Eindexamen Grieks vwo 2002-II
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 1

1 

2 

Maximumscore 2
Een van de onderstaande mogelijkheden:
– Regel 1 ȟջµıĲțȣ (µıȗչȝș): het woord ȟջµıĲțȣ (wraak / vergelding) impliceert dat Kroisos
iets heeft misdaan (en dus verantwoordelijk is voor het onheil dat hem zal treffen).
– Regels 1–2 (թȣ ıԼȜչĲįț) Ցĳț t/m ՌȝȖțօĳįĳȡȟ: doordat Kroisos zichzelf beschouwt als de
gelukkigste van alle mensen roept hij het onheil over zich af.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 2
Dat de zoon spoedig zal sterven / Dat de droom spoedig in vervulling zal gaan: (ıİ)
ՌȝțȗȡȥȢցȟțȡȟ (ԤĲıĲȚįț) (regels 14–15).
Tekst 1 en tekst 2

3 

Maximumscore 1
Het huwelijk van Atys.
Fout rekenen: lijfwacht.

4 

Maximumscore 1
ȡİįµ ׇt/m ԚȠջʍıµʍı (regel 9)
Fout rekenen: langer citaat dan het bovenstaande.
Tekst 1

5 

6 

7 

8 

9 

Maximumscore 1
Hij vraagt Adrastos om zijn zoon te beschermen / hij houdt rekening met struikrovers.
Maximumscore 2
– Dat hij Adrastos heeft gereinigd
– en hem onderdak heeft verleend
Maximumscore 2
Adrastos zal (zij het per ongeluk) Kroisos’ zoon doden, wat ongeveer het tegendeel is van
ȥȢșĲĳȡהĲț ԐµıտȖıĲȚįț.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 2
a. Het argument dat hij daarheen moet gaan waar hij door zijn daden roem kan verwerven
b. Na wat hij heeft gedaan / na het doden van zijn broer vindt hij het ongepast zich onder
leeftijdsgenoten te begeven.

1
1

Maximumscore 4
Drie van de volgende mogelijkheden:
– Door het invoegen van ȡ՟ĳȡȣ t/m ԞİȢșĲĳȡȣ / door de veelzeggende omschrijving van
Adrastos stelt Herodotos de beslissende handeling zo lang mogelijk uit / bouwt hij de
spanning op / past hij vertraging toe.
– Hij gebruikt voor de beslissende handelingen het praesens historicum (ԑµįȢĳչȟıț,
ĳȤȗȥչȟıț).
– ĳȡ ףµջȟ t/m ʍįțİցȣ is een chiasme (waardoor de beslissende handelingen scherp tegenover
elkaar worden gesteld).
– De herhaling van İս geeft nadruk.
drie juiste antwoorden
twee juiste antwoorden
één juist antwoord

,

1
1
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10 

Deelscores

Maximumscore 2
(ȡ՟ĳȡȣ İս) Ս Ĵȡȟıւȣ t/m ȗıȟցµıȟȡȣ (regels 67–68)

11 

Maximumscore 2
a. ĳո µջȝȝȡȟĳį ԤĲıĲȚįț (regel 66)
b. Beiden onderkennen de onafwendbaarheid van het lot

12 

Maximumscore 1
In het Grieks staat er “de moordenaar van degene die hem gereinigd had”, maar Adrastos
heeft Kroisos niet letterlijk vermoord.

1
1

Tekst 1 en tekst 3

13 

Maximumscore 2
a. Bijvoorbeeld:
– “De mens doet het ook zelf, wat hem overkomt” (regel 2): door het meesturen van
Adrastos veroorzaakt Kroisos zelf de dood van zijn zoon.
– “Er is geen mens t/m af te wenden” (regels 7–8): de maatregelen die Kroisos neemt
kunnen zijn zoon niet redden
b.“Hij doet het ook als hij meteen vanaf het allereerste ogenblik weet dat het fataal is wat
hij doet” (regels 3–4): Kroisos beseft dat pas achteraf

1
1

Tekst 4

14 

15 

16 

Maximumscore 2
ԐıțȜջĲĳıȢį (regel 32)
Maximumscore 2
Enerzijds acht hij de Grieken in staat Perzië te onderwerpen, anderzijds noemt hij de
Grieken ironisch onderworpenen van Pelops, die zelf weer een slaaf van zijn voorvaders
was.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 1
(ȇջȢĲįț) ȜıȥįȢșȜցĳıȣ (ʍȢȡĲıȜփȟıȡȟ) (regel 36)
Tekst 4 en tekst 5

17 

18 

19 

20 

,

Maximumscore 2
– ĴȢıȟȟ t/m ԐȟսȜȧ (regel 30)
– Ȝįտ t/m Ԑʍջȥȡȟĳįț (regels 30–31)

1
1

Maximumscore 2
ԐʍȡʍĳչĲȚįț (regel 27)
Maximumscore 3
a. (ՌȟıտȢȡȤ µպȟ ĳȡփĳȡȤ) ȝցȗȡȟ ȡİջȟį Ԛʍȡțջıĳȡ (regel 28)
b. De droom heeft hem nu dreigend voorgehouden dat hij zijn macht snel kan verliezen als
hij niet gehoorzaamt / de droom heeft hem bedreigd
Maximumscore 2
ԤȜȢțȟįȟ (regel 45) - ȜȢțȟչȟĳȧȟ (regel 48) / alleen ȜȢțȟչȟĳȧȟ
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Tekst 4 en tekst 6

21 

22 

Maximumscore 1
De Wereld-Almacht (regel 6)
Maximumscore 2
a. µıĳո İպ t/m ĲĳջĴįȟȡȟ (regels 47–48)
b . Door het vermelden van hun grijnzen / hun uitroep “Genade voor Perzië”

1
1

4.2 Antwoordmodel voor de vertaling
Kolon 23
Maximumscore 2
ǽ՞ ȗոȢ ԬʍտĲĳįĳȡ Ցĳț
Want hij wist / begreep goed dat
ԬʍտĲĳįĳȡ werkwoord(svorm) niet herkend
ԬʍտĲĳįĳȡ zij wist
Ցĳț omdat / wat

0
0
0

Kolon 24
Maximumscore 2
ȡȜ թȣ ȗȤȟįהȜչ µțȟ Ԥµıȝȝı ȁįµȖփĲșȣ ԥȠıțȟ Ԑȝȝ’ թȣ ʍįȝȝįȜսȟ.
Kambyses haar niet als (zijn) echtgenote / vrouw zou behandelen / niet van plan was te
behandelen maar als bijvrouw.
Niet fout rekenen: թȣ zoals.
թȣ in andere betekenissen
Niet fout rekenen: een vrouw
Ԥµıȝȝı stond op het punt
Ԥµıȝȝı ȁįµȖփĲșȣ het was bestemd dat Kambyses
Ԥµıȝȝı ȁįµȖփĲșȣ Kambyses moest
Ԥµıȝȝı werkwoord niet herkend (bv. van µջȝȧ)

0
1
0
0
0

Kolon 25
Maximumscore 3
Ȋįףĳį İռ ԚȜȝȡȗțȘցµıȟȡȣ ԚʍȡտșĲı ĳչİıǝ
(Welnu /dus) terwijl / omdat hij (nu / dan) dat / dit / die dingen / deze dingen bedacht,
deed hij deze dingen / de volgende dingen / het volgende / handelde hij als volgt:
ĳįףĳį zulke / dergelijke dingen
Niet fout rekenen: ԚȜȝȡȗտȘȡµįț rekenen met / rekening houden met
ԚȜȝȡȗտȘȡµįț berekenen / overleggen
Niet fout rekenen: ԚȜȝȡȗțȘցµıȟȡȣ nevenschikkend vertaald met hoofdzin.
ԚȜȝȡȗțȘցµıȟȡȣ voortijdig vertaald
ԚȜȝȡȗțȘցµıȟȡȣ concessief vertaald
ʍȡțջȧ maken
ԚʍȡտșĲı deed zij
ĳչİı dat / die dingen

,
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Kolon 26
Maximumscore 3
Բȟ ԘʍȢտıȧ ĳȡ ףʍȢȡĳջȢȡȤ ȖįĲțȝջȡȣ ȚȤȗչĳșȢ ȜչȢĳį µıȗչȝș ĳı Ȝįվ ııțİսȣ,
van de vorige / vroegere / eerdere koning Apriës was (er) / Apriës had een zeer grote en
mooie dochter,
Բȟ het / zij was
Բȟ verbonden met ȝıȝıțµµջȟș (kolon 27)
Բȟ niet herkend
ԘʍȢտıȧ van Aprieo
Բȟ ԘʍȢտıȧ ĳȡ ףʍȢȡĳջȢȡȤ ȖįĲțȝջȡȣ ȚȤȗչĳșȢ Apriës was een dochter van de vorige koning
ʍȢցĳıȢȡȣ beter
ʍȢցĳıȢȡȣ als bijwoord vertaald
ȖįĲțȝջȡȣ koninklijk
ȚȤȗչĳșȢ de dochter
een dochter van Apriës was zeer groot en mooi
ȜչȢĳį sterk / zeer zeker / stellig / terdege
ȜչȢĳį onvertaald

1
1
0
2
0
0
0
0
2
2
2
2

Kolon 27
Maximumscore 2
µȡփȟș ĳȡ ףȡՀȜȡȤ ȝıȝıțµµջȟș,
als enige / alleen van de / haar familie / huis in leven gebleven,
Niet fout rekenen: de enige in leven geblevene.
Niet fout rekenen: µȡփȟș ĳȡ ףȡՀȜȡȤ beroofd van / zonder haar familie.
µȡփȟș ĳȡ ףȡՀȜȡȤ van het enige / eenzame / verlaten huis
µȡփȟș eenzaam / verlaten / alleenstaand / buitengewoon / slechts
ĳȡ ףȡՀȜȡȤ thuis / in huis
ȝıȝıțµµջȟș concessief vertaald

0
0
0
0

Kolon 28
Maximumscore 1
ȡ՜ȟȡµį İջ ȡԽ Բȟ Ȅտĳșĳțȣ.
(en) zij had de naam Nitetis / aan haar was de / als naam Nitetis / haar naam was Nitetis /
zij heette Nitetis.
İջ maar
ȡԽ zelf
Բȟ niet herkend
Indien ook in kolon 26 fout, hier opnieuw aanrekenen.

,
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Kolon 29
Maximumscore 2
Ȋįփĳșȟ İռ ĳռȟ ʍįהİį Ս ԞµįĲțȣ (kolon 30) Ԑʍȡʍջµʍıț Ԛȣ ȇջȢĲįȣ թȣ ԛȧȤĳȡ ףȚȤȗįĳջȢį.
(Welnu / dus) dit meisje / kind / die dochter stuurde / stuurt Amasis (weg) naar de Perzen /
naar Perzië als zijn (eigen) dochter / als (de) dochter van hemzelf / alsof ze zijn (eigen)
dochter was.
Ȋįփĳșȟ niet vertaald
Ȋįփĳșȟ op deze manier / zo
ʍįהİį jongen / slaaf / jeugd
Ԛȣ voor / tot aan
Ԛȣ ȇջȢĲįȣ naar Perzen
թȣ zoals
թȣ alle overige betekenissen
Indien ook in kolon 24 fout, hier opnieuw aanrekenen.
ԛȧȤĳȡ ףhun / haar (eigen)
ȚȤȗįĳջȢį dochters

1
1
0
1
1
1
0
0
0

Kolon 30
Maximumscore 2
ȜȡĲµսĲįȣ ԚĲȚ׆ĳտ ĳı Ȝįվ ȥȢȤĲ
nadat / toen hij haar / het versierd / uitgerust had met (zowel) kleding / een kleed / kleren en
(als) met goud
Niet fout rekenen: ȜȡĲµսĲįȣ nevenschikkend vertaald met hoofdzin.
versierd / getooid met
ȜȡĲµսĲįȣ als de vertaling inhoudelijk afwijkt van versieren / uitrusten
ȜȡĲµսĲįȣ gelijktijdig vertaald
ȜȡĲµսĲįȣ natijdig vertaald
ȜȡĲµսĲįȣ verkeerd subject
ȜȡĲµսĲįȣ verkeerd object
ȜȡĲµսĲįȣ geen object genoemd
ȜȡĲµսĲįȣ causaal of concessief vertaald
ԚĲȚ׆ĳտ ĳı Ȝįվ ȥȢȤĲ aan / voor kleding en goud

1
0
1
0
0
0
1
0
0

Kolon 31
Maximumscore 3
ȃıĳո İպ ȥȢցȟȡȟ խȣ µțȟ ԬĲʍչȘıĳȡ ȁįµȖփĲșȣ ʍįĳȢցȚıȟ ՌȟȡµչȘȧȟ,
(Maar / en) toen / omdat na een tijd(je) / na een tijd(je) toen / omdat Kambyses haar
verwelkomde / begroette, terwijl hij haar noemde bij haar vaders naam / door haar bij de
naam van haar vader te noemen,
ȃıĳո İպ ȥȢցȟȡȟ daarna een tijd(je)
թȣ als bijwoord
µțȟ hem
Niet fout rekenen: ԐĲʍչȘȡµįț kussen / omhelzen.
ԐĲʍչȘȡµįț afscheid nemen / najagen / volgen
ԬĲʍչȘıĳȡ werkwoord(svorm) niet herkend
ՌȟȡµչȘȧȟ voortijdig vertaald
ՌȟȡµչȘȧȟ concessief vertaald
ՌȟȡµչȘȧȟ verbonden met kolon 32 (zei het meisje, omdat hij haar noemde)

,
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Kolon 32
Maximumscore 2
ȝջȗıț ʍȢրȣ įĳրȟ ԭ ʍįהȣǝ
zei het meisje / het kind tegen hem:
ȝջȗıț verbonden met µıĳո ȥȢցȟȡȟ (het meisje zei na een tijdje)
ȝջȗıț zegt
ԭ ʍįהȣ jongen / slaaf / jeugd
Indien ook in kolon 29 fout, hier opnieuw aanrekenen.
įĳցȟ hem zelf
įĳրȟ ԭ ʍįהȣ het meisje zelf

0
1
0
1
0

Kolon 33
Maximumscore 1
“ն ȖįĲțȝıף, İțįȖıȖȝșµջȟȡȣ ՙʍր ԘµչĲțȡȣ ȡ µįȟȚչȟıțȣ,
“(O) koning, u begrijpt niet dat u bedrogen bent door Amasis,
ն ȖįĲțȝı ףde koning
İțįȖıȖȝșµջȟȡȣ ȡ µįȟȚչȟıțȣ u begrijpt dat u (niet) bedrogen bent
ՙʍց onder / tengevolge van / wegens
door Amasios

0
0
0
0

Kolon 34
Maximumscore 3
Տȣ Ԛµպ Ĳȡվ ȜցĲµ ԐĲȜսĲįȣ ԐʍջʍıµȦı
die mij naar / voor u heeft (weg)gestuurd nadat hij mij (voor u) met kostbaarheden had
versierd / getooid / uitgerust
Niet fout rekenen: Ցȣ hij / die (in nieuwe hoofdzin).
Ĳȡտ als object bij ԐʍջʍıµȦı
Ĳȡվ ȜցĲµ uw / jouw kostbaarheden
ȜցĲµ verbonden met ԐʍջʍıµȦı
ԐĲȜսĲįȣ met verkeerd subject of verkeerd object
ԐĲȜսĲįȣ gelijktijdig vertaald
ԐĲȜսĲįȣ natijdig vertaald
ԐĲȜսĲįȣ causaal of concessief vertaald
ԐʍջʍıµȦı als praesens vertaald
ԐʍջʍıµȦı als futurum vertaald

0
0
0
0
1
0
0
1
0

Kolon 35
Maximumscore 2
թȣ ԛȧȤĳȡ ףȚȤȗįĳջȢį İțİȡփȣ,
terwijl hij mij gaf / geeft / aanbood / aanbiedt als zijn eigen dochter
թȣ ԛȧȤĳȡ ףȚȤȗįĳջȢį beoordelen als in kolon 29. Een ook al in kolon 29 gemaakte fout hier
niet opnieuw aanrekenen.
Niet fout rekenen: թȣ ԛȧȤĳȡ ףȚȤȗįĳջȢį verbonden met ԐʍջʍıµȦı.
İțİȡփȣ zonder uitgedrukt object
İțİȡփȣ niet herkend en / of met verkeerd subject
İțİȡփȣ causaal vertaald
İțİȡփȣ concessief vertaald
İțİȡփȣ voortijdig of natijdig vertaald

,
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Kolon 36
Maximumscore 2
ԚȡףĲįȟ ĳ ׇԐȝșȚıտׄ ԘʍȢտıȧ,
terwijl / hoewel ik in werkelijkheid / in waarheid de / een dochter van Apriës ben,
Niet fout rekenen: in werkelijkheid een dochter van Apriës zijnde.
ԚȡףĲįȟ werkwoord(svorm) niet herkend
ԚȡףĲįȟ verkeerd subject
ԚȡףĲįȟ causaal vertaald
Niet fout rekenen: ĳ ׇԐȝșȚıտׄ werkelijk / in alle eerlijkheid.
ĳ ׇԐȝșȚıտׄ inderdaad

0
0
0
1

Kolon 37
Maximumscore 3
ĳրȟ ԚȜıהȟȡȣ (kolon 38) ԚʍįȟįĲĳոȣ ԚĴցȟıȤĲı.”
die hij / die man heeft vermoord / vermoordde nadat hij in opstand was gekomen / kwam.
Niet fout rekenen: ĳցȟ hem (in nieuwe hoofdzin).
ԚȜıהȟȡȣ daarginds
ԚʍįȟįĲĳչȣ verkeerd subject
ԚʍįȟįĲĳչȣ gelijktijdig vertaald (toen / terwijl hij in opstand kwam)
ԚʍįȟįĲĳչȣ causaal vertaald
ԚʍįȟįĲĳչȣ concessief vertaald

1
1
2
2
0

Kolon 38
Maximumscore 2
Ԛցȟĳį ԛȧȤĳȡ ףİıĲʍցĳıį
hoewel / terwijl die / het zijn (eigen) meester / heer was
Ԛցȟĳį causaal vertaald
Ԛցȟĳį werkwoord(svorm) niet herkend
Niet fout rekenen: İıĲʍցĳșȣ heer en meester.
İıĲʍցĳșȣ heer des huizes

0
0
0

Kolon 39
Maximumscore 3
Ȋȡףĳȡ İռ ĳր Ԥʍȡȣ Ȝįվ į՝ĳș ԭ įԼĳտș Ԛȗȗıȟȡµջȟș ȗįȗı ȁįµȖփĲıį ĳրȟ ȁփȢȡȤ (kolon 40) Ԛʍ’
ǺՀȗȤʍĳȡȟ.
(Welnu / natuurlijk) Deze verklaring / bewering / woorden en deze concrete aanleiding /
oorzaak / reden stimuleerden / hebben gestimuleerd Kambyses de zoon van Kyros tot een
veldtocht tegen Egypte.
Niet fout rekenen: Ԥʍȡȣ woord.
Ԥʍȡȣ epos / raad / wens / bevel / voorschrift / gerucht / spreuk
į՝ĳș zelf
ȗįȗı werkwoord(svorm) niet herkend
Kambyses van Kyros
Kambyses die van Kyros
in Egypte
tegen de Egyptenaren
tegen de Egyptenaar
tegen een Egyptenaar
nadat hij boos was geworden (kolon 40) op Egypte

,
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Kolon 40
Maximumscore 2
µıȗչȝȧȣ ȚȤµȧȚջȟĳį
nadat / toen / omdat hij zeer woedend / wild was geworden / hij in hevige woede was
ontstoken / zeer woedend geworden
(de Egyptenaar) die zeer woedend was geworden
ȚȤµȧȚջȟĳį werkwoord(svorm) niet herkend
ȚȤµȧȚջȟĳį concessief vertaald
ȚȤµȧȚջȟĳį gelijktijdig vertaald

0
0
0
1

Kolon 41
Maximumscore 1
Ȇ՝ĳȧ µջȟ ȟȤȟ ȝջȗȡȤĲț ȇջȢĲįț.
Zo / dat zeggen althans (de) Perzen.
Zo zeggen zij tegen de Perzen

,
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0

