeren is onfatsoenlijk. 

1p 8  Leg uit hoe Mentes dit probleem oplost. 
 
 
 
Tekst 2 Odysseus en de boog 
 
 
Regel 313 ξείνους 
Door het gebruik van het meervoud formuleert Penelope haar kritiek in het algemeen. 

2p 9  Op welke andere wijze benadrukt zij in de regels 312-313 de algemeenheid ervan? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands en ondersteun je antwoord door het desbetreffende 
Griekse tekstelement te citeren. 
 

2p 10  Leg uit dat er in regel 317 sprake is van dramatische ironie. 
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Regel 327 ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ 
1p 11  Beschrijf in eigen woorden hoe Penelope in de regels 331-342 inhoudelijk op deze woorden 

reageert. 
 
Regel 323-329 

3p 12  a. Welk argument geeft Eurymachus om de vreemdeling niet deel te laten nemen aan de 
    wedstrijd? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
b. Beschrijf in eigen woorden de reactie van Penelope op dit argument. 
 
Regel 350-352 (t/m ἐποίχεσθαι) 
Deze woorden uit de mond van Telemachus klinken nogal hard. Door deze woorden wordt 
duidelijk dat Telemachus volwassen is geworden. 
Er is echter gezien het verdere verloop van het verhaal een andere belangrijke reden 
waarom Homerus Telemachus deze woorden laat spreken. 

1p 13  Wat is de andere reden? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 353 τοῦ 

1p 14  Dit woord verwijst naar: 
A de boog 
B het weefgetouw 
C Odysseus 
D Telemachus 

 
Regel 344-353 

1p 15  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg dat duidelijk maakt dat deze woorden voor 
Penelope ongebruikelijk klinken. 
 
 
 
Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd 
 
 
Regel 206 σήματ' 

2p 16  a. Beschrijf deze σήματα in eigen woorden. Beantwoord de vraag op grond van je kennis 
    van de teksten die je voor dit examen hebt gelezen. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 
    30 woorden. 
b. Leg uit waarom Penelope deze σήματα als ἔμπεδα beschouwt. Baseer je antwoord op het 
    vervolg t/m regel 230. 
 
Regel 206 ἀναγνούσῃ 
Sommige uitgevers van de tekst hebben deze vorm in ἀναγνούσης veranderd. 

2p 17  Leg uit op grond van welk argument ze deze verandering hebben aangebracht. 
 
Regel 215 Αἰεὶ 

1p 18  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m 230) dat hiermee een tegenstelling 
vormt.  
 
Regel 222 ἔργον ἀεικές 

1p 19  Beschrijf in eigen woorden wat hiermee bedoeld wordt. 
 
Regel 224 πένθος 

1p 20  Beschrijf in eigen woorden wat dit concreet betekende. 
 
Regel 209-230 

1p 21  Leg op basis van deze regels uit waarom Penelope Helena niet verantwoordelijk acht voor 
haar daad. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zowel in regel 227 als in regel 234 wordt het woordje τε gebruikt. 
2p 22  a. Beschrijf de gebruikswijze van τε in regel 227. 

b. Beschrijf de gebruikswijze van τε in regel 234.  
 
Regel 233-238 

2p 23  a. Citeer uit de vergelijking het Griekse tekstelement dat vergelijkbaar is met τῇ 
    (regel 239). 
Door deze vergelijking te gebruiken stelt de verteller de situatie van Penelope op één lijn 
met die van Odysseus. 
b. Leg dit uit. 
 
 
 
Tekst 4 en tekst 3 
 
 
Tekst 4, regel 2-3 Haar ogen schoten vol tranen 

1p 24  Citeer het Griekse tekstelement uit Tekst 3, regel 205-208 dat hiermee inhoudelijk 
overeenkomt. 
 
Tekst 4, regel 3-4 Het waren de goden, zij waren het die ons het verdriet zonden en het 
samenzijn niet gunden 
In Tekst 3, regel 205-214  komt een dergelijke uitspraak ook voor. 

1p 25  Geef door het noteren van de regelnummers de desbetreffende uitspraak aan.  
 
 
 
Tekst 4 
 
 
Regel 5 menig ander iets dat niet alleen maar verdriet was, schurk 

1p 26  Waarop is dit een zinspeling? Baseer je antwoord op je kennis van de teksten die je voor dit 
examen hebt gelezen. 
 
 
 
Tekst 5 
 
 
Bestudeer Tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen. 

38p   Vertaal de regels 810 t/m 825. 
 
 Einde 
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Tekst 1  Mentes en Telemachus 
 
 
Mentes spoort Telemachus aan in actie te komen. 
 

   “ Σοὶ δ' αὐτῷ πυκινῶς ὑποθήσομαι, αἴ κε πίθηαι·  

280 νῆ'  ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, ἥ τις ἀρίστη,  

 ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,  

 ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς  

 ἐκ Διός, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.  

 Πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,  

285 κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον·  

 ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν  ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων.  

 Εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,  

 ἦ τ'  ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν·  

 εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ'  ἔτ'  ἐόντος,  

290 νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν  

 σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι  

 πολλὰ μάλ' , ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.  

 Αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς,   

 φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν  

295 ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι  

 κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν· οὐδέ τί σε χρὴ  

 νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί.  

 Ἢ οὐκ ἀΐεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος ᾿Ορέστης  

 πάντας ἐπ'  ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,  

300 Αἴγισθον δολόμητιν, ὅ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;  

 Καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ'  ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,  

 ἄλκιμος ἔσσ' , ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ.  

 Αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη  

 ἠδ'  ἑτάρους, οἵ πού με μάλ'  ἀσχαλόωσι μένοντες·  

305 σοὶ δ'  αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”  

  Τὴν δ'  αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·  

 “ Ξεῖν' , ἦ τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,  

 ὥς τε πατὴρ ᾧ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.  

 Ἀλλ'  ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,  

310 ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ  

 δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,  

 τιμῆεν, μάλα καλόν, ὅ τοι κειμήλιον ἔσται  
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 ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”  

  Τὸν δ'  ἠμείβετ'  ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις  ᾿Αθήνη·  

315 “ Μή μ'  ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο.  

 Δῶρον δ'  ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,  

 αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,  

 καὶ μάλα καλὸν ἑλών· σοὶ δ'  ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”  

  Homerus, Odyssee 1, 279-318 
 
Aantekeningen 
regel 280  ὁ ἐρέτης  roeier 
regel 282  ἡ ὄσσα  stem 
regel 288 περ = καίπερ 
regel 291 κτέρεα κτερεΐζω  geschenken aan de doden meegeven 
regel 296 ἀμφαδόν  openlijk 
regel 297 νηπιάας ὀχέω  zich als een kind blijven gedragen 
  τηλίκος = τηλικόσδε 
regel 299 ὁ πατροφονεύς  vadermoordenaar 
regel 300 δολόμητις  listig 
regel 302 ὀψίγονος  later geboren 
regel 304 ἀσχαλάω  ongeduldig zijn 
regel 309 περ = καίπερ 
 
 
 
 
Tekst 2 Odysseus en de boog 
 
 
Wanneer het een aantal vrijers niet gelukt is de boog te spannen, wil de vermomde 
Odysseus ook een poging wagen. De vrijers protesteren. Penelope reageert als volgt: 
 
312  “ ᾿Αντίνο' , οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον  

 ξείνους Τηλεμάχου, ὅς κεν τάδε δώμαθ'  ἵκηται.   

 Ἔλπεαι, αἴ χ'  ὁ ξεῖνος ᾿Οδυσσῆος μέγα τόξον  

315 ἐντανύσῃ χερσίν τε βίηφί τε ἧφι πιθήσας,  

 οἴκαδέ μ'  ἄξεσθαι καὶ ἑὴν θήσεσθαι ἄκοιτιν;  

 Οὐδ'  αὐτός που τοῦτό γ'  ἐνὶ στήθεσσιν ἔολπε·  

 μηδέ τις ὑμείων τοῦ γ'  εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων  

 ἐνθάδε δαινύσθω, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικε.”  

320  Τὴν δ'  αὖτ' Εὐρύμαχος, Πολύβου πάϊς, ἀντίον ηὔδα·  

 “ Κούρη ᾿Ικαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια,  

 οὔ τί σε τόνδ'  ἄξεσθαι ὀϊόμεθ'·  οὐδὲ ἔοικεν·  

 ἀλλ'  αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν,  

 μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος  ᾿Αχαιῶν·  

325 ‘ Ἦ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος ἀνδρὸς ἄκοιτιν  

 μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐΰξοον ἐντανύουσιν·  

 ἀλλ'  ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν  

Pagina: 303Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600063-2-04t 4 Lees verder 

 ῥηϊδίως ἐτάνυσσε βιόν, διὰ δ'  ἧκε σιδήρου.’  

 Ὣς ἐρέουσ' , ἡμῖν δ'  ἂν ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο.”  

330  Τὸν δ'  αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·  

 “ Εὐρύμαχ' , οὔ πως ἔστιν ἐϋκλεῖας κατὰ δῆμον  

 ἔμμεναι, οἳ δὴ οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν  

 ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ'  ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε;  

 Οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα μὲν μέγας ἠδ'  εὐπηγής,  

335 πατρὸς δ'  ἐξ ἀγαθοῦ γένος εὔχεται ἔμμεναι υἱός.  

 Ἀλλ'  ἄγε οἱ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα ἴδωμεν.  

 Ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται·  

 εἴ κέ μιν ἐντανύσῃ, δώῃ δέ οἱ εὖχος  ᾿Απόλλων,  

 ἕσσω μιν χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά,  

340 δώσω δ'  ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν,   

 καὶ ξίφος ἄμφηκες· δώσω δ'  ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα,  

 πέμψω δ'  ὅππῃ μιν κραδίη θυμός τε κελεύει.”  

  Τὴν δ'  αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·  

 “ Μῆτερ ἐμή, τόξον μὲν  ᾿Αχαιῶν οὔ τις ἐμεῖο  

345 κρείσσων, ᾧ κ'  ἐθέλω, δόμεναί τε καὶ ἀρνήσασθαι,  

 οὔθ'  ὅσσοι κραναὴν  ᾿Ιθάκην κάτα κοιρανέουσιν,  

 οὔθ'  ὅσσοι νήσοισι πρὸς  ῎Ηλιδος ἱπποβότοιο·  

 τῶν οὔ τίς μ'  ἀέκοντα βιήσεται, αἴ κ'  ἐθέλωμι  

 καὶ καθάπαξ ξείνῳ δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι.  

350 Ἀλλ'  εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ'  αὐτῆς ἔργα κόμιζε,  

 ἱστόν τ'  ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε  

 ἔργον ἐποίχεσθαι· τόξον δ'  ἄνδρεσσι μελήσει  

 πᾶσι, μάλιστα δ'  ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ'  ἐνὶ οἴκῳ.”  

  Ἡ μὲν θαμβήσασα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει·  

355 παιδὸς γὰρ μῦθον πεπνυμένον ἔνθετο θυμῷ.  
 

Homerus, Odyssee 21, 312-355 
 
Aantekeningen 
regel 312 ἀτέμβω  beledigen 
regel 315 πιθήσας  + dat. vertrouwend op  
regel 329 en 
regel 333 τὸ ἔλεγχος  schande 
regel 334 εὐπηγής  sterk gebouwd 
regel 340 ὁ ἀλκτήρ, -ῆρος  afweerder 
regel 341 ἀμφήκης  scherp 
regel 346 κραναός  steenachtig 
regel 349 καθάπαξ  voor altijd 
regel 351 ἡ ἠλακάτη  spinrokken 
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Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd  
 
 
Penelope heeft zojuist Odysseus herkend. 
 
 
205  Ὣς φάτο, τῆς δ'  αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,  

 σήματ'  ἀναγνούσῃ, τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ'  ᾿Οδυσσεύς·  

 δακρύσασα δ'  ἔπειτ'  ἰθὺς κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας  

 δειρῇ βάλλ'  ᾿Οδυσῆϊ, κάρη δ'  ἔκυσ'  ἠδὲ προσηύδα·  

 “ Μή μοι,  ᾿Οδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα  

210 ἀνθρώπων πέπνυσο· θεοὶ δ'  ὤπαζον ὀϊζύν,  

 οἳ νῶϊν ἀγάσαντο παρ'  ἀλλήλοισι μένοντε   

 ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι.  

 Αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα,  

 οὕνεκά σ'  οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ'  ἀγάπησα.  

215 Αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν  

 ἐρρίγει, μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτο ἐπέεσσιν  

 ἐλθών· πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν.  

 Οὐδέ κεν  ᾿Αργείη  ῾Ελένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα,  

 ἀνδρὶ παρ'  ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ,  

220 εἰ ᾔδη, ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν  

 ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ'  ἔμελλον.  

 Τὴν δ'  ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν ἔργον ἀεικές·  

 τὴν δ'  ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ  

 λυγρήν, ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένθος.  

225 Νῦν δ' , ἐπεὶ ἤδη σήματ'  ἀριφραδέα κατέλεξας  

 εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει,  

 ἀλλ'  οἶοι σύ τ'  ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολος μία μούνη,  

 ᾿Ακτορίς, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ,  

 ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρας πυκινοῦ θαλάμοιο,  

230 πείθεις δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ'  ἐόντα.”  

  Ὣς φάτο, τῷ δ'  ἔτι μᾶλλον ὑφ'  ἵμερον ὦρσε γόοιο·  

 κλαῖε δ'  ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν.  

 Ὡς δ'  ὅτ'  ἂν ἀσπάσιος γῆ νηχομένοισι φανήῃ,  

 ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ'  ἐνὶ πόντῳ  

235 ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ·  

 παῦροι δ'  ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε  

 νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροῒ τέτροφεν ἅλμη,   

 ἀσπάσιοι δ'  ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες·  
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 ὣς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ,  

240 δειρῆς δ'  οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ.  

 
Homerus, Odyssee 23, 205-240 

 
 
Aantekeningen 
regel 209  σκύζομαι + dat.  boos zijn op 
regel 216  ἀπαφίσκω, aor. ἤπαφον  bedriegen 
regel 220  ἀρήϊος  dapper 
regel 223  ἐγκατατίθημι  + acc. + dat. (iets) leggen in 
regel 225  ἀριφραδής  zeer duidelijk 
regel 230  περ = καίπερ 
regel 232  θυμαρής  lief 
regel 235  πηγός  stevig 
regel 237  ἡ ἅλμη  zout van de zee 
 
 
 
 
Tekst 4 
 
 
I. Merkel schrijft in de roman ‘Een heel gewoon huwelijk’: 
 
Toen slingerde ze haar armen om zijn schouders en kuste zijn hoofd. Aan haar 1 

lippen voelde ze zijn harde krulharen, de innig vertrouwde geur. Haar ogen schoten 2 

vol tranen. ‘Het waren de goden, Penelope’, fluisterde hij, ‘zij waren het die ons het 3 

verdriet zonden en het samenzijn niet gunden!’ En zij fluisterde terug: ‘En jou, mijn 4 

Odysseus, zonden ze nog menig ander iets dat niet alleen maar verdriet was, schurk, 5 

mijn lief!’. 6 

 
 
 
 
Tekst 5 
 
 
Penelope maakt zich grote zorgen, zodra zij gehoord heeft dat Telemachus op onderzoek 
uitgegaan is. Athene heeft aan Penelope in haar slaap het droombeeld van haar zus 
gestuurd om haar gerust te stellen. Penelope reageert als volgt op haar verschijning: 
 
810  “ Τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ'  ἤλυθες; Οὔ τι πάρος γε   

811 πωλέαι, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·  

812 καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος ἠδ'  ὀδυνάων  

813 πολλέων, αἵ μ'  ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·  

814 ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα,  

815 παντοίῃσ'  ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,  

816 ἐσθλόν, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ'  ῾Ελλάδα καὶ μέσον  ῎Αργος.  

817 Νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,  

818 νήπιος, οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ'  ἀγοράων.  

819 Τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.  
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820 Τοῦ δ'  ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,  

821 ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ, ἵν'  οἴχεται, ἢ ἐνὶ πόντῳ·  

822 δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ'  αὐτῷ μηχανόωνται,  

823 ἱέμενοι κτεῖναι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.”  

824  Τὴν δ'  ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·  

825 “ Θάρσει, μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην.” 

 
  Homerus, Odyssee 4, 810-825 
 
 
Aantekeningen 
regel 810 ἤλυθες = ἦλθες 
   οὔ τι  nooit 
regel 811 πωλέαι  jij kwam 
   πολλὸν ἀπόπροθι  ver weg 
regel 813 πολλέων = πολλῶν 
   κατά + acc.  in 
regel 814 ἣ  ik 

πρὶν  eerder al 
θυμολέων, gen. θυμολέοντος  moedig als een leeuw 

regel 815 κεκασμένος  uitblinkend 
regel 816 κλέος  Vul aan: ἐστί 

μέσον  Onvertaald laten 
regel 818 πόνων en ἀγοράων Vertaal als lijdend voorwerp van εἰδὼς 
regel 820 ἀμφιτρομέω + gen.  bezorgd zijn om 

δείδια μή  ik ben er bang voor dat 
πάθῃσιν = πάθῃ 

regel 821 ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ  in het land van die mensen 
   ἵνα  waarheen 
regel 822 μηχανόωνται ἐπί + dat. (zij) beramen slechte plannen tegen 
regel 823 ἱέμαι  verlangen 
regel 824 ἀμαυρός  nevelig 
regel 825 μηδέ τι πάγχυ  absoluut niet 
   μετά + dat.  in 
   δείδιθι imperativus van δέδοικα 
 
 Einde 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 
 
 
Regel 8 de Perzische tragedie op zee 

1p 1  Hiermee wordt gedoeld op de gebeurtenissen bij: 
A het Athos-gebergte 
B Marathon 
C Plataeae 
D Salamis 

 
In de regels 10-18 gebruikt Herodotus epanalepsis. 

2p 2  Laat door het citeren van het desbetreffende tekstelement uit de regels 10-14 en het 
desbetreffende Griekse tekstelement uit de regels 15-18 zien dat Herodotus epanalepsis 
gebruikt. 
 
Regel 24-25 Οὔτε γὰρ ἂν ὑπερβάλοισθε 

1p 3  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 32) waarin dezelfde verwachting 
wordt uitgesproken. 
 
Regel 26 τῆς Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ πλῆθος  

2p 4  Citeer uit de regels 33-43 het Griekse tekstelement waarin Alexander dit eveneens ter 
sprake brengt. 
 
Regel 25-26 Εἴδετε t/m τὰ ἔργα 

2p 5  Noteer twee van deze ἔργα die men kan opmaken uit de regels 19-22. Beantwoord de vraag 
in het Nederlands. 
 
Regel 28-29 Μὴ ὦν βούλεσθε t/m περὶ ὑµέων αὐτῶν 
Deze woorden worden door H. L. van Dolen als volgt vertaald: 
“Zet het toch uit uw hoofd uw krachten te meten met onze Koning. Dat leidt alleen maar tot 
verlies van uw land en tot een niet aflatende strijd om het bestaan.”  
Herodotus gebruikt een metafoor die niet in deze vertaling is terug te vinden.  

1p 6  Om welke metafoor gaat het? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 

1p 7  Citeer uit de regels 24-32 (Νῦν t/m ἀπάτης) het Griekse tekstelement waarmee Mardonios 
terugkomt op Xerxes’ woorden ἐόντες αὐτόνοµοι (regel 21). 
 
Bij onderhandelingen is het gebruikelijk dat iemand de zaken anders voorstelt dan hij ze 
zelf beoordeelt.  

2p 8  In welk opzicht verschilt de voorstelling van zaken die Mardonios in de regels 24-32 (Νῦν 
t/m ἀπάτης) geeft van zijn beoordeling in de regels 6-14? Ga bij je antwoord in op beide 
passages. 
 
Regel 34 εὐνοίης τῆς πρὸς ὑµέας ἐούσης ἐξ ἐµεῦ  
Herodotus heeft de lezer hiervan al op de hoogte gebracht. 

2p 9  Citeer uit de regels 1-14 het desbetreffende tekstelement.  
 
Regel 39 ἐθέλουσι 
In regel 27 worden de Perzen aangeduid met ἡµέας, maar in regel 39 met de 3e persoon 
meervoud ἐθέλουσι. 

2p 10  Verklaar dit verschil. 
 
Alexander gebruikt in de regels 33-43 een toezegging uit de boodschap van Xerxes (regel 
19-22) die Mardonios in de regels 23-32 niet noemt. 

1p 11  Om welke toezegging gaat het? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Alexander maakt in de regels 33-43 duidelijk dat de Atheners een voorkeursbehandeling in 
het vooruitzicht wordt gesteld.  

1p 12  Citeer het Griekse woord waaruit dat blijkt.  
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Regel 51-52 Ἐπίτηδες ὦν ἐποίευν 
1p 13  Deze woorden hebben betrekking op: 

A κάρτα ἔδεισαν (regel 47) 
B ἐπανέµειναν διατρίβοντες (regel 49) 
C ἔµελλον πεύσεσθαι (regel 50) 
D πέµψειν κατὰ τάχος ἀγγέλους (regel 51) 

 
 
 
Tekst 2 en tekst 1 
 
 
Vergelijk de reactie van de Meliërs in tekst 2 op het voorstel van de Atheners met de reactie 
van de Atheners in tekst 1, regel 54-63 op het aanbod van Alexander namens de Perzen. 
In tekst 2 gebruiken de Meliërs twee argumenten die de Atheners in tekst 1, regel 54-63 ook 
gebruiken om het aan hen gedane voorstel af te wijzen. 

4p 14  a. Omschrijf deze twee argumenten in eigen woorden. 
b. Wat is het verschil tussen de reactie van de Meliërs in tekst 2 en de reactie van de 
    Atheners in tekst 1, regel 54-63 op het gedane voorstel? Beantwoord de vraag in het 
    Nederlands en ga bij je antwoord in op beide passages. 
 
 
 
Tekst 3 en tekst 1 
 
 
Tekst 3, regel 5-6 dat hij in de toekomst beter andere aanbevelingen kon doen aan de 
Atheners 

2p 15  Citeer het Griekse tekstelement uit tekst 1, regel 53-63 dat een vergelijkbare gedachte 
uitdrukt. 
 
 
 
Tekst 4 
 
 
Regel 2-5 θύσας t/m ἐς τὸ µέσον 
Vergelijk deze passage met de volgende bewerking van Aubrey De Sélincourt: 
“Kleisthenes liet honderd runderen slachten en gaf een banket waaraan niet alleen de vrijers 
waren uitgenodigd, maar iedere man van enig aanzien in Sicyon. Toen het banket ten einde 
was werden de rivalen voor de laatste maal aan de tand gevoeld: ze moesten voor het 
voltallige gezelschap een redevoering houden.” 
Deze versie wijkt op een aantal punten af van de tekst van Herodotus. Zo ontbreekt het 
onderdeel µουσική geheel. 

2p 16  Noteer nog twee punten van verschil tussen de versie van De Sélincourt en het verhaal van 
Herodotus. Beantwoord de vraag in het Nederlands en ga in op beide teksten. 
 
Regel 7 ὀρχήσατο en ὀρχέετο 

2p 17  Leg het verschil in gebruikswijze tussen deze twee werkwoordsvormen uit. Betrek de 
context in je antwoord. 
 

2p 18  a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 1-11 (t/m ἐχειρονόµησε) dat duidelijk maakt 
    hoe Hippokleides over zijn eigen optreden oordeelt. 
b. Citeer het Griekse zelfstandige naamwoord uit de regels 8-16 (Μετὰ δὲ t/m Ἱπποκλείδῃ) 
    waaruit het oordeel van Kleisthenes over het optreden van Hippokleides blijkt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 17 ὀνοµάζεται 
1p 19  Leg uit dat deze vorm hier geen praesens historicum kan zijn. Betrek de context in je 

antwoord. 
 
Regel 23 ἑκάστῳ δωρεὴν δίδωµι 
Kleisthenes geeft hiervoor twee redenen. 

2p 20  Noteer deze twee redenen. Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord op 
de regels 18-25. 
 
 
 
Tekst 5 en tekst 4 
 
 
Tekst 5, regel 1-3 Hij sprong t/m van verontwaardiging 

1p 21  Citeer het Griekse woord uit tekst 4, regel 5-16 (Προιούσης t/m Ἱπποκλείδῃ) dat de 
verontwaardiging van Kleisthenes over dezelfde gebeurtenis weergeeft.  
 
Tekst 4, regel 14 οὐκέτι κατέχειν δυνάµενος 

1p 22  Citeer het tekstelement uit tekst 5 dat hiermee inhoudelijk overeenkomt. 
 
Tekst 4, regel 16 Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ  

1p 23  Omschrijf in eigen woorden welke reden er in tekst 5 voor dit antwoord wordt gegeven.  
 
De verhouding tussen vader en dochter in verband met de keuze van de huwelijkspartner is 
in het verhaal van Herodotus heel anders dan in tekst 5. 

2p 24  Beschrijf in eigen woorden het verschil en gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden. 
 
 
 
Tekst 6 
 
 
Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen. 

39p   Vertaal de regels 1 t/m 12. 
 
 Einde 
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Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 
 
 
Op Mardonios’ verzoek ging hierna de Macedoniër Alexandros, de zoon van Amyntas, als 
gezant naar Athene. Alexandros was om twee redenen voor deze taak gekozen: in de eerste 
plaats had hij vanwege het huwelijk van zijn zuster Gygaia met de Pers Boubares Perzische 
familieleden. (…). Daarbij kwam dat Mardonios had vernomen dat Alexandros met Athene 
was verbonden door een diplomatieke relatie die hem de eretitel ‘Weldoener’ had bezorgd. 5 

Er was Mardonios namelijk veel aan gelegen om Athene met behulp van deze man aan zijn 
kant te krijgen, omdat hij van horen zeggen wist dat het een groot, krijgshaftig volk was dat 
de hoofdrol had gespeeld in de Perzische tragedie op zee. Hij was er zeker van dat hij met 
de steun van Athene zonder moeite de heerschappij ter zee zou krijgen, en dat klopte ook. 
Aan zijn overwicht op het land twijfelde hij niet in ’t minst. De verovering van Griekenland 10 

was alleen een kwestie van tijd. Ik vermoed dat dit zoeken naar een bondgenootschap met 
Athene uit de koker van de orakels is gekomen, die hem deze stap min of meer hadden 
aanbevolen, en dat hij zich hierdoor liet leiden toen hij Alexandros met de desbetreffende 
missie op pad zond.
 
In de volgende (hier niet opgenomen) passage weidt Herodotus uit over de 
familiegeschiedenis van Alexander. Daarna gaat hij als volgt verder: 
 
 Ἐγεγόνεε µὲν δὴ ὧδε Ἀλέξανδρος ὁ Ἀµύντεω.  15 

Ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεµφθεὶς ὑπὸ Μαρδονίου, ἔλεγε τάδε· 

“ Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Μαρδόνιος τάδε λέγει· 

‘ Ἐµοὶ ἀγγελίη ἥκει παρὰ βασιλέος λέγουσα οὕτως· 

Ἀθηναίοισι τὰς ἁµαρτάδας τὰς ἐς ἐµὲ ἐξ ἐκείνων γενοµένας πάσας µετίηµι. Νῦν τε 
ὧδε, Μαρδόνιε, ποίει· τοῦτο µὲν τὴν γῆν σφι ἀπόδος, τοῦτο δὲ ἄλλην πρὸς ταύτῃ 20 

ἑλέσθων αὐτοί, ἥντινα ἂν ἐθέλωσι, ἐόντες αὐτόνοµοι. Ἱρά τε πάντα σφι, ἢν δὴ 
βούλωνταί γε ἐµοὶ ὁµολογέειν, ἀνόρθωσον, ὅσα ἐγὼ ἐνέπρησα. 
Τούτων δὲ ἀπιγµένων ἀναγκαίως ἔχει µοι ποιέειν ταῦτα, ἢν µὴ τὸ ὑµέτερον αἴτιον 

γένηται. Λέγω δὲ ὑµῖν τάδε. Νῦν τί µαίνεσθε πόλεµον βασιλέϊ ἀνταειρόµενοι; Οὔτε 

γὰρ ἂν ὑπερβάλοισθε οὔτε οἷοί τε ἐστὲ ἀντέχειν τὸν πάντα χρόνον. Εἴδετε µὲν γὰρ 25 

τῆς Ξέρξεω στρατηλασίης τὸ πλῆθος καὶ τὰ ἔργα, πυνθάνεσθε δὲ καὶ τὴν νῦν παρ’ 

ἐµοὶ ἐοῦσαν δύναµιν, ὥστε καὶ ἢν ἡµέας ὑπερβάλησθε καὶ νικήσητε, τοῦ περ ὑµῖν 

οὐδεµία ἐλπὶς εἴ περ εὖ φρονέετε, ἄλλη παρέσται πολλαπλησίη. Μὴ ὦν βούλεσθε 

παρισούµενοι βασιλέϊ στερέεσθαι µὲν τῆς χώρης, θέειν δὲ αἰεὶ περὶ ὑµέων αὐτῶν, 

ἀλλὰ καταλύσασθε. Παρέχει δὲ ὑµῖν κάλλιστα καταλύσασθαι, βασιλέος ταύτῃ 30 

ὁρµηµένου. Ἔστε ἐλεύθεροι, ἡµῖν ὁµαιχµίην συνθέµενοι ἄνευ τε δόλου καὶ 

ἀπάτης.’ 

 Μαρδόνιος µὲν ταῦτα, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐνετείλατό µοι εἰπεῖν πρὸς ὑµέας. Ἐγὼ δὲ 

περὶ µὲν εὐνοίης τῆς πρὸς ὑµέας ἐούσης ἐξ ἐµεῦ οὐδὲν λέξω (οὐ γὰρ ἂν νῦν πρῶτον 

ἐκµάθοιτε), προσχρηίζω δὲ ὑµέων πείθεσθαι Μαρδονίῳ. Ἐνορῶ γὰρ ὑµῖν οὐκ οἵοισι 35 

τε ἐσοµένοισι τὸν πάντα χρόνον πολεµέειν Ξέρξῃ (εἰ γὰρ ἐνώρων τοῦτο ἐν ὑµῖν, 

οὐκ ἄν κοτε ἐς ὑµέας ἦλθον ἔχων λόγους τούσδε)· καὶ γὰρ δύναµις ὑπὲρ ἄνθρωπον 

ἡ βασιλέος ἐστὶ καὶ χεὶρ ὑπερµήκης. Ἢν ὦν µὴ αὐτίκα ὁµολογήσητε, µεγάλα 

προτεινόντων ἐπ’ οἷσι ὁµολογέειν ἐθέλουσι, δειµαίνω ὑπὲρ ὑµέων ἐν τρίβῳ τε 
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µάλιστα οἰκηµένων τῶν συµµάχων πάντων αἰεί τε φθειροµένων µούνων, ἐξαίρετον 40 

µεταίχµιόν τε τὴν γῆν ἐκτηµένων. Ἀλλὰ πείθεσθε· πολλοῦ γὰρ ὑµῖν ἄξια ταῦτα, εἰ 

βασιλεύς γε ὁ µέγας µούνοισι ὑµῖν Ἑλλήνων τὰς ἁµαρτάδας ἀπιεὶς ἐθέλει φίλος 

γενέσθαι.” 

 Ἀλέξανδρος µὲν ταῦτα ἔλεξε. Λακεδαιµόνιοι δὲ πυθόµενοι ἥκειν Ἀλέξανδρον 

ἐς Ἀθήνας ἐς ὁµολογίην ἄξοντα τῷ βαρβάρῳ Ἀθηναίους, ἀναµνησθέντες τῶν 45 

λογίων ὥς σφεας χρεόν ἐστι ἅµα τοῖσι ἄλλοισι ∆ωριεῦσι ἐκπίπτειν ἐκ 

Πελοποννήσου ὑπὸ Μήδων τε καὶ Ἀθηναίων, κάρτα τε ἔδεισαν µὴ ὁµολογήσωσι τῷ 

Πέρσῃ Ἀθηναῖοι, αὐτίκα τέ σφι ἔδοξε πέµπειν ἀγγέλους. Καὶ δὴ συνέπιπτε ὥστε 

ὁµοῦ σφεων γίνεσθαι τὴν κατάστασιν· ἐπανέµειναν γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι διατρίβοντες, 

εὖ ἐπιστάµενοι ὅτι ἔµελλον Λακεδαιµόνιοι πεύσεσθαι ἥκοντα παρὰ τοῦ βαρβάρου 50 

ἄγγελον ἐπ’ ὁµολογίῃ, πυθόµενοί τε πέµψειν κατὰ τάχος ἀγγέλους. Ἐπίτηδες ὦν 

ἐποίευν, ἐνδεικνύµενοι τοῖσι Λακεδαιµονίοισι τὴν ἑωυτῶν γνώµην. 
 
In de volgende (hier niet opgenomen) passage beschrijft Herodotus hoe de Spartanen zich 
tot de Atheners richten met het dringende verzoek niet in te gaan op de voorstellen van de 
Perzen. Daarna gaat hij als volgt verder: 
 

 Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς µὲν Ἀλέξανδρον ὑπεκρίναντο τάδε·  

“Καὶ αὐτοὶ τοῦτό γε ἐπιστάµεθα ὅτι πολλαπλησίη ἐστὶ τῷ Μήδῳ δύναµις ἤ περ 

ἡµῖν, ὥστε οὐδὲν δεῖ τοῦτό γε ὀνειδίζειν. Ἀλλ’ ὅµως ἐλευθερίης γλιχόµενοι 55 

ἀµυνεύµεθα οὕτως ὅκως ἂν καὶ δυνώµεθα. Ὁµολογῆσαι δὲ τῷ βαρβάρῳ µήτε σὺ 

ἡµέας πειρῶ ἀναπείθειν οὔτε ἡµεῖς πεισόµεθα. Νῦν τε ἀπάγγελλε Μαρδονίῳ ὡς 

Ἀθηναῖοι λέγουσι, ἔστ’ ἂν ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ τῇ περ καὶ νῦν ἔρχεται, 

µήκοτε ὁµολογήσειν ἡµέας Ξέρξῃ· ἀλλὰ θεοῖσί τε συµµάχοισι πίσυνοί µιν ἐπέξιµεν 

ἀµυνόµενοι καὶ τοῖσι ἥρωσι, τῶν ἐκεῖνος οὐδεµίαν ὄπιν ἔχων ἐνέπρησε τούς τε 60 

οἴκους καὶ τὰ ἀγάλµατα. Σύ τε τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε µὴ ἐπιφαίνεο 

Ἀθηναίοισι, µηδὲ δοκέων χρηστὰ ὑποργέειν ἀθέµιστα ἔρδειν παραίνεε. Οὐ γάρ σε 

βουλόµεθα οὐδὲν ἄχαρι πρὸς Ἀθηναίων παθεῖν, ἐόντα πρόξεινόν τε καὶ φίλον.” 

 Herodotus, Historiën VIII, 136 (vertaling H.L. van Dolen), 140-141 en 143 
 
Aantekeningen 
regel 21 αὐτόνοµος  onafhankelijk 
regel 22 ἀνορθόω  weer opbouwen 
regel 24 ἀνταείροµαι + dat.  opnemen 
 tegen 
regel 28 πολλαπλήσιος  vele malen zo 
 groot 
regel 29 παρισόοµαι + dat.  zich gelijk 
 achten aan 
regel 31 ἡ ὁµαιχµίη  bondgenootschap  
regel 35 προσχρηίζω + gen.  verzoeken 
regel 38 ὑπερµήκης  bijzonder lang 
regel 39 ὁ τρίβος  weg 

regel 41 τὸ µεταίχµιον  slagveld 
regel 49 ἡ κατάστασις  binnenkomst 
 ἐπαναµένω  langer wachten 
regel 54 πολλαπλήσιος  vele malen zo 
 groot 
regel 55 γλίχοµαι + gen.  hechten aan 
regel 60 ἡ ὄπις  respect 
regel 62 ὑποργέω  doen 
regel 62 ἀθέµιστος  onrechtvaardig 
regel 63 ὁ πρόξεινος  diplomatieke 
 vertegenwoordiger 

Pagina: 314Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500018-1-4t 4 Lees verder 

Tekst 2 
 
 
Thucydides beschrijft het bezoek van een Atheens gezantschap aan de Meliërs. De Atheners 
hebben de Meliërs een voorstel gedaan. De Meliërs hebben dit voorstel afgewezen. Hierop 
reageren de Atheners verontwaardigd. De Meliërs antwoorden daarop: 
 
Atheners, wij zijn niet tot een andere conclusie gekomen dan voorheen en wij zullen niet 1 

een stad die 700 jaar in vrijheid heeft geleefd in één kort ogenblik daarvan beroven; wij 2 

zullen trachten ons te redden, vertrouwend op de goddelijke voorzienigheid, die ons tot nog 3 

toe heeft behoed en op de hulp van de mensen, van de Spartanen. Toch doen wij het 4 

voorstel dat wij uw vrienden zullen zijn, vijandig aan geen van beide partijen, dat gij ons 5 

land zult verlaten, na een verdrag te hebben gesloten, dat voor ons beiden aannemelijk is.6 

 Thucydides V, 112 
 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Aelius Aristides, een Griekse redenaar uit de 2e eeuw na Christus, schrijft in een 
redevoering waarin hij Athene ophemelt, over het gezantschap van Alexander: 
 
Alexander, de koning van Macedonië, trad op als leider van het gezantschap. Toch waren de 1 

Atheners totaal niet onder de indruk van het aanbod en alleen de diplomatieke 2 

omgangsvormen redden de ambassadeur. Desondanks stuurden ze hem niet eenvoudigweg 3 

ongestraft weg, maar als hij niet voor zonsondergang de grens over was, dan ….!  4 

Ze verklaarden dat hij in de toekomst beter andere aanbevelingen kon doen aan de 5 

Atheners, want hij zou het er niet nog eens met zulke voorstellen levend van af brengen. En 6 

tegelijk werd hij door gidsen door hun gebied weggeleid om te voorkomen dat iemand hem 7 

iets zou aandoen en dat hij met iemand zou spreken.8 

 
 Aelius Aristides, Panathenaikos 175 
 
 
 
 
Tekst 4 
 
 
Kleisthenes, de tiran van Sicyon, heeft huwelijkskandidaten voor zijn dochter uitgenodigd 
een jaar lang aan zijn hof te verblijven. Hij heeft beloofd dat hij na precies een jaar bekend 
zal maken wie hij heeft uitgekozen als man voor zijn dochter. 
 
 Ὡς δὲ ἡ κυρίη ἐγένετο τῶν ἡµερέων τῆς τε κατακλίσιος τοῦ γάµου καὶ 

ἐκφάσιος αὐτοῦ Κλεισθένεος τὸν κρίνοι ἐκ πάντων, θύσας βοῦς ἑκατὸν ὁ 

Κλεισθένης εὐώχεε αὐτούς τε τοὺς µνηστῆρας καὶ Σικυωνίους πάντας. Ὡς δὲ ἀπὸ 

δείπνου ἐγίνοντο, οἱ µνηστῆρες ἔριν εἶχον ἀµφί τε µουσικῇ καὶ τῷ λεγοµένῳ ἐς τὸ 

µέσον. Προιούσης δὲ τῆς πόσιος κατέχων πολλὸν τοὺς ἄλλους ὁ Ἱπποκλείδης 5 

ἐκέλευσέ οἱ τὸν αὐλητὴν αὐλῆσαι ἐµµελείαν, πειθοµένου δὲ τοῦ αὐλητέω 

ὀρχήσατο. Καί κως ἑωυτῷ µὲν ἀρεστῶς ὀρχέετο, ὁ Κλεισθένης δὲ ὁρέων ὅλον τὸ 

πρῆγµα ὑπώπτευε. Μετὰ δὲ ἐπισχὼν ὁ Ἱπποκλείδης χρόνον ἐκέλευσέ τινα τράπεζαν 

ἐσενεῖκαι, ἐσελθούσης δὲ τῆς τραπέζης πρῶτα µὲν ἐπ' αὐτῆς ὀρχήσατο Λακωνικὰ 
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σχηµάτια, µετὰ δὲ ἄλλα Ἀττικά, τὸ τρίτον δὲ τὴν κεφαλὴν ἐρείσας ἐπὶ τὴν τράπεζαν 10 

τοῖσι σκέλεσι ἐχειρονόµησε. Κλεισθένης δὲ τὰ µὲν πρῶτα καὶ τὰ δεύτερα 

ὀρχεοµένου, ἀποστυγέων γαµβρὸν ἄν οἱ ἔτι γενέσθαι Ἱπποκλείδεα διὰ τήν τε 

ὄρχησιν καὶ τὴν ἀναιδείην, κατεῖχε ἑωυτόν, οὐ βουλόµενος ἐκραγῆναι ἐς αὐτόν· ὡς 

δὲ εἶδε τοῖσι σκέλεσι χειρονοµήσαντα, οὐκέτι κατέχειν δυνάµενος εἶπε· 

“Ὦ παῖ Τεισάνδρου, ἀπορχήσαό γε µὲν τὸν γάµον.”  15 

Ὁ δὲ Ἱπποκλείδης ὑπολαβὼν εἶπε· “Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ.”  

Ἀπὸ τούτου µὲν τοῦτο ὀνοµάζεται. 

 Κλεισθένης δὲ σιγὴν ποιησάµενος ἔλεξε ἐς µέσον τάδε·  

“Ἄνδρες παιδὸς τῆς ἐµῆς µνηστῆρες, ἐγὼ καὶ πάντας ὑµέας ἐπαινέω καὶ πᾶσι ὑµῖν, 

εἰ οἷόν τε εἴη, χαριζοίµην ἄν, µήτ' ἕνα ὑµέων ἐξαίρετον ἀποκρίνων µήτε τοὺς 20 

λοιποὺς ἀποδοκιµάζων· ἀλλ' οὐ γὰρ οἷά τε ἐστὶ µιῆς πέρι παρθένου βουλεύοντα 

πᾶσι κατὰ νόον ποιέειν, τοῖσι µὲν ὑµέων ἀπελαυνοµένοισι τοῦδε τοῦ γάµου 

τάλαντον ἀργυρίου ἑκάστῳ δωρεὴν δίδωµι τῆς ἀξιώσιος εἵνεκα τῆς ἐξ ἐµεῦ γῆµαι 

καὶ τῆς ἐξ οἴκου ἀποδηµίης, τῷ δὲ Ἀλκµέωνος Μεγακλέϊ ἐγγυῶ παῖδα τὴν ἐµὴν 

Ἀγαρίστην νόµοισι τοῖσι Ἀθηναίων.”  25 

Φαµένου δὲ ἐγγυᾶσθαι Μεγακλέος ἐκεκύρωτο ὁ γάµος Κλεισθένεϊ.
 
 Herodotus Historiën VI, 129-130 

 
Aantekeningen 
regel 1 ἡ κατάκλισις τοῦ γάµου  
 huwelijksfeest 
regel 2 ἡ ἔκφασις   bekendmaking  
regel 6 αὐλέω  op de fluit spelen 
 ἡ ἐµµέλεια  dansmuziek 
regel 7 ἀρεστός  welgevallig 
regel 10  τὸ σχηµάτιον  danspas 
regel 11 χειρονοµέω  bewegingen 
 maken 

regel 12 ἀποστυγέω  verafschuwen 
regel 13 ἐκρήγνυµι  in woede uitbarsten 
regel 14 χειρονοµέω  bewegingen 
 maken 
regel 15 ἀπορχέοµαι  verdansen 
regel 23 ἡ ἀξίωσις  wens 
regel 24 ἡ ἀποδηµίη  afwezigheid 
regel 26 κυρόω  bekrachtigen 
 

 
 
 
Tekst 5 
 
 
De Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923) heeft een bewerking gemaakt van 
het verhaal over Kleisthenes en de huwelijkskandidaten.  
De dag van de bekendmaking van de bruidegom is inmiddels aangebroken en na het eten 
begint Hippokleides te dansen. Vervolgens vraagt hij om een tafel. 
 
Hij sprong op de tafel en danste, na een Lakedaimonische dans, die er meê door kon, een 
Atheenschen dans uit de kroegen van den Piraios. Agaristè’s vader fronste de brauwen van 
verontwaardiging. Maar Hippokleides liet het er niet bij. Plotseling stond hij op zijn hoofd, 
op de tafel. En, als een akrobaat van de straat, deed hij de prachtigste toeren en bewoog met 
zijne mooie beenen zoo als een ander met de armen bewogen zoû hebben. Op zijn godekop 5 

draaide hij rond op de tafel, een tol gelijk. 
De vrijers van Agaristè vermaakten zich zeer. Hippokleides had groot succes. Kleisthenes 
echter was woedend. Hij zeide: 
-Zoon van Tisandros, om uw dans gaat uw huwelijk niet door. 
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-Dat maakt niets voor Hippokleides uit! antwoordde de mooie danser (…). 10 

Er was een soort van schandaal maar de honigblonde Agaristè trok haar woedenden vader 
ter zijde. Zij was wel allerliefst en schoonere maagd was er niet in Hellas. En zij zeide: 
-Maar vader, ik wil dien mooien Hippokleides niet eens hebben!  
-En wien wil je dan? riep haar vader (…). 
-Vader, ik wil Megakles hebben tot man, zeide Agaristè, betooverend van glimlach. 15 

-Megakles? Maar kind, geld heb je niet noodig! 
-Maar vader, ik kies hem ook niet om zijn geld. En mij hoeft hij ook niet om mijn geld te 
beminnen, want hij is, geloof ik, rijker dan wij. 
-Hoe weet je dat? 
-Ik heb heel veel met hem gesproken en gewandeld, in de rozentuinen, deze maanden. 20 

Vadertje-lief, hoor eens naar mij, je gehoorzame kind Agaristè. Megakles is niet zoo mooi 
als Hippokleides, maar hij is zeker even eerlijk als onze danser, die alleen voor u gedanst 
heeft omdat hij niet met mij trouwen wil: hij houdt van een ander lief meisje in Athene.
 
 Uit: L. Couperus, Antiquiteiten / De Vrijers 
 

 
 
 
Tekst 6 
 
 
Op grond van een orakel heeft Croesus, koning van Lydië in Klein-Azië, besloten in Griekenland 
op zoek te gaan naar een bondgenoot tegen de Perzen. Hij wint daarom informatie in over de 
verschillende Griekse steden. 
 
Ταῦτα δὴ ὦν πάντα πυνθανόµενος ὁ Κροῖσος ἔπεµπε ἐς Σπάρτην ἀγγέλους  1 

δῶρά τε φέροντας καὶ δεησοµένους συµµαχίης, ἐντειλάµενός τε τὰ λέγειν χρῆν.  2 

Οἱ δὲ ἐλθόντες ἔλεγον· 3 

“ ῎Επεµψε ἡµέας Κροῖσος ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, λέγων τάδε· 4 

῏Ω Λακεδαιµόνιοι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν ῞Ελληνα φίλον προσθέσθαι  5 

- ὑµέας γὰρ πυνθάνοµαι προεστάναι τῆς ῾Ελλάδος - ὑµέας ὦν κατὰ τὸ 6 

χρηστήριον προσκαλέοµαι, φίλος τε θέλων γενέσθαι καὶ σύµµαχος ἄνευ τε 7 

δόλου καὶ ἀπάτης.” 8 

Κροῖσος µὲν δὴ ταῦτα δι' ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο, Λακεδαιµόνιοι δὲ ἀκηκοότες  9 

καὶ αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον τὸ Κροίσῳ γενόµενον ἥσθησάν τε τῇ ἀπίξι τῶν Λυδῶν  10 

καὶ ἐποιήσαντο ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ συµµαχίης. Καὶ γάρ τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι 11 

εἶχον ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι.12 

 
Herodotus noemt hierna de zojuist aangeduide weldaden die Croesus de Spartanen in het 
verleden heeft bewezen. 
 

 Herodotus, Historiën I, 69  
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Aantekeningen 
regel 1  ταῦτα πάντα  verwijst naar de informatie over Griekenland. 
  δὴ ὦν  onvertaald laten 
regel 2  δεήσοµαι  futurum van δέοµαι + gen. = vragen  
  ἐνετειλάµην  aoristus van ἐντέλλοµαι 
  χρῆν  zij moesten 
regel 5  χρήω  door middel van een orakel ertoe aansporen 
  προστίθεµαι  + 2 acc.  maken tot 
regel 6  προεστάναι  infinitivus perf. van προΐστηµι 
regel 7  προσκαλέοµαι  te hulp roepen 
regel 9  ἐπικηρυκεύοµαι  laten meedelen 
  ἀκηκοότες  participium perf.  
regel 10 τὸ θεοπρόπιον  orakeluitspraak 
  γίγνοµαι  gegeven worden 
  ἥσθην  aoristus van ἥδοµαι 
  τε  onvertaald laten 
  ἡ ἄπιξις  komst 
regel 11 ξεινίης πέρι = περὶ ξεινίης 
  Καὶ γάρ  want 
regel 12 ἔχω  daartoe verplichten 
  ἐκ  van de kant van 
  ἔτι  al 

 
 

Einde 
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G
rie

ks 20 05
Tijdvak 2

Woensdag 22 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één 
tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt 
met meer dan één tekstelement, dan wordt 
alleen het eerste tekstelement in de 
beoordeling meegeteld. 
 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Een Grieks gezantschap in Syracuse 
 
 
Regel 1 ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν Ἑλλήνων ἀπίκατο ἐς τὰς Συρηκούσας 

2p 1  Citeer uit de regels 3-7 (Ἔπεµψαν t/m ποιήσασθαι) het Griekse tekstelement dat aangeeft 
met welk doel zij gekomen zijn. 
 
Regel 6-7 πρόσχηµα µὲν ποιεύµενος ὡς ἐπ’ Ἀθήνας ἐλαύνει  
Deze passage luidt in de vertaling van H. L. van Dolen:  
“onder het mom van een strafexpeditie tegen Athene.” 

3p 2  a. Welk detail heeft de vertaler toegevoegd?   
b. Verklaar deze toevoeging vanuit de historische achtergrond van deze expeditie. 
 
Regel 9 ἄρχοντί γε Σικελίης  

2p 3  a. Leg op grond van je kennis van de historische achtergrond uit waarom dit overdreven is. 
b. Met welk doel overdrijven de gezanten? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 11 θέλωσι, regel 12 ᾖ, regel 13 ἐλπίσῃς, regel 13 καταστρέψηται 

2p 4  a. Noteer van deze vier coniunctivusvormen de vorm die in gebruikswijze van de andere 
    drie afwijkt. 
b. Leg de gebruikswijze van de onder a. bedoelde coniunctivusvorm uit. 
 
Regel 11 ἡµέων en regel 13 ἡµέας 

1p 5  Welke van de volgende beweringen is in overeenstemming met de inhoud  
van de tekst? 

A Met ἡµέων en met ἡµέας worden alle Grieken bedoeld (inclusief de bewoners van Sicilië). 
B Met ἡµέων en met ἡµέας worden de Grieken bedoeld exclusief de bewoners van Sicilië. 
C Met ἡµέων worden alle Grieken bedoeld en met ἡµέας de Grieken exclusief de bewoners 

van Sicilië. 
D Met ἡµέων worden de Grieken exclusief de bewoners van Sicilië bedoeld en met ἡµέας alle 

Grieken. 
 

1p 6  Tot welke van de drie in de regels 11-13 (ἢν δὲ t/m πᾶσα ἡ Ἑλλάς) genoemde categorieën 
behoort Gelon, als hij ingaat op het verzoek van de gezanten? Beantwoord de vraag in het 
Nederlands. 
 
In boek IV beschrijft Herodotus hoe de Scythen met hun buren onderhandelen over de 
oorlogsdreiging van de Perzen. De gezanten van de Scythen spreken tot de verzamelde 
buurvolkeren: 
“Nu moet gij in geen geval u afzijdig houden en lijdelijk berusten in onze ondergang, maar 
wij moeten eensgezind de aanvaller het hoofd bieden. Zult gij dit niet doen, wel, dan zullen 
wij noodgedwongen óf ons land verlaten óf wij zullen blijven en het met hem eens zien te 
worden. Immers, wat kunnen wij beginnen, als gij ons niet wilt bijstaan? Maar voor u zal 
het er daarna zeker niet gemakkelijker op worden. Want de Pers zal evengoed op u afkomen 
als op ons en als hij ons onderworpen heeft, zal hij er heus geen genoegen mee nemen u met 
rust te laten.” 
 
Tekst 1, regel 10-11 Ἁλὴς µὲν γὰρ γενοµένη πᾶσα ἡ Ἑλλὰς χεὶρ µεγάλη συνάγεται, καὶ 
ἀξιόµαχοι γινόµεθα τοῖσι ἐπιοῦσι 

2p 7  a. Citeer het tekstelement uit de vertaalde passage uit boek IV dat een soortgelijke 
    aansporing bevat.  
 
‘Want de Pers zal evengoed op u afkomen als op ons en als hij ons onderworpen heeft, zal 
hij er heus geen genoegen mee nemen u met rust te laten’ 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit tekst 1, regel 3-16 dat hiermee inhoudelijk 
    overeenkomt. 
 
Regel 23 οὔτε ἐµεῦ εἵνεκα ἤλθετε βοηθήσοντες 

1p 8  Citeer het Griekse woord uit het vervolg (t/m regel 30 παρέξειν) waarmee Gelon deze 
opstelling typeert. 
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Regel 19-24 Αὐτοὶ t/m νέµεται 
1p 9  Geef in eigen woorden weer welke conclusie op grond van deze regels te verwachten is. 

 
Regel 38 ἴσθι ἀρξόµενος ὑπὸ Λακεδαιµονίων 
Met deze woorden wordt de eis van Gelon afgewezen. 

1p 10  Wat was de eis van Gelon? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord 
op de regels 26-33 (Ἀτιµίης t/m πέµψαιµι). 
 

2p 11  Noteer twee afzonderlijke Griekse zelfstandige naamwoorden uit de regels 42-46 (Ὦ ξεῖνε 
t/m πλεύνων) waarmee Gelon de voorafgaande woorden van Syagros karakteriseert. 
 
Uit de regels 48-49 (Καὶ t/m ἐρήµους) blijkt dat Gelon niet bereid is verdere concessies te  
doen.  
Herodotus heeft de lezer hiervoor al een aanwijzing gegeven.  

1p 12  Citeer het Griekse woord uit het voorafgaande (vanaf regel 40) dat die aanwijzing bevat. 
 
Herodotus beschrijft in een passage voorafgaande aan tekst 1 hoe Spartaanse gezanten in 
Argos hulp komen vragen tegen de Perzen. Daarna beschrijft hij de reactie van Argos: 
“De Argeiers antwoordden hierop, dat zij bereid waren mee te doen, mits zij met de 
Lakedaimoniërs een vredesverdrag konden sluiten voor 30 jaar en de helft van de leiding 
van het gehele bondgenootschap kregen, want dat zij volgens het recht aanspraak konden 
maken op de gehele leiding, maar met de helft genoegen namen.” 
 
Vergelijk deze passage met tekst 1, regel 42-49. De beslissing van de inwoners van Argos 
komt deels overeen met die van Gelon, deels niet.  

3p 13  a. Wat is de overeenkomst tussen beide beslissingen? 
 
‘want dat zij volgens het recht aanspraak konden maken op de gehele leiding’ 
b. Welk argument gebruikt Gelon in tekst 1, regel 42-49? Beantwoord de vraag in het 
    Nederlands. 
 
Regel 50-51 φθάσας δὲ ὁ Ἀθηναίων ἄγγελος τὸν Λακεδαιµονίων 

2p 14  Welke angst had de Atheense gezant blijkbaar? Beantwoord de vraag in het Nederlands en 
baseer je antwoord op de regels 52-58 (t/m ἐπήσοµεν). 
 
Regel 54 ὡς δὲ στρατηγήσεις αὐτῆς γλίχεαι 
Hetzelfde heeft Gelon in het voorafgaande (vanaf regel 42 Ὦ ξεῖνε) de Spartanen verweten. 

1p 15  Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
Regel 57 Ἐπείτε δὲ ἁπάσης ἀπελαυνόµενος δέεαι τῆς ναυτικῆς ἄρχειν 

1p 16  Leg uit dat dit niet helemaal met de inhoud van de woorden van Gelon overeenkomt. 
 
Herodotus vertelt elders in zijn Historiën dat de Griekse vloot in de slag bij Salamis onder  
Spartaanse leiding stond. 

1p 17  Citeer uit de regels 57-65 (Ἐπείτε t/m ταῦτα) het Griekse tekstelement dat aangeeft dat de 
Atheners daarmee akkoord konden gaan. 
 
 
 
Tekst 2 Aristagoras in Sparta 
 
 
Herodotus heeft bij zijn onderzoek gebruik gemaakt van drie instrumenten: ἀκοή, γνώµη en 
ὄψις. 
Uit een Grieks tekstelement in de regels 1-5 blijkt dat Herodotus in dit verhaal één van deze 
instrumenten heeft gebruikt. 

2p 18  a. Welk instrument heeft hij hier gebruikt?  
b. Citeer het Griekse tekstelement waaruit dat blijkt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In de passage voorafgaand aan tekst 2 heeft Herodotus over Aristagoras gezegd: 
“Daarna ging hij als afgezant op een schip naar Sparta, want hij moest een machtig 
bondgenootschap zien te vinden.” 

1p 19  Citeer uit de regels 6-10 (Κλεόµενες t/m ὁµαίµονας) het Griekse tekstelement dat een 
hiermee vergelijkbaar argument bevat voor Aristagoras’ bezoek aan Sparta. 
 
Regel 10-16 Εὐπετέως t/m αὐτοὶ ἂν ἔχοιτε 

2p 20  Welke twee overwegingen zouden het volgens Aristagoras voor Sparta aantrekkelijk moeten 
maken om de Ioniërs te helpen tegen de Perzen? Formuleer beide overwegingen bondig in 
het Nederlands. 
 
Binnen de regels 6-16 wordt een gedeelte afgebakend door een ringcompositie. 

2p 21  Citeer de beide Griekse tekstelementen die deze ringcompositie afbakenen. 
 
 
 
Algemeen 
 
 
De Griekse schrijver Plutarchus heeft een boek geschreven met als titel ‘Over de 
boosaardigheid van Herodotus’, waarin hij Herodotus beschuldigt van het verdraaien van de 
waarheid.  
Hij zegt bij het bespreken van een bepaalde passage bij Herodotus: “Het lijkt mij dat 
Herodotus de waarheid wegdanst. Maar dat kan Herodotus niet schelen.” 
Deze woorden zijn een toespeling op een verhaal bij Herodotus. 

1p 22  Op welk verhaal van Herodotus zijn deze woorden een toespeling? 
 
Thucydides beschrijft het bezoek van een Atheens gezantschap aan de Meliërs. De Meliërs 
reageren als volgt op het voorstel van de Atheners: 
“Uw redelijk voorstel, dat wij rustig elkaar van onze opvatting in kennis zullen stellen, 
wordt gaarne aanvaard; maar uw krijgstoerustingen die er reeds zijn en niet eerst in de 
toekomst ons bedreigen zijn daarmee duidelijk in tegenspraak. Wij zien, dat gij hier 
gekomen zijt om zelf recht te spreken in dit geding en dat het resultaat daarvan 
vermoedelijk zal zijn, dat ons, wanneer wij bewijzen het recht aan onze zijde te hebben en 
daarom niet toegeven, de oorlog wacht en wanneer wij zwichten, de slavernij.” 
 

2p 23  a. Welke onderhandelingen in Herodotus’ werk werden onder een vergelijkbare dreiging 
    gevoerd als de Meliërs hier aangeven? Maak je keuze uit: de onderhandelingen van 
    Alexander met de Atheners / de onderhandelingen van Aristagoras in Sparta / de 
    onderhandelingen van de Atheense gezanten in Sparta / de onderhandelingen van de 
    Griekse gezanten met Gelon in Syracuse. 
b. Licht het onder a. gekozen antwoord toe. 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Bestudeer tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen. 

37p   Vertaal de regels 1 t/m 11. 
 
 Einde 
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Tekst 1 Een Grieks gezantschap in Syracuse 
 
 

 Τότε δ’ ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν Ἑλλήνων ἀπίκατο ἐς τὰς Συρηκούσας, ἐλθόντες 

αὐτῷ ἐς λόγους ἔλεγον τάδε·  

“ Ἔπεµψαν ἡµέας Λακεδαιµόνιοι καὶ οἱ τούτων σύµµαχοι παραλαµψοµένους σε 

πρὸς τὸν βάρβαρον· τὸν γὰρ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα πάντως κου πυνθάνεαι, ὅτι 

Πέρσης ἀνὴρ µέλλει ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον καὶ ἐπάγων πάντα τὸν ἠῷον στρατὸν 5 

ἐκ τῆς Ἀσίης στρατηλατήσειν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, πρόσχηµα µὲν ποιεύµενος ὡς ἐπ’ 

Ἀθήνας ἐλαύνει, ἐν νόῳ δὲ ἔχων πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ὑπ’ ἑωυτῷ ποιήσασθαι. Σὺ δὲ 

δυνάµιός τε γὰρ ἥκεις µεγάλης καὶ µοῖρά τοι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἐλαχίστη µέτα 

ἄρχοντί γε Σικελίης, βοήθει τε τοῖσι ἐλευθεροῦσι τὴν Ἑλλάδα καὶ συνελευθέρου. 

Ἁλὴς µὲν γὰρ γενοµένη πᾶσα ἡ Ἑλλὰς χεὶρ µεγάλη συνάγεται, καὶ ἀξιόµαχοι 10 

γινόµεθα τοῖσι ἐπιοῦσι· ἢν δὲ ἡµέων οἱ µὲν καταπροδιδῶσι, οἱ δὲ µὴ θέλωσι 

τιµωρέειν, τὸ δὲ ὑγιαῖνον τῆς Ἑλλάδος ᾖ ὀλίγον, τοῦτο δὲ ἤδη δεινὸν γίνεται µὴ 

πέσῃ πᾶσα ἡ Ἑλλάς. Μὴ γὰρ ἐλπίσῃς, ἢν ἡµέας καταστρέψηται ὁ Πέρσης µάχῃ 

κρατήσας, ὡς οὐκὶ ἥξει παρὰ σέ γε, ἀλλὰ πρὸ τούτου φύλαξαι· βοηθέων γὰρ ἡµῖν 

σεωυτῷ τιµωρέεις. Τῷ δὲ εὖ βουλευθέντι πρήγµατι τελευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρηστὴ 15 

ἐθέλει ἐπιγίνεσθαι.” 

 Οἱ µὲν ταῦτα ἔλεγον, Γέλων δὲ πολλὸς ἐνέκειτο λέγων τοιάδε·  

“ Ἄνδρες Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες πλεονέκτην ἐτολµήσατε ἐµὲ σύµµαχον ἐπὶ τὸν 

βάρβαρον παρακαλέοντες ἐλθεῖν. Αὐτοὶ δὲ ἐµεῦ πρότερον δεηθέντος βαρβαρικοῦ 

στρατοῦ συνεπάψασθαι, ὅτε µοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο, ἐπισκήπτοντός 20 

τε τὸν ∆ωριέος τοῦ Ἀναξανδρίδεω πρὸς Ἐγεσταίων φόνον ἐκπρήξασθαι, 

ὑποτείνοντός τε τὰ ἐµπόρια συνελευθεροῦν, ἀπ’ ὧν ὑµῖν µεγάλαι ὠφελίαι τε καὶ 

ἐπαυρέσιες γεγόνασι, οὔτε ἐµεῦ εἵνεκα ἤλθετε βοηθήσοντες οὔτε τὸν ∆ωριέος 

φόνον ἐκπρηξόµενοι, τό τε κατ’ ὑµέας τάδε πάντα ὑπὸ βαρβάροισι νέµεται. Ἀλλὰ 

εὖ γὰρ ἡµῖν καὶ ἐπὶ τὸ ἄµεινον κατέστη. Νῦν δὲ, ἐπειδὴ περιελήλυθε ὁ πόλεµος καὶ 25 

ἀπῖκται ἐς ὑµέας, οὕτω δὴ Γέλωνος µνῆστις γέγονε. Ἀτιµίης δὲ πρὸς ὑµέων 

κυρήσας οὐκ ὁµοιώσοµαι ὑµῖν, ἀλλ’ ἕτοιµός εἰµι βοηθέειν παρεχόµενος διηκοσίας 

τε τριήρεας καὶ δισµυρίους ὁπλίτας καὶ δισχιλίην ἵππον καὶ δισχιλίους τοξότας καὶ 

δισχιλίους σφενδονήτας καὶ δισχιλίους ἱπποδρόµους ψιλούς· σῖτόν τε ἁπάσῃ τῇ 

Ἑλλήνων στρατιῇ, ἔστ’ ἂν διαπολεµήσωµεν, ὑποδέκοµαι παρέξειν. Ἐπὶ δὲ λόγῳ 30 

τοιῷδε τάδε ὑπίσχοµαι, ἐπ’ ᾧ τε στρατηγός τε καὶ ἡγεµὼν τῶν Ἑλλήνων ἔσοµαι 

πρὸς τὸν βάρβαρον· ἐπ’ ἄλλῳ δὲ λόγῳ οὔτ’ ἂν αὐτὸς ἔλθοιµι οὔτ’ ἂν ἄλλους 

πέµψαιµι.” 

 Ταῦτα ἀκούσας οὔτε ἠνέσχετο ὁ Σύαγρος εἶπέ τε τάδε·  

“ Ἦ κε µέγ’ οἰµώξειε ὁ Πελοπίδης Ἀγαµέµνων πυθόµενος Σπαρτιήτας τὴν 35 

ἡγεµονίην ἀπαραιρῆσθαι ὑπὸ Γέλωνός τε καὶ Συρηκοσίων. Ἀλλὰ τούτου µὲν τοῦ 
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λόγου µηκέτι µνησθῇς, ὅκως τὴν ἡγεµονίην τοι παραδώσοµεν. Ἀλλ’ εἰ µὲν βούλεαι 

βοηθέειν τῇ Ἑλλάδι, ἴσθι ἀρξόµενος ὑπὸ Λακεδαιµονίων· εἰ δ’ ἄρα µὴ δικαιοῖς 

ἄρχεσθαι, σὺ δὲ µηδὲ βοηθέειν.” 

 Πρὸς ταῦτα ὁ Γέλων, ἐπειδὴ ὥρα ἀπεστραµµένους τοὺς λόγους τοῦ Συάγρου, 40 

τὸν τελευταῖόν σφι τόνδε ἐξέφαινε λόγον·  

“ Ὦ ξεῖνε Σπαρτιῆτα, ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν θυµόν· σὺ 

µέντοι ἀποδεξάµενος ὑβρίσµατα ἐν τῷ λόγῳ οὔ µε ἐπείσας ἀσχήµονα ἐν τῇ ἀµοιβῇ 

γενέσθαι. Ὅκου δὲ ὑµεῖς οὕτω περιέχεσθε τῆς ἡγεµονίης, οἰκὸς καὶ ἐµὲ µᾶλλον 

ὑµέων περιέχεσθαι, στρατιῆς τε ἐόντα πολλαπλησίης ἡγεµόνα καὶ νεῶν πολλὸν 45 

πλεύνων. Ἀλλ’ ἐπείτε ὑµῖν ὁ λόγος οὕτω προσάντης κατίσταται, ἡµεῖς τι ὑπείξοµεν 

τοῦ ἀρχαίου λόγου. Εἰ τοῦ µὲν πεζοῦ ὑµεῖς ἡγέοισθε, τοῦ δὲ ναυτικοῦ ἐγώ· εἰ δὲ 

ὑµῖν ἡδονὴ τοῦ κατὰ θάλασσαν ἡγεµονεύειν, τοῦ πεζοῦ ἐγὼ θέλω. Καὶ ἢ τούτοισι 

ὑµέας χρεόν ἐστι ἀρκέεσθαι ἢ ἀπιέναι συµµάχων τοιῶνδε ἐρήµους.” 

 Γέλων µὲν δὴ ταῦτα προετείνετο, φθάσας δὲ ὁ Ἀθηναίων ἄγγελος τὸν 50 

Λακεδαιµονίων ἀµείβετό µιν τοισίδε·  

“ Ὦ βασιλεῦ Συρηκοσίων, οὐκ ἡγεµόνος δεοµένη ἡ Ἑλλὰς ἀπέπεµψε ἡµέας πρὸς 

σέ, ἀλλὰ στρατιῆς. Σὺ δὲ ὅκως µὲν στρατιὴν πέµψεις µὴ ἡγεύµενος τῆς Ἑλλάδος οὐ 

προφαίνεις, ὡς δὲ στρατηγήσεις αὐτῆς γλίχεαι. Ὅσον µέν νυν παντὸς τοῦ Ἑλλήνων 

στρατοῦ ἐδέου ἡγέεσθαι, ἐξήρκεε ἡµῖν τοῖσι Ἀθηναίοισι ἡσυχίην ἄγειν, 55 

ἐπισταµένοισι ὡς ὁ Λάκων ἱκανός τοι ἔµελλε ἔσεσθαι καὶ ὑπὲρ ἀµφοτέρων 

ἀπολογεύµενος. Ἐπείτε δὲ ἁπάσης ἀπελαυνόµενος δέεαι τῆς ναυτικῆς ἄρχειν, οὕτω 

ἔχει τοι· οὐδ’ ἢν ὁ Λάκων ἐπίῃ τοι ἄρχειν αὐτῆς, ἡµεῖς ἐπήσοµεν. Ἡµετέρη γάρ ἐστι 

αὕτη γε µὴ αὐτῶν βουλοµένων Λακεδαιµονίων. Τούτοισι µὲν ὦν ἡγέεσθαι 

βουλοµένοισι οὐκ ἀντιτείνοµεν, ἄλλῳ δὲ παρήσοµεν οὐδενὶ ναυαρχέειν. Μάτην γὰρ 60 

ἂν ὧδε πάραλον Ἑλλήνων στρατὸν πλεῖστον εἴηµεν ἐκτηµένοι, εἰ Συρηκοσίοισι 

ἐόντες Ἀθηναῖοι συγχωρήσοµεν τῆς ἡγεµονίης, ἀρχαιότατον µὲν ἔθνος 

παρεχόµενοι, µοῦνοι δὲ ἐόντες οὐ µετανάσται Ἑλλήνων· τῶν καὶ Ὅµηρος ὁ 

ἐποποιὸς ἄνδρα ἄριστον ἔφησε ἐς Ἴλιον ἀπικέσθαι τάξαι τε καὶ διακοσµῆσαι 

στρατόν. Οὕτω οὐκ ὄνειδος οὐδὲν ἡµῖν ἐστι λέγειν ταῦτα.” 65 

 Ἀµείβετο Γέλων τοισίδε·  

“Ξεῖνε Ἀθηναῖε, ὑµεῖς οἴκατε τοὺς µὲν ἄρχοντας ἔχειν, τοὺς δὲ ἀρξοµένους οὐκ 

ἕξειν. Ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ὑπιέντες ἔχειν τὸ πᾶν ἐθέλετε, οὐκ ἂν φθάνοιτε τὴν 

ταχίστην ὀπίσω ἀπαλλασσόµενοι καὶ ἀγγέλλοντες τῇ Ἑλλάδι ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ 

ἔαρ αὐτῇ ἐξαραίρηται.” 70 

 
  Herodotus, Historiën VII, 157-162 

 
Let op: de aantekeningen bij deze tekst staan op de volgende pagina. 
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Aantekeningen 
regel 5 ἠῷος  oosters 
regel 9  συνελευθερόω  samen 

bevrijden 
regel 10   ἀξιόµαχος + dat.  opgewassen 

tegen 
regel 11  καταπροδίδωµι  in de steek 

laten, verraden 
regel 15 ὡς τὸ ἐπίπαν  in het algemeen 
regel 17 πολλὸς ἔγκειµαι  woedend 

reageren 
regel 18 πλεονέκτης  hebzuchtig 
regel 19 βαρβαρικός  niet-Grieks 
regel 20 συνεπάπτοµαι + gen.  samen 

iemand aanvallen 
regel 22 ὑποτείνω  beloven 

συνελευθερόω  samen 
bevrijden 

regel 23 ἡ ἐπαύρεσις  genot, winst 
regel 26 ἡ µνῆστις + gen.  het denken 
               aan 

 
regel 28   δισµύριοι  twintigduizend 
    δισχιλίη  tweeduizend 
  δισχίλιοι  tweeduizend 
regel 29 ὁ σφενδονήτης  slingeraar 
      ὁ ἱπποδρόµος  ruiter 
regel 30 διαπολεµέω  de oorlog ten 

einde brengen 
regel 42 ἐπανάγω  opwinden 
regel 43 ἡ ἀµοιβή  ruil 
regel 45 πολλαπλήσιος  vele malen zo 

groot 
regel 46 προσάντης  vijandig 
regel 54 γλίχοµαι + gen. hechten aan 
regel 60 ναυαρχέω  de vloot aanvoeren 
regel 61 ὁ πάραλος στρατός   
                 zeemacht 
regel 63 ὁ µετανάστης  landverhuizer 
regel 64 ὁ ἐποποιός  episch dichter 

 
 
Tekst 2 Aristagoras in Sparta 
 
 
 Ἀπικνέεται δ’ ὦν ὁ Ἀρισταγόρης ὁ Μιλήτου τύραννος ἐς τὴν Σπάρτην 

Κλεοµένεος ἔχοντος τὴν ἀρχήν. Τῷ δὴ ἐς λόγους ἤιε, ὡς Λακεδαιµόνιοι λέγουσι, 

ἔχων χάλκεον πίνακα, ἐν τῷ γῆς ἁπάσης περίοδος ἐνετέτµητο καὶ θάλασσά τε πᾶσα 

καὶ ποταµοὶ πάντες. Ἀπικνεόµενος δὲ ἐς λόγους ὁ Ἀρισταγόρης ἔλεγε πρὸς αὐτὸν 

τάδε·  5 

 “Κλεόµενες, σπουδὴν µὲν τὴν ἐµὴν µὴ θωµάσῃς τῆς ἐνθαῦτα ἀπίξιος. Τὰ γὰρ 

κατήκοντά ἐστι τοιαῦτα. Ἰώνων παῖδας δούλους εἶναι ἀντ’ ἐλευθέρων ὄνειδος καὶ 

ἄλγος µέγιστον µὲν αὐτοῖσι ἡµῖν, ἔτι δὲ τῶν λοιπῶν ὑµῖν, ὅσῳ προέστατε τῆς 

Ἑλλάδος. Νῦν ὦν πρὸς θεῶν τῶν Ἑλληνίων ῥύσασθε Ἴωνας ἐκ δουλοσύνης, 

ἄνδρας ὁµαίµονας. Εὐπετέως δὲ ὑµῖν ταῦτα οἷά τε χωρέειν ἐστί. Οὔτε γὰρ οἱ 10 

βάρβαροι ἄλκιµοί εἰσι, ὑµεῖς τε τὰ ἐς τὸν πόλεµον ἐς τὰ µέγιστα ἀνήκετε ἀρετῆς 

πέρι. Ἥ τε µάχη αὐτῶν ἐστὶ τοιήδε, τόξα καὶ αἰχµὴ βραχέα· ἀναξυρίδας δὲ ἔχοντες 

ἔρχονται ἐς τὰς µάχας καὶ κυρβασίας ἐπὶ τῇσι κεφαλῇσι. Οὕτω εὐπετέες χειρωθῆναί 

εἰσι. Ἔστι δὲ καὶ ἀγαθὰ τοῖσι τὴν ἤπειρον ἐκείνην νεµοµένοισι ὅσα οὐδὲ τοῖσι 

συνάπασι ἄλλοισι, ἀπὸ χρυσοῦ ἀρξαµένοισι, ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ ἐσθὴς ποικίλη 15 

καὶ ὑποζύγιά τε καὶ ἀνδράποδα· τὰ θυµῷ βουλόµενοι αὐτοὶ ἂν ἔχοιτε.” 

 
 Herodotus, Historiën V, 49 
 
Aantekeningen 
regel 3 ὁ πίναξ, -ακος  plaat 
  ἐντέµνω  ingraveren 
regel 6 ἡ ἄπιξις  aankomst  
regel 10 ὁµαίµων  bloedverwant 

regel 12 ἡ ἀναξυρίς, -ίδος  lange en 
                 wijde broek 
regel 13 ἡ κυρβασία  muts 
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Tekst 3 
 
 
Koning Darius heeft tijdens een veldtocht tegen de Scythen goede ervaringen opgedaan met 
de adviezen van Histiaios, de tiran van Milete. Als Darius enige tijd later in Sardes is, 
stuurt hij een bode naar Milete om Histiaios uit te nodigen voortaan als zijn adviseur op te 
treden. De bode zegt tegen hem: 
 
“ ῾Ιστιαῖε, βασιλεὺς ∆αρεῖος τάδε λέγει· 1 

᾿Εγὼ φροντίζων εὑρίσκω ἐµοί τε καὶ τοῖσι ἐµοῖσι πρήγµασι εἶναι οὐδένα σεῦ 2 

ἄνδρα εὐνοέστερον· τοῦτο δὲ οὐ λόγοισι, ἀλλ' ἔργοισι οἶδα µαθών.  3 

Νῦν ὦν - ἐπινοέω γὰρ πρήγµατα µεγάλα κατεργάσασθαι - ἀπίκεό µοι πάντως, 4 

ἵνα τοι αὐτὰ ὑπερθέωµαι.”  5 

Τούτοισι τοῖσι ἔπεσι πιστεύσας ὁ ῾Ιστιαῖος καὶ ἅµα µέγα ποιεύµενος βασιλέος 6 

σύµβουλος γενέσθαι ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις. ᾿Απικοµένῳ δέ οἱ ἔλεγε ∆αρεῖος τάδε· 7 

“ ῾Ιστιαῖε, ἐγώ σε µετεπεµψάµην τῶνδε εἵνεκεν. ᾿Επείτε τάχιστα ἐνόστησα ἀπὸ 8 

Σκυθέων καὶ σύ µοι ἐγένεο ἐξ ὀφθαλµῶν, οὐδέν κω ἄλλο χρῆµα οὕτω ἐν βραχέϊ 9 

ἐπεζήτησα ὡς σὲ ἰδεῖν τε καὶ ἐς λόγους µοι ἀπικέσθαι, ἐγνωκὼς ὅτι κτηµάτων 10 

πάντων ἐστὶ τιµιώτατον ἀνὴρ φίλος συνετός τε καὶ εὔνοος.” 11 

 
 Herodotus, Historiën V, 24  

 
Aantekeningen 
regel 2 σεῦ = σου 
regel 3  εὐνοέστερος  vergrotende trap van εὔνοος 
regel 4  ἀπικνέοµαι  komen 
   µοι πάντως  alsjeblieft 
regel 5  τοι = σοι 
   ὑπερθέωµαι 1e pers. ev. coniunctivus aoristus medium van ὑπερτίθηµι 
regel 6  ποιεύµενος = ποιούµενος 
   µέγα ποιέοµαι  het een grote eer vinden 
regel 7  οἱ = αὐτῷ 
regel 8  gen. + εἵνεκεν  vanwege  
   ἐπείτε τάχιστα  zodra 
regel 9  γίγνοµαι  verdwijnen  
   οὐδέν κω  geen enkel(e)  
   ἐν βραχέϊ  in de korte tijd daarna 
regel 10  ἐπιζητέω  verlangen 
   ὡς  als (dit woord sluit aan bij οὕτω in regel 9) 

  σὲ  lijdend voorwerp bij ἰδεῖν en onderwerp bij ἀπικέσθαι 
   ἔγνωκα  perfectum van γιγνώσκω 
 
 

 
Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 3 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één tekstelement wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
tekstelement, dan wordt alleen het eerste 
tekstelement in de beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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400014-1-6o 2 Lees verder 

Tekst 1 Proloog 
 
 
In een hedendaagse bewerking van de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’ door Judith Herzberg 
worden de regels 32-33 als volgt weergegeven: 
“Helena om wie het allemaal begon, wordt terecht ook als gevangene beschouwd. Drie jaar 
lang was zij de vrouw van de Griekse koning Menelaos.” 
Herzberg vertelt vervolgens uitvoerig over de schaking door Paris. 

1p 1  Leg uit wat de reden is dat Herzberg hier uitvoeriger is dan Euripides. 
 
In de regels 48-50 probeert Athene Poseidon gunstig te stemmen. 

1p 2  Welke factor is daarbij, blijkens de reactie van Poseidon, doorslaggevend? Beantwoord de 
vraag in het Nederlands. 
 
Regel 60 πυρὶ κατῃθαλωµένην 

1p 3  Citeer uit regel 1-25 het tekstelement dat dezelfde situatie beschrijft. 
 
Regel 72 ἔπερσάν γ’ Ἴλιον τῷ σῷ σθένει 

2p 4  Citeer uit de regels 1-29 twee tekstelementen die inhoudelijk naar τῷ σῷ σθένει verwijzen. 
 
Regel 73 σφε 

1p 5  Wie wordt / worden hiermee bedoeld? 
A Ajax 
B Cassandra 
C de Grieken 
D de Trojanen 

 
Regel 86 θεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν 

2p 6  Citeer uit de regels 1-33 twee tekstelementen die duidelijk maken dat de Grieken op dit 
punt verkeerd gehandeld hadden. 
 
In de regels 87-94 reageert Poseidon op de woorden van Athene in de regels 77-86. 

2p 7  Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 77-86 waarop Poseidon reageert met:  
ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός (regel 88). 
 
Regel 95-97 

4p 8  a. Leg uit dat deze regels bij het Atheense publiek in 415 v. Chr. associaties kunnen hebben 
    opgeroepen met de actuele politieke situatie van die tijd. 
b. Welke waarschuwing bevatten in dat geval de regels 95-97? 
 
De Franse schrijver Sartre heeft een bewerking van de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’ 
gemaakt, waarbij hij het verhaal vrij nauwkeurig volgt. Hij voegt echter aan het eind van 
het stuk een epiloog van Poseidon toe. De laatste woorden van deze epiloog luiden: 
“Pallas! Pallas Athene! Aan ’t werk! (Een bliksem. Een pauze). Nu wordt er afgerekend. 
Stompzinnige stervelingen, voer maar oorlog, verwoest de velden, verniel de steden, schend 
de tempels en de graven, en martel de overwonnenen … Jullie gaan eraan. Allemaal.” 

2p 9  a. Citeer uit de regels 87-97 het Griekse tekstelement dat vergelijkbaar is met ‘Pallas! 
    Pallas Athene! Aan ’t werk!’ 
b. Citeer uit de regels 87-97 een Grieks tekstelement dat vergelijkbaar is met ‘Jullie gaan 
    eraan’. 
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400014-1-6o 3 Lees verder 

Tekst 2 
 
 
De regels 608-609 luiden in de vertaling van Courteaux & Claes: 
 “In tijden van verdriet is het een troost te weeklagen 
   en in rouwgezang de smarten te bewenen.” 

2p 10  a. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘in tijden van verdriet’ de weergave is. 
b. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘een troost’ de weergave is. 
 
Regel 611 τάδ’ 

2p 11  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 619) dat dit concretiseert. 
 
Regel 612-613 ὁρῶ t/m ἀπώλεσαν 

3p 12  a. Wat bedoelt Hekabe in deze situatie concreet met τὰ δὲ δοκοῦντ’? Beantwoord de vraag 
 in het Nederlands. 
b. Leg uit dat de toeschouwer / lezer die zich de woorden van Athene uit de proloog 

(tekst 1) herinnert, de uitspraak van Hekabe in de regels 612-613 anders kan opvatten. 
 Betrek in je antwoord zowel de uitspraak van Hekabe als de woorden van Athene. 
 
Regel 616-617 ἄρτι κἀπ’ ἐµοῦ βέβηκ’ ἀποσπασθεῖσα Κασσάνδρα βίᾳ 
Deze woorden worden door Courteaux & Claes als volgt vertaald: 
 “Zo-even sleepten ze Cassandra van me weg.” 
De vertalers hebben ervoor gekozen het passief om te zetten in het actief. Afgezien van die 
omzetting hebben zij een aantal woorden uit het Griekse origineel in hun vertaling niet 
weergegeven. 

2p 13  Citeer twee Griekse woorden die niet in de vertaling zijn weergegeven. 
 
Regel 619 νοσεῖς δὲ χἄτερα 

1p 14  Wat wordt hier concreet mee bedoeld? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je 
antwoord op het vervolg. 
 
Regel 632-633 

1p 15  Noteer het chiasme uit deze regels. 
 
In de tragedie ‘Iphigeneia in Aulis’ laat Euripides Iphigeneia zeggen: 
“Dit licht hier is voor mensen het fijnste om te zien, dat daar beneden is niets. Wie bidt om 
te sterven is gek. Onwaardig leven is beter dan met ere sterven.” 

2p 16  a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 628-637 dat inhoudelijk overeenkomt met 
    ‘dat daar beneden is niets’. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 628-637 waarin het tegenovergestelde van 
   ‘Onwaardig leven is beter dan met ere sterven’ wordt beweerd. 
 
Regel 636 τὸ µὴ γενέσθαι τῷ θανεῖν ἴσον λέγω 

2p 17  Citeer het Griekse tekstelement uit het vervolg (t/m regel 646) waarmee Andromache deze 
algemene uitspraak toespitst op Polyxena. 
 

2p 18  Welk onbedoeld gevolg blijken de in regel 646 genoemde inspanningen van Andromache te 
hebben? Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 646-655 (t/m παρεῖχον) 
In deze passage gebruikt Andromache opvallend vaak dezelfde werkwoordstijd.  

2p 19  a. Om welke werkwoordstijd gaat het? 
b. Leg uit waarom Andromache / Euripides dit doet. Betrek in je antwoord de inhoud van 
    deze regels. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Regel 650 τούτου 
1p 20  Wat wordt met τούτου bedoeld? 

A een slechte reputatie hebben 
B geen slechte reputatie hebben 
C naar buiten gaan 
D niet naar buiten gaan 

 
Regel 659-660 Ἀχιλλέως µε παῖς t/m δάµαρτα 

2p 21  Verdedig de stelling dat de omschrijving  Ἀχιλλέως παῖς dramatischer is dan het noemen 
van de naam Neoptolemus. 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Regel 1 mijn lief 

1p 22  Noteer de naam van de persoon die bedoeld wordt. 
 
Regel 18-22 Ons kind t/m zee 

2p 23  Leg uit dat de inhoud van deze regels afwijkt van wat Euripides in de tragedie ‘Trojaanse 
vrouwen’ over dit kind zegt. Ga bij je antwoord in op beide teksten. 
 

2p 24  Leg uit dat Andromache haar eigen lot in dit gedicht heel anders beoordeelt dan ze dat in de 
tragedie ‘Trojaanse vrouwen’ doet. Ga bij je antwoord uit van een citaat uit dit gedicht.  
 
 
 
Tekst 4 
 
 
Bestudeer tekst 4 met de inleiding en de aantekeningen. 

43p   Vertaal de regels 216-233. 
 
 Einde 
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Tekstboekje 
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400014-1-6t 2 Lees verder 

Tekst 1 Proloog  
 
 
Poseidon Ik, Poseidon, kom uit de zilte diepten van de zee,    1 
   waar dansende koren van Nereïden een prachtig patroon 
   van voetsporen weven. Sinds ik eens met Apollo 
   rond dit land van Troje met het richtsnoer stenen muren 
   heb gezet, is de zorg voor mijn Trojanen en hun vesting   5 
   nooit uit mijn hart verdwenen. Nu rookt de stad, 
   hij is verloren, door een strijdmacht van Grieken 
   verwoest. Een man van de Parnassos, Epeios uit Fokis, 
   heeft met behulp van Pallas hier een paard gebouwd 
   dat zwanger was van wapens, en zo een dodelijke last  10 
   binnen de muur gebracht, waardoor men later spreken zal 
   van het houten paard dat verborgen speren bevatte. 
   Verlaten heiligdommen en domeinen van de goden 
   druipen van het bloed. En op de treden van het altaar 
   van Zeus Die Huis en Haard Beschermt is koning Priamos  15 
   dood in elkaar gezakt. Een massa goud en goederen, 
   in Troje buit gemaakt, wordt naar de Griekse vloot gestuurd. 
   Daar wachten de Grieken door wie deze stad is belegerd 
   op gunstige wind, om na tien zaaiseizoenen 
   tot hun vreugde vrouw en kinderen terug te zien.   20 
   En ik, verslagen door Athene en Hera, 
   de godinnen die hen hielpen bij het veroveren van Troje, 
   ik verlaat nu mijn altaren en het beroemde Ilion. 
   Want als een stad tot akelige eenzaamheid vervalt, 
   gaat het haar goden slecht en blijven ze ongeëerd.   25 
   Heel de Skamander galmt van het gejammer 
   van de krijgsgevangen vrouwen die hun meesters loten. 
   Sommige zijn aan het Arkadische leger, andere 
   aan Thessaliërs en de vorsten van Athene toegevallen. 
   De Trojaansen die niet zijn verloot, verblijven   30 
   hier onder dit dak, afgezonderd voor de legerleiders. 
   Bij hen is ook de dochter van Tyndareos uit Sparta, 
   Helena, die ze terecht als krijgsgevangene beschouwen. 
   En als u eens naar deze arme vrouw wilt kijken, 
   het is Hekabe. Ze ligt daar voor de deur, onafgebroken  35 
   huilend om al haar dierbaren die ze verloren heeft. 
   Een van haar dochters is buiten haar weten 
   hier bij Achilles’ graf ellendig omgekomen: Polyxene. 
   Priamos en haar kinderen is ze kwijt, en het meisje 
   dat Apollo maagdelijk rond liet zwerven, Kassandra,  40 
   - zonder zich aan god of gebod te storen maakt Agamemnon 
   haar met geweld in het duister van zijn bed tot vrouw. 
   Nu, stad die eens gelukkig was, burcht van  
   gehouwen steen, ik groet u. Als Zeus’ dochter 
   Athene u niet had vernietigd, stond u nog overeind.  45 
 

Euripides, Troades 1-47; vertaling Gerard Koolschijn.  
N.B.: in deze vertaling zijn dit 45 regels i.p.v. 47. 
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Ἀθήνα  ἔξεστι τὸν γένει µὲν ἄγχιστον πατρὸς   48 
   µέγαν τε δαίµον’ ἐν θεοῖς τε τίµιον, 
   λύσασαν ἔχθραν τὴν πάρος, προσεννέπειν;  50 
Ποσειδῶν ἔξεστιν· αἱ γὰρ συγγενεῖς ὁµιλίαι, 
   ἄνασσ’ Ἀθάνα, φίλτρον οὐ σµικρὸν φρενῶν. 
Ἀθήνα  ἐπῄνεσ’ ὀργὰς ἠπίους· φέρω δὲ σοὶ 
   κοινοὺς ἐµαυτῇ τ’ ἐς µέσον λόγους, ἄναξ. 
Ποσειδῶν µῶν ἐκ θεῶν του καινὸν ἀγγέλλεις ἔπος,  55 
   ἢ Ζηνὸς ἢ καὶ δαιµόνων τινὸς πάρα; 
Ἀθήνα  οὔκ, ἀλλὰ Τροίας οὕνεκ’, ἔνθα βαίνοµεν, 
   πρὸς σὴν ἀφῖγµαι δύναµιν, ὡς κοινὴν λάβω. 
Ποσειδῶν οὔ πού νιν, ἔχθραν τὴν πρὶν ἐκβαλοῦσα, νῦν 
   ἐς οἶκτον ἦλθες πυρὶ κατῃθαλωµένην;   60 
Ἀθήνα  ἐκεῖσε πρῶτ’ ἄνελθε· κοινώσῃ λόγους 
   καὶ συνθελήσεις ἃν ἐγὼ πρᾶξαι θέλω; 
Ποσειδῶν µάλιστ’· ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν θέλω µαθεῖν· 
   πότερον Ἀχαιῶν ἦλθες οὕνεκ’ ἢ Φρυγῶν; 
Ἀθήνα  τοὺς µὲν πρὶν ἐχθροὺς Τρῶας εὐφρᾶναι θέλω,  65 
   στρατῷ δ’ Ἀχαιῶν νόστον ἐµβαλεῖν πικρόν. 
Ποσειδῶν τί δ’ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ’ εἰς ἄλλους τρόπους 
   µισεῖς τε λίαν καὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχῃς; 
Ἀθήνα  οὐκ οἶσθ’ ὑβρισθεῖσάν µε καὶ ναοὺς ἐµούς; 
Ποσειδῶν οἶδ’· ἡνίκ’ Αἴας εἷλκε Κασσάνδραν βίᾳ.  70 
Ἀθήνα  κοὐ δείν’ Ἀχαιῶν ἔπαθεν οὐδ’ ἤκουσ’ ὕπο. 
Ποσειδῶν καὶ µὴν ἔπερσάν γ’ Ἴλιον τῷ σῷ σθένει. 
Ἀθήνα  τοιγάρ σφε σὺν σοὶ βούλοµαι δρᾶσαι κακῶς. 
Ποσειδῶν ἕτοιµ’ ἃ βούλῃ τἀπ’ ἐµοῦ. δράσεις δὲ τί; 
Ἀθήνα  δύσνοστον αὐτοῖς νόστον ἐµβαλεῖν θέλω.  75 
Ποσειδῶν ἐν γῇ µενόντων ἢ καθ’ ἁλµυρὰν ἅλα; 
Ἀθήνα  ὅταν πρὸς οἴκους ναυστολῶσ’ ἀπ’ Ἰλίου. 
   καὶ Ζεὺς µὲν ὄµβρον καὶ χάλαζαν ἄσπετον 
   πέµψει, δνοφώδη τ’ αἰθέρος φυσήµατα· 
   ἐµοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον,   80 
   βάλλειν Ἀχαιοὺς ναῦς τε πιµπράναι πυρί. 
   σὺ δ’ αὖ, τὸ σόν, παράσχες Αἰγαῖον πόρον 
   τρικυµίαις βρέµοντα καὶ δίναις ἁλός, 
   πλῆσον δὲ νεκρῶν κοῖλον Εὐβοίας µυχόν, 
   ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τἄµ’ ἀνάκτορ’ εὐσεβεῖν  85 
   εἰδῶσ’ Ἀχαιοί θεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 
Ποσειδῶν ἔσται τάδ’· ἡ χάρις γὰρ οὐ µακρῶν λόγων 
   δεῖται· ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 
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   ἀκταὶ δὲ Μυκόνου ∆ήλιοί τε χοιράδες 
   Σκῦρός τε Λῆµνός θ’ αἱ Καφήρειοί τ’ ἄκραι  90 
   πολλῶν θανόντων σώµαθ’ ἕξουσιν νεκρῶν. 
   ἀλλ’ ἕρπ’ Ὄλυµπον καὶ κεραυνίους βολὰς 
   λαβοῦσα πατρὸς ἐκ χερῶν καραδόκει, 
   ὅταν στράτευµ’ Ἀργεῖον ἐξιῇ κάλως. 
   µῶρος δὲ θνητῶν ὅστις ἐκπορθεῖ πόλεις  95 
   ναούς τε τύµβους θ’, ἱερὰ τῶν κεκµηκότων· 
   ἐρηµίᾳ δούς σφ’ αὐτὸς ὤλεθ’ ὕστερον. 

    Euripides, Troades 48-97 
 

 
 
 
Tekst 2 
 
 
Hekabe bevindt zich op het toneel met het koor. Cassandra is zojuist door Talthybios 
weggevoerd. Daarna is Andromache het toneel opgekomen. 
 

Χορός  ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπραγόσιν  608 
   θρήνων τ’ ὀδυρµοὶ µοῦσά θ’ ἣ λύπας ἔχει. 
Ἀνδροµάχη ὦ µῆτερ ἀνδρὸς, ὅς ποτ’ Ἀργείων δορὶ  610 
   πλείστους διώλεσ’, Ἕκτορος, τάδ’ εἰσορᾷς; 
Ἑκάβη  ὁρῶ τὰ τῶν θεῶν, ὡς τὰ µὲν πυργοῦσ’ ἄνω 
   τὸ µηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ’ ἀπώλεσαν. 
Ἀνδροµάχη ἀγόµεθα λεία σὺν τέκνῳ· τὸ δ’ εὐγενὲς 
   ἐς δοῦλον ἥκει, µεταβολὰς τοσάσδ’ ἔχον.  615 
Ἑκάβη  τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν· ἄρτι κἀπ’ ἐµοῦ  
   βέβηκ’ ἀποσπασθεῖσα Κασσάνδρα βίᾳ. 
Ἀνδροµάχη φεῦ φεῦ· 
   ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοικε, δεύτερος 
   παιδὸς πέφηνε σῆς· νοσεῖς δὲ χἄτερα. 
Ἑκάβη  ὧν γ’ οὔτε µέτρον οὔτ’ ἀριθµός ἐστί µοι·  620  
   κακῷ κακὸν γὰρ εἰς ἅµιλλαν ἔρχεται. 
Ἀνδροµάχη τέθνηκέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ Πολυξένη 
   σφαγεῖσ’ Ἀχιλλέως, δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ. 
Ἑκάβη  οἲ  ᾿γὼ τάλαινα· τοῦτ’ ἐκεῖν’, ὅ µοι πάλαι 
   Ταλθύβιος αἴνιγµ’ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές.  625 
Ἀνδροµάχη εἶδόν νιν αὐτή, κἀποβᾶσα τῶνδ’ ὄχων 
   ἔκρυψα πέπλοις κἀπεκοψάµην νεκρόν. 
Ἑκάβη  αἰαῖ, τέκνον, σῶν ἀνοσίων προσφαγµάτων· 
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400014-1-6t 5 Lees verder 

   αἰαῖ µάλ’ αὖθις, ὡς κακῶς διόλλυσαι. 
Ἀνδροµάχη ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν· ἀλλ’ ὅµως ἐµοῦ   630 
   ζώσης γ’ ὄλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότµῳ. 
Ἑκάβη  οὐ ταὐτόν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατθανεῖν· 
   τὸ µὲν γὰρ οὐδέν, τῷ δ’ ἔνεισιν ἐλπίδες. 
Ἀνδροµάχη ὦ µῆτερ, ὦ τεκοῦσα, κάλλιστον λόγον 
   ἄκουσον, ὥς σοι τέρψιν ἐµβάλω φρενί.  635 
   τὸ µὴ γενέσθαι τῷ θανεῖν ἴσον λέγω, 
   τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατθανεῖν. 
   ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν ᾐσθηµένος· 
   ὁ δ’ εὐτυχήσας ἐς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 
   ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιθ’ εὐπραξίας.   640 
   κείνη δ’, ὁµοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς, 
   τέθνηκε κοὐδὲν οἶδε τῶν αὑτῆς κακῶν. 
   ἐγὼ δὲ τοξεύσασα τῆς εὐδοξίας 
   λαχοῦσα πλεῖστον τῆς τύχης ἡµάρτανον.   
   ἃ γὰρ γυναιξὶ σώφρον’ ἔσθ’ ηὑρηµένα,  645  
   ταῦτ’ ἐξεµόχθουν Ἕκτορος κατὰ στέγας.  
   πρῶτον µέν, ἔνθα (κἂν προσῇ κἂν µὴ προσῇ 
   ψόγος γυναιξίν) αὐτὸ τοῦτ’ ἐφέλκεται 
   κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον µένει, 
   τούτου παρεῖσα πόθον ἔµιµνον ἐν δόµοις·  650 
   ἔσω τε µελάθρων κοµψὰ θηλειῶν ἔπη 
   οὐκ εἰσεφρούµην, τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 
   οἴκοθεν ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρκουν ἐµοί.  
   γλώσσης τε σιγὴν ὄµµα θ’ ἥσυχον πόσει 
   παρεῖχον· ᾔδη δ’ ἅµ’ ἐχρῆν νικᾶν πόσιν,  655 
   κείνῳ τε νίκην ὧν ἐχρῆν παριέναι. 
   καὶ τῶνδε κληδὼν ἐς στράτευµ’ Ἀχαιϊκὸν 
   ἐλθοῦσ’ ἀπώλεσέν µ’·  ἐπεὶ γὰρ ᾑρέθην, 
   Ἀχιλλέως µε παῖς ἐβουλήθη λαβεῖν 
   δάµαρτα· δουλεύσω δ’ ἐν αὐθεντῶν δόµοις.  660 
  
    Euripides, Troades 608-660 
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Tekst 3  
 
 

Andromache 
 
Ik was net achttien toen mijn lief 1 

onder de muur vermoord werd 2 

door iemand met een speer. 3 

 
Hij had niet moeten vechten 4 

in het harnas van een ander, 5 

een man die hij verslagen had, 6 

de afgod van zijn moordenaar. 7 

Dat was natuurlijk vragen 8 

om een smakeloze wraak. 9 

 
Je weet, zijn mooie lichaam 10 

is dagen aan zo’n strijdkar 11 

in de vlakte rondgesleurd. 12 

 
Na de val van de stad 13 

gebeurde wat ik had gezegd. 14 

Ik sleet mijn leven hier 15 

met water dragen, weven, 16 

werd soms genomen in een bed. 17 

 
Ons kind heeft tot zijn dood 18 

misschien onder veel slaag 19 

moeten roeien op hun schepen 20 

over de wat toen heette 21 

wijnkleurige zee. 22 

 
Anderen verging het slechter. 23 

Ons noodlot als je wilt 24 

was eerder dom en alledaags.25 

  
  Ed Leeflang, Andromache 
 
 
 
 
Tekst 4 
 
 
Na de inname van Troje komt Odysseus met enkele soldaten Polyxena weghalen bij haar 
moeder Hekabe (de situatie is dus anders dan in de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’, waar 
Hekabe pas achteraf de dood van Polyxena te horen krijgt).  
Het koor attendeert Hekabe op Odysseus’ komst. 
 
Χορός   καὶ µὴν Ὀδυσσεὺς ἔρχεται σπουδῇ ποδός,   216 

   Ἑκάβη, νέον τι πρὸς σὲ σηµανῶν ἔπος.   217 

Ὀδυσσεύς γύναι, δοκῶ µέν σ’ εἰδέναι γνώµην στρατοῦ   218 

   ψῆφόν τε τὴν κρανθεῖσαν· ἀλλ’ ὅµως φράσω.   219 

   ἔδοξ’ Ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην    220 

   σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶµ’ Ἀχιλλείου τάφου.   221 

   ἡµᾶς δὲ ποµποὺς καὶ κοµιστῆρας κόρης   222 
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400014-1-6t 7 Lees verder 

   τάσσουσιν εἶναι· θύµατος δ’ ἐπιστάτης   223 

   ἱερεύς τ’ ἐπέσται τοῦδε παῖς Ἀχιλλέως.   224 

   οἶσθ’ οὖν ὃ δρᾶσον µήτ’ ἀποσπασθῇς βίᾳ   225 

   µήτ’ ἐς χερῶν ἅµιλλαν ἐξέλθῃς ἐµοί·    226 

   γίγνωσκε δ’ ἀλκὴν καὶ παρουσίαν κακῶν   227 

   τῶν σῶν. σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν.  228 

Ἑκάβη  αἰαῖ· παρέστηχ’, ὡς ἔοικ’, ἀγὼν µέγας,   229 

   πλήρης στεναγµῶν οὐδὲ δακρύων κενός.   230 

   κἄγωγ’ ἄρ’ οὐκ ἔθνῃσκον οὗ µ’ ἐχρῆν θανεῖν,   231 

   οὐδ’ ὤλεσέν µε Ζεύς, τρέφει δ’, ὅπως ὁρῶ   232 

   κακῶν κάκ’ ἄλλα µείζον’ ἡ τάλαιν’ ἐγώ.    233 

 
    Euripides, Hekabe 216-233 
 
 
 
Aantekeningen   
regel 216 καὶ µὴν  kijk daar   

σπουδῇ ποδός  met haastige pas 
regel 219 κρανθεῖσα  afgekondigd 
regel 221 ἔσφαξα  Aoristus van σφάζω. 

πρὸς ὀρθὸν χῶµ’  bij de hoge heuvel 
regel 224 ἔπειµι  aanwezig zijn 

τοῦδε  Verbinden met θύµατος in regel 223. 
regel 225 ὃ δρᾶσον µήτ’  wat u moet doen om te voorkomen dat    
regel 226 µήτ’ ἐς χερῶν ἅµιλλαν ἐξέλθῃς ἐµοί en om te voorkomen dat u in 

gevecht raakt met mij  
regel 227 ἀλκὴν  uw zwakte  
regel 228 σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν  het is verstandig ook in nood 

goed na te denken 
regel 229 παρέστηχ’  dient zich aan 
   ἔοικ’  3e pers. ev. van ἔοικα. 
regel 231 κἄγωγ’ = καὶ ἔγωγε  

οὗ  waar  
ἐχρῆν  het was nodig 

regel 232 τρέφω  in leven houden 
regel 233 κακῶν  na al mijn ellende 
 
 
 

Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 23 juni

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (tekstelementen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één 
tekstelement wordt gevraagd en je antwoordt 
met meer dan één tekstelement, dan wordt 
alleen het eerste tekstelement in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 
 
 
Regel 353 νικηφόρον 

1p 1  Leg op grond van dit betoog van Cassandra uit waarom zij zichzelf νικηφόρον noemt. 
Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Regel 356 εἰ γὰρ ἔστι Λοξίας 

1p 2  Leg uit waarom deze voorwaarde belangrijk is. 
 

1p 3  Welk motief noemt Cassandra in de regels 359-364 voor de moord op Agamemnon? 
Citeer bij wijze van antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
In de tragedie ‘Agamemnon’ van Aeschylus zegt Clytaemnestra tot het koor nadat het koor 
haar de moord op Agamemnon heeft verweten: 
“Ook dat hij een slavendood stierf 
kunt u mij niet verwijten. 
Heeft hij zijn gezin niet bedrieglijk 
in het ongeluk gestort? 
Nu de loot die van hem in mij groeide, 
mijn veelbeweende Ifigeneia, 
geen waarde had voor hem 
is hij zelf naar waarde beloond.” 
 

2p 4  a. Welk motief had Clytaemnestra blijkens de geciteerde tekst voor de moord op 
    Agamemnon? 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 361-373 dat hetzelfde motief uitdrukt. 
 
Regel 364 οἴκων τ’ Ἀτρέως ἀνάστασιν 

2p 5  Citeer het Griekse tekstelement uit het voorafgaande met dezelfde strekking. 
 
Cassandra noemt in de regels 368-382 twee motieven om oorlog te voeren. Het ene motief 
vindt ze gerechtvaardigd, het andere niet. 

2p 6  Noteer beide motieven onder vermelding van gerechtvaardigd en niet gerechtvaardigd. 
Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Vergelijk οὓς t/m ὕπο (regel 387-390) met οὓς t/m κεῖνται (regel 376-379). 

2p 7  a. Citeer uit οὓς t/m ὕπο (regel 387-390) het Griekse tekstelement dat overeenkomt met  
    Ἄρης (regel 376). 
b. Citeer uit οὓς t/m ὕπο (regel 387-390) het Griekse tekstelement dat overeenkomt met  
    κεῖνται (regel 379). 
 
Regel 376 ἕλοι, regel 385 γένοιτ’, regel 387 ἕλοι en regel 391 θάνοιεν 
Van deze vier optativusvormen is er één om een andere reden gebruikt dan de andere drie. 

2p 8  Noteer deze optativus en licht de gebruikswijze van de gekozen vorm toe. 
 

1p 9  Citeer uit de regels 386-405 een Grieks tekstelement dat door het Atheense publiek tijdens 
de eerste opvoering van deze tragedie kan zijn opgevat als kritiek van Euripides op de 
actuele politieke situatie in Athene. 
 
Regel 370 ἐχθίστων en regel 404 ἐχθίστους 

2p 10  a. Wie wordt / worden concreet met ἐχθίστων bedoeld? Beantwoord de vraag in het  
    Nederlands. 
b. Wie wordt / worden concreet met ἐχθίστους bedoeld? Beantwoord de vraag in het 
     Nederlands. 
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De regels 408-410 luiden in de vertaling van Courteaux & Claes: 
 “Als Apollo je niet uitzinnig had gemaakt, 
 zou je dreigende taal tegen onze leiders, 
 juist nu ze op het punt staan af te varen, 
 je zuur opbreken.” 
 

2p 11  a. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘dreigende’ de weergave is. 
b. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘je zuur opbreken’ de weergave is. 
 

3p 12  a. Citeer de twee Griekse tekstelementen waarmee Talthybios in de regels 413-420 het  
    betoog van Cassandra samenvat. 
b. Citeer het Griekse tekstelement waaruit blijkt welke waarde Thalthybios hecht aan het  
    betoog van Cassandra. 
 
Regel 420 καλὸν νύµφευµα τῷ στρατηλάτῃ 

1p 13  Leg op grond van het voorafgaande uit dat Talthybios καλόν spottend gebruikt. 
 
 
 
Tekst 2 
 
 
Hoewel het debat zal gaan tussen Helena en Hekabe, richt Helena zich in de regels 914-922 
niet tot Hekabe maar tot Menelaus. 

3p 14  Citeer uit de regels 914-922 drie Griekse woorden waaruit blijkt dat zij niet tot Hekabe 
spreekt. 
 
De Romeinse schrijver Cicero merkt in een van zijn werken op dat Hekabe niet de oorzaak 
van de ondergang is geweest voor de Trojanen, alleen maar omdat ze Alexander heeft 
gebaard. 

1p 15  Citeer uit de regels 914-922 het Griekse tekstelement waaruit blijkt dat Helena dit wel als 
oorzaak ziet. 
 
De regels 916-918 luiden in een vertaling van G. Koolschijn: 
“Daarom zal ik op de verwijten die je mij stellig in een discussie zult maken antwoorden 
door mijn beschuldigingen, die niet ongegrond zijn, hier tegenover die van jou te stellen.” 

2p 16  a. Citeer het Griekse tekstelement waarvan ‘stellig’ de weergave is. 
b. Citeer het tekstelement uit de vertaling dat in het Grieks in het geheel niet terug te vinden  
    is. 
 
Regel 924 ἔκρινε 

1p 17  Op basis van welk criterium moest Paris kiezen? Citeer bij wijze van antwoord het 
desbetreffende Griekse tekstelement uit de regels 924-934. 
 

1p 18  Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 914-928, waarin Helena zichzelf omschrijft als 
slachtoffer. 
 
Regel 929-930 Κύπρις δὲ τοὐµòν εἶδος ἐκπαγλουµένη δώσειν ὑπέσχετ’ 

3p 19  Noteer uit de regels 932-937 drie werkwoordsvormen waarmee Helena aangeeft 
wat dit persoonlijk voor haar voor consequenties had. 
 
De gangbare versie van het Parisoordeel luidt: 
De godinnen proberen Paris alle drie te beïnvloeden: Hera belooft hem macht, Athene roem 
in de oorlog en Aphrodite de mooiste vrouw. 
In de regels 925-928 gaat Helena uitgebreid in op de beloftes van Athene en Hera. 

2p 20  a. Waaruit bestaat de uitbreiding ten opzichte van de gangbare versie? Beantwoord de vraag  
    in het Nederlands. 
b. Leg uit waarom Helena deze uitbreiding nodig heeft voor de conclusie die zij trekt in de  
    regels 932-937. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In de komedie De Wolken van Aristophanes komt de volgende passage voor: 
“Als je erop betrapt wordt dat je bent vreemdgegaan, dan moet je tegen de bedrogen 
echtgenoot zeggen dat je helemaal niets verkeerds hebt gedaan. Vervolgens moet je Zeus de 
schuld geven; ook hij kan immers niet tegen de liefde en de vrouwen op. Hoe zou jij nu als 
sterveling meer kunnen dan een god?” 

2p 21  a. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 945-960 dat vergelijkbaar is met ‘ook hij  
    kan immers niet tegen de liefde en de vrouwen op’. 
b. Citeer het Griekse tekstelement uit de regels 945-960 dat vergelijkbaar is met ‘Hoe zou  
    jij nu als sterveling meer kunnen dan een god?’. 
 
In regel 938 heeft Helena het volgende punt van bespreking aangekondigd met de woorden 
οὔπω µε φήσεις αὐτὰ τἀν ποσὶν λέγειν. 

2p 22  Citeer uit de regels 940-960 twee Griekse tekstelementen waarmee zij aangeeft weer een 
nieuw punt aan de orde te stellen. 
 
In de passage (niet in tekstboekje afgedrukt) die volgt op tekst 2 zegt Hekabe tot Helena: 
Κύπριν δ’ ἔλεξας ἐλθεῖν ἐµῷ ξὺν παιδί (regel 983-984). 

1p 23  Citeer uit de regels 929-944 het Griekse tekstelement waarin Helena dit heeft gezegd. 
 
 
 
Afbeelding 
 
 
Op de afbeelding worden twee gebeurtenissen die zich afspelen aan het eind van de 
Trojaanse oorlog uitgebeeld die ook in ‘Trojaanse vrouwen’ worden vermeld. 

3p 24  a. Noem de naam van de in het midden afgebeelde persoon. 
b. Met welk doel vindt de op de voorgrond afgebeelde handeling plaats? 
c. Beschrijf de gebeurtenis die op de achtergrond linksboven is afgebeeld. 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Bestudeer tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen.  

43p   Vertaal de regels 492 t/m 496 en 499 t/m 512. 
 
 Einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1 
 
 
Cassandra, die te horen heeft gekregen dat ze is toegewezen aan Agamemnon, heeft zojuist 
een uitgelaten bruiloftslied gezongen. Hekabe heeft haar gedrag afgekeurd.  

 
Κασσάνδρα µῆτερ, πύκαζε κρᾶτ’ ἐµὸν νικηφόρον   353 
   καὶ χαῖρε τοῖς ἐµοῖσι βασιλικοῖς γάµοις· 
   καὶ πέµπε, κἂν µὴ τἀµά σοι πρόθυµά γ’ ᾖ,  355 
   ὤθει βιαίως· εἰ γὰρ ἔστι Λοξίας, 

 Ἑλένης γαµεῖ µε δυσχερέστερον γάµον 
   ὁ τῶν Ἀχαιῶν κλεινὸς Ἀγαµέµνων ἄναξ. 
   κτενῶ γὰρ αὐτόν κἀντιπορθήσω δόµους 
   ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ’ ἐµοῦ.  360 
   ἀλλ’ αὔτ’ ἐάσω· πέλεκυν οὐχ ὑµνήσοµεν, 
   ὃς ἐς τράχηλον τὸν ἐµὸν εἶσι χἀτέρων, 
   µητροκτόνους τ’ ἀγῶνας, οὓς οὑµοὶ γάµοι 
   θήσουσιν, οἴκων τ’ Ἀτρέως ἀνάστασιν. 
   πόλιν δὲ δείξω τήνδε µακαριωτέραν   365 
   ἢ τοὺς Ἀχαιούς, ἔνθεος µέν, ἀλλ’ ὅµως 

 τοσόνδε γ’ ἔξω στήσοµαι βακχευµάτων· 
   οἳ διὰ µίαν γυναῖκα καὶ µίαν Κύπριν, 
   θηρῶντες Ἑλένην, µυρίους ἀπώλεσαν. 
   ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχθίστων ὕπερ  370 

 τὰ φίλτατ’ ὤλεσ’, ἡδονὰς τὰς οἴκοθεν 
   τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς οὕνεκα, 
   καὶ ταῦθ’ ἑκούσης κοὐ βίᾳ λελῃσµένης. 
   ἐπεὶ δ’ ἐπ’ ἀκτὰς ἤλυθον Σκαµανδρίους, 
   ἔθνῃσκον, οὐ γῆς ὅρι’ ἀποστερούµενοι  375 
   οὐδ’ ὑψίπυργον πατρίδ’· οὓς δ’ Ἄρης ἕλοι, 
   οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάµαρτος ἐν χεροῖν 
   πέπλοις συνεστάλησαν, ἐν ξένῃ δὲ γῇ 
   κεῖνται. τὰ δ’ οἴκοι τοῖσδ’ ὅµοι’ ἐγίγνετο· 
   χῆραί γ’ ἔθνῃσκον, οἱ δ’ ἄπαιδες ἐν δόµοις  380 

 ἄλλως τέκν’ ἐκθρέψαντες· οὐδὲ πρὸς τάφοις 
   ἔσθ’ ὅστις αὐτῶν αἷµα γῇ δωρήσεται. 
   ἦ τοῦδ’ ἐπαίνου τὸ στράτευµ’ ἐπάξιον.  
   σιγᾶν ἄµεινον τᾀσχρά, µηδὲ µοῦσά µοι 
   γένοιτ’ ἀοιδὸς ἥτις ὑµνήσει κακά.   385 

 Τρῶες δὲ πρῶτον µέν, τὸ κάλλιστον κλέος, 
   ὑπὲρ πάτρας ἔθνῃσκον· οὓς δ’ ἕλοι δόρυ, 

 νεκροί γ’ ἐς οἴκους φερόµενοι φίλων ὕπο 

Pagina: 344Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-6t 3 Lees verder 

   ἐν γῇ πατρῴᾳ περιβολὰς εἶχον χθονός, 
   χερσὶν περισταλέντες, ὧν ἐχρῆν ὕπο·   390 

 ὅσοι δὲ µὴ θάνοιεν ἐν µάχῃ Φρυγῶν, 
   ἀεὶ κατ’ ἦµαρ σὺν δάµαρτι καὶ τέκνοις 

 ᾤκουν, Ἀχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 
   τὰ δ’ Ἕκτορός σοι λύπρ’ ἄκουσον ὡς ἔχει· 
   δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται θανών,   395 
   καὶ τοῦτ’ Ἀχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται· 
   εἰ δ’ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ὢν ἐλάνθαν’ ἄν. 
   Πάρις δ’ ἔγηµε τὴν ∆ιός· γήµας δὲ µή, 

 σιγώµενον τὸ κῆδος εἶχ’ ἂν ἐν δόµοις. 
   φεύγειν µὲν οὖν χρὴ πόλεµον ὅστις εὖ φρονεῖ· 400 

 εἰ δ’ ἐς τόδ’ ἔλθοι, στέφανος οὐκ αἰσχρὸς πόλει 
   καλῶς ὀλέσθαι, µὴ καλῶς δὲ δυσκλεές. 

 ὧν οὕνεκ’ οὐ χρή, µῆτερ, οἰκτίρειν σε γῆν, 
   οὐ τἀµὰ λέκτρα· τοὺς γὰρ ἐχθίστους ἐµοὶ 
   καὶ σοὶ γάµοισι τοῖς ἐµοῖς διαφθερῶ.   405 
Χορός  ὡς ἡδέως κακοῖσιν οἰκείοις γελᾷς, 

 µέλπεις θ’, ἃ µέλπουσ’ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 
Ταλθύβιος εἰ µή σ’ Ἀπόλλων ἐξεβάκχευσεν φρένας, 
   οὔ τἂν ἀµισθὶ τοὺς ἐµοὺς στρατηλάτας 
   τοιαῖσδε φήµαις ἐξέπεµπες ἂν χθονός.   410 
   ἀτὰρ τὰ σεµνὰ καὶ δοκήµασιν σοφὰ 

 οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ µηδὲν ἦν ἄρα. 
   ὁ γὰρ µέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 

 Ἀτρέως φίλος παῖς, τῆσδ’ ἔρωτ’ ἐξαίρετον 
   µαινάδος ὑπέστη· καὶ πένης µέν εἰµ’ ἐγώ,  415 

 ἀτὰρ λέχος γε τῆσδ’ ἂν οὐκ ᾐτησάµην. 
   καὶ σοῦ µέν (οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας) 

 Ἀργεῖ’ ὀνείδη καὶ Φρυγῶν ἐπαινέσεις 
   ἀνέµοις φέρεσθαι παραδίδωµ’· ἕπου δέ µοι 
   πρὸς ναῦς, καλὸν νύµφευµα τῷ στρατηλάτῃ.  420 
    
    Euripides, Troades 353-420 
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Tekst 2 
 
 
Menelaus is op het toneel verschenen om Helena te halen. Helena vraagt Menelaus haar de 
gelegenheid te geven zichzelf te verdedigen. Menelaus voelt hier niets voor, maar Hekabe 
vraagt hem Helena die kans te geven. Menelaus geeft toe aan het verzoek van Hekabe.    

 
Ἑλένη  ἴσως µε, κἂν εὖ κἂν κακῶς δόξω λέγειν, 
   οὐκ ἀνταµείψῃ πολεµίαν ἡγούµενος.   915 
   ἐγὼ δ’, ἅ σ’ οἶµαι διὰ λόγων ἰόντ’ ἐµοῦ 
   κατηγορήσειν, ἀντιθεῖσ’ ἀµείψοµαι 
   τοῖς σοῖσι τἀµὰ καὶ τὰ σ’ αἰτιάµατα. 
   πρῶτον µὲν ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν, 
   Πάριν τεκοῦσα· δεύτερον δ’ ἀπώλεσεν  920 
   Τροίαν τε κἄµ’ ὁ πρέσβυς οὐ κτανὼν βρέφος, 
   δαλοῦ πικρὸν µίµηµ’, Ἀλέξανδρον τότε. 
   ἐνθένδε τἀπίλοιπ’ ἄκουσον ὡς ἔχει. 
   ἔκρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τριῶν θεῶν· 
   καὶ Παλλάδος µὲν ἦν Ἀλεξάνδρῳ δόσις  925 
   Φρυξὶ στρατηγοῦνθ’ Ἑλλάδ’ ἐξανιστάναι· 
   Ἥρα δ’ ὑπέσχετ’ Ἀσιάδ’ Εὐρώπης θ’ ὅρους 
   τυραννίδ’ ἕξειν, εἴ σφε κρίνειεν Πάρις· 
   Κύπρις δὲ τοὐµὸν εἶδος ἐκπαγλουµένη 
   δώσειν ὑπέσχετ’, εἰ θεὰς ὑπερδράµοι   930 
   κάλλει. τὸν ἔνθεν δ’ ὡς ἔχει σκέψαι λόγον·  
   νικᾷ Κύπρις θεάς, καὶ τοσόνδ’ οὑµοὶ γάµοι 
   ὤνησαν Ἑλλάδ’· οὐ κρατεῖσθ’ ἐκ βαρβάρων, 
   οὔτ’ ἐς δόρυ σταθέντες, οὐ τυραννίδι. 
   ἃ δ’ εὐτύχησεν Ἑλλάς, ὠλόµην ἐγὼ   935 
   εὐµορφίᾳ πραθεῖσα, κὠνειδίζοµαι 
   ἐξ ὧν ἐχρῆν µε στέφανον ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν. 
   οὔπω µε φήσεις αὐτὰ τἀν ποσὶν λέγειν, 
   ὅπως ἀφώρµησ’ ἐκ δόµων τῶν σῶν λάθρᾳ. 
   ἦλθ’ οὐχὶ µικρὰν θεὸν ἔχων αὑτοῦ µέτα  940 
   ὁ τῆσδ’ ἀλάστωρ, εἴτ’ Ἀλέξανδρον θέλεις 
   ὀνόµατι προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ Πάριν· 
   ὅν, ὦ κάκιστε, σοῖσιν ἐν δόµοις λιπὼν 
   Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χθόνα. 
   εἶἑν. 
   οὐ σ’, ἀλλ’ ἐµαυτὴν τοὐπὶ τῷδ’ ἐρήσοµαι·  945 
   τί δὴ φρονοῦσά γ’ ἐκ δόµων ἅµ’ ἑσπόµην 
   ξένῳ, προδοῦσα πατρίδα καὶ δόµους ἐµούς; 
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   τὴν θεὸν κόλαζε καὶ ∆ιὸς κρείσσων γενοῦ, 
   ὃς τῶν µὲν ἄλλων δαιµόνων ἔχει κράτος, 
   κείνης δὲ δοῦλός ἐστι· συγγνώµη δ’ ἐµοί.  950 
   ἔνθεν δ’ ἔχοις ἂν εἰς ἔµ’ εὐπρεπῆ λόγον· 
   ἐπεὶ θανὼν γῆς ἦλθ’ Ἀλέξανδρος µυχούς, 
   χρῆν µ’, ἡνίκ’ οὐκ ἦν θεοπόνητά µου λέχη,   
   λιποῦσαν οἴκους ναῦς ἐπ’ Ἀργείων µολεῖν. 
   ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο· µάρτυρες δέ µοι  955 
   πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων σκοποί, 
   οἳ πολλάκις µ’ ἐφηῦρον ἐξ ἐπάλξεων 
   πλεκταῖσιν ἐς γῆν σῶµα κλέπτουσαν τόδε. 
   βίᾳ δ’ ὁ καινός µ’ οὗτος ἁρπάσας πόσις 
   ∆ηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀκόντων Φρυγῶν.  960 
   πῶς οὖν ἔτ’ ἂν θνῄσκοιµ’ ἂν ἐνδίκως, πόσι, 
   πρὸς σοῦ δικαίως, ἣν ὁ µὲν βίᾳ γαµεῖ, 
   τὰ δ’ οἴκοθεν κεῖν’ ἀντὶ νικητηρίων 
   πικρῶς ἐδούλωσ’; εἰ δὲ τῶν θεῶν κρατεῖν 
   βούλῃ, τὸ χρῄζειν ἀµαθές ἐστί σου τόδε.  965 
 
    Euripides, Troades 914-965 
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Afbeelding 
 

 
Samuel Coster, 1644 

 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Talthybios komt na de val van Troje met een bericht van de Grieken naar Hekabe. Hekabe 
ligt op de grond te treuren, verlangend naar de dood. 
 
Ταλθύβιος οὐχ ἥδ’ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,   492 

   οὐχ ἥδε Πριάµου τοῦ µέγ’ ὀλβίου δάµαρ;   493 

   καὶ νῦν πόλις µὲν πᾶσ’ ἀνέστηκεν δορί,   494 

   αὐτὴ δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονὶ    495 

   κεῖται, κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα.   496 

   Ontzetttend. Ik ben al een oude man, maar toch hoop ik dat  497 

ik mag sterven voordat ik zo’n vernedering moet doorstaan. 498

 ἀνίστασ’, ὦ δύστηνε, καὶ µετάρσιον    499 

   πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευκον κάρα.   500 

Ἑκάβη  ἔα· τίς οὗτος σῶµα τοὐµὸν οὐκ ἐᾷ    501 

   κεῖσθαι; τί κινεῖς µ’, ὅστις εἶ, λυπουµένην;   502 

Ταλθύβιος Ταλθύβιος ἥκω ∆αναϊδῶν ὑπηρέτης,    503 

   Ἀγαµέµνονος πέµψαντος, ὦ γύναι, µέτα.   504 

Ἑκάβη  ὦ φίλτατ’, ἆρα κἄµ’ ἐπισφάξαι τάφῳ    505 
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   δοκοῦν Ἀχαιοῖς ἦλθες; ὡς φίλ’ ἂν λέγοις.   506 

   σπεύδωµεν, ἐγκονῶµεν· ἡγοῦ µοι, γέρον.   507 

Ταλθύβιος σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψῃς, γύναι,   508 

   ἥκω µεταστείχων σε· πέµπουσιν δέ µε    509 

   δισσοί τ’ Ἀτρεῖδαι καὶ λεὼς Ἀχαιικός.    510 

Ἑκάβη  οἴµοι, τί λέξεις; οὐκ ἄρ’ ὡς θανουµένους   511 

   µετῆλθες ἡµᾶς, ἀλλὰ σηµανῶν κακά;    512 

     
    Euripides, Hekabe 492-512 

 
 
 
Aantekeningen 
regel 492 οὐχ’ ἥδ’  is dit niet 
regel 493 οὐχ’ ἥδε  is dit niet  
   µέγα  zeer 
regel 494 ἀνέστηκεν δορί  is door de strijd verwoest 
regel 495 δουλή  Predicatief vertalen. 
regel 496  τὸ κάρα  hoofd 
regel 499 ἀνίστασ’  =  ἀνίστασο 

µετάρσιον  omhoog 
regel 500 τὸ κάρα  hoofd 
 
regel 501 ἔα  laat me met rust 
    τίς οὗτος  wie is het die 
regel 503 οἱ ∆αναΐδαι  de Grieken 
regel 504 µέτα  om u te halen 
regel 505 κἄµ’  ook mij 
   κἄµ’ ἐπισφάξαι τάφῳ  Afhankelijk van δοκοῦν Ἀχαιοῖς. 
   ἐπέσφαξα  Aoristus van ἐπισφάζω  
regel 506 δοκοῦν Ἀχαιοῖς  omdat de Grieken besloten hebben 

ὡς φίλ’ ἂν λέγοις  dat zou een aangenaam bericht zijn 
regel 508 κατθανοῦσαν  =  καταθανοῦσαν 

ὡς  θάψῃς  Afhankelijk van ἥκω µεταστείχων σε. 
regel 509 µεταστείχων  om te halen 
regel 510 ὁ λεὼς Ἀχαιικός  het Griekse leger 
regel 511 ὡς θανουµένους  om er voor te zorgen dat wij sterven (Hoewel ze 

het over zichzelf en andere Trojaanse vrouwen heeft, is de uitgang 
van het participium mannelijk.) 

regel 512 µετέρχοµαι + accusativus  komen naar 
 
 
 

Einde 
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Vragenboekje 
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Tijdvak 1
Donderdag 15 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin de beoordeling 
meegeteld. 
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Tekst 1 
 
 
In regel 1 begint de inleiding op dit verhaal.  

2p 1  a. In welke regel wordt de inleiding afgesloten? 
b. Door welk verteltechnisch middel wordt de inleiding afgesloten? 
 
Regel 1 ἀφικόµεθ’ 
In het Homerische epos hebben we te maken met een alwetende verteller die zelf geen rol 
speelt in het verhaal. 

1p 2  Leg uit waarom hier dan toch de eerste persoon wordt gebruikt. 
 
Regel 2 φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι 
Een commentator merkt op dat Aeolus’ status als φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι blijkt uit wat er 
in de regels 5–12 over hem wordt verteld.  

2p 3  Uit welk ander gegeven in het vervolg (t/m regel 27) blijkt eveneens dat hij φίλος 
ἀθανάτοισι θεοῖσι is? Beantwoord de vraag in het Nederlands.  
 
De regels 7–12 ἔνθ’ ὅ γε t/m λέχεσσι worden door Mevr. I. Dros als volgt vertaald: 
Hij gaf de dochters aan zijn zonen om hun vrouw te 
worden en zij zaten nog lang en gelukkig aan tafel 
met hun geliefde vader en hun zorgzame moeder. 
Overdag was die tafel beladen met heerlijkheden 
en het hele huis geurde van het gebraad en weergalmde 
van de muziek, maar ’s nachts sliep elke man met zijn vereerde 
vrouw op een verend bed en in zachte kussens. 
 

3p 4  a. Door de plaatsing van “Overdag” gaat een effect uit het Griekse origineel verloren.  
 Welk effect? 
b. “en het hele huis geurde van het gebraad”  
 Deze woorden geven de strekking van het overeenkomstige Grieks goed weer, maar de 

Nederlandse zinsbouw wijkt af van de Griekse zinsbouw. Leg dat uit door in te gaan op 
de vertaling en het origineel. 

c. Welk sprookjesachtig element heeft de vertaalster toegevoegd? 
 
Regel 19 ἀσκὸν βοός 
In een discussie over de geografie van de Odyssee merkte de Griekse geleerde Eratosthenes 
(3e eeuw v. Chr.) op: “We kunnen de route van Odysseus’ zwerftochten vinden op het 
moment dat we de leerbewerker hebben gevonden die de zak van de winden in elkaar 
naaide.”  

2p 5  Formuleer beknopt in je eigen woorden wat Eratosthenes bedoelde te zeggen. 
 
Regel 22 ἐθέλῃσι 

1p 6  Wie is het onderwerp van deze persoonsvorm? 
A Aeolus 
B de winden 
C Kronos’ zoon 
D Odysseus 

 
Het verschijnsel dat de vijfde maat (= versvoet) van een hexameter bestaat uit twee lange 
lettergrepen, is vrij zeldzaam.  

1p 7  Noteer uit regel 28–32 het regelnummer waarin je dit verschijnsel aantreft. 
 
Regels 31–32 ἐπήλυθε en ἐνώµων 

2p 8  Benoem de hier gebruikte werkwoordstijden en leg uit wat het verschil in waarde is. Ga 
daarbij in op de inhoud van deze regels. 
 
Regels 38–45 

1p 9  Welke twee soorten bezittingen van Odysseus worden hier onderscheiden? Beantwoord de 
vraag in het Nederlands.  
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300010  6 3 Lees verder 

Tekst 1 en afbeelding 
 
 

2p 10  Noteer een passage van twee versregels uit tekst 1 die op de afbeelding is geïllustreerd. 
Beantwoord de vraag door het noteren van de desbetreffende regelnummers. 
 
 
 
Tekst 1 en 2 
 
 
Tekst 2, regel 2–3 zowel om ze te kalmeren als om ze uit te zenden.  

4p 11  a. Citeer het overeenkomstige Griekse tekstelement uit tekst 1, regel 19–27. 
b. Welk verschil is er tussen de beschrijvingen in tekst 1 en tekst 2 van het in zicht komen 

van Ithaca? Ga in op beide teksten. 
c. Apollodorus heeft kennelijk geprobeerd de Homerische versie ‘logischer’ te maken. Leg 

dat uit, en ga daarbij in op beide teksten. 
 
In een van zijn columns bespreekt Karel van het Reve op ironische wijze clichés van het 
type “Voorzichtig slurpen we van de hete koffie”. Hij laat zien dat auteurs soms bewust 
naar clichés grijpen, en dat je clichés kunt ‘opschudden’ door er een onverwachte wending 
aan te geven. Hij eindigt als volgt: 
“Je kunt een cliché ook volstrekt ongemoeid laten. Dat doet Homerus. Als er bij Homerus 
koffie wordt gedronken, dan staat er iedere keer weer letterlijk: ‘Voorzichtig slurpten zij 
van de hete koffie.’ Erg mooi is dat.” 
 

1p 12  Citeer uit de regels 21–30 een versregel die een ‘cliché’ is zoals bedoeld door Van het  
   Reve. 

 
3p 13  Leg uit hoe het komt dat Homerus zijn “clichés volstrekt ongemoeid laat”. Ga bij je 

antwoord in op de ontstaansgeschiedenis van het Griekse epos en op de praktijk van de 
epische zangers. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 75 woorden. 
 
 
 
Tekst 3 en tekst 1 
 
 
Tekst 3, regel 1–3 
In de Aeolus-episode zijn de makkers deze verdeling van de buit blijkbaar vergeten. 

1p 14  Noteer uit tekst 1, regel 28–45 het nummer van de regel waaruit dat blijkt. 
 
Tekst 3, regel 27–29 Toen zou ik … gejaagd.  

2p 15  Maak duidelijk dat in de Aeolus-episode (tekst 1) een nog veel sterkere variant voorkomt 
van dit “bijna … als niet…”-motief.  
 
 
 
Tekst 3 en het gelezen pensum 
 
 

2p 16  Met welk woord in tekst 3, regel 1–6 wordt een terugkerend element in Odysseus’ verslag 
van zijn avonturen uitgedrukt? Motiveer je antwoord door in te gaan op de Helios-episode. 
 

1p 17  Waarin wijken de Kikonen af van degenen met wie Odysseus in de latere avonturen wordt 
geconfronteerd? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 4 
 
 
Regel 267 

1p 18  Waar heeft Odysseus Teiresias gesproken, en op aanraden van wie? Baseer je antwoord op 
je kennis van de gebeurtenissen voorafgaande aan tekst 4. 
 
Regel 294 ἄλλοι 

2p 19  Moet dit vertaald worden met “andere” of met “de andere”? Motiveer je antwoord met een 
Grieks woord uit het directe vervolg. 
 
Vergelijk tekst 4, regel 312–317 met tekst 3, regel 20-24 (Zeus t/m wal.).  
Zulke storm-scènes bevatten vaste onderdelen, bijvoorbeeld de komst van wolken en het 
opsteken van winden. 

2p 20  Noem twee andere onderdelen die in beide beschrijvingen voorkomen. Beantwoord de vraag 
in het Nederlands.  
 
Regel 319 

2p 21  Verklaar waarom Odysseus, na wat er in regel 312–318 is verteld, het verstandig vindt  zijn 
makkers nogmaals aan te sporen, terwijl ze toch al een eed hebben afgelegd. 
 
 
 
Tekst 5 
 
 

2p 22  In welk opzicht verschilt de houding van de ik-figuur in dit gedicht van Odysseus’ houding 
in het Homerische verhaal over de Lotos-eters. Ga in op beide teksten. 
 
 
 
Het avontuur met de Cycloop  
 
 
In het avontuur met de Cycloop komen drie centrale thema’s uit de Odyssee aan de orde: 

• slimheid tegenover kracht 
• uitgestelde herkenning 
• gastvrijheid. 

3p 23  Leg uit dat in het onderstaande citaat alle drie genoemde thema’s een rol spelen: 
En terstond kwam het meedogenloos antwoord: “Niemand zal ik het laatst van allen opeten, 
de anderen eerst; dat zal je gastgeschenk zijn.” (Odyssee 9, 368-370) 
 
 
 
Tekst 6 
 
 
Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen. 

43p   Vertaal de regels 245–262. 
 

Einde 

Pagina: 353Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  6A  Begin 

Tekstboekje 

G
rie

ks
 (n

ie
uw

e 
st

ijl
 e

n 
ou

de
 s

tij
l) 20 03

Tijdvak 1
Donderdag 15 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Pagina: 354Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  6A 2 Lees verder 

Tekst 1 Aeolus 
 
 
Αἰολίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ’·  ἔνθα δ’ ἔναιεν 1 

Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσι, 2 

πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ·  πᾶσαν δέ τέ µιν πέρι τεῖχος 3 

χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ’ ἀναδέδροµε πέτρη. 4 

τοῦ καὶ δώδεκα παῖδες ἐνὶ µεγάροις γεγάασιν, 5 

ἓξ µὲν θυγατέρες, ἓξ δ’ υἱέες ἡβώοντες. 6 

ἔνθ’ ὅ γε θυγατέρας πόρεν υἱάσιν εἶναι ἀκοίτις. 7 

οἱ δ’ αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ µητέρι κεδνῇ 8 

δαίνυνται·  παρὰ δέ σφιν ὀνείατα µυρία κεῖται, 9 

κνισῆεν δέ τε δῶµα περιστεναχίζεται αὐλῇ 10 

ἤµατα·  νύκτας δ’ αὖτε παρ’ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν 11 

εὕδουσ’ ἔν τε τάπησι καὶ ἐν τρητοῖσι λέχεσσι. 12 

καὶ µὲν τῶν ἱκόµεσθα πόλιν καὶ δώµατα καλά. 13 

µῆνα δὲ πάντα φίλει µε καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα, 14 

Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν· 15 

καὶ µὲν ἐγὼ τῷ πάντα κατὰ µοῖραν κατέλεξα. 16 

ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ ὁδὸν ᾔτεον ἠδ’ ἐκέλευον 17 

πεµπέµεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ ποµπήν. 18 

δῶκε δέ µ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο, 19 

ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέµων κατέδησε κέλευθα· 20 

κεῖνον γὰρ ταµίην ἀνέµων ποίησε Κρονίων, 21 

ἠµὲν παυέµεναι ἠδ’ ὀρνύµεν ὅν κ’ ἐθέλῃσι. 22 

νηῒ δ’ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει µέρµιθι φαεινῇ 23 

ἀργυρέῃ, ἵνα µή τι παραπνεύσει’ ὀλίγον περ· 24 

αὐτὰρ ἐµοὶ πνοιὴν Ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι, 25 

ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς·  οὐδ’ ἄρ’ ἔµελλεν 26 

ἐκτελέειν·  αὐτῶν γὰρ ἀπωλόµεθ’ ἀφραδίῃσιν. 27 

   Ἐννῆµαρ µὲν ὁµῶς πλέοµεν νύκτας τε καὶ ἦµαρ, 28 

τῇ δεκάτῃ δ’ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα, 29 

καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσοµεν ἐγγὺς ἐόντας. 30 

ἔνθ’ ἐµὲ µὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε κεκµηῶτα· 31 

αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώµων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ 32 

δῶχ’ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίµεθα πατρίδα γαῖαν· 33 

οἱ δ’ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 34 

καί µ’ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ’ ἄγεσθαι, 35 

δῶρα παρ’ Αἰόλου µεγαλήτορος Ἱπποτάδαο· 36 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον· 37 

   “Ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίµιός ἐστιν 38 

ἀνθρώποις, ὅτεών τε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται. 39 

πολλὰ µὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειµήλια καλὰ 40 

ληΐδος·  ἡµεῖς δ’ αὖτε ὁµὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες 41 

οἴκαδε νισσόµεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες. 42 

καὶ νῦν οἱ τάδ’ ἔδωκε χαριζόµενος φιλότητι 43 

Αἴολος.  ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἰδώµεθα ὅττι τάδ’ ἐστίν, 44 

ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.” 45 
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   Ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων· 46 

ἀσκὸν µὲν λῦσαν, ἄνεµοι δ’ ἐκ πάντες ὄρουσαν. 47 

τοὺς δ’ αἶψ’ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα 48 

κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος·  αὐτὰρ ἐγώ γε 49 

ἐγρόµενος κατὰ θυµὸν ἀµύµονα µερµήριξα 50 

ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίµην ἐνὶ πόντῳ, 51 

ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι µετείην. 52 

ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔµεινα, καλυψάµενος δ’ ἐνὶ νηῒ 53 

κείµην·  αἱ δ’ ἐφέροντο κακῇ ἀνέµοιο θυέλλῃ 54 

αὖτις ἐπ’ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ’ ἑταῖροι. 55 

 
 Homerus, Odyssee 10, 1-55 
 
 
 
 
Afbeelding 
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Tekst 2 
 
 
In een mythologisch handboek uit de 1e eeuw n.C., dat op naam staat van Apollodorus, 
luidt de Aeolus-episode als volgt: 
 
Nadat hij met al zijn schepen in zee was gestoken kwam Odysseus aan bij het eiland Aiolia, 
waarvan Aeolus koning was. Hij was door Zeus aangesteld tot beheerder der winden, zowel 
om ze te kalmeren als om ze uit te zenden. Nadat hij Odysseus gastvrij had ontvangen gaf 
hij hem een leren zak waarin hij de winden had vastgebonden. Hij toonde hem welke 
winden hij tijdens zijn tocht moest gebruiken en bond de zak vast in zijn schip. Door de 5 

juiste winden te gebruiken had Odysseus een voorspoedige vaart, en toen hij dicht bij Ithaka 
was en de rook al uit de stad zag opstijgen, viel hij in slaap. Omdat zijn makkers dachten 
dat hij goud vervoerde in de zak, maakten ze hem open en lieten de winden ontsnappen. 
Meegesleurd door de windvlagen kwamen ze weer terug op hun uitgangspunt. Odysseus 
ging terug naar Aeolus en vroeg hem om een geleide. Maar Aeolus joeg hem van het eiland, 10 

zeggend dat hij hem niet kon redden als de goden tegenwerkten. 
 

 
 
Tekst 3 De Kikonen 
 
 
Toen ik Troje verliet, zeilde ik vóór de wind naar Ismaros, het eiland van de Kikoniërs. Ik 1 

verwoestte hun stad en doodde hen zelf. De vrouwen en veel rijkdommen maakten we buit 2 

en eerlijk verdeelden wij alles, zodat ieder kreeg wat hem toekwam. Toen ried ik mijn 3 

mannen aan met snelle voet te vluchten, maar de dwazen luisterden niet naar raad. Zij 4 

bleven op het strand en dronken veel wijn en slachtten veel schapen en sleepvoetige, 5 

kromhoornige runderen. Onderwijl schreeuwden de Kikoniërs om hulp naar de Kikoniërs, 6 

die hun buren waren, en verder landinwaarts woonden. Zij waren meer in aantal en 7 

krijgshaftiger en geoefend op de wagen te strijden en zo nodig te voet. Zij kwamen in de 8 

vroege morgen, zo talrijk als er bladeren en bloemen in de lente ontluiken. Toen werden wij 9 

door Zeus met een boosaardig lot bezocht; veel ellende moesten wij ongelukkigen lijden. 10 

De strijd begon en lange tijd bij de snelle schepen bevochten wij elkaar met de bronspuntige 11 

speren. Zolang het morgenstond was en het heilig daglicht toenam, zolang hielden wij 12 

dapper tegen de overmacht stand. Maar toen de zon reeds op de terugweg was, tegen de tijd, 13 

dat de boer zijn ossen uitspant, toen werden de Kikoniërs de Grieken de baas en joegen hen 14 

op de vlucht. 15 

Van elk schip sneuvelde een zestal goedgewapende mannen. Ik ontkwam met de overigen 16 

aan een noodlottige dood. Vandaar voeren wij verder, over het verlies van onze makkers 17 

diep bedroefd, maar dankbaar zelf aan de dood te zijn ontsnapt. Mijn sierlijk gewelfde 18 

schepen zetten de tocht niet voort, voordat elk van onze ongelukkige vrienden, die door de 19 

Kikoniërs in de vlakte waren gedood, driemaal bij zijn naam was geroepen. Zeus, die de 20 

wolken regeert, zond een geweldige storm uit het noorden op onze schepen af. Aarde en zee 21 

werden in wolken gehuld en de hemel verduisterd door donkere nacht. De schepen werden 22 

overdwars meegesleurd en het geweld van de wind reet de zeilen aan flarden. Bevreesd voor 23 

de ondergang borgen wij ze en roeiden vlug naar de wal. Daar lagen wij twee dagen en twee 24 

nachten voor mirakel, aan vermoeienis en verdriet ten prooi. Maar toen de schoongelokte 25 

Eos de derde dag had aangekondigd, richtten wij de masten op en wij hesen de zeilen en 26 

werkeloos lieten wij ons voortdrijven door de wind en de stuurlui. Toen zou ik ongedeerd 27 

mijn vaderland hebben bereikt, als niet, juist toen ik kaap Maleia wilde omvaren, de 28 

golfslag en de noordenwind mij uit de koers hadden gestoten en voorbij Kythera gejaagd. 29 

 
 Homerus, Odyssee 9, 39-81; vertaling M.A. Schwartz 
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Tekst 4 De runderen van Helios 
 
 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πέτρας φύγοµεν δεινήν τε Χάρυβδιν 260 

Σκύλλην τ’, αὐτίκ’ ἔπειτα θεοῦ ἐς ἀµύµονα νῆσον 261 

ἱκόµεθ’·  ἔνθα δ’ ἔσαν καλαὶ βόες εὐρυµέτωποι, 262 

πολλὰ δὲ ἴφια µῆλ’ Ὑπερίονος Ἠελίοιο. 263 

δὴ τότ’ ἐγὼν ἔτι πόντῳ ἐὼν ἐν νηῒ µελαίνῃ 264 

µυκηθµοῦ τ’ ἤκουσα βοῶν αὐλιζοµενάων 265 

οἰῶν τε βληχήν·  καί µοι ἔπος ἔµπεσε θυµῷ 266 

µάντιος ἀλαοῦ, Θηβαίου Τειρεσίαο, 267 

Κίρκης τ’ Αἰαίης, οἵ µοι µάλα πόλλ’ ἐπέτελλον 268 

νῆσον ἀλεύασθαι τερψιµβρότου Ἠελίοιο. 269 

δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάροισι µετηύδων, ἀχνύµενος κῆρ· 270 

   “Κέκλυτέ µευ µύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι, 271 

ὄφρ’ ὑµῖν εἴπω µαντήϊα Τειρεσίαο 272 

Κίρκης τ’ Αἰαίης, οἵ µοι µάλα πόλλ’ ἐπέτελλον 273 

νῆσον ἀλεύασθαι τερψιµβρότου Ἠελίοιο· 274 

ἔνθα γὰρ αἰνότατον κακὸν ἔµµεναι ἄµµιν ἔφασκον. 275 

ἀλλὰ παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύνετε νῆα µέλαιναν.” 276 

   Ὣς ἐφάµην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ. 277 

αὐτίκα δ’ Εὐρύλοχος στυγερῷ µ’ ἠµείβετο µύθῳ· 278 

   “Σχέτλιός εἰς, Ὀδυσεῦ, περί τοι µένος οὐδέ τι γυῖα 279 

κάµνεις·  ἦ ῥά νυ σοί γε σιδήρεα πάντα τέτυκται, 280 

ὅς ῥ’ ἑτάρους καµάτῳ ἁδηκότας ἠδὲ καὶ ὕπνῳ 281 

οὐκ ἐάᾳς γαίης ἐπιβήµεναι, ἔνθα κεν αὖτε 282 

νήσῳ ἐν ἀµφιρύτῃ λαρὸν τετυκοίµεθα δόρπον, 283 

ἀλλ’ αὔτως διὰ νύκτα θοὴν ἀλάλησθαι ἄνωγας, 284 

νήσου ἀποπλαγχθέντας ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ. 285 

ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεµοι χαλεποί, δηλήµατα νηῶν, 286 

γίγνονται·  πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, 287 

ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέµοιο θύελλα, 288 

ἢ Νότου ἢ Ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε µάλιστα 289 

νῆα διαρραίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων. 290 

ἀλλ’ ἦ τοι νῦν µὲν πειθώµεθα νυκτὶ µελαίνῃ 291 

δόρπον θ’ ὁπλισόµεσθα θοῇ παρὰ νηῒ µένοντες· 292 

ἠῶθεν δ’ ἀναβάντες ἐνήσοµεν εὐρέϊ πόντῳ.” 293 

   Ὣς ἔφατ’ Εὐρύλοχος, ἐπὶ δ’ ᾔνεον ἄλλοι ἑταῖροι. 294 

καὶ τότε δὴ γίγνωσκον ὃ δὴ κακὰ µήδετο δαίµων, 295 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων· 296 

   “Εὐρύλοχ’, ἦ µάλα δή µε βιάζετε µοῦνον ἐόντα· 297 

ἀλλ’ ἄγε δή µοι πάντες ὀµόσσατε καρτερὸν ὅρκον, 298 

εἴ κέ τιν’ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶϋ µέγ’ οἰῶν 299 

εὕρωµεν,  µή πού τις ἀτασθαλίῃσι κακῇσιν 300 

ἢ βοῦν ἠέ τι µῆλον ἀποκτάνῃ·  ἀλλὰ ἕκηλοι 301 

ἐσθίετε βρώµην, τὴν ἀθανάτη πόρε Κίρκη.” 302 

   Ὣς ἐφάµην, οἱ δ’ αὐτίκ’ ἀπόµνυον, ὡς ἐκέλευον. 303 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄµοσάν τε τελεύτησάν τε τὸν ὅρκον, 304 
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στήσαµεν ἐν λιµένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα 305 

ἄγχ’ ὕδατος γλυκεροῖο, καὶ ἐξαπέβησαν ἑταῖροι 306 

νηός, ἔπειτα δὲ δόρπον ἐπισταµένως τετύκοντο. 307 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 308 

µνησάµενοι δὴ ἔπειτα φίλους ἔκλαιον ἑταίρους, 309 

οὓς ἔφαγε Σκύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα· 310 

κλαιόντεσσι δὲ τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυµος ὕπνος. 311 

ἦµος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην, µετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει, 312 

ὦρσεν ἔπι ζαῆν ἄνεµον νεφεληγερέτα Ζεὺς 313 

λαίλαπι θεσπεσίῃ, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε 314 

γαῖαν ὁµοῦ καὶ πόντον·  ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ. 315 

ἦµος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 316 

νῆα µὲν ὁρµίσαµεν, κοῖλον σπέος εἰσερύσαντες· 317 

ἔνθα δ’ ἔσαν Νυµφέων καλοὶ χοροὶ ἠδὲ θόωκοι. 318 

καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέµενος µετὰ µῦθον ἔειπον· 319 

  “Ὦ φίλοι,  ἐν γὰρ νηῒ θοῇ βρῶσίς τε πόσις τε 320 

ἔστιν, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώµεθα, µή τι πάθωµεν· 321 

δεινοῦ γὰρ θεοῦ αἵδε βόες καὶ ἴφια µῆλα, 322 

Ἠελίου, ὃς πάντ’ ἐφορᾷ καὶ πάντ’ ἐπακούει.” 323 

 
 Homerus, Odyssee 12, 260-323 
 
 
 
 
Tekst 5 
 
VERGETELHEID 

Zo mij werd toegestaan een wens te wagen: 1 

mochten de snoeren in mijn late dagen 2 

mij vallen in het land der Lotophagen. 3 

Alles vergeet die van de lotos eet: 4 

zijn herkomst zelfs en hoe de liefste heet. 5 

 
Voorgoed te toeven bij de Lotophagen, 6 

zalig en van mijzelve zonder weet, 7 

– alles vergeet die van de lotos eet – 8 

om lachende mijn lasten af te staan. 9 

Ik liep langs zee en zag de wolken gaan. 10 

 Ida Gerhardt, De zomen van het licht 
 
 
Aantekening 
regel 2-3 mochten de snoeren mij vallen = ik hoop te belanden 
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Tekst 6 
 
 
Als Odysseus bij de Phaeaken is aangekomen, vraagt koningin Arete hem wie hij is en waar 
hij vandaan komt. 
 
Daarop gaf haar de vindingrijke Odysseus ten antwoord: 240 

“Ach, koningin, ’t is geen doen u alles breeduit te vertellen 241 

over het velerlei leed dat de Olympische goden mij brachten. 242 

Maar om u antwoord te geven op wat u me vraagt en wilt weten: 243 

Ergens ver in de zee ligt een eiland, Ogygia heet het. 244 

Ἔνθα µὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψὼ 245 

ναίει ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεός·  οὐδέ τις αὐτῇ 246 

µίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 247 

Ἀλλ’ ἐµὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίµων 248 

οἶον, ἐπεί µοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ 249 

Ζεὺς ἐλάσας ἐκέασσε µέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. 250 

Ἔνθ’ ἄλλοι µὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 251 

αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀµφιελίσσης 252 

ἐννῆµαρ φερόµην·  δεκάτῃ δέ µε νυκτὶ µελαίνῃ 253 

νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ 254 

ναίει ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεός, ἥ µε λαβοῦσα 255 

ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε 256 

θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤµατα πάντα· 257 

ἀλλ’ ἐµὸν οὔ ποτε θυµὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. 258 

Ἔνθα µὲν ἑπτάετες µένον ἔµπεδον, εἵµατα δ’ αἰεὶ 259 

δάκρυσι δεύεσκον, τά µοι ἄµβροτα δῶκε Καλυψώ· 260 

ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν µοι ἐπιπλόµενον ἔτος ἦλθεν, 261 

καὶ τότε δή µ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι.” 262 

 
 Homerus, Odyssee 7, 240-262 
 
 
Aantekeningen 

 regel 245 δολόεις Vrouwelijk δολόεσσα  listig 
 regel 247 µίσγοµαι + dativus  omgaan met 
 regel 248 ἐφέστιον  naar Kalypso’s huis 
                   δαίµων  een godheid 
 regel 249 οἶος  alleen 
 regel 250 ἐλάω  treffen 
                         κεάζω Aoristus ἐκέασσα  verbrijzelen 
 regel 251 ἀπέφθιθεν  (zij) kwamen om 
 regel 252 ἡ τρόπις accusativus τρόπιν  kielbalk 
                         ἀγκάς Bijwoord  in de armen 
                         ἀµφιέλισσα Vrouwelijk  aan beide kanten gebogen 
 regel 256 φιλέω  gastvrij ontvangen 
 regel 257 θήσειν  te zullen maken Vul aan µε.   
 regel 259 ἑπτάετες Bijwoord  zeven jaar lang  
                         ἔµπεδον Bijwoord  onafgebroken 
 regel 260 δεύεσκον = ἔδευον 
                         δεύω  bevochtigen 
                         τά µοι ἄµβροτα δῶκε Καλυψώ  Lees ἄµβροτα, τά µοι δῶκε Καλυψώ 
 regel 261 ἐπιπλόµενον  na verloop van tijd 
 regel 262 καί  Niet vertalen. 

 
Einde 
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Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen en 
een vertaalopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt  gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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Tekst 1 
 
 

   Regels 77-79 
In de vertaling van De Roy van Zuydewijn luiden deze verzen: 
Diep bedroefd en verslagen voeren we daarvandaan verder. 
Want door hun eigen dwaasheid van hulp bij de thuisreis verstoken, 
moesten mijn mannen zich nu de pijn van het roeien getroosten. 

1p 1  Citeer het Griekse tekstelement waarvan “van hulp bij de thuisreis verstoken” de vertaling 
is. 
 
Regels 87-90 

1p 2  Leg uit dat deze beschrijving van belang is voor het vervolg van het verhaal. 
 
Regels 100-102 
Deze regels vinden we precies zo in het verhaal over de Lotoseters. 

3p 3  Verklaar deze herhaling uit de ontstaansgeschiedenis van het epos en de werkwijze van de 
epische zangers. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden. 
 
Regels 103-108 

2p 4  Hoe maakt de dichter aannemelijk dat Odysseus op de hoogte is van de hier vermelde 
details? Beantwoord de vraag in het Nederlands op basis van het vervolg van de tekst. 
 
Regel 116 

1p 5  Waar in het vervolg wijst Odysseus eveneens op kannibalisme? 
   Noteer als antwoord het regelnummer. 

 
   Zowel inhoudelijk als in woordkeus doet het verhaal over de Laestrygonen denken aan de 

Cyclopen-episode. Daarin wordt de Cycloop als volgt beschreven: “Een reusachtig monster 
was hij en niet leek hij op een gewoon mens, maar op de bosrijke top van een hoge berg, die 
eenzaam omhoog steekt.” 

2p 6  Citeer uit regel 100-124 twee Griekse tekstelementen die vergelijkbaar zijn met het 
hierboven gegeven citaat uit de Cyclopen-episode. 
 

   Het Laestrygonen-verhaal is opgebouwd volgens een vast patroon dat we ook in andere 
verhalen tegenkomen. Dit patroon kent de volgende elementen: 
1. aankomst en introductie van het bereikte land; 
2. eerste activiteiten; 
3. onderzoek naar tekens van bewoning; 
4. het uitsturen van verkenners om de aard van de bewoners vast te stellen; 
5. gevaarlijke confrontatie; 
6. redding van de makkers door Odysseus; 
7. vertrek. 

3p 7  a. Geef met regelnummers precies de passage aan waar we element 3 in het Laestrygonen-
verhaal vinden. 

   b. In hoeverre is element 6 in het Laestrygonen-verhaal aanwezig? Licht je antwoord toe. 
 
 
 
Tekst 2 
 
 
Regel 135 Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ’ 
Hierna volgt een korte beschrijving van het eiland en zijn bewoonster. 

1p 8  Waar zet de verteller zijn eigenlijke verhaal voort? Noteer als antwoord het regelnummer. 
 

1p 9  Zet de namen die voorkomen in de regels 136-139 in een stamboom. 
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Zowel in de vertaalde tekst als in regel 187-205 komt Odysseus’ leiderschap in een gunstig 
daglicht te staan. 

2p 10  Geef voor deze bewering een argument op basis van de vertaalde tekst en een argument op 
basis van regel 187-205. 
 

   Regels 212-215 
Volgens een commentator verwijst het Griekse werkwoord (κατα)θέλγω nooit naar een door 
magie veroorzaakte verandering van uiterlijk. 

2p 11  Welke verandering heeft Circe dan wél veroorzaakt bij de in deze regels beschreven 
wezens? 
 

   Regels 216-219 
In het beeld van een vergelijking wordt een algemene situatie beschreven. 

2p 12  Met welke twee grammaticale middelen geeft de verteller het algemene karakter van de 
situatie in de regels 216-217 expliciet aan? 
 
Een deel van de Circe-episode luidt in de versie van Ovidius (Met. XIV, 254-259): 
Toen wij het huis bereikten en daar stonden, bij de poort, 
maakten wel duizend beren, leeuwen, wolven en wolvinnen  
ons bang; ze kwamen rennend op ons af. Maar geen ervan  
bedreigde ons of wou zijn tanden in ons lichaam zetten,  
integendeel, zij wuifden met hun staarten door de lucht,  
heel lief, en bleven kwispelend dicht naast ons lopen. 

1p 13  Welke voor het begrijpen van de situatie belangrijke informatie wordt wel bij Homerus (in 
regel 210-220), maar niet in de overeenkomstige passage bij Ovidius vermeld? Beantwoord 
de vraag door het noemen van het desbetreffende regelnummer. 
 

   Regels 226-228 
Vergelijk deze regels met regel 190-193.  
In beide passages volgen er op de aanspreking twee vergelijkbare delen. 

2p 14  a. Omschrijf die delen in algemene termen. 
b. Citeer per deel de twee vergelijkbare Griekse tekstelementen. 
 
Regel 236 ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης. 

1p 15  In welke andere in het pensum voorkomende episode dreigde een soortgelijk gevaar? 
 

2p 16  Verdedig de stelling dat er tussen regel 236 en regel 240 een inhoudelijke tegenstrijdigheid 
bestaat. 
 
Vergelijk regel 252 met regel 210: 

2p 17  Om welke verteltechnische reden kan in regel 252 de naam Κίρκη niet gebruikt worden en 
in regel 210 wél? Ga bij je antwoord in op beide regels. 
 

2p 18  Leg uit dat er om metrische redenen in regel 252 geen δ᾿ kan staan, en in regel 210 wél. 
Ga in op de metrische vorm van beide regels. 
 
Regels 251-258  
Vergelijk de inhoud van deze verzen met die van regel 210-232. 

1p 19  Noem een gebeurtenis die Eurylochos en de makkers hebben meegemaakt en die ontbreekt 
in het verslag van Eurylochos. 
 
Regels 251-260 

1p 20  Waarom weet Eurylochos niet wat er met zijn vrienden is gebeurd? Beantwoord de vraag 
door het citeren van een Grieks tekstelement. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 3 
 
 

   In Apollodorus’ verslag worden zaken genoemd die in de Homerische versie niet 
voorkomen, en andersom. Zo vermeldt Homerus bijvoorbeeld niet hoe Odysseus het molu 
gebruikt, terwijl Apollodorus dat wel doet. 

   Over een aantal andere zaken geeft Apollodorus informatie die strijdig is met wat daarover 
in de Homerische versie staat. 

3p 21  Geef van dat laatste verschijnsel drie voorbeelden. 
 
 
 
Tekst 4 
 
 

1p 22  Welke verrassende variatie ten opzichte van de Homerische versie tref je aan in de tweede 
strofe? 
 

1p 23  Welke emotie van Vestdijks Circe ontbreekt bij de Homerische Circe? 
 
 
 
Afbeelding 
 
 

3p 24  a. Welke episode uit het gelezen pensum is hier geïllustreerd? 
b. Noteer twee beeldelementen waaraan je de episode kunt herkennen. 
 
 
 
Tekst 5 
 
 

   Bestudeer tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen. 
41p   Vertaal de regels 194 t/m 210. 

 
Einde 
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Tekst 1 De Laestrygonen 
 
 
Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ. 77 

τείρετο δ’ ἀνδρῶν θυµὸς ὑπ’ εἰρεσίης ἀλεγεινῆς 78 

ἡµετέρῃ µατίῃ, ἐπεὶ οὐκέτι φαίνετο ποµπή. 79 

   Ἑξῆµαρ µὲν ὁµῶς πλέοµεν νύκτας τε καὶ ἦµαρ· 80 

ἑβδοµάτῃ δ’ ἱκόµεσθα Λάµου αἰπὺ πτολίεθρον, 81 

Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, ὅθι ποιµένα ποιµὴν 82 

ἠπύει εἰσελάων, ὁ δέ τ’ ἐξελάων ὑπακούει. 83 

ἔνθα κ’ ἄϋπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο µισθούς, 84 

τὸν µὲν βουκολέων, τὸν δ’ ἄργυφα µῆλα νοµεύων· 85 

ἐγγὺς γὰρ νυκτός τε καὶ ἤµατός εἰσι κέλευθοι. 86 

ἔνθ’ ἐπεὶ ἐς λιµένα κλυτὸν ἤλθοµεν, ὃν πέρι πέτρη 87 

ἠλίβατος τετύχηκε διαµπερὲς ἀµφοτέρωθεν, 88 

ἀκταὶ δὲ προβλῆτες ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν 89 

ἐν στόµατι προὔχουσιν, ἀραιὴ δ’ εἴσοδός ἐστιν,  90 

ἔνθ’ οἵ γ’ εἴσω πάντες ἔχον νέας ἀµφιελίσσας. 91 

αἱ µὲν ἄρ’ ἔντοσθεν λιµένος κοίλοιο δέδεντο 92 

πλησίαι· οὐ µὲν γάρ ποτ’ ἀέξετο κῦµά γ’ ἐν αὐτῷ, 93 

οὔτε µέγ’ οὔτ’ ὀλίγον, λευκὴ δ’ ἦν ἀµφὶ γαλήνη. 94 

αὐτὰρ ἐγὼν οἶος σχέθον ἔξω νῆα µέλαιναν, 95 

αὐτοῦ ἐπ’ ἐσχατιῇ, πέτρης ἐκ πείσµατα δήσας· 96 

ἔστην δὲ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθών. 97 

ἔνθα µὲν οὔτε βοῶν οὔτ’ ἀνδρῶν φαίνετο ἔργα, 98 

καπνὸν δ’ οἶον ὁρῶµεν ἀπὸ χθονὸς ἀΐσσοντα. 99 

δὴ τότ’ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύθεσθαι ἰόντας, 100 

οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες, 101 

ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ’ ἅµ’ ὀπάσσας. 102 

οἱ δ’ ἴσαν ἐκβάντες λείην ὁδόν, ᾗ περ ἄµαξαι 103 

ἄστυδ’ ἀφ’ ὑψηλῶν ὀρέων καταγίνεον ὕλην. 104 

κούρῃ δὲ ξύµβληντο πρὸ ἄστεος ὑδρευούσῃ, 105 

θυγατέρ’ ἰφθίµῃ Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο. 106 

ἡ µὲν ἄρ’ ἐς κρήνην κατεβήσετο καλλιρέεθρον 107 

Ἀρτακίην· ἔνθεν γὰρ ὕδωρ προτὶ ἄστυ φέρεσκον· 108 

οἱ δὲ παριστάµενοι προσεφώνεον ἔκ τ’ ἐρέοντο 109 

ὅς τις τῶνδ’ εἴη βασιλεὺς καὶ οἷσιν ἀνάσσοι· 110 

ἡ δὲ µάλ’ αὐτίκα πατρὸς ἐπέφραδεν ὑψερεφὲς δῶ. 111 

οἱ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθον κλυτὰ δώµατα, τὴν δὲ γυναῖκα 112 

εὗρον ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν, κατὰ δ’ ἔστυγον αὐτήν. 113 

ἡ δ’ αἶψ’ ἐξ ἀγορῆς ἐκάλει κλυτὸν Ἀντιφατῆα, 114 

ὃν πόσιν, ὃς δὴ τοῖσιν ἐµήσατο λυγρὸν ὄλεθρον. 115 

αὐτίχ’ ἕνα µάρψας ἑτάρων ὡπλίσσατο δεῖπνον· 116 

τὼ δὲ δύ’ ἀΐξαντε φυγῇ ἐπὶ νῆας ἱκέσθην. 117 

αὐτὰρ ὁ τεῦχε βοὴν διὰ ἄστεος·  οἱ δ’ ἀΐοντες 118 

φοίτων ἴφθιµοι Λαιστρυγόνες ἄλλοθεν ἄλλος, 119 

µυρίοι, οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες, ἀλλὰ Γίγασιν. 120 
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οἵ ῥ’ ἀπὸ πετράων ἀνδραχθέσι χερµαδίοισι 121 

βάλλον· ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας ὀρώρει 122 

ἀνδρῶν ὀλλυµένων νηῶν θ’ ἅµα ἀγνυµενάων· 123 

ἰχθῦς δ’ ὣς πείροντες ἀτερπέα δαῖτα φέροντο. 124 

ὄφρ’ οἱ τοὺς ὄλεκον λιµένος πολυβενθέος ἐντός, 125 

τόφρα δ’ ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάµενος παρὰ µηροῦ 126 

τῷ ἀπὸ πείσµατ’ ἔκοψα νεὸς κυανοπρῴροιο. 127 

αἶψα δ’ ἐµοῖς ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσα 128 

ἐµβαλέειν κώπῃς, ἵν’ ὑπὲκ κακότητα φύγοιµεν· 129 

οἱ δ’ ἅµα πάντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον. 130 

ἀσπασίως δ’ ἐς πόντον ἐπηρεφέας φύγε πέτρας 131 

νηῦς ἐµή· αὐτὰρ αἱ ἄλλαι ἀολλέες αὐτόθ’ ὄλοντο. 132 

 
  Homerus, Odyssee 10, 77-132 
 
 
 
 
Tekst 2 Circe 
 
 
Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέοµεν ἀκαχήµενοι ἦτορ, 133 

ἄσµενοι ἐκ θανάτοιο, φίλους ὀλέσαντες ἑταίρους. 134 

Αἰαίην δ’ ἐς νῆσον ἀφικόµεθ’· ἔνθα δ’ ἔναιε 135 

Κίρκη ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα, 136 

αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο· 137 

ἄµφω δ’ ἐκγεγάτην φαεσιµβρότου Ἠελίοιο 138 

µητρός τ’ ἐκ Πέρσης, τὴν Ὠκεανὸς τέκε παῖδα. 139 

ἔνθα δ’ ἐπ’ ἀκτῆς νηὶ κατηγαγόµεσθα σιωπῇ 140 

ναύλοχον ἐς λιµένα, καί τις θεὸς ἡγεµόνευεν. 141 

ἔνθα τότ’ ἐκβάντες δύο τ’ ἤµατα καὶ δύο νύκτας 142 

κείµεθ’ ὁµοῦ καµάτῳ τε καὶ ἄλγεσι θυµὸν ἔδοντες.143 

 
 
Toen de schoongelokte dageraad voor de derde maal verrees, nam ik mijn speer en scherp zwaard 
en verliet het schip om vlug een uitkijkpost te beklimmen, of ik soms sporen kon zien van arbeid 
van mensen of hun stem kon horen. Toen ik daar stond op de top van een rots, vertoonde zich aan 
mijn blik een rookwolk, die in het wijdgestrekte land opsteeg, waar het paleis van Circe verscholen 
lag in het dichte struikgewas en het woud. Toen ik de fonkelende rook zag, was mijn eerste 
gedachte op verkenning uit te gaan. Maar toch scheen het mij beter eerst naar het zeestrand en het 
schip terug te keren, mijn mannen een maaltijd te geven en hen dan op onderzoek uit te sturen. 
Reeds was ik dichtbij mijn schip, toen een van de goden medelijden kreeg met mijn verlaten 
toestand en mij een groot hooggehoornd hert midden op mijn weg zond. Het dier daalde af van de 
bosweide naar de rivier om te drinken, want de zonnegloed kwelde hem reeds. Juist toen hij uit het 
bos trad, trof ik hem midden in de ruggengraat en mijn bronzen lans drong dwars er doorheen. 
Kermend viel hij in het stof en het leven ontvlood hem. Ik zette mijn voet op het lichaam en trok 
de bronzen speer uit de wond. Mijn speer legde ik op de grond en ik rukte een paar takken en 
twijgen af, die ik van weerszijden samenvlocht tot een stevig touw, wel een vadem lang. Daarmee 
bond ik de poten samen van het reusachtige dier. Om mijn nek droeg ik hem zo naar het schip op 
mijn speer steunend, want het dier was te groot om met één hand over de schouder te dragen. Voor 
het schip wierp ik hem neer en ik wekte mijn mannen één voor één en sprak de verblijdende 
woorden: “Vrienden, al zijn we bedroefd, niet zullen wij de woningen van Hades binnengaan, 
voordat ons uur is geslagen. Laten wij, zolang er eten en drinken aan boord is, daarvan genieten en 
ons niet laten kwellen door honger.” 
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Naar deze woorden luisterden zij graag en meteen gooiden zij de dekens van zich af en keken met 
verbazing naar het hert daar op het strand. Want het was een kolossaal dier, een lust voor de ogen. 
Zij wasten hun handen en bereidden een heerlijk maal. De hele dag tot zonsondergang toe zaten 
wij te smullen van het overvloedige vlees en de zoete wijn. Toen de zon onder was en het duister 
werd, gingen wij slapen bij de branding der zee.
 
 
Ἦµος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 187 

καὶ τότ’ ἐγὼν ἀγορὴν θέµενος µετὰ πᾶσιν ἔειπον· 188 

   “Κέκλυτέ µευ µύθων, κακά περ πάσχοντες ἑταῖροι· 189 

ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδµεν ὅπῃ ζόφος οὐδ’ ὅπῃ ἠώς, 190 

οὐδ’ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίµβροτος εἶσ’ ὑπὸ γαῖαν, 191 

οὐδ’ ὅπῃ ἀννεῖται·  ἀλλὰ φραζώµεθα θᾶσσον 192 

εἴ τις ἔτ’ ἔσται µῆτις·  ἐγὼ δ’ οὐκ οἴοµαι εἶναι. 193 

εἶδον γὰρ σκοπιὴν ἐς παιπαλόεσσαν ἀνελθὼν 194 

νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωται. 195 

αὐτὴ δὲ χθαµαλὴ κεῖται·  καπνὸν δ’ ἐνὶ µέσσῃ 196 

ἔδρακον ὀφθαλµοῖσι διὰ δρυµὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.” 197 

   Ὣς ἐφάµην, τοῖσιν δὲ κατεκλάσθη φίλον ἦτορ 198 

µνησαµένοις ἔργων Λαιστρυγόνος Ἀντιφάταο 199 

Κύκλωπός τε βίης µεγαλήτορος, ἀνδροφάγοιο. 200 

κλαῖον δὲ λιγέως, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες· 201 

ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο µυροµένοισιν. 202 

   Αὐτὰρ ἐγὼ δίχα πάντας ἐϋκνήµιδας ἑταίρους 203 

ἠρίθµεον, ἀρχὸν δὲ µετ’ ἀµφοτέροισιν ὄπασσα· 204 

τῶν µὲν ἐγὼν ἦρχον, τῶν δ’ Εὐρύλοχος θεοειδής. 205 

κλήρους δ’ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλοµεν ὦκα· 206 

ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος µεγαλήτορος Εὐρυλόχοιο. 207 

βῆ δ’ ἰέναι, ἅµα τῷ γε δύω καὶ εἴκοσ’ ἑταῖροι 208 

κλαίοντες·  κατὰ δ’ ἄµµε λίπον γοόωντας ὄπισθεν. 209 

εὗρον δ’ ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα Κίρκης 210 

ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. 211 

ἀµφὶ δέ µιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι ἠδὲ λέοντες, 212 

τοὺς αὐτὴ κατέθελξεν, ἐπεὶ κακὰ φάρµακ’ ἔδωκεν. 213 

οὐδ’ οἵ γ’ ὡρµήθησαν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀλλ’ ἄρα τοί γε 214 

οὐρῇσιν µακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν. 215 

ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀµφὶ ἄνακτα κύνες δαίτηθεν ἰόντα 216 

σαίνωσ’·  αἰεὶ γάρ τε φέρει µειλίγµατα θυµοῦ· 217 

ὣς τοὺς ἀµφὶ λύκοι κρατερώνυχες ἠδὲ λέοντες 218 

σαῖνον·  τοὶ δ’ ἔδεισαν, ἐπεὶ ἴδον αἰνὰ πέλωρα. 219 

ἔσταν δ’ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάµοιο, 220 

Κίρκης δ’ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ, 221 

ἱστὸν ἐποιχοµένης µέγαν ἄµβροτον, οἷα θεάων 222 

λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται. 223 

τοῖσι δὲ µύθων ἄρχε Πολίτης, ὄρχαµος ἀνδρῶν, 224 

ὅς µοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε· 225 

   “Ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχοµένη µέγαν ἱστὸν 226 

καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ’ ἅπαν ἀµφιµέµυκεν, 227 
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ἢ θεὸς ἠὲ γυνή·  ἀλλὰ φθεγγώµεθα θᾶσσον.” 228 

   Ὣς ἄρ’ ἐφώνησεν, τοὶ δὲ φθέγγοντο καλεῦντες.  229 

ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς 230 

καὶ κάλει·  οἱ δ’ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο· 231 

Εὐρύλοχος δ’ ὑπέµεινεν, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. 232 

εἷσεν δ’ εἰσαγαγοῦσα κατὰ κλισµούς τε θρόνους τε, 233 

ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ µέλι χλωρὸν 234 

οἴνῳ Πραµνείῳ ἐκύκα·  ἀνέµισγε δὲ σίτῳ 235 

φάρµακα λύγρ’, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης. 236 

αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ’ ἔπειτα 237 

ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ. 238 

οἱ δὲ συῶν µὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε 239 

καὶ δέµας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔµπεδος, ὡς τὸ πάρος περ. 240 

ὣς οἱ µὲν κλαίοντες ἐέρχατο·  τοῖσι δὲ Κίρκη 241 

πάρ ῥ’ ἄκυλον βάλανόν τ’ ἔβαλεν καρπόν τε κρανείης 242 

ἔδµεναι, οἷα σύες χαµαιευνάδες αἰὲν ἔδουσιν. 243 

   Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα µέλαιναν 244 

ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότµον. 245 

οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέµενός περ, 246 

κῆρ ἄχεϊ µεγάλῳ βεβοληµένος·  ἐν δέ οἱ ὄσσε 247 

δακρυόφιν πίµπλαντο, γόον δ’ ὠΐετο θυµός. 248 

ἀλλ’ ὅτε δή µιν πάντες ἀγασσάµεθ’ ἐξερέοντες, 249 

καὶ τότε τῶν ἄλλων ἑτάρων κατέλεξεν ὄλεθρον· 250 

   “Ἤιοµεν, ὡς ἐκέλευες ἀνὰ δρυµά, φαίδιµ’ Ὀδυσσεῦ· 251 

εὕροµεν ἐν βήσσῃσι τετυγµένα δώµατα καλὰ 252 

ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ. 253 

ἔνθα δέ τις µέγαν ἱστὸν ἐποιχοµένη λίγ’ ἄειδεν 254 

ἢ θεὸς ἠὲ γυνή·  τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες. 255 

ἡ δ’ αἶψ’ ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς 256 

καὶ κάλει·  οἱ δ’ ἅµα πάντες ἀϊδρείῃσιν ἕποντο· 257 

αὐτὰρ ἐγὼν ὑπέµεινα, ὀϊσάµενος δόλον εἶναι. 258 

οἱ δ’ ἅµ’ ἀϊστώθησαν ἀολλέες, οὐδέ τις αὐτῶν 259 

ἐξεφάνη·  δηρὸν δὲ καθήµενος ἐσκοπίαζον.”260 

 
   Homerus, Odyssee 10, 133-260 
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Tekst 3 
 
 
In een mythologisch handboek uit de 1e eeuw n. Chr., dat op naam staat van Apollodorus, 
worden ook de avonturen van Odysseus behandeld. Hieronder volgt de passage die over 
Circe gaat: 
 
Met één schip koerste hij naar het eiland Aiaia. Het werd bewoond door Circe. Zij was 
deskundig op het gebied van allerlei toverkruiden. Nadat hij zijn makkers had verdeeld, 
bleef Odysseus zelf, overeenkomstig het geworpen lot, bij het schip, maar Eurylochos ging 
met tweeëntwintig kameraden naar Circe. Op haar uitnodiging gingen zij allen naar binnen, 
met uitzondering van Eurylochos; en zij gaf aan allen een mengsel dat bestond uit kaas, 
honing, meel en wijn en voegde daar een tovermiddel aan toe. En toen zij dat hadden 
gedronken, raakte zij hen met een toverstokje aan en veranderde hun lichaam en van 
sommigen maakte zij wolven, van anderen varkens, van sommigen ezels en van anderen 
leeuwen. Maar Eurylochos zag deze dingen en ging terug naar Odysseus. En deze ging naar 
Circe met molu die hij van Hermes had gekregen en hij wierp deze molu in haar toverdrank, 
dronk die op en werd als enige niet betoverd. Toen trok hij zijn zwaard en wilde Circe 
doden. Maar zij stopte zijn woede en onttoverde de makkers. En toen zij een eed had 
afgelegd dat zij hem geen kwaad zou berokkenen, deelde Odysseus het bed met haar. 
 

 
 
Tekst 4 Kirke en Odysseus 
 
 
Zij stonden samen aan de steile kust, 
Betooverd en onttooverd na die nacht, 
De zwijnen weer naar ‘t schip teruggebracht, 
Tot man herleid, en met ‘n goed woord gesust. 
 
Zij sprak: “Opdat gij weer in de armen rust 
Van haar die meer dan mij uw tooverkracht 
Behoort, en die gij minder aarz’lend kust, 
Daal af in Hades, waar ‘t orakel wacht.” 
 
De branding ruischte, en hij zag haar aan, 
En wist: bij ‘t liefdesspel, die nacht begaan, 
Had zij een and’re naam hem hooren fluist’ren. 
 
Zij strafte en beloonde als een vrouw: 
Zij bracht hem thuis, maar om zijn huw’lijkstrouw 
Zou zij zijn weg tot ‘t einde toe verduist’ren. 
 
   Simon Vestdijk, Grieksche Sonnetten 

 

Pagina: 370Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

300035  6A 7 Lees verder 

Afbeelding 
 
 

Pagina: 371Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

300035  6A 8 Lees verder 

Tekst 5 
 
 
Odysseus verblijft al lange tijd tegen zijn zin bij de nimf Calypso. Terwijl hij somber aan 
het strand zit, krijgt Calypso bezoek van Hermes, die haar namens Zeus beveelt Odysseus te 
laten gaan. Na Hermes’ vertrek gaat Calypso naar Odysseus en vertelt hem dat ze bereid is 
hem vrij te laten. 
 
ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ, 194 

καί ῥ’ ὁ µὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη 195 

Ἑρµείας, νύµφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, 196 

ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν· 197 

αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο, 198 

τῇ δὲ παρ’ ἀµβροσίην δµωαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. 199 

οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖµα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 200 

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 201 

τοῖς ἄρα µύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων· 202 

“∆ιογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν’ Ὀδυσσεῦ, 203 

οὕτω δὴ οἶκόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 204 

αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι;  σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης. 205 

εἴ γε µὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν ὅσσα τοι αἶσα 206 

κήδε’ ἀναπλῆσαι, πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι, 207 

ἐνθάδε κ’ αὖθι µένων σὺν ἐµοὶ τόδε δῶµα φυλάσσοις 208 

ἀθάνατός τ’ εἴης, ἱµειρόµενός περ ἰδέσθαι 209 

σὴν ἄλοχον, τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤµατα πάντα.”210 

 
  Homerus, Odyssee 5, 194-210 
 
 
 
Aantekeningen 
regel 194  ἷξον = ἀφίκοντο 
 τὸ σπεῖος  grot 
regel 195 ῥ’ Niet vertalen. 
 καθέζετο  (hij) ging zitten 
 θρόνου  Hierop had Hermes pas nog gezeten bij zijn bezoek aan Calypso. 
regel 196 πάρα  bij hem 
regel 197 οἷα  zulke dingen als 
regel 199 ἔθηκαν  3e persoon meervoud Aoristus van τίθηµι. 
regel 200 τὰ ὀνείατα  lekkernijen 
 ἰάλλω  uitstrekken 
regel 201 τέρποµαι Aoristus ἐτάρπην + genitivus  genieten van 
regel 202 ἄρα  Niet vertalen. 
 µύθων ἄρχω  het woord nemen 
 δῖα θεάων  de stralende godin 
regel 203 Λαερτιάδης  zoon van Laërtes 
regel 205 σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης  ik betreur het, maar wens je toch veel geluk 
regel 206 εἰδείης  Optativus van οἶδα. 
 αἱ φρένες  geest 
regel 206-207 ὅσσα τοι αἶσα κήδε’ ἀναπλῆσαι  hoeveel ellende je nog te wachten staat 
regel 208 φυλάσσω  bewonen 
regel 209 ἱµειρόµενος περ = καίπερ ἱµειρόµενος 
regel 210 ἐέλδοµαι + genitivus  verlangen naar 
 

Einde Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 16 mei

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
Als bij een vraag een verklaring of uitleg 
gevraagd wordt, worden aan het antwoord 
meestal geen punten toegekend als deze 
verklaring of uitleg ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt  
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt allen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen en een 
vertaalopdracht 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 
 
 
Regel 3 κατὰ τὸ χρηστήριον 

1p 1  Wat had het orakel in het hier bedoelde geval geantwoord? 
 
Regel 14 τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο 
Op grond van het voorafgaande mag je veronderstellen dat Kyros verwacht dat het om de 
naam van een god gaat. 

1p 2  Leg dit uit. 
 
Regels 15–16 ὡς ἠναγκάζετο 
Hieruit blijkt dat Kroisos zijn eerste antwoord (regels 15–16) onder druk geeft. 

1p 3  Waaruit kun je afleiden dat Kroisos ook zijn tweede antwoord (regels 18–21) met tegenzin 
geeft? Citeer als antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
Regels 21–22 τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας εἶναι 

1p 4  Op welke in het voorafgaande (vanaf regel 13) genoemde groep is deze omschrijving in het 
bijzonder van toepassing? Citeer als antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
Geleerden nemen aan dat er oorspronkelijk twee verhalen zijn geweest over hoe Kroisos’ 
brandstapel werd geblust. In het ene gebeurde dat door menselijk ingrijpen, in het andere 
door goddelijk ingrijpen. Herodotos heeft beide versies samengesmolten. 

3p 5  a. Hoe geeft Herodotos hier aan dat de tweede versie uit een andere bron afkomstig is? 
b. Citeer een tekstelement uit regels 1–9 en een tekstelement uit regels 20–29 waarmee hij 
de lezer voorbereidt op de tweede versie, en dus op het goddelijk ingrijpen.  
 
 
 
Tekst 1 en tekst 2 
 
 

2p 6  Citeer uit  tekst 1, regels 1–11 de beide Griekse tekstelementen waarvan de volgende 
woorden van Bakchylides (tekst 2) sterk afwijken: 
a. “die hij beklom” (regel 12) 
b. “samen met zijn geliefde echtgenote en schoongelokte dochters” (regels 12–14) 
 
“waar is de dankbaarheid van de goden?” (tekst 2 regels 16–17) 

1p 7  Waar in tekst 1 doet Kroisos een beroep op de dankbaarheid van goden? Citeer als 
antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement. 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
Regel 1 ἠθέλησε Ξέρξης ἰδέσθαι πάντα τὸν στρατόν  

2p 8  Kwam dit nu pas bij hem op? Motiveer je antwoord en citeer daarbij twee Griekse 
tekstelementen uit het directe vervolg (t/m regel 9). 
 

1p 9  Hoe komt de inhoud van regels 6–8 πάντα t/m ἀνθρώπων terug in de woorden van Xerxes 
(regel 14 e.v.). Beantwoord de vraag door het citeren van het desbetreffende Griekse 
tekstelement. 
 
Regels 8–9 ἐνθαῦτα t/m ἐδάκρυσε wordt door H. van Dolen als volgt vertaald: 
Xerxes besefte dat hij een gezegend mens was ... en barstte in snikken uit. 

2p 10  Verklaar de vertaling “barstte in snikken uit” door een grammaticaal gegeven in de Griekse 
tekst te benoemen en toe te lichten. 
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Regel 13 ἐργάσαο νῦν τε καὶ ὀλίγῳ πρότερον 
1p 11  Wat heeft Xerxes ὀλίγῳ πρότερον gedaan? Citeer als antwoord het desbetreffende Griekse 

tekstelement uit het voorafgaande. 
 
Regels 19–20 αἵ τε γάρ t/m συνταράσσουσαι 

2p 12  Hoe verklaart Artabanos in het vervolg (t/m regel 23) dat deze zaken zich voordoen? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands. 
 
Vergelijk regels 19–23 (αἵ τε t/m ἐών) met de passage I, 32, waar Solon tegen Kroisos zegt:  
πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὄλβον ὁ θεὸς προρρίζους ἀνέτρεψε. 

2p 13  Citeer uit regels 19–23 het Griekse tekstelement dat inhoudelijk overeenkomt met ὑποδέξας 
ὄλβον. 
 
In regels 16–23 brengt Artabanos een correctie aan op het door Xerxes uitgesproken oordeel 
over het leven van de mens. 

2p 14  Formuleer in  kernachtig Nederlands wat deze correctie inhoudt. 
 
Regels 26–27 ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου 

1p 15  Welke boodschap had deze droom aan Artabanos overgebracht? 
 
Vergelijk de volgende twee vertalingen van regel 28 ἢ µετέστης ἄν; 
Damsté: ... of zou u van mening veranderd zijn? 
Van Dolen: Of ben je intussen bekeerd? 

2p 16  Welke vertaling blijft het dichtst bij het Grieks? Licht je antwoord toe op grond van 
grammaticale kennis. 
 
Regels 31–32 δύο τὰ µέγιστα πολεµιώτατα 

2p 17  Op welk probleem denkt Xerxes dat Artabanos hiermee doelt? Beantwoord de vraag in het 
Nederlands en baseer je op regels 33–38. 
 
Artabanos’ antwoord (vanaf regel 39) gaat uit van de stelregel: “Ieder voordeel heeft zijn 
nadeel”. 

2p 18  Leg uit dat deze stelregel in beide door Artabanos genoemde gevallen opgaat. 
 
Regels 48–49 γίνεται πολεµιωτέρη 

1p 19  Citeer uit het vervolg (t/m regel 53) het Griekse woord waarmee het concrete gevolg 
hiervan wordt verwoord. 
 
Artabanos onderbouwt zijn redenering in regels 39–52 (t/m τέξεσθαι) met enkele uitspraken 
die niet alleen op de actuele oorlogssituatie van toepassing zijn, maar algemene geldigheid 
hebben. 

2p 20  Citeer als voorbeelden daarvan twee Griekse tekstelementen en licht die kort toe. 
 
Regels 52–53 ἀνὴρ δέ t/m θρασὺς εἴη 

2p 21  Omschrijf in je eigen woorden de tegenstelling die in deze zin wordt geformuleerd. 
 
 
 
Tekst 4 
 
 
De auteur heeft zich in deze passage hoogstwaarschijnlijk laten inspireren door het 
Polykrates-verhaal van Herodotos.  

3p 22  Maak dat duidelijk door drie tekstelementen uit tekst 4 te citeren en in verband te brengen 
met het Polykrates-verhaal. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

Pagina: 375Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200018  6 4 Lees verder 

Tekst 5 
 
 
De historische methode van Herodotos wordt gekenmerkt door ὄψις, ἀκοή en γνώµη. 

2p 23  Welke van deze drie “instrumenten” kun je in tekst 5 aanwijzen? Beantwoord de vraag door 
uit tekst 5 de toepasselijke tekstelementen te citeren en bij elk daarvan de juiste term te 
noteren. 
 
 
 
Tekst 6 
 
 

1p 24  Maak duidelijk waarom Xerxes deze brief juist aan de berg Athos schrijft. 
 

2p 25  Komt de karakterisering van Xerxes in dit romanfragment overeen met wat je daarover in 
het werk van Herodotos hebt gelezen? Licht je antwoord toe. 
 
 
 
Tekst 7 
 
 
Bestudeer tekst 7 met de inleiding en de aantekeningen. 

42p   Vertaal regels 1–11. 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 
 Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν Κροῖσον ἐζώγρησαν, 1 

ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡµέρας πολιορκηθέντα, 2 

κατὰ τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ µεγάλην ἀρχήν. λαβόντες δὲ 3 

αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον. ὁ δὲ συννήσας πυρὴν µεγάλην ἀνεβίβασε 4 

ἐπ’ αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδῃσι δεδεµένον καὶ δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ’ αὐτὸν 5 

παῖδας, ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν ὅτεῳ δή, εἴτε καὶ 6 

εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων, εἴτε καὶ πυθόµενος τὸν Κροῖσον εἶναι θεοσεβέα τοῦδε 7 

εἵνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν πυρήν, βουλόµενος εἰδέναι εἴ τίς µιν δαιµόνων ῥύσεται 8 

τοῦ µὴ ζῶντα κατακαυθῆναι. τὸν µὲν δὴ  ποιέειν ταῦτα, τῷ δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι ἐπὶ 9 

τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπερ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος, ὥς οἱ εἴη 10 

σὺν θεῷ εἰρηµένον, τὸ µηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον. ὡς δὲ ἄρα µιν 11 

προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάµενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐς 12 

τρὶς ὀνοµάσαι “Σόλων”.  καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα κελεῦσαι τοὺς ἑρµηνέας 13 

ἐπειρέσθαι τὸν Κροῖσον τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο, καὶ τοὺς προσελθόντας 14 

ἐπειρωτᾶν.  Κροῖσον δὲ ἕως µὲν σιγὴν ἔχειν εἰρωτώµενον, µετὰ δέ, ὡς 15 

ἠναγκάζετο, εἰπεῖν· “Τὸν ἂν ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίµησα µεγάλων χρηµάτων 16 

ἐς λόγους ἐλθεῖν.” ὡς δέ σφι ἄσηµα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτων τὰ λεγόµενα.  17 

λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν καὶ ὄχλον παρεχόντων ἔλεγε δὴ ὡς ἦλθε ἀρχὴν ὁ Σόλων 18 

ἐὼν Ἀθηναῖος, καὶ θεησάµενος πάντα τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε (οἷα δὴ 19 

εἴπας), ὥς τε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῇ περ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν τι µᾶλλον ἐς 20 

ἑωυτὸν λέγων ἢ οὐκ ἐς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον καὶ µάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι 21 

ὀλβίους δοκέοντας εἶναι.  τὸν µὲν Κροῖσον ταῦτα ἀπηγέεσθαι, τῆς δὲ πυρῆς ἤδη 22 

ἁµµένης καίεσθαι τὰ περιέσχατα. καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρµηνέων τὰ 23 

Κροῖσος εἶπε, µεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν ἄλλον 24 

ἄνθρωπον, γενόµενον ἑωυτοῦ εὐδαιµονίῃ οὐκ ἐλάσσω, ζῶντα πυρὶ διδοίη, πρός 25 

τε τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάµενον ὡς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι 26 

ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν σβεννύναι τὴν ταχίστην τὸ καιόµενον πῦρ καὶ 27 

καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ τοὺς µετὰ Κροίσου. καὶ τοὺς πειρωµένους οὐ 28 

δύνασθαι ἔτι τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι. 29 

 Ἐνθαῦτα λέγεται ὑπὸ Λυδῶν Κροῖσον µαθόντα τὴν Κύρου µετάγνωσιν, ὡς 30 

ὥρα πάντα µὲν ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναµένους δὲ οὐκέτι καταλαβεῖν, 31 

ἐπιβώσασθαι τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόµενον, εἴ τί οἱ κεχαρισµένον ἐξ αὐτοῦ 32 

ἐδωρήθη, παραστῆναι καὶ ῥύσασθαί µιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ. τὸν µὲν 33 

δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν, ἐκ δὲ αἰθρίης τε καὶ νηνεµίης συνδραµεῖν 34 

ἐξαπίνης νέφεα καὶ χειµῶνά τε καταρραγῆναι καὶ ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ, 35 

κατασβεσθῆναί τε τὴν πυρήν. οὕτω δὴ µαθόντα τὸν Κῦρον ὡς εἴη ὁ Κροῖσος καὶ 36 

θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθός, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς εἰρέσθαι τάδε· 37 

“Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε ἐπὶ γῆν τὴν ἐµὴν στρατευσάµενον πολέµιον 38 

ἀντὶ φίλου ἐµοὶ καταστῆναι;”39 

 
 

Herodotos, Historiën I, 86-87 
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Tekst 2 
 
 
In een van zijn oden geeft de dichter Bakchylides de volgende versie van het Kroisos-
verhaal: 
 
Want ooit werd de leider van het  1 

paardentemmende Lydië, 2 

toen Zeus het voorbeschikte lot 3 

ten uitvoer had gebracht en 4 

Sardes door de Perzen was veroverd, 5 

beschermd door Apollo met de gouden lier. 6 

Toen Kroisos de dag had bereikt 7 

die hij had willen vermijden, 8 

wilde hij niet wachten op de 9 

tranenrijke slavernij; hij liet voor de 10 

hof met de bronzen muren een brandstapel 11 

oprichten, die hij beklom samen met 12 

zijn geliefde echtgenote en schoongelokte 13 

dochters, die ontroostbaar weenden. 14 

Zijn handen ten hemel heffende riep 15 

hij uit: “Almachtige Zeus, waar is de dankbaarheid 16 

van de goden? Waar is Leto’s zoon, de 17 

machtige Apollo?”18 

 
 Bakchylides 3, 23-39 
 
 
 
 
Tekst 3 
 
 
 Ἐπεὶ δ’ ἐγένοντο ἐν Ἀβύδῳ, ἠθέλησε Ξέρξης ἰδέσθαι πάντα τὸν στρατόν. 1 

καὶ προεπεποίητο γὰρ ἐπὶ κολωνοῦ ἐπίτηδες αὐτῷ ταύτῃ προεξέδρη λίθου λευκοῦ 2 

(ἐποίησαν δὲ Ἀβυδηνοὶ ἐντειλαµένου πρότερον βασιλέος), ἐνθαῦτα ὡς ἵζετο, 3 

κατορῶν ἐπὶ τῆς ἠιόνος ἐθηεῖτο καὶ τὸν πεζὸν καὶ τὰς νέας, θηεύµενος δὲ ἱµέρθη 4 

τῶν νεῶν ἅµιλλαν γινοµένην ἰδέσθαι.  ἐπεὶ δὲ ἐγένετό τε καὶ ἐνίκων Φοίνικες 5 

Σιδώνιοι, ἥσθη τῇ τε ἁµίλλῃ καὶ τῇ στρατιῇ. ὡς δὲ ὥρα πάντα µὲν τὸν 6 

Ἑλλήσποντον ὑπὸ τῶν νεῶν ἀποκεκρυµµένον, πάσας δὲ τὰς ἀκτὰς καὶ τὰ 7 

Ἀβυδηνῶν πεδία ἐπίπλεα ἀνθρώπων, ἐνθαῦτα ὁ Ξέρξης ἑωυτὸν ἐµακάρισε, µετὰ 8 

δὲ τοῦτο ἐδάκρυσε. 9 

 Μαθὼν δέ µιν Ἀρτάβανος ὁ πάτρως, ὃς τὸ πρῶτον γνώµην ἀπεδέξατο 10 

ἐλευθέρως οὐ συµβουλεύων Ξέρξῃ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, οὗτος ὡνὴρ 11 

φρασθεὶς Ξέρξην δακρύσαντα εἴρετο τάδε· “Ὦ βασιλεῦ, ὡς πολλὸν ἀλλήλων 12 

κεχωρισµένα ἐργάσαο νῦν τε καὶ ὀλίγῳ πρότερον· µακαρίσας γὰρ σεωυτὸν 13 

δακρύεις.” ὁ δὲ εἶπε· “Ἐσῆλθε γάρ µε λογισάµενον κατοικτῖραι ὡς βραχὺς εἴη ὁ 14 

πᾶς ἀνθρώπινος βίος, εἰ τούτων γε ἐόντων τοσούτων οὐδεὶς ἐς ἑκατοστὸν ἔτος 15 

περιέσται.” ὁ δὲ ἀµείβετο λέγων· “Ἕτερα τούτου παρὰ τὴν ζόην πεπόνθαµεν 16 

οἰκτρότερα. ἐν γὰρ οὕτω βραχέϊ βίῳ οὐδεὶς οὕτως ἄνθρωπος ἐὼν εὐδαίµων 17 

πέφυκε, οὔτε τούτων οὔτε τῶν ἄλλων, τῷ οὐ παραστήσεται πολλάκις καὶ οὐκὶ 18 

ἅπαξ τεθνάναι βούλεσθαι µᾶλλον ἢ ζώειν. αἵ τε γὰρ συµφοραὶ προσπίπτουσαι καὶ 19 

αἱ νοῦσοι συνταράσσουσαι καὶ βραχὺν ἐόντα µακρὸν δοκέειν εἶναι ποιεῦσι τὸν 20 

βίον. οὕτως ὁ µὲν θάνατος µοχθηρῆς ἐούσης τῆς ζόης καταφυγὴ αἱρετωτάτη τῷ 21 

ἀνθρώπῳ γέγονε, ὁ δὲ θεὸς γλυκὺν γεύσας τὸν αἰῶνα φθονερὸς ἐν αὐτῷ 22 

εὑρίσκεται ἐών.” 23 
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 Ξέρξης δὲ ἀµείβετο λέγων· “Ἀρτάβανε, βιοτῆς µέν νυν ἀνθρωπηίης πέρι, 24 

ἐούσης τοιαύτης οἵην περ σὺ διαιρέαι εἶναι, παυσώµεθα, µηδὲ κακῶν µεµνώµεθα 25 

χρηστὰ ἔχοντες πρήγµατα ἐν χερσί· φράσον δέ µοι τόδε· εἴ τοι ἡ ὄψις τοῦ 26 

ἐνυπνίου µὴ ἐναργὴς οὕτω ἐφάνη, εἶχες ἂν τὴν ἀρχαίην γνώµην, οὐκ ἐῶν µε 27 

στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἢ µετέστης ἄν; φέρε τοῦτό µοι ἀτρεκέως εἰπέ.”  ὁ 28 

δὲ ἀµείβετο λέγων· “Ὦ βασιλεῦ, ὄψις µὲν ἡ ἐπιφανεῖσα τοῦ ὀνείρου, ὡς 29 

βουλόµεθα ἀµφότεροι, τελευτήσειε· ἐγὼ δ’ ἔτι καὶ ἐς τόδε δείµατος εἰµὶ ὑπόπλεος 30 

οὐδ’ ἐντὸς ἐµεωυτοῦ, ἄλλα τε πολλὰ ἐπιλεγόµενος καὶ δὴ καὶ ὁρῶν τοι δύο τὰ 31 

µέγιστα πάντων ἐόντα πολεµιώτατα.” 32 

 Ξέρξης δὲ πρὸς ταῦτα ἀµείβετο τοισίδε· “∆αιµόνιε ἀνδρῶν, κοῖα ταῦτα 33 

δύο λέγεις εἶναί µοι πολεµιώτατα; κότερά τοι ὁ πεζὸς µεµπτὸς κατὰ πλῆθος ἐστὶ, 34 

καὶ τὸ Ἑλληνικὸν στράτευµα φαίνεται πολλαπλήσιον ἔσεσθαι τοῦ ἡµετέρου, ἢ τὸ 35 

ναυτικὸν τὸ ἡµέτερον λείψεσθαι τοῦ ἐκείνων, ἢ καὶ συναµφότερα ταῦτα; εἰ γάρ 36 

τοι ταύτῃ φαίνεται ἐνδεέστερα εἶναι τὰ ἡµέτερα πρήγµατα, στρατοῦ ἂν ἄλλου τις 37 

τὴν ταχίστην ἄγερσιν ποιοῖτο.” 38 

 Ὁ δ’ ἀµείβετο λέγων· “Ὦ βασιλεῦ, οὔτε στρατὸν τοῦτον, ὅστις γε σύνεσιν 39 

ἔχει, µέµφοιτ’ ἂν οὔτε τῶν νεῶν τὸ πλῆθος· ἤν τε πλεῦνας συλλέξῃς, τὰ δύο τοι 40 

τὰ λέγω πολλῷ ἔτι πολεµιώτερα γίνεται. τὰ δὲ δύο ταῦτα ἐστὶ γῆ τε καὶ θάλασσα. 41 

οὔτε γὰρ τῆς θαλάσσης ἐστὶ λιµὴν τοσοῦτος οὐδαµόθι, ὡς ἐγὼ εἰκάζω, ὅστις 42 

ἐγειροµένου χειµῶνος δεξάµενός σευ τοῦτο τὸ ναυτικὸν φερέγγυος ἔσται 43 

διασῶσαι τὰς νέας. καίτοι οὐκὶ ἕνα αὐτὸν δεῖ εἶναι, ἀλλὰ παρὰ πᾶσαν τὴν ἤπειρον 44 

παρ’ ἣν δὴ κοµίζεαι. οὐκ ὦν δὴ ἐόντων τοι λιµένων ὑποδεξίων, µάθε ὅτι αἱ 45 

συµφοραὶ τῶν ἀνθρώπων ἄρχουσι καὶ οὐκὶ ὥνθρωποι τῶν συµφορέων. καὶ δὴ 46 

τῶν δύο τοι τοῦ ἑτέρου εἰρηµένου τὸ ἕτερον ἔρχοµαι ἐρέων. γῆ δὴ πολεµίη τῇδέ 47 

τοι κατίσταται· εἰ θέλει τοι µηδὲν ἀντίξοον καταστῆναι, τοσούτῳ τοι γίνεται 48 

πολεµιωτέρη ὅσῳ ἂν προβαίνῃς ἑκαστέρω, τὸ πρόσω αἰεὶ κλεπτόµενος· 49 

εὐπρηξίης δὲ οὐκ ἔστι ἀνθρώποισι οὐδεµία πληθώρη. καὶ δή τοι, ὡς οὐδενὸς 50 

ἐναντιευµένου, λέγω τὴν χώρην πλεῦνα ἐν πλέονι χρόνῳ γινοµένην λιµὸν 51 

τέξεσθαι.  ἀνὴρ δὲ οὕτω ἂν εἴη ἄριστος, εἰ βουλευόµενος µὲν ἀρρωδέοι, πᾶν 52 

ἐπιλεγόµενος πείσεσθαι χρῆµα, ἐν δὲ τῷ ἔργῳ θρασὺς εἴη.”53 

 
 Herodotos, Historiën VII, 44-49 
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Tekst 4 
 
 
In zijn roman Gloed laat Sándor Márai een van de personen het volgende zeggen: 
 
“En zoals alle mensen die zonder reden door de goden speciaal begunstigd worden, voel ik diep onder dat 1 

geluksgevoel ook een soort angst. Alles is te mooi, zonder barsten, perfect. Zo’n volmaakt geluk is altijd 2 

beangstigend. Ik zou het lot een offer willen brengen, ik zou het niet erg vinden als in de havens bij de 3 

post van thuis ook onaangename berichten zouden zijn uit de wereld of over de financiën, ik zou het niet 4 

erg vinden als ik zou vernemen dat thuis het kasteel is afgebrand, of als mijn bankier, die mijn vermogen 5 

beheert, slecht nieuws zou hebben, of iets dergelijks ... Weet je, een mens wil de goden iets van het geluk 6 

betalen. De goden zijn immers, zoals bekend, jaloers, en wanneer ze een sterveling op aarde een portie 7 

geluk van een jaar geven, stellen ze die schuld meteen te boek en aan het eind van het leven eisen ze die 8 

tegen een woekerprijs terug. Maar om me heen is alles vlekkeloos perfect.” 9 

 
 
 
Tekst 5 
 
 
In I, 214 schrijft Herodotos: 
 
Zo stierf hij dan, maar Tomyris verzamelde, omdat Kyros niet naar haar wilde luisteren, haar gehele legermacht 1 

en viel hem aan. Ik ben van oordeel, dat dit de hevigste veldslag is geweest, die er ooit tussen barbaarse volken is 2 

geleverd; het verloop moet als volgt geweest zijn: men zegt, dat zij elkaar eerst op een afstand met pijlen 3 

beschoten en daarna, toen alle pijlen verschoten waren, met lansen en korte zwaarden op elkaar aanvielen en 4 

handgemeen waren. Lange tijd bleven ze in strijd gewikkeld en geen van beide partijen dacht aan vluchten, maar 5 

tenslotte kregen toch de Massageten de overhand. Het grootste deel van het Perzische leger ging daar zo te 6 

gronde en ook Kyros zelf sneuvelde. Hij had 29 jaren geregeerd. 7 

Tomyris liet een leren zak met mensenbloed vullen en tussen de gesneuvelde Perzen naar het lijk van 8 

Kyros zoeken. Toen ze het gevonden had, stopte ze zijn hoofd in de zak en het lijk beschimpend sprak 9 

ze: “Ik leef en heb over u gezegevierd, maar gij hebt mij in het ongeluk gestort door mijn zoon op 10 

arglistige wijze in handen te krijgen. Nu zal ik u, zoals ik heb gedreigd, met bloed verzadigen.” Van de 11 

vele verschillende verhalen over Kyros’ dood lijkt dit mij het geloofwaardigste.12 

 
 
 
 

Tekst 6 
 
 
Couperus laat Xerxes in de naar hem genoemde roman de volgende brief opstellen: 
  

“Goddelijke Athos! Gij, die uw kruin in de wolken verheft, tart mij niet meer, mij, de Koning der 1 

Koningen. Stel aan mijn ingenieurs en slaven niet te onwillige rotsblokken in de weg; anders zal ik u 2 

geheel doen slechten en als gruis in zee doen slingeren!” 3 

De brief zelve werd naar de berg gebracht door de Koninklijke Post en gegrift in een rotswand des Athos’ 4 

opdat de berg nooit zou kunnen tegenwerpen, dat hij Xerxes’ brief niet ontvangen had.5 

 
 L. Couperus, Xerxes 
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Tekst 7 
 
 
De Perzen zijn tijdens hun militaire expeditie onder leiding van Xerxes doorgedrongen tot 
Athene. De Atheners zijn inmiddels weggevlucht uit de stad, op een kleine groep na die 
zich heeft verschanst op de Akropolis. 
De onderstaande tekst beschrijft de inname van de Akropolis door de Perzen en de reactie 
van Xerxes daarop. 
 

 Ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, οἱ µὲν 1 

ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ τείχεος κάτω καὶ διεφθείροντο, οἱ δὲ ἐς τὸ µέγαρον 2 

κατέφευγον. Τῶν δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον µὲν ἐτράποντο πρὸς τὰς 3 

πύλας, ταύτας δὲ ἀνοίξαντες τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον· ἐπεὶ δέ σφι πάντες κατέστρωντο, 4 

τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν.  5 

 Σχὼν δὲ παντελέως τὰς Ἀθήνας Ξέρξης ἀπέπεµψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα 6 

Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν εὐπρηξίην.  Ἀπὸ δὲ τῆς πέµψιος τοῦ 7 

κήρυκος δευτέρῃ ἡµέρῃ συγκαλέσας Ἀθηναίων τοὺς φυγάδας, ἐκέλευε τρόπῳ τῷ 8 

σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, εἴτε δὴ ὦν ὄψιν τινὰ ἰδὼν 9 

ἐνυπνίου ἐνετέλλετο ταῦτα, εἴτε καὶ ἐνθύµιόν οἱ ἐγένετο ἐµπρήσαντι τὸ ἱρόν. Οἱ δὲ 10 

φυγάδες τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλµένα. 11 

 
 Herodotos, Historiën VIII, 53-54 
 
 
Aantekeningen 
regel 1 αὐτούς  Bedoeld worden de Perzische soldaten. 
 ἀναβαίνω  omhoog klimmen 
regel 2 ἑωυτούς = ἑαυτούς 
 τὸ µέγαρον  de tempel 
regel 3 ἐτραπόµην  Aoristus van τρέποµαι. 
regel 4 σφι  door hen 
 κατέστρωντο  Plusquamperfectum passief van καταστορέννυµι. 
 καταστορέννυµι  doden 
regel 5 τὸ ἱρόν  heiligdom 
 ἐνέπρησα  Aoristus van ἐµπίµπρηµι. 
 ἐµπίµπρηµι  in brand steken 
regel 6 σχών  Participium aoristus van ἔχω. 
regel 7 ἀπό  na 
regel 8 οἱ φυγάδες  degenen die in ballingschap waren gegaan  Bedoeld worden Atheners  
 die naar de Perzen waren overgelopen en nu met het Perzische leger terugkeerden. 
regel 9 τὸ ἱρόν  offer 
regel 9-10 εἴτε δὴ ὦν .. εἴτε καί  of het nu zo was dat ... of dat ... 
regel 10 τὸ ἐνθύµιον  berouw 
 ἐνθύµιόν οἱ ἐγένετο:  οἱ = αὐτῷ 
 ἐνέπρησα  Aoristus van ἐµπίµπρηµι. 
 τὸ ἱρόν  heiligdom 
regel 11 τὰ ἐντεταλµένα  wat opgedragen was 
 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring of uitleg 

gevraagd wordt, worden aan het antwoord 

meestal geen punten toegekend als deze 

verklaring of uitleg ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt  

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 22 vragen en een 

vertaalopdracht 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 

Regels 3–4  µ  t/m 

2p 1 Waar in de regels 1–6 suggereert Herodotos dat Kroisos daarvoor zelf verantwoordelijk 

was? Citeer als antwoord een Grieks tekstelement en licht het toe. 

Vergelijk de regels 13–19 met de regels 1–12. 

2p 2  Welke aanvullende informatie biedt Kroisos’ uitleg over de droom in de regels 13–19? 

Citeer bij je antwoord het desbetreffende Griekse tekstelement. 

Tekst 1 en tekst 2 

1p 3  Welke bij Herodotos in de regels 1–12 genoemde maatregel ontbreekt bij Valerius Maximus 

(tekst 2)? 

Tekst 2 regel 5 “nu werd hij thuis gehouden” 

1p 4  Citeer uit de regels 1–12 van tekst 1 het Griekse tekstelement met dezelfde strekking. 

Tekst 1 

Regel 28 µ  µ

In het directe vervolg blijkt dat Kroisos toch nog twijfels heeft. 

1p 5  Leg dat uit. 

Regel 33 

2p 6  Aan welke twee zaken denkt Kroisos in het bijzonder? Beantwoord de vraag in het 

Nederlands.  

Regel 33  µ µ  en de regels 41–42 

µ .

2p 7  Leg uit dat hier, gezien de afloop van het verhaal, sprake is van wrange woordkeus door 

Herodotos. 

Kroisos noemt in de regels 30–37 een aantal argumenten om Adrastos over te halen. Voor 

een van deze argumenten toont Adrastos zich in de regels 38–43 niet gevoelig.  

2p 8  a. Formuleer dit argument in het Nederlands.  

b. Welk bezwaar voert Adrastos aan tegen het bij a. bedoelde argument van Kroisos? 

Beantwoord de vraag in het Nederlands.  

De regels 46–48  t/m  vormen het hoogtepunt van het verhaal.  

4p 9  Noem drie middelen die Herodotos gebruikt om dat te onderstrepen. Beantwoord de vraag 

door citaten uit de Griekse tekst te geven en die toe te lichten. 

Regels 60–61 µ

2p 10  Citeer uit het vervolg het Griekse tekstelement waaruit blijkt wat dit inhield. 

In III, 43 schrijft Herodotos: 

Toen Amasis de brief van Polykrates gelezen had, begreep hij dat het voor een mens 

onmogelijk is een ander mens te behoeden voor wat hem is voorbeschikt (...) 

2p 11  a. Citeer uit de regels 58–70 het Griekse tekstelement dat dezelfde strekking heeft als “wat 

hem is voorbeschikt” 

b. Wat is de overeenkomst in houding tussen Amasis en Kroisos? Beantwoord de vraag in 

het Nederlands. 
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Regel 68   wordt door Damsté als volgt vertaald: 

(...) en daarna de zoon van de man, die hem gereinigd had, gedood had (...) 

1p 12  In welk opzicht wijkt deze vertaling af van het Grieks? 

Tekst 1 en tekst 3 

2p 13  a. Citeer uit tekst 3 een zin die van toepassing is op Kroisos zoals hij door Herodotos in de 

Adrastos-episode wordt opgevoerd. Licht het citaat kort toe. 

b. Citeer uit tekst 3 een zin die niet van toepassing is op Kroisos. Licht het citaat kort toe. 

Tekst 4 

In de regels 1–5 (Zo sprak t/m volbrengen.) bekritiseert Xerxes Artabanos.  

2p 14  Met welk bijvoeglijk naamwoord typeert Xerxes in de regels 27–35 achteraf deze kritiek? 

2p 15  Laat zien dat Xerxes in de regels 12–18 niet helemaal consequent is in zijn beoordeling van 

het Griekse gevaar. 

Regel 25 µ

1p 16  Welke reactie van de Perzische hovelingen is hiermee in tegenspraak? Citeer als antwoord  

een Grieks tekstelement uit het vervolg (t/m regel 41) 

Tekst 4 en tekst 5 

2p 17  Geef bij de volgende citaten uit tekst 5 telkens het overeenkomstige Griekse tekstelement 

uit tekst 4 de regels 27–35. 

– Regel 6 jeugdige overmoed 

– Regels 15–16 omgang met kwaadwillende mensen 

Regels 19–35 

Couperus heeft zich door deze regels laten inspireren voor de volgende passage uit zijn 

historische roman Xerxes :

Was de Droom, die Xerxes naderde, door Zeus gezonden ... of door Ahriman? De Historie 

vermeldt het niet. Zij vermeldt alleen, dat de Droom zich voor Xerxes vertoonde als een 

grote, schitterende, gevleugelde strijder, die sprak tot de Koning: 

2p 18  Citeer uit de regels 19–35 het Griekse woord waarop “gevleugeld” is gebaseerd. 

Regel 42 hevig geschrokken 

3p 19  a. Hoe had hij op de eerdere verschijning van de droom gereageerd? Citeer het betreffende 

Griekse tekstelement. 

b. Hoe is het verschil in reactie op de laatste droom te verklaren? Beantwoord de vraag in 

het Nederlands en betrek in je antwoord de woorden van de droom in de regels 37–41. 

2p 20  Wijs in de regels 44–52 een voorbeeld van epanalepsis aan. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 4 en tekst 6 

1p 21  Welk tekstelement uit tekst 6, regels 4–16 komt inhoudelijk overeen met tekst 4, 

regels 45–46  t/m ?

Bij Herodotos verklaren de magiërs maar een deel van de droom. 

2p 22  a. Welk deel verklaren ze niet? Beantwoord de vraag door het citeren van het 

desbetreffende Griekse tekstelement uit tekst 4. 

b. Hoe maakt Couperus duidelijk dat de magiërs tegenover Xerxes welbewust een deel van 

de droom onbesproken laten? 

Tekst 7 

41p Bestudeer tekst 7 met de inleiding en de aantekeningen. 

Vertaal de regels 2–12. 

Einde 
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Tekst 1 

µ µ  µ ,1

, µ .2

,  µ3

. ,  µ4

, - -,  µ5

µ . µ ,6

 µ µ .7

,  µ ,8

 µ µ µ µ ,9

µ ,10

µ µ , µ µ µ11

µ .12

Adrastos, die per ongeluk zijn broer heeft gedood, komt naar Sardes en wordt door Kroisos 

gereinigd. 

Het land van de Mysiërs wordt geteisterd door een wild zwijn. De Mysiërs willen dat Kroisos’ 

zoon de leiding van de jacht op zich neemt. Kroisos weigert zijn zoon mee te laten gaan. Kroisos’ 

zoon protesteert tegen deze beslissing. 

µ  “ ,13

,  µ14

, µ .15

µ µ µ16

µ , , µ µ .17

 µ  µ µ18
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, , µ .40

,  ( µ41
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µ ,  µ µ44

. µ µ45
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µ  µ , µ µ53
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µ , µ .70

Herodotos, Historiën I, 34 en 38-45 
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Tekst 2 

In vervulling ging ook het droomgezicht dat koning Kroisos eerst grote angst en later verdriet 1

bezorgde. Hij droomde namelijk dat de slimste en de sterkste van zijn twee zonen, zijn 2

beoogde opvolger Atys, hem door geweld was ontnomen. Daarom liet hij uit vaderlijke 3

voorzorg niets ongedaan om het bittere verdriet van de aangekondigde dood af te wenden. De 4

jongeman werd vaak uitgestuurd op militaire expedities; nu werd hij thuis gehouden. Hij had 5

een arsenaal vol met alle mogelijke wapens; ook dat werd in opdracht van de vader 6

opgeruimd. Hij had een gewapende lijfwacht; die mocht nu niet te dicht meer bij hem komen.7

Valerius Maximus I, 7.4 

Tekst 3 

In de roman Gloed van Sándor Márai komt de volgende passage voor: 

“Want de dingen overkomen ons niet alleen maar”, zegt hij nu met meer gedecideerdheid en 1

hij heft zijn hoofd. (...) “De mens doet het ook zelf, wat hem overkomt. Hij maakt datgene wat 2

er moet gebeuren, roept het naar zich toe en laat het niet los. Zo is de mens. Hij doet het ook 3

als hij meteen vanaf het allereerste ogenblik weet dat het fataal is wat hij doet. Ze houden 4

elkaar vast, de mens en zijn lot, ze roepen elkaar op en scheppen elkaar. Het is niet waar dat 5

het noodlot ons leven binnentreedt. Nee. Het noodlot komt door de deur naar binnen, die we 6

zelf geopend hebben, terwijl we het noodlot beleefd voor hebben laten gaan. Er is geen mens 7

die sterk en slim genoeg is om met woord of daad het onheil af te wenden.8

Tekst 4 

 Zo sprak Artabanos, maar Xerxès werd boos en antwoordde: “Artabanos, ge zijt de 1

broeder van mijn vader en dat zal u ervoor behoeden uw verdiende loon te krijgen voor uw 2

dwaze woorden. Maar wel doe ik u de schande aan, omdat ge laf zijt en het u aan fierheid 3

ontbreekt, dat ge niet met mij de veldtocht tegen Griekenland moogt meemaken, maar hier 4

moet achterblijven bij de vrouwen; ook zonder u zal ik alles wat ik gezegd heb volbrengen. Ik 5

zou niet zijn de zoon van Dareios, de zoon van Hystaspès, de zoon van Arsamès, de zoon van 6

Ariaramnès, de zoon van Teïspès, en de nazaat van Kyros, de zoon van Kambysès, de zoon 7

van Teïspès, de zoon van Achaimenès, als ik geen wraak nam op de Atheners, want ik weet 8

zeker, dat, ook al houden wij ons rustig, zij dat niet zullen doen. Neen, dan zullen zij eerst 9

recht tegen ons land oprukken, als wij mogen afgaan op wat er reeds eerder door hen 10

ondernomen is: Sardeis hebben ze immers in brand gestoken en naar Azië zijn zij opgerukt! 11

Er is dus voor geen van beide partijen meer een terugwijken mogelijk, maar de keuze is: 12

handelen of lijden, opdat óf dit alles onder Griekse óf dat alles onder Perzische heerschappij 13

komt, want deze vijandschap laat geen enkele middenweg open. Het is dus onze ereplicht ons 14

te wreken, omdat wij het eerst onrecht hebben geleden; dan kan ik eens kennismaken met dat 15

gevaar, dat ik zal lopen, als ik ten strijde trek tegen die mannen, die door de Phrygiër Pelops, 16

die een slaaf was van mijn voorvaderen, zo grondig zijn onderworpen, dat tot het huidige 17

ogenblik de mensen zelf evengoed als hun land de naam dragen van hun onderwerper.”18

 µ , µ19

µ µ20

. µ ,21

,22

 µ  “ ,23

, µ  µ , ;24
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 µ µ , µ ’25

µ , .”26

 µ , µ µ27

 µ ,28

,  “ , µ  µ29

µ µ ,30

µ  µ .  µ31

µ µ  µ ,32

 µ µ33

µ .  µ µ  µ  µ ,34

.”35

 µ ,36

µ µ  “37

, µ µ38

µ ’ ; ’39

µ ,  µ40

, .”41

 Xerxès sprong hevig geschrokken door de droom uit zijn bed en stuurde een 42

boodschapper naar Artabanos. 43

µ µ  µ44

,45

.46

, , µ47

µ . ,48

49

µ µ , µ50

, ,51

.52

Herodotos, Historiën VII, 11-15 en 19 (vertaling O. Damsté) 
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Tekst 5 

 DARIUS: 

Ach, snel werden de orakels werkelijkheid, want op mijn zoon 1

slingerde Zeus de voltrekking van de godsspraken neer. En in mijn waan  2

dacht ik dat de goden dat pas na lange tijd voltrekken zouden. 3

Maar, wanneer iemand zelf zich rept, dan helpt de god een handje mee. 4

Nu schijnt er een bron van rampen voor al mijn geliefden te zijn aangeboord. 5

Zonder dat hij dat wist bracht mijn zoon dat teweeg in zijn jeugdige overmoed. 6

Hij die de verwachting had de heilige Hellespont als een slaaf  7

in de boeien te zullen houden, stromend, Bosporus, stroom van een god. 8

Hij probeerde de zeestraat om te vormen, creëerde een grote weg 9

voor een grote troepenmacht door met vastgehamerde krammen het wa- 10

ter te omvatten. Hij dacht in zijn naïveteit dat hij, een sterveling, 11

sterker zou zijn dan alle goden en Poseidon. Mijn zoon moet 12

zijn verstand verloren hebben. Mijn rijkdom, vrucht van zwaar gezwoeg, 13

zal, naar ik vrees, ten prooi vallen aan de eerste de beste sterveling. 14

 KONINGIN: 

Dat soort dingen leert onstuimige Xerxes door zijn omgang met 15

kwaadwillende mensen. Want zij zeggen dat jij met je lans 16

grote rijkdom voor je kinderen verwierf, maar hij, uit laf- 17

heid, zijn lans in huis hanteert en zijn vaders rijkdom niet vergroot. 18

Dergelijke schimpen telkens horend van kwaadwillende mensen, 19

nam hij het besluit tot deze veldtocht tegen Griekenland.20

Aischylos, Perzen 739-758 (vertaling H. Altena) 

Tekst 6 

-Magiërs! glimlachte Xerxes. Zegt mij wat beduidt mijn droom van déze nacht? 1

En hij vertelde zijn droom. Een olijvetwijg had hem het hoofd omkranst en zich toen met 2

twijgen verbreed over geheel de wereld. En toen... was de krans verdwenen... 3

De Magiërs, zonder elkaar zelfs met de blik te raadplegen, riepen allen, drie maal negen hun 4

aantal, uit: 5

- De Wereld-almacht! 6

Xerxes schrikte van de klank hunner stemmen. Het was of hun zeven-en-twintig stemmen éen 7

stem waren. 8

Terwijl Xerxes verschrikt nog stond, wendden de Magiërs hun gepuntmutste hoofden om en 9

schreden voorwaarts naar de vergaderzaal. Die was donker. Geheel ingesloten in de massa 10

der paleisgebouwen was de Magiërzaal donker. Daarom zag ook geen der Magiërs, dat iedere 11

Magiër een bittere grijns grimlachte om de gekrulde baard. En zwijgend traden zij de donkere 12

zaal binnen en grijnsgrimlachten. 13

De zaal was wijd, als een nacht, een donkere nacht. En er stond geen beeld of altaar in want 14

de Perzen stichtten hun goden altaren noch beelden en zelfs geen tempels, den volke 15

toegankelijk. 16

Maar zodra de Magiërs hun eigene nachtwijde en donkere heiligdom binnen traden, klaarde 17

het op als door een wonder van geheimzinnig licht. 18

Toen zagen de Magiërs elkanders grimlachende grijns. 19

En zij schrikten hevig en wierpen ter aarde zich voor het grote ronde Oog van Ormoezd, dat 20

straalde aan het einde des heiligdoms. 21

En zij riepen allen, met éen stem: - Genade voor Perzië, o God22

L. Couperus, Xerxes
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Tekst 7 

De Perzische koning Kambyses heeft de Egyptische koning Amasis om de hand van zijn 

dochter gevraagd. Amasis is bepaald niet blij met dit verzoek. 

Amasis, die met zorg en angst aan de macht der Perzen dacht, wist niet of hij haar moest 1

afstaan of weigeren.  µ µ2

µ ’ . µ3

 µ , µ4

µµ , µ . µ µ5

µ .6

 µ µ µ ,7

 “ , µ µ  µ , µ8

µ µ , ,9

.”10

µ µ11

µ µ ’ .  µ .12

Herodotos, Historiën III, 1 

Aantekeningen

regel 2 µ Bedoeld wordt Amasis’ dochter.

regel 3  behandelen 

 bijvrouw / haremvrouw 

regel 4 , genitivus  Apriës (eigennaam) 

 = 

regel 5   familie 

µµ   in leven gebleven Amasis had de rest van haar familie 

uitgemoord. 

 = 

regel 6 =

regel 7   toen (voegwoord) 

µ   noemen bij de naam van de vader (bv: “dochter van 

Amasis”) 

regel 8 µ  µ   u begrijpt dat u bedrogen bent 

regel 9 µ kostbaarheden 

 = 

Sluit aan bij µ

, genitivus  Apriës (eigennaam)

regel 10  = Bedoeld wordt Amasis. 

µ   in opstand komen 

regel 11 µ   concreet 

stimuleren tot een veldtocht 

regel 12 µ  althans 

Einde 
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen en
een vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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���� Tekst 1

Regel 5–6                                                                         
1p 1 �� Citeer het Griekse tekstelement in het vervolg (t/m regel 8                                   ) 

waarmee deze woorden worden samengevat.

2p 2 �� Op welk inzicht baseert Amasis zijn oordeel over de menselijke               ? Citeer het
desbetreffende Griekse tekstelement uit regel 1–7 (t/m           ) en geef daarbij een
toelichting van bij voorkeur niet meer dan 40 woorden.

Regel 10 
2p 3 �� Omschrijf in het Nederlands wat wordt bedoeld met                 

G. Koolschijn vertaalt regel 10–11  

als volgt:
En als uw successen vanaf dat moment niet door tegenslagen worden afgewisseld, blijf dat 
dan goedmaken op de manier die ik u aan de hand doe.

2p 4 �� Hoe beoordeel je de vertaling „blijf goedmaken”? Ga bij het beantwoorden van de vraag
in op de in het Grieks gebruikte tijdsstam.

Van de in regel 15–19 voorkomende persoonsvormen wijkt er één af van alle andere.
2p 5 �� Citeer de bedoelde persoonsvorm en geef een verklaring voor de afwijking.

Regel 19                                         
2p 6 �� Citeer uit Amasis’ advies (regel 3–11) het Griekse tekstelement dat hiermee

correspondeert.

Het toespraakje dat de visser tegen Polykrates houdt (regel 23–24) bevat een reden om
de vis niet weg te geven en een reden om dat wél te doen.

2p 7 �� Formuleer beide redenen in het Nederlands.

Regel 30–31              t/m        
Uit de hier beschreven handelwijze van Polykrates kan worden opgemaakt dat hij één
onderdeel van Amasis’ advies niet opvolgt.

2p 8 �� Welk onderdeel is dat? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

Regel 29–30             
Dit vond Amasis kennelijk ook, maar wel op een heel andere manier dan Polykrates.

1p 9 �� Welke conclusie trekt Polykrates blijkbaar uit de gebeurtenissen? Beantwoord de vraag in
het Nederlands.

1p 10 �� Welke conclusie trekt Amasis uit de gebeurtenissen? Beantwoord de vraag in het
Nederlands.

1p 11 �� Welke persoonlijke reden kan er voor Herodotos zijn geweest om in zijn werk uitvoerig
bij Samos stil te staan?

Polykrates is een voorbeeld van een                      
3p 12 �� Bespreek de historische ontwikkelingen die leiden tot het aan de macht komen van 

Ga daarbij in op ontstaan en aard van de politieke spanningen in de 
betreffende              en de rol van de                daarin. Gebruik bij voorkeur niet meer
dan 100 woorden.

100015 8 2 Lees verder
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Het onderstaande citaat is afkomstig uit Karel van het Reve’s postuum gepubliceerde
boek Achteraf (1999), een bundeling van in Het Parool verschenen cursiefjes:
„Maar nu. In de literatuur bestaat iets dat je de ’nulvariant’ kunt noemen. Bijvoorbeeld
aan het eind van een doktersroman is het Kerstmis. Het sneeuwt, en de kerkklokken
luiden. Maar de verpleegster en de dokter krijgen elkaar niet.”

2p 13 �� Schrijf zelf een ’nulvariant’ van het door Herodotos in regel 12–31 vertelde verhaal over
de ring van Polykrates. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 75 woorden.

���� Tekst 1 en tekst 2

Regel 1–6 van tekst 2 vormen de eerste strofe van Schillers ballade.
1p 14 �� Leg uit dat de uitgangssituatie bij Schiller (tekst 2) verschilt van die bij Herodotos (tekst 1).

1p 15 �� Citeer het Griekse tekstelement uit regel 1–11 van tekst 1 dat overeenkomt met
„Onvermengde vreugde in het leven viel nog geen enkele sterveling ten deel” (tekst 2
regel 11–12).

Bij Schiller heeft Amasis een andere reden voor het opzeggen van de vriendschap dan bij
Herodotos.

2p 16 �� Omschrijf in het Nederlands de verschillende redenen.

���� Tekst 3

Achtergrond bij tekst 3.
2p 17 �� Wat was de aanleiding voor Aristagoras’ komst naar Sparta? Geef tevens een datering.

1p 18 �� Op welke veronderstelde eigenschap van de Spartanen speculeert Aristagoras in
regel 13–27 (Verder t/m bevinden)?

2p 19 �� Citeer uit regel 24–34 een uitspraak waaruit Aristagoras’ hybris duidelijk blijkt. Geef bij
je citaat een korte toelichting.

���� Tekst 4

1p 20 �� Welk moreel argument gebruikt Aristagoras in zijn toespraak tot de Atheners?
Beantwoord de vraag in het Nederlands.

2p 21 �� Aan welke twee factoren is het volgens Herodotos te danken dat Aristagoras in Athene
meer succes had dan in Sparta? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je op
regel 1–10 (t/m           ).

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

100015 8 3 Lees verder
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���� Tekst 4 en tekst 3

Aristagoras’ argumentatie in tekst 4 komt voor een deel overeen met die in tekst 3.
3p 22 �� Geef bij de onderstaande citaten uit tekst 4 telkens het overeenkomstige tekstelement uit

tekst 3 regel 1–15.

a. (regel 5)

b. (regel 5)

c. (regel 7)

���� Tekst 4 en tekst 5

Zowel in tekst 4 als in tekst 5 wordt kritiek geleverd op de Atheense democratie, maar
Herodotos legt een ander accent dan Aristophanes.

2p 23 �� Beschrijf het verschil tussen de kritiek van Herodotos en die van Aristophanes. Ga in op
beide teksten.

���� Algemene vragen

In III, 122 zegt Herodotos:

1p 24 �� Welk belangrijk onderscheid maakt Herodotos hier?

De classicus P. Gerbrandy begint een artikel over Herodotos met de volgende zinnen:
„De meeste vaders zijn als zoon begonnen. Herodotos (vijfde eeuw v. Chr.) niet. Als
schrijver van het eerste echte prozawerk in de Europese literatuur heeft hij geen ouders.”
Bij de stelling dat Herodotos als prozaschrijver geen ouders heeft valt een nuancering aan
te brengen.

2p 25 �� Welke nuancering?

���� Tekst 6

Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen.
43p �� Vertaal regel 1–10.

100015 8 4

��������������������
�� 
�"����������"����������������� 
������������	 

���
�
����	
������������������#�� ��$��������%����&��	����
������������%	��

�
�������������������������
'��(��%�����)���������������������*��������	�
����+

���������	����������	�������	���������
�
�����������(…).

Einde

Pagina: 397Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



����

100015 8A Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Dinsdag 29 mei
9.00 –12.00 uur

Tekstboekje

G
ri

ek
s 

(n
ie

u
w

e 
st

ijl
)

Pagina: 398Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Tekst 1

Polykrates, tyran van Samos, is bij al zijn ondernemingen succesvol. Dit maakt zijn
bondgenoot Amasis, koning van Egypte, ongerust.

Herodotos, Historiën III, 40-43
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���� Tekst 2

De Duitse dichter F. Schiller bewerkte het Polykrates-verhaal tot een ballade. Daarin staan
de volgende strofen:

Hij stond op de tinnen van zijn dak,
en keek met tevreden blik
uit over het door hem beheerste Samos.
“Dit alles is aan mij onderdanig,”
begon hij tot de koning van Egypte,
“Geef toe dat ik gelukkig ben.”

(…)

Dit hoort zijn gastvriend met ontzetting.
“Waarlijk, ik moet je gelukkig achten!
Maar,” zegt hij, “om je welzijn vrees ik zeer.
Ik huiver voor de afgunst der goden.
Onvermengde vreugde in het leven
viel nog geen enkele sterveling ten deel.”

(…)

Nu wendt de gast zich vol huiver af:
“Hier kan ik niet langer verblijven,
je kunt niet langer mijn vriend zijn.
De goden willen jouw ondergang.
Ik haast me weg, om niet met jou te sterven.”
Zo sprak hij en snel scheepte hij zich in.

Friedrich Schiller, De ring van Polykrates

���� Tekst 3

Aristagoras in Sparta.

Aristagoras nu, de tyran van Milètos, kwam in Sparta aan onder de regering van
Kleomenès. Met hem begon hij een gesprek, terwijl hij volgens de Lakedaimoniërs een
bronzen plaat bij zich had, waarin gegrift was de omtrek van de gehele aarde en de gehele
zee en alle rivieren. Aristagoras begon een gesprek en sprak tot hem als volgt:
“Kleomenès, wees niet verbaasd over de haast, waarin ik hier ben gekomen. Ik zal u
namelijk vertellen hoe onze huidige situatie is. Dat de zonen der Iooniërs slaven zijn in
plaats van vrije mannen is een grote schande en smart voor onszelf, maar haast nog meer
voor u, aangezien gij de leiding hebt in Griekenland. Hoe dan ook, in naam van de goden
der Grieken: redt de Iooniërs, uw stamverwanten uit de slavernij! Het moet u toch
gemakkelijk vallen hierin te slagen, want de barbaren zijn geenszins weerbaar en gij hebt
op militair gebied de hoogste top bereikt door uw dapperheid. Hun strijdwijze is als volgt:
ze hebben bogen en een korte speer en gaan het gevecht in met broeken aan en
puntmutsen op hun hoofd. Zo zijn ze gemakkelijk te overweldigen. Verder hebben de
mensen, die dat vasteland bewonen, meer rijkdommen dan alle andere mensen samen, om
te beginnen goud, en verder zilver en brons en bonte klederen en lastdieren en slaven en
dat alles kan uw eigendom zijn, als ge het werkelijk verlangt. Zij wonen aan elkaar
grenzend zoals ik u zal laten zien. Naast de Iooniërs hier wonen de Lydiërs, die een
vruchtbaar land bewonen en zeer rijk aan zilver zijn (terwijl hij sprak, wees hij het aan op

100015 8A 3 Lees verder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pagina: 400Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



de landkaart, die hij bij zich had, in de bronzen plaat gegrift), aan de Lydiërs,” – zo ging
Aristagoras verder – “grenzen hier de Phrygiërs in het oosten, die het rijkst zijn aan
schapen en veldvruchten van alle volken die ik ken. Aan de Phrygiërs grenzen de
Kappadokiërs, die wij Syriërs noemen, en hun buren zijn de Kilikiërs, die aan dit stuk zee
grenzen, waarin hier het eiland Kypros ligt; zij betalen aan de koning als jaarlijkse
schatting 500 talenten. Dan grenzen aan de Kilikiërs hier de Armeniërs, die ook rijk aan
schapen zijn, en aan de Armeniërs de Matiënen, die dit land bewonen. Daaraan grenst dit
land Kissia, waarin aan deze rivier, de Choaspès, de beroemde stad Sousa ligt, waar de
grote koning pleegt te vertoeven en waar zich zijn schatkamers bevinden. Als ge u van die
stad meester maakt, kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom.
Komaan, ge moest liever dat vechten om een klein landje, dat ook helemaal niet zo
vruchtbaar is, en om een onbelangrijk grensgebied tot later uitstellen, en dan nog tegen
Messeniërs, die tegen u opgewassen zijn, en Arkadiërs en Argeiers, die geen korrel goud
of zilver bezitten, waarover men eventueel bereid zou kunnen zijn op het slagveld te
sneuvelen, terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over geheel
Azië te verkrijgen, – hoe zal dan uw keuze luiden?”

Zo sprak Aristagoras, waarop Kleomenès antwoordde: “Waarde gast uit Milètos, ik
zal u over twee dagen mijn antwoord laten horen.”

Herodotos, Historiën V, 49 (vertaling naar O. Damsté)

���� Tekst 4

Aristagoras in Athene.

Herodotos, Historiën V, 97
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���� Tekst 5

In Aristophanes’ komedie Equites (= Ridders of Cavalerie) komt de volgende passage voor:

WORSTVERKOPER
Ooit dienden zich twee sprekers aan, een financieel
debat begon. De een verlangde dat de vloot
werd uitgebreid, de ander pleitte echter voor
verhoging van salaris en het juryloon.
En hij, de laatste, kreeg zijn zin… Wat doet u nu?
Wat schuift u heen en weer en kijkt u naar de grond?

BAAS VOLK
Ik schaam me zo. Wat heb ik destijds stom gedaan.

WORSTVERKOPER
Zit daar niet over in, u treft geen blaam, u bent
voortdurend om de tuin geleid.

Aristophanes, Equites / Cavalerie, 1350–1357; vertaling H. van Dolen
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���� Tekst 6

De Perzische koning Kambyses onderneemt een veldtocht tegen Egypte omdat de
Egyptische koning Amasis hem in het verleden heeft beledigd. Inmiddels is Amasis echter
gestorven:

Kambyses verslaat de Egyptische legers en brengt het land onder zijn controle. Vervolgens
begaat hij een reeks wandaden, waaronder een postume wraakactie tegen Amasis:

Herodotos, Historiën III, 10.1-2 en 16.1-2

regel 1

regel 2

regel 3

regel 4

regel 6

regel 7

regel 8

regel 9

regel 10
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Einde

Pelousisch  D.w.z. bij de stad Pelousion gelegen.
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen en
een vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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���� Tekst 1

Regel 5–6                                                                         
1p 1 �� Citeer het Griekse tekstelement in het vervolg (t/m regel 8                                   ) 

waarmee deze woorden worden samengevat.

2p 2 �� Op welk inzicht baseert Amasis zijn oordeel over de menselijke               ? Citeer het
desbetreffende Griekse tekstelement uit regel 1–7 (t/m           ) en geef daarbij een
toelichting van bij voorkeur niet meer dan 40 woorden.

Regel 10 
2p 3 �� Omschrijf in het Nederlands wat wordt bedoeld met                 

G. Koolschijn vertaalt regel 10–11  

als volgt:
En als uw successen vanaf dat moment niet door tegenslagen worden afgewisseld, blijf dat 
dan goedmaken op de manier die ik u aan de hand doe.

2p 4 �� Hoe beoordeel je de vertaling „blijf goedmaken”? Ga bij het beantwoorden van de vraag
in op de in het Grieks gebruikte tijdsstam.

Van de in regel 15–19 voorkomende persoonsvormen wijkt er één af van alle andere.
2p 5 �� Citeer de bedoelde persoonsvorm en geef een verklaring voor de afwijking.

Regel 19                                         
2p 6 �� Citeer uit Amasis’ advies (regel 3–11) het Griekse tekstelement dat hiermee

correspondeert.

Het toespraakje dat de visser tegen Polykrates houdt (regel 23–24) bevat een reden om
de vis niet weg te geven en een reden om dat wél te doen.

2p 7 �� Formuleer beide redenen in het Nederlands.

Regel 30–31              t/m        
Uit de hier beschreven handelwijze van Polykrates kan worden opgemaakt dat hij één
onderdeel van Amasis’ advies niet opvolgt.

2p 8 �� Welk onderdeel is dat? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

Regel 29–30             
Dit vond Amasis kennelijk ook, maar wel op een heel andere manier dan Polykrates.

1p 9 �� Welke conclusie trekt Polykrates blijkbaar uit de gebeurtenissen? Beantwoord de vraag in
het Nederlands.

1p 10 �� Welke conclusie trekt Amasis uit de gebeurtenissen? Beantwoord de vraag in het
Nederlands.

1p 11 �� Welke persoonlijke reden kan er voor Herodotos zijn geweest om in zijn werk uitvoerig
bij Samos stil te staan?

Polykrates is een voorbeeld van een                      
3p 12 �� Bespreek de historische ontwikkelingen die leiden tot het aan de macht komen van 

Ga daarbij in op ontstaan en aard van de politieke spanningen in de 
betreffende              en de rol van de                daarin. Gebruik bij voorkeur niet meer
dan 100 woorden.

100015 7 2 Lees verder
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Het onderstaande citaat is afkomstig uit Karel van het Reve’s postuum gepubliceerde
boek Achteraf (1999), een bundeling van in Het Parool verschenen cursiefjes:
„Maar nu. In de literatuur bestaat iets dat je de ’nulvariant’ kunt noemen. Bijvoorbeeld
aan het eind van een doktersroman is het Kerstmis. Het sneeuwt, en de kerkklokken
luiden. Maar de verpleegster en de dokter krijgen elkaar niet.”

2p 13 �� Schrijf zelf een ’nulvariant’ van het door Herodotos in regel 12–31 vertelde verhaal over
de ring van Polykrates. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 75 woorden.

���� Tekst 1 en tekst 2

Regel 1–6 van tekst 2 vormen de eerste strofe van Schillers ballade.
1p 14 �� Leg uit dat de uitgangssituatie bij Schiller (tekst 2) verschilt van die bij Herodotos (tekst 1).

1p 15 �� Citeer het Griekse tekstelement uit regel 1–11 van tekst 1 dat overeenkomt met
„Onvermengde vreugde in het leven viel nog geen enkele sterveling ten deel” (tekst 2
regel 11–12).

Bij Schiller heeft Amasis een andere reden voor het opzeggen van de vriendschap dan bij
Herodotos.

2p 16 �� Omschrijf in het Nederlands de verschillende redenen.

���� Tekst 3

Achtergrond bij tekst 3.
2p 17 �� Wat was de aanleiding voor Aristagoras’ komst naar Sparta? Geef tevens een datering.

1p 18 �� Op welke veronderstelde eigenschap van de Spartanen speculeert Aristagoras in
regel 13–27 (Verder t/m bevinden)?

2p 19 �� Citeer uit regel 24–34 een uitspraak waaruit Aristagoras’ hybris duidelijk blijkt. Geef bij
je citaat een korte toelichting.

���� Tekst 4

1p 20 �� Welk moreel argument gebruikt Aristagoras in zijn toespraak tot de Atheners?
Beantwoord de vraag in het Nederlands.

2p 21 �� Aan welke twee factoren is het volgens Herodotos te danken dat Aristagoras in Athene
meer succes had dan in Sparta? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je op
regel 1–10 (t/m           ).

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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���� Tekst 4 en tekst 3

Aristagoras’ argumentatie in tekst 4 komt voor een deel overeen met die in tekst 3.
3p 22 �� Geef bij de onderstaande citaten uit tekst 4 telkens het overeenkomstige tekstelement uit

tekst 3 regel 1–15.

a. (regel 5)

b. (regel 5)

c. (regel 7)

���� Tekst 4 en tekst 5

Zowel in tekst 4 als in tekst 5 wordt kritiek geleverd op de Atheense democratie, maar
Herodotos legt een ander accent dan Aristophanes.

2p 23 �� Beschrijf het verschil tussen de kritiek van Herodotos en die van Aristophanes. Ga in op
beide teksten.

���� Algemene vragen

In III, 122 zegt Herodotos:

1p 24 �� Welk belangrijk onderscheid maakt Herodotos hier?

De classicus P. Gerbrandy begint een artikel over Herodotos met de volgende zinnen:
„De meeste vaders zijn als zoon begonnen. Herodotos (vijfde eeuw v. Chr.) niet. Als
schrijver van het eerste echte prozawerk in de Europese literatuur heeft hij geen ouders.”
Bij de stelling dat Herodotos als prozaschrijver geen ouders heeft valt een nuancering aan
te brengen.

2p 25 �� Welke nuancering?

���� Tekst 6

Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen.
43p �� Vertaal regel 4–13.
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���� Tekst 1

Polykrates, tyran van Samos, is bij al zijn ondernemingen succesvol. Dit maakt zijn
bondgenoot Amasis, koning van Egypte, ongerust.

Herodotos, Historiën III, 40-43
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���� Tekst 2

De Duitse dichter F. Schiller bewerkte het Polykrates-verhaal tot een ballade. Daarin staan
de volgende strofen:

Hij stond op de tinnen van zijn dak,
en keek met tevreden blik
uit over het door hem beheerste Samos.
“Dit alles is aan mij onderdanig,”
begon hij tot de koning van Egypte,
“Geef toe dat ik gelukkig ben.”

(…)

Dit hoort zijn gastvriend met ontzetting.
“Waarlijk, ik moet je gelukkig achten!
Maar,” zegt hij, “om je welzijn vrees ik zeer.
Ik huiver voor de afgunst der goden.
Onvermengde vreugde in het leven
viel nog geen enkele sterveling ten deel.”

(…)

Nu wendt de gast zich vol huiver af:
“Hier kan ik niet langer verblijven,
je kunt niet langer mijn vriend zijn.
De goden willen jouw ondergang.
Ik haast me weg, om niet met jou te sterven.”
Zo sprak hij en snel scheepte hij zich in.

Friedrich Schiller, De ring van Polykrates

���� Tekst 3

Aristagoras in Sparta.

Aristagoras nu, de tyran van Milètos, kwam in Sparta aan onder de regering van
Kleomenès. Met hem begon hij een gesprek, terwijl hij volgens de Lakedaimoniërs een
bronzen plaat bij zich had, waarin gegrift was de omtrek van de gehele aarde en de gehele
zee en alle rivieren. Aristagoras begon een gesprek en sprak tot hem als volgt:
“Kleomenès, wees niet verbaasd over de haast, waarin ik hier ben gekomen. Ik zal u
namelijk vertellen hoe onze huidige situatie is. Dat de zonen der Iooniërs slaven zijn in
plaats van vrije mannen is een grote schande en smart voor onszelf, maar haast nog meer
voor u, aangezien gij de leiding hebt in Griekenland. Hoe dan ook, in naam van de goden
der Grieken: redt de Iooniërs, uw stamverwanten uit de slavernij! Het moet u toch
gemakkelijk vallen hierin te slagen, want de barbaren zijn geenszins weerbaar en gij hebt
op militair gebied de hoogste top bereikt door uw dapperheid. Hun strijdwijze is als volgt:
ze hebben bogen en een korte speer en gaan het gevecht in met broeken aan en
puntmutsen op hun hoofd. Zo zijn ze gemakkelijk te overweldigen. Verder hebben de
mensen, die dat vasteland bewonen, meer rijkdommen dan alle andere mensen samen, om
te beginnen goud, en verder zilver en brons en bonte klederen en lastdieren en slaven en
dat alles kan uw eigendom zijn, als ge het werkelijk verlangt. Zij wonen aan elkaar
grenzend zoals ik u zal laten zien. Naast de Iooniërs hier wonen de Lydiërs, die een
vruchtbaar land bewonen en zeer rijk aan zilver zijn (terwijl hij sprak, wees hij het aan op
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de landkaart, die hij bij zich had, in de bronzen plaat gegrift), aan de Lydiërs,” – zo ging
Aristagoras verder – “grenzen hier de Phrygiërs in het oosten, die het rijkst zijn aan
schapen en veldvruchten van alle volken die ik ken. Aan de Phrygiërs grenzen de
Kappadokiërs, die wij Syriërs noemen, en hun buren zijn de Kilikiërs, die aan dit stuk zee
grenzen, waarin hier het eiland Kypros ligt; zij betalen aan de koning als jaarlijkse
schatting 500 talenten. Dan grenzen aan de Kilikiërs hier de Armeniërs, die ook rijk aan
schapen zijn, en aan de Armeniërs de Matiënen, die dit land bewonen. Daaraan grenst dit
land Kissia, waarin aan deze rivier, de Choaspès, de beroemde stad Sousa ligt, waar de
grote koning pleegt te vertoeven en waar zich zijn schatkamers bevinden. Als ge u van die
stad meester maakt, kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom.
Komaan, ge moest liever dat vechten om een klein landje, dat ook helemaal niet zo
vruchtbaar is, en om een onbelangrijk grensgebied tot later uitstellen, en dan nog tegen
Messeniërs, die tegen u opgewassen zijn, en Arkadiërs en Argeiers, die geen korrel goud
of zilver bezitten, waarover men eventueel bereid zou kunnen zijn op het slagveld te
sneuvelen, terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over geheel
Azië te verkrijgen, – hoe zal dan uw keuze luiden?”

Zo sprak Aristagoras, waarop Kleomenès antwoordde: “Waarde gast uit Milètos, ik
zal u over twee dagen mijn antwoord laten horen.”

Herodotos, Historiën V, 49 (vertaling naar O. Damsté)

���� Tekst 4

Aristagoras in Athene.

Herodotos, Historiën V, 97
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���� Tekst 5

In Aristophanes’ komedie Equites (= Ridders of Cavalerie) komt de volgende passage voor:

WORSTVERKOPER
Ooit dienden zich twee sprekers aan, een financieel
debat begon. De een verlangde dat de vloot
werd uitgebreid, de ander pleitte echter voor
verhoging van salaris en het juryloon.
En hij, de laatste, kreeg zijn zin… Wat doet u nu?
Wat schuift u heen en weer en kijkt u naar de grond?

BAAS VOLK
Ik schaam me zo. Wat heb ik destijds stom gedaan.

WORSTVERKOPER
Zit daar niet over in, u treft geen blaam, u bent
voortdurend om de tuin geleid.

Aristophanes, Equites / Cavalerie, 1350–1357; vertaling H. van Dolen

100015 7A 5 Lees verder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pagina: 412Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



���� Tekst 6

De Perzische koning Dareios heeft besloten zich te ontdoen van zijn in Sardes zetelende
satraap Oroites, een veelvoudige moordenaar. Een zekere Bagaios meldt zich als
vrijwilliger om Oroites uit de weg te ruimen. In de onderstaande passage wordt
beschreven hoe Bagaios zijn opdracht stapje voor stapje uitvoert.

Bagaios ging als volgt te werk. Hij liet een groot aantal brieven                 schrijven over

alle mogelijke onderwerpen en voorzag die van het zegel van Dareios, en daarmee ging

hij vervolgens naar Sardes.

Herodotos, Historiën III, 128

regel 4

regel 5

regel 6

regel 7

regel 8

regel 9

regel 10

regel 11

regel 13
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te
behalen; het examen bestaat uit 26 vragen en
een vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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■■■■ Tekst 1

Regel 3–6 (Na zijn overgrootvader t/m en dat gebeurde dan ook)
1p 1 ■ Leg uit dat deze opmerking kenmerkend is voor Herodotos’ kijk op het menselijke bestaan.

2p 2 ■ In hoeverre speelt in het geval van Apriës ook hybris een rol, gelet op wat in regel 14–36
wordt verteld?

Regel 6–7 iets, waarover ik uitvoeriger zal spreken bij de geschiedenis van Libya
2p 3 ■ Leg uit dat een verwijzing als deze niet bewijst dat Herodotos vanaf het begin met een

vooropgezet plan heeft gewerkt aan zijn omvangrijke geschiedwerk.

1p 4 ■ Op welke vaardigheid van Amasis vertrouwde Apriës blijkens regel 14–16? 
Beantwoord de vraag in het Nederlands.

2p 5 ■ Hoe maakt Herodotos duidelijk dat Apriës ten onrechte heeft gerekend op de
betrouwbaarheid van Amasis? Beantwoord de vraag door het citeren van twee Griekse 
tekstelementen uit regel 14–21                      t/m              .

2p 6 ■ Omschrijf in het Nederlands de twee handelingen die tegenover elkaar worden gesteld 
door                 in regel 22.

1p 7 ■ Hoe blijkt uit de formulering van het Grieks vanaf regel 22                 dat Herodotos een
door anderen aan hem verteld verhaal rapporteert?

Regel 32–33 en 34–35 worden door H.L. van Dolen als volgt vertaald:
Toen deze ramptijding er nog eens bij kwam, mobiliseerde Apriës zijn huurlingen en trok
tegen zijn onderdanen op. (…) Met hen ging hij op de Egyptenaren onder leiding van
Amasis af die zich tegen „die buitenlanders” hadden gewapend.

1p 8 ■ Op welk Grieks woord is de vertaling ’er nog eens bij’ gebaseerd?

2p 9 ■ Verklaar de aanhalingstekens die de vertaler gebruikt in „die buitenlanders”.

■■■■ Tekst 2

Regel 2                                  
1p 10 ■ Citeer uit het vervolg het Griekse tekstelement dat hiermee correspondeert.

Regel 7–8                                 
2p 11 ■ Vond Amasis dat terecht? Licht je antwoord toe.

Regel 10                                                                                        is uitgebreider dan wat 
Herodotos in regel 5–6 heeft gezegd                                              .

2p 12 ■ Leg uit waarom die uitbreiding Amasis’ redenering versterkt.

Regel 12                                                                  
1p 13 ■ Citeer een Grieks tekstelement uit het voorafgaande dat het tegenovergestelde aanduidt.

Regel 12–13                                                              
2p 14 ■ Leg uit dat een zin als deze kenmerkend is voor de manier waarop Herodotos zijn

verhalen gewoonlijk structureert. Betrek in je antwoord een Grieks tekstelement uit het
voorafgaande.
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Regel 13                                      
2p 15 ■ Een commentator proeft in dit tekstelement „lichte spot” van de Griek Herodotos. Leg

uit wat deze commentator bedoelt.

Vergelijk tekst 2 met wat de latere historicus Diodorus Siculus over Amasis zegt:
„Nadat Amasis de zaken betreffende het koninkrijk had geregeld zoals het hem het beste
toescheen, heerste hij over de Egyptenaren overeenkomstig de wet en verkreeg hij grote
waardering.”

2p 16 ■ Diodorus geeft een andere verklaring voor de waardering die Amasis kreeg dan Herodotos.
Leg dat uit; ga in op beide auteurs.

Diodorus Siculus heeft de volgende kritiek op Herodotos:
„Herodotos en bepaalde andere auteurs over Egyptische zaken praten er maar op los,
omdat ze welbewust niet voor de waarheid kiezen maar voor het vertellen van sterke
verhalen en het verzinnen van mythen, om zo hun publiek te vermaken. Dat alles zal ik
achterwege laten, en alleen maar vertellen wat in de documenten bij de priesters van
Egypte staat opgetekend en door mij zorgvuldig is onderzocht.”

3p 17 ■ Formuleer een weerwoord op deze kritiek door een beschrijving te geven van Herodotos’
werkwijze. Onderscheid in die werkwijze tenminste vier elementen.

■■■■ Tekst 3

Volgens sommigen is Kleomenes na het eerdere gesprek dat hij met Aristagoras had,
geneigd op diens verzoek in te gaan.

2p 18 ■ Blijkt dat inderdaad uit zijn reactie in regel 1–3? Licht je antwoord toe.

Regel 5                                           
2p 19 ■ Citeer het Griekse tekstelement (vanaf regel 3) waarvan deze woorden de uitwerking zijn.

Regel 14                              
1p 20 ■ Omschrijf in het Nederlands wat hiermee wordt bedoeld.

Regel 16–17                                                                                         wordt door
Van Dolen als volgt vertaald:
Papa, als u deze vreemde snoeshaan niet gauw de deur uit zet, brengt hij u nog op het
slechte pad.

2p 21 ■ Geef commentaar op Van Dolens weergave van          . Ga in op de
vertaling en op het Grieks.

Regel 18–19           t/m                       
1p 22 ■ Citeer het Griekse tekstelement uit regel 1–8 waaruit blijkt dat iets dergelijks hem al

eerder is overkomen.

In regel 17–19 verbreekt Kleomenes het contact met Aristagoras op heel andere wijze
dan hij dat in regel 7–8 heeft gedaan.

2p 23 ■ Leg uit dat dit samenhangt met de inmiddels veranderde status van Aristagoras.

Over de episode van Aristagoras in Sparta is opgemerkt dat die uit een Spartaanse bron
afkomstig is en een verontschuldigende bedoeling heeft.

1p 24 ■ Waarvoor wilden de Spartanen zich dan verontschuldigen?

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Algemene vragen

„Geschiedschrijving lijkt te gedijen op puinhopen: opmerkelijk veel grote, klassieke
geschiedschrijving is geschreven binnen twee of drie decennia na een ontwrichtende,
historische catastrofe.”

2p 25 ■ Leg uit dat deze uitspraak van toepassing is op het werk van Herodotos.

In een modern boek wordt Herodotos als volgt sprekend opgevoerd:
„In die tijd hoorde men in Athene veel spreken van een nieuwe stad die gesticht zou
worden op de plaats waar eens de weelderig levende Sybariten hadden gewoond. Ofschoon
ver in het Westen gelegen, had ook ik op mijn reizen door Azië de meest ongelooflijke
verhalen gehoord van deze Zuid-Italische stad met Aziatische allure. Nu zou de stad, die
door vijandelijke hand verwoest was, door de oude inwoners weer worden opgebouwd en
de Grieken, aangespoord door de grote Pericles van Athene, zouden helpen.”

1p 26 ■ Welke naam zou de weer opgebouwde stad krijgen?

■■■■ Tekst 4

Bestudeer tekst 4 met de inleiding en de aantekeningen.
43p ■ Vertaal regel 1–12.
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���� Tekst 1

Nadat Psammis slechts zes jaren koning over Egypte was geweest en een veldtocht
tegen Aithiopia had ondernomen, stierf hij kort daarna en zijn zoon Apriès volgde hem op.
Na zijn overgrootvader Psammètichos was hij de gelukkigste van de vroegere koningen en
hij regeerde 25 jaar, waarin hij een leger tegen Sidoon aanvoerde en een zeeslag leverde
tegen de Tyriërs. Maar het was voorbeschikt, dat het slecht met hem zou aflopen en dat
gebeurde dan ook en wel naar aanleiding van iets, waarover ik uitvoeriger zal spreken bij de
geschiedenis van Libya, maar dat ik voor het ogenblik in het kort zal vermelden. Apriès
zond namelijk een leger uit tegen de bewoners van Kyrènè en leed een zware nederlaag. De
Egyptenaren namen hem dit kwalijk en vielen van hem af, omdat ze meenden dat Apriès
hen met opzet had uitgezonden naar een zekere ondergang, met de bedoeling dat zij zouden
omkomen en hij zelf over de rest der Egyptenaren des te veiliger zou heersen. Uit
verontwaardiging hierover lieten niet alleen de mannen, die uit de strijd waren
teruggekeerd, maar ook de vrienden van de omgekomenen hem terstond in de steek.

Herodotos, Historiën II, 161 (vertaling O. Damsté) en 162-163
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���� Tekst 2

De Egyptische koning Amasis leert zijn onderdanen een lesje.

Herodotos, Historiën II, 172

���� Tekst 3

Aristagoras, tyran van Milete, heeft in Sparta koning Kleomenes opgeroepen tot een
veldtocht tegen het Perzische rijk. Kleomenes heeft twee dagen bedenktijd genomen.

Herodotos, Historiën V, 50-51
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���� Tekst 4

De Perzische koning Dareios is onder de indruk gekomen van de kwaliteiten van de
Paioniërs, een volk dat een gebied ten westen van Thrakië bewoont. Hij wil hen daarom
onderwerpen en onder dwang laten verhuizen naar Azië.

Herodotos, Historiën V, 14-15

Aantekeningen

regel 2

regel 3

regel 4

regel 6

regel 6–7

regel 7

regel 8–9

regel 9

regel 10

regel 11

100019 8A 4

k������
l���<�	
!�$1��
!�$�����
T�!�%$8Z)
�5�
0 ���
��
�G
m����2
������!��)

����  �����	
�C�����V���
�C
n��+�
������	
��/
���5�:+��5�
#!�!�<�
��/
�����	
��/
�����

��
��/
!���<��	
���*�"
&�����
��
.����	
0���
1��+�
�(�
#!!� ���
��/
�5�
o  7�������)

�����+��/	
��
����<
�5
%�% ���
�3
T�!�%$8Z"
e
��
��� �C$����	
��/
 �%Y�
\!�����	
��
�V	

m�����	
�����������
��/
�(�
��������"

���������
��
�.
������	
���	
�����	
��/
�1��	
'����)
p �������	
�C�������������
��5	

�� $���	)
��������	
����2
���>���7����
���	
�����	
��%$  ����	"
q.
���
�(
������	
;���

j������
�5�
T�!�%$8��
�����5�
�������
�������)
�.
��
������)
0>����	
\!�����	
�(�
9�+

�5�
���������)
 ������	
��
���	
������	
����������
�	
�-	
�� ��	
���*�)
�����	
#���*�

��7���	D
�r�
��
����G��
����������	
������+	
�����>��" ��

q.
��
������	
6	
��������
�>�����	
�-	
�� ��	)
������
�����������
�1��	
�����	

��<��
����2��"�6�� �������������������*������(����������"��������������������������������

�����������3�����%����%������� ������������������!��*��������������

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

����  ����� opdragen

:+����
s
:�����

��+
 snel rijden

����������� oversteken

����<
s
���+��

��� �!���� lezen


\!��K�� gids

�1��	
s
:�����	

p �8����
 zich verzamelen

��5	
�� $���	
 langs de zeekust

����2�� via die route

���>����+
+ participium proberen te

\
9�+
��	
 de weg door het binnenland

��������
 inslaan

������+
 overvallen

�� ��	
s
�� ��	

�r�
+ participium omdat 

�����	� onverdedigd

0>+
 bezetten

�� ��	
s
�� ��	

�1��	
�����	
s
:�����	

Einde

Pagina: 421Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

0 00007 6 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Dinsdag 16 mei
9.00–12.00 uur

Vragenboekje

G
ri

ek
s

Dit examen bestaat uit 24 vragen en een
vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring
of uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld.
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■■■■ Achtergrond

Pentheus weigert het bestaan van de god Dionysos te erkennen.
2p 1 ■ Leg uit dat dit samenhangt met Pentheus’ opvatting over wat er in het verleden met

Semele is gebeurd. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 40 woorden.

■■■■ Tekst 1

Regel 438 ��δ� �λλα�εν ��νωπ�ν wordt door Hupperts en Van Lakwijk als volgt vertaald:
en hij verschoot niet van kleur.

2p 2 ■ Leg uit dat deze vertaling geen recht doet aan de dramatische ironie die de Griekse tekst
bevat. Citeer tevens in je antwoord het Griekse woord waarop de dramatische ironie van
toepassing is.

Regel 434-450 
Het bericht van de dienaar, met name regel 443 en volgende, kan worden uitgelegd als een
waarschuwing aan het adres van Pentheus.

2p 3 ■ Wat houdt die waarschuwing in?

Met regel 450 σ�� δ� τ�λλα �ρ� µ�λειν legt de dienaar alle verantwoordelijkheid bij
Pentheus.

2p 4 ■ Citeer uit het voorafgaande het Griekse tekstelement waaruit een dergelijke houding van
de dienaar ook al bleek.

Regel 451-452
2p 5 ■ Leg uit dat Pentheus’ gebruik van de jacht-metafoor opgevat kan worden als een vorm van

dramatische ironie, gezien het verdere verloop van de tragedie.

J.C.B. Eykman vertaalt regel 459 als volgt:
waarbij je Aphrodite in schoonheid probeert te evenaren.
G. Koolschijn vertaalt: want u jaagt op liefde met uw schoonheid.

1p 6 ■ Welke van beide vertalingen sluit het best aan bij de inhoud van regel 453-456? Citeer
tevens het Griekse tekstelement waarop je je keuze baseert.

2p 7 ■ Leg uit dat het feit dat Pentheus de vreemdeling uitgebreid gaat ondervragen (regel 460
e.v.) verrassend is, gezien wat hij eerder tegen zijn soldaten heeft gezegd (regel 355-357):
κ�νπερ λ��ητε, δ�σµι�ν π�ρε�σατε
δε�ρ� α�τ�ν, !ς #ν λευσ%µ�υ δ%κης τυ�&ν
'�ν(η, πικρ)ν ��κ�ευσιν *ν Θ-�αις �δ.ν.

In regel 476-480 komt herhaaldelijk een verschijnsel voor dat kenmerkend is voor
stichomythie.

2p 8 ■ Leg uit welk verschijnsel dit is en geef een voorbeeld uit regel 476-480.

1p 9 ■ Omschrijf in het Nederlands wat wordt bedoeld met τ�δ� in regel 484.

Regel 485.
1p 10 ■ Door welke verdenking is deze vraag ingegeven?

0 00007 6 2 Lees verder
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■■■■ Tekst 2

Regel 1114 wordt door P. Brommer als volgt vertaald:
Zijn eigen moeder wijdt het eerst dit offer in tot eer van Bacchos.

2p 11 ■ Hoe is Brommers vertaling „offer” te verklaren vanuit de Griekse tekst van deze regel?

Regel 1115-1117 0 δ� µ%τραν t/m �Αγα�η
2p 12 ■ Beschrijf de plotselinge omkering in het gedrag en de bedoelingen van Pentheus, waarvan

in deze regels sprake is. Ga daarbij zowel in op zijn gedrag als op zijn bedoelingen.

Sommigen zien Pentheus als een onschuldig slachtoffer van religieus fanatisme van de
Bakchanten.

2p 13 ■ Citeer uit regel 1115-1121 het Griekse tekstelement dat tegen deze opvatting pleit en licht
je antwoord toe.

Regel 1122-1136.
Deze episode wordt geheel verteld met persoonsvormen in het imperfectum, behalve
regel 1127.

2p 14 ■ Waarom gebruikt de verteller in dit ene geval de aoristus en in de rest van de episode
steeds het imperfectum?

Regel 1139 �� 34�δι�ν 5-τηµα
Verderop in het stuk zal een ander personage dezelfde mededeling doen.

2p 15 ■ Noem de naam van dit personage en beschrijf tevens de desbetreffende scène.

Regel 1146-1147
2p 16 ■ Leg uit dat er binnen deze regels een verandering in vertelperspectief optreedt; geef in je

antwoord ook duidelijk aan waar de overgang in vertelperspectief optreedt.

In regel 1148-1149 zegt de bode zelf waarom hij nu weggaat.
1p 17 ■ Welke andere reden had Euripides om hem van het toneel te laten verdwijnen?

■■■■ Cultuurhistorische achtergrond

Er wordt wel eens een verband gelegd tussen de houding van Pentheus tegenover de
Dionysoscultus en de situatie in Athene aan het einde van de vijfde eeuw v.Chr.

2p 18 ■ Welk verband kan hier bedoeld zijn? Gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden.

4p 19 ■ Schets kort de ontstaansgeschiedenis van de antieke tragedie. Verwerk in je antwoord de
namen Aristoteles en Dionysia en de termen / begrippen dithyrambe en 6π�κριτ-ς. Leg in
je antwoord tevens de beide termen / begrippen uit. Gebruik bij voorkeur niet meer dan
60 woorden.

■■■■ Tekst 3

Regel 3
1p 20 ■ In welk opzicht wijkt de rol van Autonoe hier af van die bij Euripides, zoals beschreven in

tekst 2?

Regel 9-10
2p 21 ■ Welke omkering met betrekking tot de voorstelling van zaken in tekst 2 tref je in deze

regels aan?

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Tekst 4

2p 22 ■ Hoe zou binnen deze interpretatie het optreden van Pentheus tegen Dionysos, zoals
Euripides dit beschrijft, worden beoordeeld?

■■■■ Tekst 5

Zowel De Jong als Freriks doet een uitspraak over de vrouwen op de Kithairoon die in
tegenspraak is met de inhoud van het stuk.

2p 23 ■ Welke twee uitspraken zijn onjuist en waarom?

■■■■ Afbeelding

De afbeelding op dit mengvat wordt wel geïnterpreteerd als een tafereel uit de opvoeding
van de zoon van Dionysos. De zittende figuur moet dan worden geïdentificeerd met
Dionysos, het figuurtje op zijn knieën met zijn zoon.

2p 24 ■ Noem vier attributen op grond waarvan het zeker is dat we hier in elk geval te doen
hebben met een scène uit de Dionysoscultus.

■■■■ Tekst 6

Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen.
45p ■ Vertaal regel 611 t/m 631.
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■■■■ Tekst 1 

Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen genomen Vreemdeling.
Een van de dienaren brengt aan Pentheus verslag uit van de arrestatie.

ΘΕΡΑΠΩΝ

Πεν
ε�, πρεσµεν τ�νδ� �γραν �γρευκ�τες

��� �ν �πεµψας, "#δ� �κραν
� $ρµ�σαµεν.

% 
&ρ δ� 'δ� (µ)ν πρ*"ς "#δ� +π-σπασεν

�υγ/0 π�δ�, 1λλ�  �δωκεν "#κ �κων 4-ρας

"#δ� 54ρ�ς, "#δ� 6λλα7εν "8νωπ9ν γ-νυν,

γελ:ν δ; κα< δε)ν κ1πγειν ��>ετ"

�µεν- τε, τ"#µ9ν ε#τρεπ;ς π"ι"?µεν"ς.

κ1γ@ δι� α8δ"�ς εAπ"νB CΩ 7-ν�, "#4 Dκ@ν

�γω σε, Πεν
-ως δ� 'ς µ� �πεµψ� �πιστ"λα)ς.

Eς δ� αF σG Hκ4ας εIρ7ας, Eς συν�ρπασας

κ�δησας �ν δεσµ")σι πανδ�µ"υ στ-γης,

�ρ"�δα> γ� �κε)ναι λελυµ-ναι πρ9ς Kργδας

σκιρτ:σι Βρ�µι"ν 1νακαλ"?µεναι 
ε�νB

α#τ�µατα δ� α#τα)ς δεσµM διελ?
η π"δ:ν

κλ/0δ-ς τ� 1ν0καν 
?ρετρ� �νευ 
νητ0ς 4ερ�ς.

π"λλ:ν δ� 'δ� Nν&ρ 
αυµτων Oκει πλ-ως

�ς τσδε Θ�Hας. σ"< δ; τ�λλα 4ρ& µ-λειν.

Πε. µ-
εσ
ε 4ειρ:ν τ"�δ�B �ν �ρκυσιν γMρ Pν

"#κ �στιν "Qτως 5κGς Rστε µ� �κ�υγε)ν.

1τMρ τ9 µ;ν σ:µ� "#κ �µ"ρ�"ς εA, 7-νε,

$ς �ς γυνα)κας, ��� 'περ �ς Θ�Hας πρειB

πλ�καµ�ς τε γρ σ"υ τανα�ς, "# πλης Qπ",

γ-νυν παρ� α#τ&ν κε4υµ-ν"ς, π�
"υ πλ-ωςB

λευκ&ν δ; 4ρ"ιMν �κ παρασκευ0ς �4εις,

"#4 (λ>"υ H"λα)σιν, 1λλ� +π9 σκι*ς,

τ&ν �Α�ρ"δ>την καλλ"ν/0 
ηρSµεν"ς.

πρ:τ"ν µ;ν "Fν µ"ι λ-7"ν 'στις εA γ-ν"ς.

∆ι. "# κ�µπ"ς "#δε>ςB UVδι"ν δ� ε8πε)ν τ�δε.

τ9ν 1ν
εµSδη Τµ:λ"ν "Aσ
 π"υ κλ?ων.

Πε. "Aδ�, Xς τ9 Σρδεων �στυ περιHλλει κ?κλZω.

∆ι. �ντε�
-ν ε8µι, Λυδ>α δ- µ"ι πατρ>ς.

Πε. π�
εν δ; τελετMς τσδ� �γεις �ς \Ελλδα;

∆ι. ∆ι�νυσ"ς (µ*ς ε8σ-Hησ�, % τ"� ∆ι�ς.

Πε. ^εGς δ� �στ� �κε) τις, Xς ν-"υς τ>κτει 
ε"?ς;

∆ι. "_κ, 1λλ� % Σεµ-λην �ν
δε `ε?7ας γµ"ις.

Πε. π�τερα δ; ν?κτωρ σ� a κατ� bµµ� �νγκασεν;

∆ι. %ρ:ν %ρ:ντα, κα< δ>δωσιν bργια.
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Πε. τM δ� bργι� �στ< τ>ν� 8δ-αν �4"ντ σ"ι;

∆ι. �ρρητ� 1Hακ4ε?τ"ισιν ε8δ-ναι Hρ"τ:ν.

Πε. �4ει δ� bνησιν τ")σι 
?"υσιν τ>να;

∆ι. "# 
-µις 1κ"�σα> σ�, �στι δ� �7ι� ε8δ-ναι.

Πε. εF τ"�τ� �κιHδ�λευσας, cν� 1κ"�σαι 
-λω.

∆ι. 1σ-Hειαν 1σκ"�ντ� bργι� �4
α>ρει 
ε"�.

Πε. τ9ν 
ε9ν %ρ*ν γMρ �/&ς σα�:ς, π")�ς τις dν;

∆ι. %π")"ς 6
ελ�B "#κ �γ@ eτασσ"ν τ�δε.

Πε. τ"�τ� αF παρω4-τευσας εF κ"#δ;ν λ-γων.

∆ι. δ�7ει τις 1µα
ε) σ"�M λ-γων "#κ εF �ρ"νε)ν.

Πε. dλ
ες δ; πρ:τα δε�ρ� �γων τ9ν δα>µ"να;

∆ι. π*ς 1να4"ρε?ει HαρHρων τδ� bργια.

Πε. �ρ"ν"�σι γMρ κκι"ν \Ελλ�νων π"λ?.

∆ι. τδ� εF γε µ*λλ"νB "f ν�µ"ι δ; δι�"ρ"ι.

Πε. τM δ� fερM ν?κτωρ a µε
� (µ-ραν τελε)ς;

∆ι. ν?κτωρ τM π"λλB σεµν�τητ� �4ει σκ�τ"ς.

Πε. τ"�τ� �ς γυνα)κας δ�λι�ν �στι κα< σα
ρ�ν.

∆ι. κ1ν (µ-ρVα τ� γ� α8σ4ρ9ν �7ε?ρ"ι τις �ν.

Πε. δ>κην σε δ"�ναι δε) σ"�ισµτων κακ:ν.

∆ι. σ; δ� 1µα
>ας γε κ1σεH"�ντ� �ς τ9ν 
ε�ν.

Euripides, Bakchai, 434-490

■■■■ Tekst 2

Een bode brengt verslag uit van wat hij heeft gezien op de Kithairoon.

ΠρSτη δ; µ�τηρ dρ7εν fερ-α ��ν"υ

κα< πρ"σπ>τνει νινB X δ; µ>τραν κ�µης �π"

�ρριψεν, Rς νιν γνωρ>σασα µ& κτν"ι

τλ�µων �Αγα?η, κα< λ-γει, παρη>δ"ς

ψα?ωνB �ΕγS τ"ι, µ0τερ, ε8µ>, πα)ς σ-
εν

Πεν
ε?ς, Xν �τεκες �ν δ�µ"ις �Ε4>"ν"ςB

"gκτιρε δ� h µ0τ-ρ µε, µηδ; τα)ς �µα)ς

Nµαρτ>αισι πα)δα σ9ν κατακτν/ης.

� δ� 1�ρ9ν �7ιε)σα κα< διαστρ��"υς

κ�ρας Dλ>σσ"υσ�, "# �ρ"ν"�σ� E 4ρ& �ρ"νε)ν,

�κ Βακ4>"υ κατε84ετ�, "#δ� �πει
ε νιν.

λαH"�σα δ� 5λ-νης 1ριστερMν 4-ρα,

πλευρα)σιν 1ντιH*σα τ"� δυσδα>µ"ν"ς

1πεσπρα7εν hµ"ν, "#4 +π9 σ
-ν"υς,
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1λλ� % 
ε9ς ε#µρειαν �πεδ>δ"υ 4ερ")νB

�Ιν@ δ; τ1π< 
τερ� �7ειργ`ετ",

Uηγν�σα σρκας, Α#τ"ν�η τ� b4λ"ς τε π*ς

�πε)4ε Hακ4:νB dν δ; π*σ� %µ"� H"�,

X µ;ν στεν`ων 'σ"ν �τ?γ4αν� �µπν-ων,

αj δ� �λλα`"ν. ��ερε δ� � µ;ν 5λ-νην,

� δ� g4ν"ς α#τα)ς 1ρH?λαιςB γυµν"�ντ" δ;

πλευρα< σπαραγµ")ςB π*σα δ� /(µατωµ-νη

4ε)ρας διεσ�α>ρι`ε σρκα Πεν
-ως.

κε)ται δ; 4ωρ<ς σ:µα, τ9 µ;ν +π9 στ?�λ"ις

π-τραις, τ9 δ� Qλης �ν Hα
υ7?λZω ��H/η,

"# UVδι"ν `�τηµαB κρ*τα δ� �
λι"ν,

'περ λαH"�σα τυγ4νει µ�τηρ 4ερ")ν,

π�7ασ� �π� �κρ"ν 
?ρσ"ν $ς Kρεστ-ρ"υ

�-ρει λ-"ντ"ς διM Κι
αιρ:ν"ς µ-σ"υ,

λιπ"�σ� 1δελ�Mς �ν 4"ρ")σι µαινδων.

4ωρε) δ; 
�ρVα δυσπ�τµZω γαυρ"υµ-νη

τει4-ων �σω τ:νδ�, 1νακαλ"�σα Βκ4ι"ν

τ9ν 7υγκ?ναγ"ν, τ9ν 7υνεργτην �γρας

τ9ν καλλ>νικ"ν, Zl δκρυα νικη�"ρε).

�γ@ µ;ν "Fν <τ/0δ�> �κπ"δ@ν τ/0 7υµ�"ρV*

�πειµ�, �Αγα?ην πρ<ν µ"λε)ν πρ9ς δSµατα.

Euripides, Bakchai, 1114-1149

■■■■ Tekst 3

In Theokritos’ beschrijving van de gebeurtenissen op de Kithairon komen de volgende
regels voor.

Pentheus bespiedde dit alles vanaf een steile rots,
verborgen in een oude mastixboom die daar altijd al stond.
Autonoe zag hem als eerste en uitte een vreselijke kreet.
Zij was in vervoering en weldra ook de anderen.
Pentheus vluchtte in paniek, maar zij gingen achter hem aan,
hun kleren onder hun gordel door opgetrokken tot hun knieën.
Pentheus riep „Wat willen jullie, vrouwen?”
Autonoe zei „Dat zul je snel weten, nog vóór het te horen.”
Zijn moeder greep het hoofd van haar zoon en brulde
zoals een leeuwin brult die welpen heeft gebaard.

Theokritos (ca. 300 v. Chr.), Idylle 26
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■■■■ Tekst 4

In de roman van Donna Tartt, De verborgen geschiedenis, komt het volgende fragment
voor:

Ik dacht aan het toneelstuk de Bacchae met zijn geweld en beestachtigheid waar ik bang
van werd, net als van het sadisme van hun moordzuchtige god. Vergeleken met de andere
tragedies waarin, hoe meedogenloos ze ook waren, een herkenbaar
rechtvaardigheidsprincipe heerste, was het een overwinning van het barbarisme op de
rede: duister, chaotisch en onbegrijpelijk.

■■■■ Tekst 5

In een voorbeschouwing op de uitvoering van de Bakchanten door toneelgroep
Amsterdam schrijft Anneriek de Jong: „De wraak van Dionysos is groot. Hij zendt de
koning in vrouwenkleren naar de bergen om de allang bekeerde Thebaanse vrouwen bij
hun orgieën te betrappen.”

En in zijn recensie van het stuk schrijft Kester Freriks: „In de Bakchanten wordt
koning Pentheus wreed verscheurd door de razende, in de roes van drank en begeerte
verkerende vrouwen omdat hij hen tijdens hun rituele orgie wilde gadeslaan.”

■■■■ Afbeelding
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■■■■ Tekst 6

De Thessalische koning Admetos moest op jeugdige leeftijd sterven, tenzij iemand anders
in zijn plaats naar de Hades wilde gaan. Admetos’ vrienden en ook zijn ouders weigerden
zich voor hem op te offeren. Uiteindelijk bleek alleen zijn allerliefste, zijn vrouw Alkestis,
bereid voor hem te sterven.
Bij het begin van de onderstaande tekst is Alkestis gestorven en ligt al op de baar, klaar
om begraven te worden. Admetos staat verslagen naast de baar.
Dan kondigt het koor de komst van de vader van Admetos, Pheres, aan, die zich bij de
lijkstoet wil aansluiten:

KOOR:

Κα< µ&ν %ρ: σ9ν πατ-ρα γηραιZ: π"δ<

στε>4"ντ�, Kπαδ"?ς τ� �ν 4ερ")ν δµαρτι σ/0

κ�σµ"ν �-ρ"ντας, νερτ-ρων 1γλµατα.

PHERES:

nΗκω κακ")σι σ")σι συγκµνων, τ-κν"νB

�σ
λ0ς γρ – "#δε)ς 1ντερε) – κα< σS�ρ"ν"ς

γυναικ9ς (µρτηκας. �ΑλλM τα�τα µ;ν

�-ρειν 1νγκη, κα>περ bντα δ?σ�"ρα.

∆-4"υ δ; κ�σµ"ν τ�νδε, κα< κατM 4
"ν9ς

gτωB τ9 τα?της σ:µα τιµ*σ
αι 4ρεSν,

Oτις γε τ0ς σ0ς πρ"?
ανε ψυ40ς, τ-κν"νB

Κα> µ� "#κ �παιδ� �
ηκεν "#δ� εgασε σ"�

στερ-ντα γ�ρVα πεν
>µZω κατα�
>νεινB

πσαις δ� �
ηκεν ε#κλε-στερ"ν H>"ν

γυναι7>ν, �ργ"ν τλ*σα γεννα)"ν τ�δε.

CΩ τ�νδε µ;ν σSσασ�, 1ναστ�σασα δ;

(µ*ς π>τν"ντας, 4α)ρε, κ1ν nΑιδ"υ δ�µ"ις

εF σ"ι γ-ν"ιτ". Φηµ< τ"ι"?τ"υς γµ"υς

λ?ειν Hρ"τ")σιν, a γαµε)ν "#κ �7ι"ν.

ADMETOS:

q_τ� dλ
ες �ς τ�νδ� �7 �µ"� κλη
ε<ς τ�"ν,

"_τ� �ν �>λ"ισι σ&ν παρ"υσ>αν λ-γω.

Κ�σµ"ν δ; τ9ν σ9ν "_π"
� Oδ� �νδ?σεται.

Euripides, Alkestis, 611-631
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regel 611 κα� µ�ν maar kijk
regel 612 στε	
ω komen

� παδ�ς dienaar

ερ��ν = 
�ρσι Dativus meervoud van 
ε	ρ.
� δ�µαρ δ�µαρτ�ς echtgenote

regel 613, 618 en 631 � κ�σµ�ς sieraden
regel 613 �� ν�ρτερ�ι overledenen

τ� �γαλµα kostbaar geschenk
regel 614 συγκ�µνω + dativus mee lijden met
regel 615 �ντιλ�γω tegenspreken
regel 616 �µ�ρτηκας Perfectum van "µαρτ�νω + genitivus verliezen
regel 617 �ν�γκη Vul aan #στι.
regel 619 $τω moeten meegaan; subject � κ�σµ�ς de sieraden


ρε%ν = 
ρ&
regel 620 πρ�'(ανε Aoristus van πρ�(ν)&σκω + genitivus sterven voor
regel 621 �παις Admetos is Pheres’ enige kind.

ε$ασε Aoristus van *�ω toelaten.
regel 622 στερε	ς + genitivus beroofd van

π�ν(ιµ�ς ongelukkig
κατα+(	νειν Vul aan als subjectsaccusativus *µ�.
κατα+(	νω wegkwijnen

regel 624 τλ,σα Participium aoristus van τ�λµ�ω.
regel 625-627 Deze regels zijn gericht tot Alkestis.
regel 625 -Ω + participium o jij die

τ�νδε Hiermee wordt Admetos bedoeld.
regel 626 π	τνω vallen


α�ρε vaarwel
κ�ν =  κα� *ν

regel 627 ε0 σ�ι γ	γνεται het gaat jou goed
regel 628 λ'ειν voordelig zijn

1 t/m �2ι�ν anders heeft trouwen geen zin
regel 629 κλη(ε	ς *2 uitgenodigd door
regel 630 �3τ4 *ν +ιλ��σι = �3τε +ιλ&ν

� παρ�υσ	α aanwezigheid
regel 631 *νδ'�µαι dragen

Einde
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■■■■

Aan de rectoren/directeuren van de scholen voor VWO

In afwijking van artikel 40, lid 3, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, bent u
of uw plaatsvervanger gerechtigd, nadat de enveloppe met examenopgaven is geopend en
de examenopgaven zijn uitgedeeld, aan het begin van de desbetreffende examenzitting de
volgende mededeling te doen:

Bij het examen Grieks VWO op dinsdag 16 mei, 9.00–12.00 uur:

Op pagina 2, bij vraag 2 moet ��νωπ�ν (oinoopon) aangevuld worden met γ�νυν (genun)
zoals in regel 438 van tekst 1 in het tekstboekje is afgedrukt.

De voorzitter van de CEVO

drs. J. Bouwsma

Grieks

Examen VWO 2000

Tijdvak 1

OpgavenE
rr

at
u

m
b

la
d

E 6 VW
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■■■■
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Dit examen bestaat uit 25 vragen en een
vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring
of uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld.
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■■■■ Tekst 1

Regel 775 τ�ρ�ω
2p 1 ■ Waarom is deze angst begrijpelijk, gezien de identiteit van de koorleden en de inhoud van

de tragedie tot nu toe?

De regels 778-779 worden door Hupperts en Van Lakwijk als volgt vertaald:
Het gedrag van de Bakchanten gaat alle perken te buiten: het grijpt als een vuur om zich
heen en komt steeds dichterbij, een grote schande voor de Grieken.

2p 2 ■ Citeer uit deze vertaling het tekstelement waarmee het woord ��ρισµα wordt
weergegeven.

De regels 780-785 (στε�� t/m ��κ�αισιν) worden door Hupperts en Van Lakwijk als volgt
vertaald:
Ga jij naar de Elektra-poort en beveel allen aan te treden: zwaargewapenden, de ruiterij,
lichtgewapenden en boogschutters.
Deze vertaling geeft de strekking van Pentheus’ woorden correct weer, maar doet geen
recht aan de Griekse formulering.

2p 3 ■ a. Leg dat uit.
b. Illustreer je antwoord met een voorbeeld uit deze regels.

Sommige commentatoren hebben voorgesteld om in regel 787 niet πε���η te lezen, maar
πε�σ�η (= „jij zult lijden”), omdat daarmee een betere aansluiting bij regel 786 wordt
bereikt.

2p 4 ■ Leg de redenering van deze commentatoren uit.
2p 5 ■ Welke consequentie heeft de lezing πε�σ�η voor de interpretatie van het participium

κλ�ων? Beantwoord de vraag door een vertaling van regel 787 te geven met de lezing
πε�σ�η.

Regel 789 σ �πλ �πα�ρεσ�αι �ε��
2p 6 ■ Van welk woord van Pentheus geeft Dionysos hier door het gebruik van �ε�� een

interpretatie? Beantwoord de vraag door het citeren van het desbetreffende Griekse
woord.

2p 7 ■ Waarom kan de bij de vorige vraag bedoelde interpretatie niet juist zijn in de ogen van
Pentheus? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

In regel 798-799 (�σπ�δας t/m �αλκηλ�τ�υς) brengt Dionysos met zijn woorden een
eerder gedane mededeling van de bode in herinnering.

2p 8 ■ Hoe luidt die mededeling? Beantwoord de vraag door een citaat uit regel 754-774.

Regel 801 ��τε π�σ�ων ��τε δρ�ν
Deze woorden worden meestal als een vaste uitdrukking beschouwd, neerkomend op
„onder geen omstandigheden”. Een commentator wijst echter op de mogelijkheid dat deze
woorden, indien letterlijk opgevat, kunnen verwijzen naar de aanstaande omslag in het
gedrag van de Vreemdeling / Dionysos.

2p 9 ■ Welke omslag wordt hier bedoeld? Beantwoord de vraag in het Nederlands.

■■■■ Tekst 2

Regel 1200-1201
1p 10 ■ Citeer uit deze regels het Griekse woord waarop Agaue in het geheel niet reageert.

Regel 1207-1208 
2p 11 ■ Leg uit wat Agaue bedoelt met deze retorische vraag.

2p 12 ■ Leg uit welk verband gelegd wordt door γ�ρ in regel 1222.
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Vergelijk de volgende twee vertalingen van regel 1222:
1 (toen) ik van iemand hoorde wat mijn dochters gedaan hadden (Hupperts & Van Lakwijk)
2 immers ik hoorde van het waagstuk van een van mijn dochters (Eykman)

3p 13 ■ a. Citeer het Griekse woord dat in deze vertalingen volkomen verschillend is geïnterpreteerd
b. Geef daarbij een toelichting, die op beide vertalingen ingaat.

Regel 1227 Ακτ#ων
Aktaioon en Pentheus ondergaan een overeenkomstige straf wegens een overeenkomstige
handelwijze.

2p 14 ■ Om welke twee overeenkomsten gaat het?

Kadmos weet in welke gemoedstoestand hij Agaue zal aantreffen.
2p 15 ■ Citeer uit regel 1227-1232 het Griekse tekstelement waarmee die gemoedstoestand van

Agaue wordt aangeduid.

Regel 1233 κ�µπ�σαι
2p 16 ■ Welk Grieks woord in het vervolg (t/m 1243) herhaalt dit begrip?

1p 17 ■ Citeer uit regel 1244-1250 het Griekse tekstelement dat door Kadmos ironisch wordt
gebruikt.

2p 18 ■ Citeer uit regel 1244-1250 de twee Griekse tekstelementen die een verwijt van Kadmos
aan het adres van Dionysos inhouden.

■■■■ Tekst 3

Regel 3 tweemaal geboren
2p 19 ■ Waarop wordt hiermee gedoeld?

In regel 860-861 van de Bakchai is Dionysos als volgt aangeduid:
∆ι%νυσ�ν, &ς π#'υκεν �ν τ#λει �ε%ς,
δειν%τατ�ς, �ν�ρ(π�ισι δ )πι(τατ�ς

2p 20 ■ Citeer twee tekstelementen waaruit blijkt dat Dionysos ook in de Hymne
gekarakteriseerd wordt als )πι(τατ�ς.

Regel 5 voor-de-gek-houder
1p 21 ■ Leg uit dat Dionysos in Euripides’ Bakchai bij uitstek een voor-de-gek-houder is.

■■■■ Tekst 4

1p 22 ■ Verklaar waarom Vestdijk Dionysos kan aanduiden als „de Gemaskerde”.

■■■■ Tekst 5

1p 23 ■ Toon aan dat de schrijfster zich hier direct heeft laten inspireren door Euripides’ Bakchai.
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■■■■ Tekst 6

1p 24 ■ Noem vier attributen op grond waarvan het zeker is dat we hier in elk geval te doen
hebben met een scène uit de Dionysoscultus.

2p 25 ■ Noem vier attributen op grond waarvan het zeker is dat we hier in elk geval te doen
hebben met een scène uit de Dionysoscultus.

■■■■ Tekst 7

Bestudeer tekst 7 met de inleiding en de aantekeningen.
45p ■ Vertaal regel 414 t/m 434.

0 00013 6 4
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■■■■ Tekst 1 

De bode is aan het woord en brengt verslag uit over wat hij heeft gezien in de bergen:

Bode Zij sleurden kinderen uit hun huizen. Alles wat zij meenamen op hun schouders, brons
of ijzer, bleef vanzelf liggen zonder dat ze riemen gebruikten. Zij droegen vuur op
hun haar, maar het verbrandde hen niet. De bewoners van de dorpen grepen
woedend naar de wapens, om zich te verzetten tegen de plunderende Bakchanten.
Dit schouwspel was verschrikkelijk, koning. De punt van hun lans verwondde de
vrouwen niet. Maar zij gebruikten met succes hun thyrsos als speer: ze dreven de
bewoners zelfs op de vlucht, zowel vrouwen als mannen, ongetwijfeld met behulp
van een van de goden. Hierna keerden zij terug naar de plek waar de god voor hen
bronnen had laten ontspringen. Zij veegden het bloed af en de slangen likten de
druppels van hun wangen. Geef deze god dus toegang tot de stad, wie hij ook is,
meester, want hij is een grote god, in alles, maar vooral in dit opzicht: hij heeft, naar
men zegt, de pijnstillende wijnstok aan de stervelingen gegeven. Wanneer er geen
wijn meer is, valt er niets meer te genieten voor de mensen, zelfs niet van de liefde.

��. ταρ�� µ�ν ε�πεν τ��ς λ�γ�υς �λευ��ρ�υς

πρ�ς τ�ν τ�ρανν�ν, �λλ� �µως ε�ρ�σεται!

∆ι�νυσ�ς #σσων �$δεν�ς �ε�ν &'υ.

Πε. )δη τ�δ� �γγ�ς +στε π-ρ /'0πτεται

1�ρισµα �ακ3�ν, ψ�γ�ς �ς 5Ελληνας µ�γας.

�λλ� �$κ 7κνεν δε! στε3� �π� �Ηλ�κτρας �9ν

π�λας! κ�λευε π0ντας �σπιδη'�ρ�υς

:ππων τ� �παντ;ν τα3υπ�δων �πεµ�0τας

π�λτας �� �σ�ι π0λλ�υσι κα< τ�=ων 3ερ<

ψ0λλ�υσι νευρ0ς, >ς �πιστρατε�σ�µεν

�0κ3αισιν! �$ γ?ρ �λλ� /περ�0λλει τ0δε,

ε� πρ�ς γυναικ�ν πεισ�µεσ�� @ π0σ3�µεν.

∆ι. πεA�Bη µ�ν �$δ�ν, τ�ν �µ�ν λ�γων κλ�ων,

Πεν�ε-! κακ�ς δ� πρ�ς σ��εν π0σ3ων �µως

�C 'ηµι 3ρDναA σ� �πλ� �παAρεσ�αι �εE�,

�λλ� Fσυ30Gειν! Βρ�µι�ς �$κ �ν�=εται

κιν�-ντα �0κ3ας <σ�> ε$Aων 7ρ�ν Kπ�.

Πε. �$ µL 'ρενMσεις µ�, �λλ? δ�σµι�ς 'υγ9ν

σEMσBη τ�δ�; O σ�< π0λιν �ναστρ�ψω δAκην;

∆ι. ���ιµ� Pν α$τE� µ;λλ�ν O �υµ��µεν�ς

πρ�ς κ�τρα λακτAG�ιµι �νητ�ς Qν �εE�.

Πε. ��σω, '�ν�ν γε �Dλυν, +σπερ K=ιαι,

π�λ�ν ταρ0=ας �ν Κι�αιρ�ν�ς πτυ3ας.

∆ι. 'ε�=εσ�ε π0ντες! κα< τ�δ� α�σ3ρ�ν, �σπAδας

��ρσ�ισι �ακ3�ν �κτρ�πειν 3αλκηλ0τ�υς.

Πε. �π�ρEω γε τE�δε συµπεπλ�γµε�α =�νEω,

Sς �Cτε π0σ3ων �Cτε δρ�ν σιγ�σεται.

∆ι. T τU�ν, &τ� &στιν εV καταστDσαι τ0δε.

Πε. τA δρ�ντα; δ�υλε��ντα δ�υλεAαις �µας;
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∆ι. �γ9 γυνακας δε-ρ� �πλων K=ω δA3α.

Πε. �Wµ�ι! τ�δ� )δη δ�λ�ιν &ς µε µη3ανX;.

∆ι. π��ν τι, σE�σαA σ� ε� ��λω τ�3ναις �µας;

Πε. Gυν��εσ�ε κ�ινBD τ0δ�, :να �ακ3ε�ητ� �εA.

∆ι. κα< µLν Gυνε��µην — τ�-τ� γ� &στι — τE� �εE�.

Euripides, Bakchai, 754-808

■■■■ Tekst 2

Agaue komt het toneel op met in haar handen het hoofd van Pentheus.

��. δε=�ν νυν, T τ0λαινα, σLν νικη'�ρ�ν

�στ�σιν Kγραν Yν '�ρ�υσ� �λ�λυ�ας

Αγ. T καλλAπυργ�ν Kστυ Θη�αAας 3��ν�ς

ναA�ντες, &λ�ε�� >ς Wδητε τ�νδ� Kγραν,

Κ0δµ�υ �υγατ�ρες �ηρ�ς Yν \γρε�σαµεν,

�$κ �γκυλητ�ς Θεσσαλ�ν στ�30σµασιν,

�$ δικτ��ισιν, �λλ? λευκ�π�3εσι

3ειρ�ν �κµασιν. κX]τα κ�µπ0Gειν 3ρε9ν

κα< λ�γ3�π�ι�ν ^ργανα κτ;σ�αι µ0την;

Fµες δ� γ� α$τBD 3ειρ< τ�νδε �� ε:λ�µεν,

3ωρAς τε �ηρ�ς Kρ�ρα διε'�ρ�σαµεν.

π�- µ�ι πατLρ _ πρ�σ�υς; �λ��τω π�λας.

Πεν�ε�ς τ� �µ�ς πας π�-� στιν; α�ρ�σ�ω λα�9ν

πηκτ�ν πρ�ς �Wκ�υς κλιµ0κων πρ�σαµ�0σεις,

>ς πασσαλε�σBη κρ;τα τριγλ�'�ις τ�δε

λ��ντ�ς Sν π0ρειµι �ηρ0σασ� �γM.

Κα. `πεσ�� µ�ι '�ρ�ντες K�λι�ν �0ρ�ς

Πεν��ως, `πεσ�ε, πρ�σπ�λ�ι, δ�µων π0ρ�ς,

�a σ�µα µ�3��ν µυρA�ις Gητ�µασιν

'�ρω τ�δ�, ε/ρ9ν �ν Κι�αιρ�ν�ς πτυ3ας

διασπαρακτ�ν, κ�$δ�ν �ν τα$τE� π�δEω

λα�Mν, �ν 1λBη κεAµεν�ν δυσευρ�τEω.

)κ�υσα γ0ρ τ�υ �υγατ�ρων τ�λµ�µατα,

)δη κατ� Kστυ τει3�ων &σω �ε�9ς

σ�ν τE� γ�ρ�ντι ΤειρεσAXα Βακ3�ν π0ρα!

π0λιν δ� κ0µψας ε�ς ^ρ�ς κ�µAG�µαι

τ�ν κατ�αν7ντα παδα Μαιν0δων 1π�.

κα< τLν µ�ν �Ακτ�ων� �ΑρισταAEω π�τ�

τεκ�-σαν εdδ�ν Α$τρ�ν�ην �ΙνM  �� fµα
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&τ� �µ'< δρυµ��ς ��στρ�πλDγας ��λAας,

τLν δ� εdπ� τAς µ�ι δε-ρ� �ακ3εAEω π�δ<

στεA3ειν �Αγα�ην, �$δ� Kκραντ� \κ��σαµεν!

λε�σσω γ?ρ α$τ�ν, ^ψιν �$κ ε$δαAµ�να.

Αγ. π0τερ, µ�γιστ�ν κ�µπ0σαι π0ρεστA σ�ι,

π0ντων �ρAστας �υγατ�ρας σπεραι µακρE�

�νητ�ν! gπ0σας εdπ�ν, �=�3ως δ� �µ�,

Y τ?ς παρ� hστ�ς �κλιπ�-σα κερκAδας

�ς µεAG�ν� #κω, �Dρας �γρε�ειν 3ερ�ν.

'�ρω δ� �ν iλ�ναισιν, >ς _ρX;ς, τ0δε

λα��-σα τ�ριστεα, σ�σι πρ�ς δ�µ�ις

>ς �γκρεµασ�BD! σ� δ�, π0τερ, δ�=αι 3ερ�ν!

γαυρ��µεν�ς δ� τ�ς �µ�ς �γρε�µασιν

κ0λει 'Aλ�υς �ς δατα! µακ0ρι�ς γ?ρ εd,

µακ0ρι�ς, Fµ�ν τ�ι0δ� �=ειργασµ�νων.

Κα. T π�ν��ς �$ µετρητ�ν �$δ� �j�ν τ� �δεν,

'�ν�ν ταλαAναις 3ερσ<ν �=ειργασµ�νων.

καλ�ν τ� �-µα κατα�αλ�-σα δαAµ�σιν

�π< δατα Θ��ας τ0σδε κ�µ� παρακαλες.

�Wµ�ι κακ�ν µ�ν πρ�τα σ�ν, &πειτ� �µ�ν!

>ς _ �ε�ς Fµ;ς �νδAκως µ�ν, �λλ� Kγαν,

Βρ�µι�ς Kνα= �πMλεσ� ��κε�ς γεγMς.

Euripides, Bakchai, 1200-1250

■■■■ Tekst 3

Uit een Griekse hymne op Dionysos uit ca 500 na Chr.:

Laat ons bezingen de vorst, euoi-roepminnaar, de in de dij genaaide,
weelderig gelokte, bewoner van het platteland, bezongene, met zijn stralende gedaante,
zoon van Zeus, tweemaal geboren, dithyrambusgeboren, Dionysos,
Euios, schoongelokte, brenger van de wijnstok, feeststoetformeerder,
mildgezinde, op drinken verzotte, zoetgevooisde, voor de gek-houder,
driftkop, sterk van geestkracht, bergman, over de bergen dwalende,
gelukgever, stierblikkige, zeeroverdoder, lichtgeraakte,
dol op wilde dieren, huiveringwekkende, graag lachende, vagebonderende

Anonymus, Hymne op Dionysos, Anthologia Palatina
Vertaling J.D.P. Warners en L.Ph. Rank
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■■■■ Tekst 4

Een van de romanfiguren uit Vestdijks roman De Verminkte Apollo was oog in oog
komen te staan met de Bakchanten.

In hinderlaag had hij toegezien hoe bij het draagbare altaar, waarnaast de Gemaskerde
prijkte als bloedrode dwerg, dieren werden verscheurd en leeggezogen. Statige vrouwen
met ringen en parelsnoeren krabden elkaar in het gezicht om het bezit van een jonge vos.
Snuiten van statige bokken werden geduwd tussen zware, met wijn bevlekte borsten. De
bokken werden gestreeld, gezoogd, aleer zij stierven.

Vestdijk, De verminkte Apollo

■■■■ Tekst 5

Een van de romanfiguren uit Donna Tartts roman De Verborgen Geschiedenis vertelt hoe
tijdens een nachtelijke bijeenkomst een groepje studenten onder invloed van drank een
man heeft vermoord, die toevallig getuige was van het drinkgelag.

„Charles herinnert zich dat hij me bij het lijk zag staan. Maar hij zegt dat hij zich ook
herinnert met iets te hebben geworsteld, dat hij uit alle macht trok en dat het plotseling tot
hem doordrong dat hij aan iemands arm stond te rukken terwijl hij zich met zijn voet
schrap zette in de oksel. En Francis, tja, dat weet ik niet. Elke keer dat je met hem praat
herinnert hij zich iets anders.”

Donna Tartt, De verborgen geschiedenis.

■■■■ Tekst 6

In een recensie van de Bakchai van Euripides, opgevoerd door Toneelgroep Amsterdam,
staat:

(De) bewegingen (van de acteurs) hebben vaak een komisch effect: als twee oude
mannen wankelend besluiten tot een dansje of wanneer Dionysus Pentheus in
vrouwenkleren steekt. Die grappige momenten steken scherp af bij de gewelddadige
inhoud. Pentheus, de koning van Thebe, weigert Dionysus te vereren. De godheid laat dat
niet op zich zitten en verschijnt in de gedaante van een mens om Pentheus mores te leren.

De koning volhardt in zijn hoogmoed, neemt de godheid in zijn woede zelfs gevangen,
maar zijn nieuwsgierigheid wint. Hij wil die uitzinnige vrouwen wel eens zien. Dionysus
helpt hem aan vrouwenkleren en lokt hem mee. Maar Pentheus krijgt zijn trekken thuis.
Zodra ze zien wie ze voor zich hebben, scheuren de extatische vrouwen hem aan stukken,
zijn eigen moeder voorop.

De Volkskrant, 23 november 1998
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■■■■ Tekst 7

Het Griekse leger ligt al geruime tijd bij Aulis om naar Troje over te steken, maar de godin
Artemis zorgt voor onophoudelijke tegenwind. Om haar te verzoenen moet Iphigeneia,
Agamemnons oudste dochter, aan haar geofferd worden. Agamemnon laat daarom zijn
dochter halen, zogenaamd voor een huwelijk.
Het leger wacht vol spanning haar komst af. Dan stuift een bode het legerkamp binnen en
meldt:

kΩ Πανελλ�νων Kνα=,

�Αγ0µεµν�ν, #κω παδ0 σ�ι τLν σLν Kγων,

Yν �Ι'ιγ�νειαν iν�µαGες �ν δ�µ�ις.

Μ�τηρ δ� _µαρτε, σDς Κλυταιµ�στρας δ�µας,

κα< πας �mρ�στης, +ς σ'ε τερ'�εAης �δMν,

3ρ�ν�ν παλαι�ν δωµ0των &κδηµ�ς nν.

�Αλλ� >ς µακρ?ν &τειν�ν, εCρυτ�ν παρ?

κρ�νην �ναψ�3�υσι �ηλ�π�υν �0σιν,

α$ταA, τε π�λ�A τ� ! �ς δ� λειµMνων 3λ�ην

κα�εµεν α$τ0ς, >ς ��ρ;ς γευσαAατ�.

�Εγ9 δ� πρ�δρ�µ�ς σDς παρασκευDς 30ριν

#κω! π�πυσται γ?ρ στρατ�ς — τα3εα γ?ρ

διBD=ε '�µη — παδα σLν �'ιγµ�νην.

Π;ς δ� �ς ��αν �µιλ�ς &ρ3εται δρ�µEω,

σLν παδ� �πως Wδωσιν! �h δ� ε$δαAµ�νες

�ν π;σι κλειν�< κα< περA�λεπτ�ι �ρ�τ�ς.

Λ�γ�υσι δ� ! “pΥµ�ναι�ς τις O τA πρ0σσεται;

O π���ν &3ων �υγατρ�ς �Αγαµ�µνων Kνα=

�κ�µισε παδα;”Τ�ν δ� Pν )κ�υσας τ0δε!

“�Αρτ�µιδι πρ�τελAG�υσι τLν νε0νιδα,

Α$λAδ�ς �ν0σσBη. ΤAς νιν K=εταA π�τε;”

Euripides, Iphigeneia in Aulis, 414-434

regel 414 Παν�λληνες de gezamenlijke Grieken
regel 417 	µαρτ�ω meekomen

σ�ς Κλυταιµν�στρας δ�µας uw echtgenote Klytaimnestra
regel 418 σ�ε = α�τ��ς

τ�ρπ�µαι Aoristus �τ�ρ��ην zich verheugen
regel 419 παλαι�ς lang

�κδηµ�ς + genitivus weg van
regel 420 �ς omdat

µακρ�ν τε!νω een lange reis maken
ε"ρυτ�ς helder stromen

regel 421 #ναψ�%ω verfrissend
�ηλ�π�υς &�σις vrouwenvoeten

regel 422 ' π(λ�ς paard
λειµ)ν λειµ(ν�ς weide
' %λ�η het groen
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regel 423 κα�ε*µεν wij hebben gedreven
α�τ�ς Bedoeld worden de paarden.
' &�ρ� voedsel
γε�σαιατ� = γε�σαιντ�; γε��µαι + genitivus genieten van

regel 424 	 πρ�δρ�µ�ς bode
σ�ς παρασκευ�ς %�ριν om u voor te bereiden

regel 425 π�πυσται Perfectum van πυν��ν�µαι.
regel 426 δι,�ττω zich verspreiden
regel 427 ' ��α schouwspel

δρ�µ-ω in looppas
regel 428 �. ε�δα!µ�νες edelen
regel 429 �ν π�σι Verbinden met &ρ�τ�*ς.

κλειν�ς beroemd
περ!&λεπτ�ς bewonderd

regel 430 0Υµ�ναι�ς τις 2 τ! πρ�σσεται; Gaat het om een huwelijk of wat is er
anders aan de hand?

regel 431 	 π���ς verlangen
regel 432 κ�µ!3ω laten komen

Τ(ν δ5 6ν 7κ�υσας τ�δε8 Maar van anderen had je het volgende kunnen
horen:

regel 433 πρ�τελ!3ω + dativus vóór het huwelijk wijden aan
' νε9νις νε�νιδ�ς jong meisje

regel 434 :γ�µαι + accusativus trouwen met

Einde
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Dit examen bestaat uit 26 vragen en een
vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring
of uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, worden alleen de eerste twee in de
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■■■■ Tekst 1

In een dialoog van Plato beweert een van de sprekers dat volgens Homeros Achilles
eerlijk en recht door zee is.

1p 1 ■ Citeer het Griekse woord uit regel 308–314 dat overeenkomt met “eerlijk en recht door
zee”.

In dezelfde Plato-dialoog beweert een andere spreker dat Achilles iemand is die niet doet
wat hij zegt.

2p 2 ■ Op welke uitspraak van Achilles doelt deze spreker? Beantwoord deze vraag op basis van
je kennis van de passage die volgt op tekst 1.

In regel 318–320 doet Achilles tot driemaal toe een bewering die bestaat uit de volgende
drie elementen:
a. het maakt niet uit 
b. of iemand zich in de strijd inspant 
c. of niet inspant

2p 3 ■ Citeer uit elk van de drie regels telkens het Griekse tekstelement waarmee Achilles
respectievelijk a, b en c formuleert. Doe dat volgens het onderstaande schema:

a. het maakt niet uit b. of iemand zich inspant c. of niet inspant

regel 318 ................................... ........................................... ............................
regel 319 ................................... ........................................... ............................
regel 320 ................................... ........................................... ............................

2p 4 ■ Bespreek naar aanleiding van dit schema de verhouding tussen τιµ� en �ρετ� binnen het
stelsel van normen en waarden van de Homerische held. Ga daarbij ook in op de situatie
zoals die door Achilles wordt beschreven in regel 316–320.
Gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden.

Regel 323-324 �ς δ
 �ρνις �πτ�σι νε�σσ��σι πρ���ρ�ησι µ�στακ

1p 5 ■ Citeer uit het vervolg van de tekst (t/m regel 339) het Griekse tekstelement dat

correspondeert met νε�σσ��σι.

In de regels 330–333 tref je drie werkwoordsvormen aan die een vormelement
gemeenschappelijk hebben.

2p 6 ■ Noteer dit vormelement en leg uit wat Achilles door het gebruik ervan wil onderstrepen.

Met verschillende stilistische middelen brengt Homeros Achilles’ woede tot uitdrukking in
de woorden die hij hem laat spreken in regel 335–341 t/m 
Ατρε�δαι;.

2p 7 ■ Noem er drie. Je hoeft daarbij niet de technische termen te gebruiken.

In een krantenartikel (Trouw, november 1994) stond dat Achilles zich aan de strijd heeft
onttrokken “omdat hem een speeltje is ontnomen”.

2p 8 ■ Leg uit dat de strekking van de aangehaalde woorden in twee opzichten niet overeenkomt
met de voorstelling van zaken die Achilles zelf geeft. Ga daarbij in op de inhoud van regel
340–343 en op de inhoud van regel 344–345.

Regel 345 vormt de afsluiting van een ringcompositie.
2p 9 ■ Waar begint deze ringcompositie? Beantwoord de vraag door het noemen van het

regelnummer.

9 00006 11A 2 Lees verder
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■■■■ Tekst 2

1p 10 ■ Citeer uit regel 7–10 de twee Griekse tekstelementen waarin het tertium comparationis
besloten ligt.

Regel 12 � �µ�� α�τ�!
1p 11 ■ Aan welk mogelijke bericht voor zichzelf denkt Achilles, blijkens het vervolg? Verwerk in

je antwoord de relevante eigennaam.

Regel 19 �"α#δα, µ$ κε%θε ν'�ω, )να ε*δ�µεν +µ�ω.
Op twee andere plaatsen in de Ilias is het Thetis die deze woorden tot Achilles spreekt.
Een commentator merkt op dat ze kenmerkend zijn voor gesprekken tussen ouder en
kind.

2p 12 ■ Leg uit dat deze opmerking ook van toepassing is op de hier beschreven situatie. Betrek in
je antwoord informatie uit het voorafgaande (regel 7 en volgende).

Regel 22 µ$ νεµ�σα
Timmerman en Schwartz hebben deze woorden verschillend vertaald:
Timmerman vertaalt: verwijt het hun niet.

2p 13 ■ Geef een omschrijving van de inhoud van “het” in de vertaling van Timmerman.
Schwartz vertaalt: verwijt het mij niet.

2p 14 ■ Geef een omschrijving van de inhoud van “het” in de vertaling van Schwartz.

Regel 31 -ψ0γ�ν'ς περ
1p 15 ■ Welk streven acht Patroklos blijkens deze toevoeging bij Achilles aanwezig? Beantwoord

de vraag in het Nederlands.

Regel 33 νηλε�ς
Met dit woord uit Patroklos kritiek op Achilles.

2p 16 ■ Citeer uit regel 21–45 nog drie afzonderlijke Griekse woorden die een negatieve
kwalificatie van Achilles inhouden.

Regel 36 θε�πρ�π0ην
1p 17 ■ Om welke voorspelling aangaande Achilles gaat het hier?

2p 18 ■ Bespreek regel 46–47 vanuit verteltechnisch standpunt en gebruik daarbij twee relevante
begrippen.

2p 19 ■ Scandeer regel 7–8 en leg uit dat in regel 8 de inhoud door het metrum wordt
onderstreept.

■■■■ Tekst 3

In de wetenschappelijke literatuur over Homeros wordt met de term rapsoden meestal
een andere groep aangeduid dan in de tekst van Claes.

2p 20 ■ Leg uit dat in de tekst van Claes de term rapsode onjuist gebruikt wordt; ga daarbij in op
de werkwijze en de chronologische plaats van de rapsoden in de epische traditie. Gebruik
bij voorkeur niet meer dan 35 woorden.

1p 21 ■ Met welke Griekse technische term worden Homeros en zijn voorgangers in de
wetenschappelijke literatuur meestal aangeduid?

9 00006 11A 3 Lees verder
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■■■■ Tekst 4

2p 22 ■ Welke overeenkomst bestaat er tussen de inhoud van deze tekst en de opvatting van
Xenophanes in deze?

2p 23 ■ Welke conclusie trekt Plato in zijn Politeia met betrekking tot “de treurige verhalen van
zangers” (regel 6).

■■■■ Tekst 5

In grote lijnen wordt in de tekst van De Crescenzo hetzelfde verhaal verteld als in boek 1
van de Ilias, maar er is sprake van een ander soort vertellerscommentaar.

2p 24 ■ Leg dat uit onder verwijzing naar tekst 5.

Regel 9–12
2p 25 ■ Welke verandering heeft De Crescenzo in de verhaallijn aangebracht in vergelijking met

de Homerische versie?

■■■■ Afbeelding

2p 26 ■ Welke scène uit de Ilias is hier afgebeeld? Verwerk in je antwoord de namen van drie van
de hier afgebeelde personen.

■■■■ Tekst 6

Bestudeer tekst 6 met de inleiding en de aantekeningen.
45p ■ Vertaal regel 1 t/m 18.

9 00006 11A 4
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■■■■ Tekst 1 

Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd deel
te nemen.

Τ�ν δ� �παµει��µενς πρσ��η π�δας �κ�ς �Α�ιλλε�ς�

“διγεν�ς Λαερτι!δη, πλυµ#�αν� �$δυσσε%,

�ρ& µ�ν δ& τ�ν µ%θν �πηλεγ�ως �πειπε)ν,

*+ περ δ& �ρν�ω τε κα- .ς τετελεσµ�νν /σται,

.ς µ# µι τρ�0ητε παρ#µενι 1λλθεν 1λλς.

3�θρ�ς γ!ρ µι κε)νς 4µ5ς  �Α6δα π�λ*ησιν

7ς �� 8τερν µ�ν κε�θ*η 3ν- �ρεσ9ν, 1λλ δ� ε:π*η.

α;τ<ρ 3γ=ν 3ρ�ω >ς µι δκε) ε?ναι 1ριστα�

@τ� /µεγ� �Ατρε6δην �Αγαµ�µννα πεισ�µεν :ω

@τ� 1λλυς ∆ανα�ς, 3πε- ;κ 1ρα τις �!ρις Bεν

µ!ρνασθαι δη6ισιν 3π� �νδρ!σι νωλεµ�ς αCε9.

:ση µ)ρα µ�νντι, κα- εC µ!λα τις πλεµ90ι�

3ν δ� C*D τιµ*D Eµ�ν κακ�ς Eδ� κα- 3σθλ�ς�

κ!τθαν� 4µ5ς 7 τ� �εργ�ς �ν&ρ 7 τε πλλ< 3ργFς.

;δ�  τ9 µι περ9κειται, 3πε- π!θν 1λγεα θυµG5,

αCε- 3µ&ν ψυ�&ν παρα�αλλ�µενς πλεµ90ειν.

.ς δ� Iρνις �πτDσι νεσσ)σι πρ��ρ*ησι

µ!στακ�, 3πε9 κε λ!�*ησι, κακ5ς δ� 1ρα J π�λει α;τ*D,

Kς κα- 3γ= πλλ<ς µ�ν �Lπνυς ν�κτας :αυν,

Mµατα δ� αJµατ�εντα δι�πρησσν πλεµ90ων,

�νδρ!σι µαρν!µενς N!ρων 8νεκα σ�ετερ!ων.

δFδεκα δ& σ�ν νηυσ- π�λεις �λ!παO� �νθρFπων,

πε0�ς δ� 8νδεκ! �ηµι κατ< Τρ9ην 3ρ9�ωλν�

τ!ων 3κ πασ�ων κειµ#λια πλλ< κα- 3σθλ<

3Oελ�µην, κα- π!ντα ��ρων �Αγαµ�µννι δ�σκν

�Ατρε6δ*η� 4 δ� Iπισθε µ�νων παρ< νηυσ- θ*Dσι

δεO!µενς δι< πα%ρα δασ!σκετ, πλλ< δ� /�εσκεν.

1λλα δ� �ριστ#εσσι δ9δυ γ�ρα κα- �ασιλε%σι�

τ)σι µ�ν /µπεδα κε)ται, 3µε% δ� �π� µ�νυ �Α�αι5ν

εPλετ�, /�ει δ� 1λ�ν θυµαρ�α� τ*D παρια�ων

τερπ�σθω. τ9 δ� δε) πλεµι0�µεναι ΤρFεσσιν

�Αργε9υς; τ9 δ� λα�ν �ν#γαγεν 3νθ!δ� �γε9ρας

�Ατρε6δης; B ;� RΕλ�νης 8νεκ� Eϋκ�µι;

B µ%νι �ιλ�υσ� �λ��υς µερ�πων �νθρFπων

�Ατρε6δαι; 3πε- 7ς τις �ν&ρ �γαθ�ς κα- 3���ρων

τ&ν α;τ% �ιλ�ει κα- κ#δεται, .ς κα- 3γ= τ&ν

3κ θυµ% �9λεν, δυρικτητ#ν περ 3%σαν.

ν%ν δ� 3πε- 3κ �ειρ5ν γ�ρας εPλετ κα- µ� �π!τησε,

µ# µευ πειρ!τω εU εCδ�τς� ;δ� µε πε9σει.
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�λλ�, �$δυσε%, σ�ν σ9 τε κα- 1λλισιν �ασιλε%σι

�ρα0�σθω ν#εσσιν �λεO�µεναι δ#ϊν π%ρ.

Homeros, Illias 9, 307-347

■■■■ Tekst 2

De Grieken zijn door de Trojanen teruggedrongen tot in het scheepskamp. Patroklos, door
Achilles er op uitgestuurd om te zien hoe de strijd verloopt, keert terug.

WΩς J µ�ν περ- νη�ς 3ϋσσ�λµι µ!�ντ�

Π!τρκλς δ� �Α�ιλDϊ παρ9στατ, πιµ�νι λα5ν,

δ!κρυα θερµ< ��ων >ς τε κρ#νη µελ!νυδρς,

Z τε κατ� αCγ9λιπς π�τρης δν�ερ�ν ��ει [δωρ.

τ�ν δ� Cδ=ν G\κτιρε πδ!ρκης δ)ς �Α�ιλλε�ς,

κα9 µιν �ων#σας /πεα πτερ�εντα πρση�δα�

“τ9πτε δεδ!κρυσαι, Πατρ�κλεες, ELτε κ�ρη

νηπ9η, Z θ� ]µα µητρ- θ�υσ� �νελ�σθαι �νFγει,

εJαν% ^πτµ�νη, κα9 τ� 3σσυµ�νην κατερ�κει,

δακρυ�εσσα δ� µιν πτιδ�ρκεται, I�ρ� �ν�ληται�

τ*D :κελς, Π!τρκλε, τ�ρεν κατ< δ!κρυν ε:�εις.

E� τι Μυρµιδ�νεσσι πι�α�σκεαι, ` 3µ- α;τG5,

B� τιν� �γγελ9ην Φθ9ης bO /κλυες ?ς;

0Fειν µ<ν /τι �ασ- Μεν9τιν, cΑκτρς υJ�ν,

0Fει δ� ΑCακ9δης Πηλε�ς µετ< Μυρµιδ�νεσσι,

τ5ν κε µ!λ� �µ�τ�ρων �κα�9µεθα τεθνηFτων.

Bε σ� γ� �Αργε9ων Nλ��ρεαι, .ς Nλ�κνται

νηυσ-ν /πι γλα�υρ*Dσιν dπερ�ασ9ης 8νεκα σ�Dς;

3Oα�δα, µ& κε%θε ν�Gω, Pνα ε:δµεν 1µ�ω.”

Τ�ν δ� �αρ� στεν!�ων πρσ��ης, Πατρ�κλεες Jππε%�

“e �Α�ιλε%, ΠηλDς υJ�, µ�γα ��ρτατ� �Α�αι5ν,

µ& νεµ�σα� τ)ν γ<ρ 1�ς �ε�9ηκεν �Α�αι�ς.

J µ�ν γ<ρ δ& π!ντες, 7σι π!ρς Bσαν 1ριστι,

3ν νηυσ-ν κ�αται �ε�ληµ�νι ;τ!µεν9 τε.

���ληται µ�ν 4 Τυδε6δης κρατερ�ς ∆ιµ#δης,

@τασται δ� �$δυσε�ς δυρικλυτ�ς Eδ� �Αγαµ�µνων,

���ληται δ� κα- Ε;ρ�πυλς κατ< µηρ�ν NϊστG5.

τ�ς µ�ν τ� Cητρ- πλυ�!ρµακι �µ�ιπ�ννται,

8λκε� �κει�µενι� σ� δ� �µ#�ανς /πλευ, �Α�ιλλε%.

µ& 3µ� γ� Uν fτ�ς γε λ!�ι ��λς, gν σ� �υλ!σσεις,

αCναρ�τη� τ9 σευ 1λλς Nν#σεται Nψ9γν�ς περ,

α: κε µ& �Αργε9ισιν �εικ�α λιγ�ν �µ�ν*ης;
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νηλε�ς, ;κ 1ρα σ9 γε πατ&ρ Bν Jππ�τα Πηλε�ς,

;δ� Θ�τις µ#τηρ� γλαυκ& δ� σε τ9κτε θ!λασσα

π�τραι τ� Eλ9�ατι, 7τι τι ν�ς 3στ-ν �πην#ς.

εC δ� τινα �ρεσ- σ*Dσι θεπρπ9ην �λεε9νεις

κα9 τιν! τι π<ρ iην�ς 3π��ραδε π�τνια µ#τηρ,

�λλ� 3µ� περ πρ�ες e��, ]µα δ� 1λλν λα�ν Iπασσν

Μυρµιδ�νων, Mν π� τι ��ως ∆ανα)σι γ�νωµαι.

δ�ς δ� µι \µιιν τ< σ< τε��εα θωρη�θDναι,

α: κ� 3µ� σ- :σκντες �π�σ�ωνται πλ�µι

Τρ5ες, �ναπνε�σωσι δ� �ρ#ϊι υjες �Α�αι5ν

τειρ�µενι� Nλ9γη δ� τ� �ν!πνευσις πλ�µι.

kε)α δ� κ� �κµDτες κεκµη�τας 1νδρας �ϋτ*D

\σαιµεν πρτ- 1στυ νε5ν 1π κα- κλισι!ων.”

WΩς �!τ λισσ�µενς µ�γα ν#πις� B γ<ρ /µελλεν

j α;τG5 θ!νατ�ν τε κακ�ν κα- κDρα λιτ�σθαι.

Homeros, Ilias 16, 1-47

■■■■ Tekst 3

Het literaire citaat is is zo oud als de dichtkunst zelf. Bis repetita placent1): de oudste
westerse epen, de Ilias en de Odyssee, bestaan voor de helft uit letterlijke herhalingen van
woordgroepen, zinsneden, zinnen. Zijn dit zelfcitaten? Milman Parry heeft aangetoond dat één
dichter onmogelijk zo’n groot aantal formules heeft kunnen uitvinden. Indien Homerus ooit
bestaan heeft, moet hij hebben voortgebouwd op een traditie van rapsoden (letterlijk:
samenrijgers van zangen), die hun verhalen min of meer improviserend ten gehore brachten en
daarbij een beroep konden doen op min of meer vaste versformules. Die formules bestonden uit
verbindingen van woorden die metrisch pasten in de hexameter. Het epos werd zo opgebouwd
uit geprefabriceerde stukken. (…) Pas onder Pisistratus in de 6e eeuw v.C. werd een
eeuwenoude orale traditie op schrift vastgelegd.

Paul Claes, Echo’s Echo’s.

noot 1 herhaalde herhaling valt in de smaak
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■■■■ Tekst 4

In een tragedie van Euripides komt de volgende uitspraak voor:

Ik kan niet geloven dat de goden verboden 
liefdesrelaties onderhouden; ik heb nooit 
voor waar gehouden en ik zal nooit geloven 
dat godenarmen geketend worden of dat de ene god 
de meester is van de andere. Werkelijke goddelijkheid 
kent geen enkele behoefte. Dat zijn treurige verhalen van zangers.

Euripides, Herakles 1341-1346

■■■■ Tekst 5

De onderstaande tekst is geïnspireerd op het eerste boek van de Ilias en behandelt de
afloop van de ruzie tussen Achilles en Agamemnon.

“Nee, zoon van Peleus,” reageerde Agamemnon geërgerd, “denk maar niet dat je mij met
vage beloften kunt overreden. Als je echt wil dat ik de mooie Chryseïs aan haar vader
afsta, weet dan dat ik mezelf schadeloos zal stellen en in jouw tent zal komen om Briseïs
met de mooie wangen weg te halen.”
Wat Achilles antwoordde laat zich makkelijk raden. Als ik het hier niet opschrijf is dat
uitsluitend om het episch peil van het verhaal niet al te zeer te verlagen. Laat ik volstaan
met te zeggen dat de vriendelijkste benamingen waren: “zak stront”, “hoerenzoon” en
“hondekop”.
De held trok zich verontwaardigd terug in zijn kwartieren en weigerde nog langer aan de
strijd deel te nemen.
Tevergeefs daalde Athena van de Olympos af om hem te bewegen op zijn besluit terug te
komen.

Luciano de Crescenzo: Helena, Helena, mijn liefste.
Nederlandse vertaling H. Damsma en C. Mooy.

■■■■ Afbeelding
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■■■■ Tekst 6

Achilles is bedroefd om de dood van Patroklos, maar wacht met wraakacties totdat zijn
moeder Thetis hem bij het aanbreken van de dageraad een nieuwe wapenuitrusting zal
komen brengen, die door Hephaistos gesmeed is.

�Η=ς µ�ν κρκ�πεπλς �π� �Ωκεαν) k!ων

\ρνυθ�, Pν� �θαν!τισι ��ως ��ρι Eδ� �ρτ)σιν�

m δ� 3ς νDας Pκανε, θε% π!ρα δ5ρα ��ρυσα.

εfρε δ� Πατρ�κλGω περικε9µενν 7ν �9λν υJ�ν,

κλα9ντα λιγ�ως� πλ�ες δ� �µ�� α;τ�ν nτα)ρι

µ�ρνθ�. m δ� 3ν τ)σι παρ9στατ, δ)α θε!ων,

/ν τ� 1ρα J �% �ειρ- /πς τ� /�ατ� /κ τ� Nν�µα0ε�

“Τ�κνν 3µ�ν, τ%τν µ�ν 3!σµεν, ��ν�µεν9 περ,

κε)σθαι, 3πε- δ& πρ5τα θε5ν C�τητι δαµ!σθη�

τ�νη δ� RΗ�α9στι π!ρα κλυτ< τε��εα δ�O,

καλ< µ!λ�, j� @ πF τις �ν&ρ \µισι ��ρησεν.”

WΩς 1ρα �ων#σασα θε< κατ< τε��ε� /θηκε

πρ�σθεν �Α�ιλλDς� τ< δ� �ν��ρα�ε δα9δαλα π!ντα.

Μυρµιδ�νας δ� 1ρα π!ντας 8λε τρ�µς, ;δ� τις /τλη

1ντην εCσιδ�ειν, �λλ� /τρεσαν. α;τ<ρ �Α�ιλλε�ς

.ς ε?δ�, >ς µιν µoλλν /δυ ��λς, 3ν δ� J Iσσε

δειν�ν dπ� �λε�!ρων, .σε- σ�λας, 3Oε�!ανθεν�

τ�ρπετ δ� 3ν �ε9ρεσσιν /�ων θε% �γλα< δ5ρα.

Homerus, Ilias 19, 1-18

regel 1 �Η�ς de Dageraad
regel 3 � Bedoeld wordt Thetis.

θε�	 π�ρα = παρ� θε�	
regel 4 περ�κειµαι + dativus omarmen
regel 5 π�λ�ες = π�λλ��
regel 7 �ν τ� �ρα �� �	 �ειρ� ze drukte hem de hand
regel 8 ��σ�µεν = ��σωµεν
regel 9 πρ�τα nu eenmaal

δ�µνηµι doden
regel 10 τ"νη = σ"

δ�#� Imperativus aoristus van δ���µαι.
regel 11 �$�ς zoals
regel 13 τ� δ� %ν�&ρα�ε δα�δαλα π�ντα en luid kletterde al het kunstige smeedwerk
regel 15 �ντην vrijuit
regel 16 'ς (met accent) Onvertaald laten.

�(λ�ς strijdlust
regel 16–17 �ν δ� �� )σσε �#ε��ανθεν en zijn ogen begonnen te stralen
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Dit examen bestaat uit 26 vragen en een
vertaalopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring
of uitleg ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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■■■■ Tekst 1

In regel 118–119 heeft Agamemnon de volgende eis geformuleerd:
“Geef me aanstonds een andere prijs, dat ik niet van de Grieken
de enige ben die geen eergeschenk heeft. Dat zou ongehoord zijn.”
Volgens Achilles kan deze eis niet worden ingewilligd.

2p 1 ■ Welke twee overwegingen voert Achilles in regel 122–129 daarvoor aan? Beantwoord de
vraag in het Nederlands.

1p 2 ■ Welke aanvullende eis stelt Agamemnon nog in regel 131–136? Beantwoord de vraag in
het Nederlands.

Regel 127 τ�νδε θε�� πρ�ες
M.A. Schwartz vertaalt dit tekstelement zo:
“Gehoorzaam de god en geef het meisje terug.”
A.W. Timmerman vertaalt:
“Kom, geef gij haar terug aan de God.”

2p 3 ■ Leg uit dat de interpretatie van Schwartz op inhoudelijke gronden de voorkeur verdient.

2p 4 ■ Verdedig de stelling dat Achilles door het gebruik van het epitheton ετε��ε�ν (regel 129)
zijn voorstel aantrekkelijker maakt voor Agamemnon.

1p 5 ■ τ�ν (regel 160) verwijst naar
A het feit dat de Grieken genoeg hebben van de oorlog.
B het feit dat de Grieken vechten voor Menelaos en Agamemnon.
C het feit dat de Trojanen geduchte lansstrijders zijn.
D het feit dat de Trojanen Helena niet willen teruggeven.

In regel 161–171 legt Achilles diverse malen de nadruk op zijn inspanningen in de oorlog.
2p 6 ■ Citeer de desbetreffende drie Griekse tekstelementen.

Regel 170
1p 7 ■ De niet-geëlideerde vorm van σ� luidt hier:

A σε
B σ�ι
C σ�υ
D συ

Regel 175 µ�λιστα δ� µητ�ετα �ε�ς
Agamemnon stelt hier zijn vertrouwen op Zeus, maar deze zal in het vervolg van het
verhaal tijdelijk partij kiezen voor Achilles.

2p 8 ■ Leg uit hoe Zeus daartoe komt.

Regel 177 
Sommige commentatoren hebben voorgesteld deze regel te schrappen, omdat het tweede
deel van het vers inhoudelijk niet goed bij de situatie past.

2p 9 ■ Leg uit wat hun punt van kritiek is.

Regel 184–185 �γ� δ� t/m γ�ρας
2p 10 ■ Welk tweeledig doel wil Agamemnon hiermee bereiken blijkens het vervolg van de tekst?

2p 11 ■ Met welke parallel maakt Agamemnon in regel 182–185 duidelijk hoe de
machtsverhoudingen liggen? 

Regel 182–187
2p 12 ■ Welk onderdeel van dit dreigement zal niet worden uitgevoerd?

De reactie van Agamemnon (regel 173–187) valt globaal in twee delen uiteen.
1p 13 ■ Citeer de Griekse zin die het tweede deel inleidt.

9 00011 11A 2 Lees verder
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2p 14 ■ Wat is het verschil in aspect tussen de werkwoordsvormen στ! en "λε in regel 197 enerzijds
en #ρ$τ� in regel 198 anderzijds?

2p 15 ■ Citeer uit regel 197–205 de twee Griekse tekstelementen waaruit valt af te leiden dat
Athene ook al eerder aan Achilles was verschenen.

Regel 209 is gelijk aan regel 196. Letterlijke herhalingen zijn bij Homeros heel gewoon.
2p 16 ■ Leg uit dat dit kenmerkend is voor de traditie waarin de Homerische epen staan. Gebruik

bij voorkeur niet meer dan 35 woorden.

Een commentator merkt op dat regel 209 minder goed in de context past dan regel 196.
2p 17 ■ Ben je het met hem eens? Beantwoord de vraag met ja of nee en motiveer je antwoord.

1p 18 ■ Citeer uit regel 207–214 het Griekse tekstelement waaruit kan worden opgemaakt dat ook
Athene het gedrag van Agamemnon afkeurt.

2p 19 ■ Laat zien dat Athene’s woorden in regel 207–214 de vorm van een ringcompositie hebben.
Beantwoord de vraag door het citeren van de desbetreffende twee Griekse
tekstelementen.

Athene sprak ook namens Hera.
1p 20 ■ Citeer uit regel 216–218 het Griekse tekstelement waaruit kan worden opgemaakt dat

Achilles dit heeft begrepen.

■■■■ Metriek

2p 21 ■ Leg uit dat binnen vers 212–214 het woord τρ�ς door de metriek nadruk krijgt.

■■■■ Tekst 2

Longinus verwoordt hier een standpunt dat vergelijkbaar is met dat van Plato.
2p 22 ■ Waarom vindt de auteur de Godenstrijd “volslagen goddeloos en onbehoorlijk”

(regel 9–10)?

Regel 10 tenzij men het als een allegorie opvat.
2p 23 ■ Geef een allegorische uitleg van de Godenstrijd in de geest van Herakleitos.

■■■■ Tekst 3

2p 24 ■ Geef de naam en de datering van de hier beschreven verdwenen beschaving.

1p 25 ■ Noem tevens de naam van het schrift dat in die periode in gebruik was in Griekenland.
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■■■■ Tekst 4

Kassandra’s weergave van de gebeurtenissen wijkt op enkele punten sterk af van de
Homerische versie van het verhaal.

2p 26 ■ Geef uit regel 6–10 twee voorbeelden.

■■■■ Tekst 5

Bestudeer tekst 5 met de inleiding en de aantekeningen.

45p ■ Vertaal regel 127–144.
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■■■■ Tekst 1 

De twist tussen Achilles en Agamemnon.

Τ�ν δ� �µε�	ετ� �πειτα π�δ�ρκης δ��ς �Α�ιλλε�ς�

“�Ατρε�δη κ�διστε, �ιλ�κτεαν�τατε π�ντων,

π!ς γ�ρ τ�ι δ�σ�υσι γ$ρας µεγ�θυµ�ι �Α�αι��;

�&δ$ τ� π�υ 'δµεν (υν)ϊα κε�µενα π�λλ��

+λλ- τ- µ.ν π�λ�ων /(επρ�θ�µεν, τ- δ$δασται,

λα�0ς δ� �&κ /π$�ικε παλ�λλ�γα τα1τ� /παγε�ρειν.

+λλ- σ0 µ.ν ν1ν τ)νδε θε3! πρ4ες� α&τ-ρ �Α�αι�5

τριπλ67 τετραπλ67 τ� +π�τε�σ�µεν, α' κ$ π�θι 8ε0ς

δ3!σι π4λιν Τρ��ην ε&τε��ε�ν /(αλαπ�(αι.”

Τ�ν δ� +παµει	4µεν�ς πρ�σ$�η κρε�ων �Αγαµ$µνων�

“µ9 δ� �:τως, +γαθ4ς περ /�ν, θε�ε�κελ� �Α�ιλλε1,

κλ$πτε ν43ω, /πε5 �& παρελε�σεαι �&δ$ µε πε�σεις.

< /θ$λεις, =�ρ� α&τ�ς ��6ης γ$ρας, α&τ-ρ �µ� α>τως

?σθαι δευ4µεν�ν, κ$λεαι δ$ µε τ)νδ� +π�δ�1ναι;

+λλ� ε@ µ.ν δ�σ�υσι γ$ρας µεγ�θυµ�ι �Α�αι��,

Aρσαντες κατ- θυµ4ν, Bπως +ντ�(ι�ν �σται�

ε@ δ$ κε µ9 δ�ωσιν, /γC δ$ κεν α&τ�ς Dλωµαι

E τε�ν E Α'αντ�ς @Cν γ$ρας, E �Fδυσ7�ς

A(ω Gλ�ν� H δ$ κεν κε��λ�σεται Bν κεν Iκωµαι.

Aλλ� Jτ�ι µ.ν τα1τα µετα�ρασ4µεσθα κα5 αKτις,

ν1ν δ� Aγε ν7α µ$λαιναν /ρ�σσ�µεν ε@ς Lλα δ�αν,

/ν δ� /ρ$τας /πιτηδ.ς +γε�ρ�µεν, /ς δ� Gκατ4µ	ην

θε��µεν, Mν δ� α&τ9ν Nρυση�δα καλλιπ�ρ6η�ν

	)σ�µεν� εOς δ$ τις +ρ��ς +ν9ρ 	�υλη�4ρ�ς �στω,

E Α'ας E �Ιδ�µενε0ς E δ��ς �Fδυσσε0ς

�. σ�, Πηλε�δη, π�ντων /κπαγλ4τατ� +νδρ!ν,

=�ρ� Rµ�ν Gκ�εργ�ν Sλ�σσεαι Sερ- T$(ας.”

Τ�ν δ� Aρ� Uπ4δρα @δCν πρ�σ$�η π4δας Vκ0ς �Α�ιλλε�ς�

“Wµ�ι, +ναιδε�ην /πιειµ$νε, κερδαλε4�ρ�ν,

π!ς τ�ς τ�ι πρ4�ρων �πεσιν πε�θηται �Α�αι!ν

E Hδ�ν /λθ$µεναι E +νδρ�σιν X�ι µ��εσθαι;

�& γ-ρ /γC Τρ�ων Dνεκ� Jλυθ�ν α@�µητ�ων

δε1ρ� µα�ησ4µεν�ς, /πε5 �> τ� µ�ι α'τι�� ε@σιν�

�& γ�ρ π� π�τ� /µ-ς 	�1ς Jλασαν �&δ. µ.ν Iππ�υς,

�&δ$ π�τ� /ν Φθ�6η /ρι	�λακι 	ωτιανε�ρ6η

καρπ�ν /δηλ)σαντ�, /πε5 < µ�λα π�λλ- µετα(0

�>ρε� τε σκι4εντα θ�λασσ� τε ��)εσσα�

+λλ- σ��, Z µ$γ� +ναιδ$ς, Lµ� Gσπ4µεθ�, =�ρα σ0 �α�ρ6ης,

τιµ9ν +ρν�µεν�ι Μενελ�3ω σ�� τε, κυν!πα,

πρ�ς Τρ�ων� τ!ν �> τι µετατρ$π6η �&δ� +λεγ�\εις�
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κα5 δ) µ�ι γ$ρας α&τ�ς +�αιρ)σεσθαι +πειλε�ς,

3] �πι π�λλ- µ4γησα, δ4σαν δ$ µ�ι υOες �Α�αι!ν.

�& µ.ν σ�� π�τε Xσ�ν ��ω γ$ρας, Hππ4τ� �Α�αι�5

Τρ�ων /κπ$ρσωσ� εK ναι4µεν�ν πτ�λ�εθρ�ν�

+λλ- τ� µ.ν πλε��ν π�λυ�ϊκ�ς π�λ$µ�ι�

�ε�ρες /µα5 δι$π�υσ�� +τ-ρ Jν π�τε δασµ�ς Iκηται,

σ�5 τ� γ$ρας π�λ0 µε�\�ν, /γC δ� ^λ�γ�ν τε ��λ�ν τε

�ρ��µ� ��ων /π5 ν7ας, /πε� κε κ�µω π�λεµ�\ων.

ν1ν δ� εXµι Φθ�ηνδ�, /πε5 < π�λ0 �$ρτερ4ν /στιν

�'καδ� 'µεν σ0ν νηυσ5 κ�ρων�σιν, �&δ$ σ � ^�ω

/νθ�δ� Aτιµ�ς /Cν A�εν�ς κα5 πλ�1τ�ν +��(ειν.”

Τ�ν δ� �µε�	ετ� �πειτα Aνα( +νδρ!ν �Αγαµ$µνων�

“�ε1γε µ�λ�, ε' τ�ι θυµ�ς /π$σσυται, �&δ$ σ� �γωγε

λ�σσ�µαι εIνεκ� /µε�� µ$νειν� π�ρ� �µ�ιγε κα5 Aλλ�ι

�I κ$ µε τιµ)σ�υσι, µ�λιστα δ. µητ�ετα 8ε�ς.

��θιστ�ς δ$ µ�� /σσι δι�τρε�$ων 	ασιλ)ων�

α@ε5 γ�ρ τ�ι �ρις τε ��λη π4λεµ�� τε µ��αι τε�

ε@ µ�λα καρτερ4ς /σσι, θε4ς π�υ σ�5 τ4 γ� �δωκεν�

�'καδ� @Cν σ0ν νηυσ� τε σ67ς κα5 σ��ς Gτ�ρ�ισι

Μυρµιδ4νεσσιν Aνασσε, σ$θεν δ� /γC �&κ +λεγ�\ω,

�&δ� =θ�µαι κ�τ$�ντ�ς� +πειλ)σω δ$ τ�ι ]δε�

_ς �µ� +�αιρε�ται Nρυση�δα Φ��	�ς �Απ4λλων,

τ9ν µ.ν /γC σ0ν νη� τ� /µ67 κα5 /µ��ς Gτ�ρ�ισι

π$µψω, /γC δ$ κ� Aγω Βριση�δα καλλιπ�ρ6η�ν

α&τ�ς @Cν κλισ�ηνδε, τ� σ�ν γ$ρας, =�ρ� /b ε@δ67ς

Bσσ�ν �$ρτερ4ς ε@µι σ$θεν, στυγ$6η δ. κα5 Aλλ�ς

Xσ�ν /µ�5 ��σθαι κα5 Hµ�ιωθ)µεναι Aντην.”

cΩς ��τ�� Πηλε�ωνι δ� A��ς γ$νετ�, /ν δ$ �S <τ�ρ

στ)θεσσιν λασ��ισι δι�νδι�α µερµ)ρι(εν,

E B γε ��σγαν�ν ^(0 /ρυσσ�µεν�ς παρ- µηρ�1

τ�0ς µ.ν +ναστ)σειεν, H δ� �Ατρε�δην /ναρ�\�ι,

<ε �4λ�ν πα�σειεν /ρητ�σει$ τε θυµ4ν.

?�ς H τα1θ� eρµαινε κατ- �ρ$να κα5 κατ- θυµ4ν,

Dλκετ� δ� /κ κ�λε��� µ$γα (���ς, <λθε δ� �Αθ)νη

�&ραν4θεν� πρ� γ-ρ ?κε θε- λευκ�λεν�ς fΗρη,

Aµ�ω Hµ!ς θυµ3! �ιλ$�υσ� τε κηδ�µ$νη τε�

στ7 δ� =πιθεν, (ανθ7ς δ. κ4µης Dλε Πηλε�ωνα

�'3ω �αιν�µ$νη� τ!ν δ� Aλλων �> τις Hρhτ��

θ�µ	ησεν δ� �Α�ιλε�ς, µετ- δ� /τρ�πετ�, α&τ�κα δ� �γνω

Παλλ�δ� �Αθηνα�ην� δεινC δ$ �S =σσε ��ανθεν�

κα� µιν �ων)σας �πεα πτερ4εντα πρ�ση�δα�

“τ�πτ� αKτ�, α@γι4��ι� ∆ι�ς τ$κ�ς, ε@λ)λ�υθας;

< Iνα :	ριν 'δ6η �Αγαµ$µν�ν�ς �Ατρε�δα�;

+λλ� �κ τ�ι /ρ$ω, τ� δ. κα5 τελ$εσθαι ^�ω�
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6?ς Uπερ�πλ�6ησι τ��� Aν π�τε θυµ�ν ^λ$σσ6η.”

Τ�ν δ� αKτε πρ�σ$ειπε θε- γλαυκ!πις �Αθ)νη�

“<λθ�ν /γC πα�σ�υσα τ� σ�ν µ$ν�ς, α' κε π�θηαι,

�&ραν4θεν� πρ� δ$ µ� ?κε θε- λευκ�λεν�ς fΗρη

Aµ�ω Hµ!ς θυµ3! �ιλ$�υσ� τε κηδ�µ$νη τε�

+λλ� Aγε λ7γ� �ριδ�ς, µηδ. (���ς Dλκε� �ειρ��

+λλ� Jτ�ι �πεσιν µ.ν ^νε�δισ�ν _ς �σετα� περ�

]δε γ-ρ /(ερ$ω, τ� δ. κα5 τετελεσµ$ν�ν �σται�

κα� π�τ$ τ�ι τρ5ς τ4σσα παρ$σσεται +γλα- δ!ρα

:	ρι�ς εIνεκα τ7σδε� σ0 δ� 'σ�ε�, πε�θε� δ� Rµ�ν.”

Τ9ν δ� +παµει	4µεν�ς πρ�σ$�η π4δας Vκ0ς �Α�ιλλε�ς�

“�ρ9 µ.ν σ�ω�τερ4ν γε, θε�, �π�ς ε@ρ�σσασθαι

κα5 µ�λα περ θυµ3! κε��λωµ$ν�ν� ]ς γ-ρ Aµειν�ν�

Bς κε θε��ς /πιπε�θηται, µ�λα τ� �κλυ�ν α&τ�1.”

jΗ κα5 /π� +ργυρ$6η κ�π6η σ�$θε �ε�ρα 	αρε�αν,

Mψ δ� /ς κ�υλε�ν Zσε µ$γα (���ς, �&δ� +π�θησε

µ�θ3ω �Αθηνα�ης� R δ� F>λυµπ4νδε 	ε	)κει

δ�µατ� /ς α@γι4��ι� ∆ι�ς µετ- δα�µ�νας Aλλ�υς.

Homeros, Illias I, 121-222

■■■■ Tekst 2

De onderstaande tekst is afkomstig uit het werk van de antieke auteur Longinus. Hij geeft
een citaat uit boek XX van de Ilias, waar de goden zich onder enorm gedruis in de strijd
hebben gemengd. Vervolgens geeft hij commentaar op dat citaat.

Geweldig zijn ook de opgeroepen beelden in de Godenstrijd, bijvoorbeeld: “Angst
beving Hades, koning van de onderaardsen, in de diepte. Met een kreet sprong hij
overeind uit zijn statiezetel, bevreesd dat Poseidon de aarde boven hem zou openbreken
en zijn verblijf openbaren aan stervelingen en onsterfelijken, dat rijk van ontzetting en
verval, waarvoor zelfs de goden huiveren.” Je ziet, mijn vriend, wat dit betekent. Als de
aarde van haar grondvesten wordt losgerukt en de Tartarus bloot komt, als de hele wereld
ondersteboven wordt gekeerd en uiteenvalt, dan strijden tegelijk hemel en hel, sterfelijk
en onsterfelijk, mee in de slag die dan losbreekt, en vechten om hun bestaan. Maar toch,
ook al is de beschrijving angstwekkend, het is vanuit een ander standpunt volslagen
goddeloos en onbehoorlijk, tenzij men het als een allegorie opvat.

Longinus, Over het Verhevene IX, 6-7
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■■■■ Tekst 3

In haar donkere periode, vier eeuwen zonder schrift en zonder centrum, herontdekte
Griekenland de schittering. Bij Homerus is het schone en goede tegelijkertijd
oogverblindend. In de verte schitteren de harnassen, dichterbij de lichamen. Toch hadden
de Grieken toen hun dichters de Ilias zongen weinig luister om zich heen. Verdwenen
waren de paleizen met hun hoge zolderingen, verbrand of verwoest. Verdwenen waren de
Aziatische juwelen. Verdwenen waren de geciseleerde gouden kelken. Verdwenen waren
de indrukwekkende strijdwagens.

Roberto Calasso, De bruiloft van Cadmus en Harmonia

■■■■ Tekst 4

In de onderstaande tekst is Kassandra aan het woord. Zij is een zuster van Hektor, die
kort geleden door Achilles is gedood.

“Achilleus de schoft heeft hem, heeft mij doorstoken, verminkt, aan de degenriem van
Aias vele malen de citadel rondgesleurd. Ik was bij mijn leven wat de dode Hektor werd:
een brok rauw vlees. Gevoelloos. De kreten van mijn moeder, het gejammer van mijn
vader: ver weg. Of hij Achilleus om vrijgave van het lijk moest vragen. Ach waarom niet.
De nachtelijke tocht van mijn vader die mij, als ik mezelf nog was geweest, had kunnen
ontroeren. Enigszins ontroerde me dat hij niet bij machte was zich te vergrijpen aan
Achilleus, die hij slapend aantrof. Toen stond ik, ongeroerd, alweer een keer op de muur,
op de vertrouwde plaats naast de Skaiïsche Poort. Beneden de weegschaal. Op de ene
schaal een rauwe massa vlees die eens Hektor onze broer was geweest, en op de andere al
ons goud, voor Hektors moordenaar. Dit was het diepte- of hoogtepunt van de oorlog.”

Christa Wolf, Kassandra
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■■■■ Tekst 5

Thetis hoort haar zoon Achilles klagen over de dood van Patroklos. Zij zoekt hem op in
gezelschap van haar zusters, die evenals zij dochters van de zeegod Nereus zijn. Achilles
vertelt zijn moeder dat hij, nu Patroklos dood is, de Grieken weer bij wil staan in de strijd.
In de onderstaande tekst vraagt Thetis hem geduld te hebben en te wachten totdat zij hem
een nieuwe wapenrusting heeft gebracht.

Τ�ν δ� �µε�	ετ� �πειτα θε- Θ$τις +ργυρ4πε\α�

“Να5 δ), τα1τ� γε, τ$κν�ν, /τ)τυµ�ν� �& κακ4ν /στι

τειρ�µ$ν�ις Gτ�ρ�ισιν +µυν$µεν α@π0ν =λεθρ�ν.

+λλ� τ�ι �ντεα καλ- µετ- Τρ�εσσιν ���νται,

��λκεα, µαρµα�ρ�ντα� τ- µ.ν κ�ρυθα��λ�ς fΕκτωρ

α&τ�ς ��ων Wµ�ισιν +γ�λλεται� �&δ$ D �ηµι

δηρ�ν /παγλαϊε�σθαι, /πε5 �4ν�ς /γγ�θεν α&τ3!.

+λλ- σ0 µ.ν µ) πω καταδ�σε� µ!λ�ν nΑρη�ς,

πρ�ν γ� /µ. δε1ρ� /λθ�1σαν /ν ^�θαλµ��σιν 'δηαι.

�!θεν γ-ρ νε1µαι Lµ� �ελ�3ω +νι4ντι,

τε��εα καλ- �$ρ�υσα παρ� oΗ�α�στ�ι� Aνακτ�ς.”

cΩς Aρα �ων)σασα π�λιν τρ�πεθ� υO�ς G���,

κα5 στρε�θε�σ� pλ�6ησι κασιγν)τ6ησι µετη�δα�

“oΥµε�ς µ.ν ν1ν δ1τε θαλ�σσης ε&ρ$α κ4λπ�ν,

^ψ4µενα� τε γ$ρ�νθ� Lλι�ν κα5 δ�µατα πατρ4ς,

κα� �S π�ντ� +γ�ρε�σατ�. /γC δ� /ς µακρ�ν nFλυµπ�ν

εXµι παρ� fΗ�αιστ�ν κλυτ�τ$�νην, α' κ� /θ$λ6ησιν

υSε� /µ3! δ4µεναι κλυτ- τε��εα παµ�αν4ωντα.”

Homerus, Ilias XVIII, 127-144

regel 128 Να� δ�, τα�τ� γε, τ�κν�ν, �τ�τυµ�ν� Inderdaad, mijn kind, daar heb je gelijk
in;

regel 130 ���µαι zich bevinden
regel 131 µαρµα�ρω schitteren
regel 133 �παγλα���µαι pronken
regel 134 καταδ�σε� begeef je in

µ�λ�ς !Αρη�ς het krijgsgewoel
regel 135 πρ�ν �ν $%θαλµ�'σιν (δηαι voordat je met eigen ogen hebt gezien
regel 136 )�θεν morgenochtend
regel 138 π�λιν τρ�π�µαι + genitivus zich afwenden van

υ*�ς +�'� Genitivus.
regel 141 -ρ�ω bezoeken
regel 143 α( κ. om te zien of

�θ�λ/ησιν = �θ�λ/η
regel 144 υ0ε'  Dativus.

παµ%αν�ω schitteren
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