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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Proloog

1 

Maximumscore 1
Moderne toeschouwers zijn vaak, in tegenstelling tot de toeschouwers uit de tijd van
Euripides, van te voren niet op de hoogte van de hoofdlijnen van het verhaal, de
voorgeschiedenis en de handelende personen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

2 

Maximumscore 1
hun verwantschap

3 

Maximumscore 1
(Nu) rookt (de stad) (regel 6)
Maximumscore 2

4  • (Een man van de Parnassos, Epeios uit Fokis, heeft) met behulp van Pallas (hier een paard

gebouwd t/m gebracht) (regel 8-11)
• (Athene en Hera,) de godinnen die hen hielpen (bij het veroveren van Troje) (regel 21-22)

1
1

Opmerking
Niet fout rekenen: (En ik,) verslagen door Athene (regel 21).
5 

C

Maximumscore 2
6  • Verlaten heiligdommen en domeinen van de goden druipen van het bloed (regel 13-14)

1

• En op de treden van het altaar van Zeus Die Huis en Haard Beschermt is koning Priamos

dood in elkaar gezakt (regel 14-16)

1

Opmerking
Fout rekenen: regel 25.

7 

Maximumscore 2
(Ĳւ İ’ į՞, ĳր Ĳցȟ,) ʍįȢչĲȥıȣ ǺԼȗįהȡȟ ʍցȢȡȟ ĳȢțȜȤµտįțȣ ȖȢջµȡȟĳį Ȝįվ İտȟįțȣ ԑȝցȣ (regel 8283).
Indien alleen Ĳւ İ’ į՞, ĳր Ĳցȟ als antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen.
Maximumscore 4

8  • a. Athene was (van 431-404) verwikkeld in een verwoestende oorlog met Sparta: de

Peloponnesische Oorlog / In strijd met de wapenstilstand (van 421) in de
Peloponnesische Oorlog annexeerde Athene het eiland Melos (en liet de mannelijke
burgers executeren en de vrouwen als slavinnen wegvoeren) / Athene zond onder
aanvoering van Alkibiades (in 415) een grote expeditie naar Sicilië

2

Indien alleen ‘de Peloponnesische Oorlog’ als antwoord is gegeven of alleen ‘Melos’ of
‘Sicilië’, één scorepunt toekennen.
• b. Deze regels (waaruit een anti-oorlogshouding spreekt) bevatten in dat geval een

waarschuwing voor de ellende die oorlog voor henzelf met zich mee zou brengen
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Indien alleen ‘waarschuwing voor oorlog’ als antwoord is gegeven, één scorepunt
toekennen.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
9  • a. Ԑȝȝ’ ԥȢʍ’ ՖȝȤµʍȡȟ (Ȝįվ ȜıȢįȤȟտȡȤȣ Ȗȡȝոȣ

ȝįȖȡףĲį ʍįĳȢրȣ ԚȜ ȥıȢȟ ȜįȢįİցȜıț) (regel 92-93)

1

• b. (ԐȜĳįվ İպ ȃȤȜցȟȡȤ Ǽսȝțȡտ ĳı ȥȡțȢչİıȣ

ȉȜףȢցȣ ĳı Ȃ׆µȟցȣ Ț’ įԽ ȁįĴսȢıțȡտ ĳ’ ԔȜȢįț)
ʍȡȝȝȟ Țįȟցȟĳȧȟ ĲօµįȚ’ (ԥȠȡȤĲțȟ) ȟıȜȢȟ (regel 89-91)

1

Opmerking
Niet fout rekenen : įĳրȣ լȝıȚ’ (՝ĲĳıȢȡȟ) (regel 97).
Tekst 2
Maximumscore 2
10  • a. ĳȡהȣ ȜįȜȣ ʍıʍȢįȗցĲțȟ (regel 608)

1
1

• b. (թȣ) ԭİւ (regel 608)

Maximumscore 2
ԐȗցµıȚį ȝıտį Ĳւȟ ĳջȜȟ( regel 614)

11 

Indien alleen ԐȗցµıȚį of alleen ȝıտį Ĳւȟ ĳջȜȟ als antwoord is gegeven, één scorepunt
toekennen.
Opmerking
Fout rekenen: regel 612-613.
Maximumscore 3
12  • a. Troje / de Trojaanse koninklijke familie

1

• b. De uitspraak van Hekabe geldt (zonder dat zij dat beseft) ook voor de Grieken (die op dit
•

13 

moment met behulp van de goden tot grote hoogte zijn gestegen)
Athena / De goden zal / zullen de Grieken treffen met een ‘bittere’ terugkeer
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1
1

Maximumscore 2
twee van de drie onderstaande woorden:
• Ȝįվ / ȜԐʍ’
• ȖջȖșȜ’
• Ȗտֹ
Opmerking
Voor elk goed antwoord een scorepunt toekennen tot een maximum van twee.

14 

15 

Maximumscore 1
Polyxena / haar dochter is dood / gestorven (geofferd bij het graf van Achilles).
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 1
(ĳ )Ȗȝջʍıțȟ (a) (ĳր) ȜįĳȚįȟıהȟ (b) ĳր µպȟ (ȗոȢ ȡİջȟ) (b) ĳ İ’ (ԤȟıțĲțȟ Ԛȝʍտİıȣ) (a)
Opmerking
Niet fout rekenen: Ȗȝջʍıțȟ (a) ȜįĳȚįȟıהȟ (b) ȡİջȟ (b) Ԛȝʍտİıȣ (a).
Maximumscore 2

16  • a. ĳր µպȟ ȗոȢ ȡİջȟ (regel 633)

• b. ĳȡ ףȘ׆ȟ İպ ȝȤʍȢȣ ȜȢıהĲĲցȟ ԚĲĳț ȜįĳȚįȟıהȟ (regel 637)

Opmerking
Fout rekenen : Ԑȝȝ’ Ցµȧȣ Ԛµȡ ףȘօĲșȣ ȗ Րȝȧȝıȟ ıĳȤȥıĲĳջȢ ʍցĳµ( regel 630-631).
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Antwoorden

17 

Deelscores

Maximumscore 2
(Ȝıտȟș İ’,) Սµȡտȧȣ խĲʍıȢ ȡȜ ԼİȡףĲį Ĵȣ, ĳջȚȟșȜı (regel 641-642).
Opmerking
De toevoeging Ȝȡİպȟ t/m ȜįȜȟ maakt het antwoord niet fout.
Indien alleen Սµȡտȧȣ խĲʍıȢ ȡȜ ԼİȡףĲį Ĵȣ als antwoord is gegeven, één scorepunt
toekennen.

18 

Maximumscore 2
(Haar goede reputatie is ook tot het Griekse legerkamp doorgedrongen).
Haar goede reputatie maakt haar nu tot een aantrekkelijke buit / bruid voor de Grieken.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Indien alleen ‘haar goede reputatie is ook tot het Griekse legerkamp doorgedrongen’ als
antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen.
Maximumscore 2

19  • a. Imperfectum

1

• b. Andromache gebruikt deze werkwoordstijd / het imperfectum om aan te geven dat ze
tijdens haar hele huwelijk de gewoonte had zich zo te gedragen
Of woorden van overeenkomstige strekking.
20 

21 

1

C

Maximumscore 2
Door het noemen van de naam Achilles wordt benadrukt dat de vrouw van Hector de
maîtresse / vrouw van de zoon van de moordenaar van Hector wordt.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Indien alleen ‘Achilles was de moordenaar van Hector’ als antwoord is gegeven, één
scorepunt toekennen.
Tekst 3

22 

Maximumscore 1
Hector
Maximumscore 2

23  • In dit gedicht leeft Astyanax nog als de Grieken over zee naar huis terugkeren (Hij moet op

hun schepen roeien)
• Bij Euripides wordt Astyanax door de Grieken van de muren van Troje gegooid
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1
1

Maximumscore 2
24  • In dit gedicht zegt Andromache ‘Anderen verging het slechter’

• In de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’ klaagt Andromache erover dat haar situatie / lot veel
erger is dan die / dat van andere Trojaanse vrouwen
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling
Antwoorden

Deelscores

Kolon 25
Maximumscore 2
Ȝįվ µռȟ ՒİȤĲĲıւȣ ԤȢȥıĳįț ĲʍȡȤİ ׇʍȡİցȣ, ԧȜչȖș,
Kijk daar komt Odysseus met haastige pas, Hekabe, / Kijk daar, Hekabe, Odysseus komt
met haastige pas,
Niet fout rekenen: ԤȢȥȡµįț terugkeren
Niet fout rekenen: ԧȜչȖș als vocativus vertaald bij kolon 26
ՒİȤĲĲıւȣ niet als onderwerp vertaald
ԤȢȥȡµįȚ gaan
ԤȢȥȡµįȚ weggaan
ԧȜչȖș niet als vocativus vertaald
ԧȜչȖș niet vertaald

0
1
0
0
1

Kolon 26
Maximumscore 3
ȟջȡȟ ĳț ʍȢրȣ Ĳպ Ĳșµįȟȟ Ԥʍȡȣ.
om (aan) u / jou een (of ander) nieuw bevel / woord mee te delen / duidelijk te maken.
Niet fout rekenen: ȟջȡȟ ĳț Ԥʍȡȣ iets nieuws
Niet fout rekenen: Ĳșµįȟȟ nevenschikkend vertaald met ԤȢȥıĳįț (kolon 25) (Bijvoorbeeld:
hij komt en zal meedelen)
ȟջȡȟ jong / onlangs
ȟջȡȟ niet met Ԥʍȡȣ verbonden
ĳț in enig opzicht
ĳț wat? / waarom?
ʍȢրȣ Ĳպ bij u
ʍȢրȣ Ĳպ van (de kant van) u
ʍȢրȣ Ĳպ verbonden met ԤȢȥıĳįț (kolon 26)
Ĳșµįȟȟ gelijktijdig vertaald
Ĳșµįȟȟ voortijdig vertaald
Ĳșµįȟȟ vertaald als genitivus
Ĳșµįտȟȧ gissen
Ĳșµįտȟȧ voorspellen
Ԥʍȡȣ zaak / aangelegenheid
Ԥʍȡȣ epos / lied / (orakel)spreuk
Ԥʍȡȣ vertaald als onderwerp van Ĳșµįȟȟ
Ԥʍȡȣ vertaald als vorm van ȝջȗȧ

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

Kolon 27
Maximumscore 1
ȗփȟįț,
(Me)vrouw,
ȗփȟįț vrouwen
ȗփȟįț niet vertaald
ȗփȟįț niet vertaald als vocativus
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Antwoorden

Deelscores

Kolon 28
Maximumscore 2
İȡȜ µջȟ Ĳ’ ıԼİջȟįț ȗȟօµșȟ ĲĳȢįĳȡף
ik meen / denk / geloof / neem (wel) aan dat u de mening / wens / het besluit / oordeel van
het leger kent
Niet fout rekenen: İȡȜ het schijnt mij dat / het is mijn mening dat
Niet fout rekenen: ĲĳȢįĳȡ ףvan de troepen
İȡȜջȧ blijken / goedvinden / besluiten
İȡȜ het schijnt dat / de mening is dat
Ĳ’ ıԼİջȟįț niet vertaald als A.c.I
ı’ jullie
Ĳ’ niet vertaald als 2e pers.
ıԼİջȟįț niet vertaald als infinitivus van ȡՂİį
ȗȟօµș verstand
ĲĳȢįĳցȣ schare / troep
ĲĳȢįĳցȣ volk
ĲĳȢįĳȡ ףniet vertaald als gen. ev.

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

Kolon 29
Maximumscore 1
Ȧ׆Ĵցȟ ĳı ĳռȟ ȜȢįȟȚıהĲįȟǝ
en het afgekondigde besluit / oordeel;
Niet fout rekenen indien ĳռȟ ȜȢįȟȚıהĲįȟ ook is verbonden met ȗȟօµșȟ (kolon 28)
Ȧ׆Ĵցȟ niet vertaald en ĳռȟ ȜȢįȟȚıהĲįȟ alleen verbonden met ȗȟօµșȟ (kolon 28)
ȦșĴցȣ (kiezel- / edel-)steen / stem(steen) / rechtbank
ĳı niet vertaald als voegwoord

0
0
0

Kolon 30
Maximumscore 2
Ԑȝȝ’ Ցµȧȣ ĴȢչĲȧ.
maar toch zal ik het zeggen / meedelen.
Niet fout rekenen: maar laat ik het toch zeggen.
Niet fout rekenen: Ԑȝȝ’ vooruit!
Niet fout rekenen: Ցµȧȣ evenzeer / evengoed
Niet fout rekenen: ĴȢչĲȧ vertaald als praesens
Ԑȝȝ’ vertaald als vorm van Ԕȝȝȡȣ
Ցµȧȣ op gelijke wijze (als) / gelijkelijk
ĴȢչĲȧ vertaald als verleden tijd
ĴȢչĲȧ vertaald als vorm van ĴȢչĲĲȧ (tegen elkaar drukken / volstoppen / afsluiten e.d.)
ĴȢչȘȧ bevelen / besluiten / bemerken

0
0
0
0
0

Kolon 31
Maximumscore 2
ԤİȡȠ’ Ԙȥįțȡהȣ
De Grieken / Achaeërs hebben besloten / Het scheen de Grieken / Achaeërs goed toe
De Grieken dachten / het scheen de Grieken (te doden)
ԤİȡȠ’ vertaald als praesens
ԤİȡȠ’ vertaald als futurum
ԤİȡȠ’ niet vertaald als vorm van İȡȜջȧ
ԤİȡȠ’ niet vertaald als persoonsvorm
Ԙȥįțȡהȣ (aan) Achaea
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Antwoorden

Deelscores

Kolon 32
Maximumscore 2
ʍįהİį Ĳռȟ ȇȡȝȤȠջȟșȟ ĲĴչȠįț
uw kind / dochter Polyxena te slachten / doden
ʍįהİį slaaf
ʍįהİį niet verbonden met ȇȡȝȤȠջȟșȟ
ʍįהİį Ĳռȟ ȇȡȝȤȠջȟșȟ ĲĴչȠįț dat uw dochter Polyxena offert
ʍįהİį Ĳռȟ ȇȡȝȤȠջȟșȟ ĲĴչȠįț dat uw dochter Polyxena geofferd wordt
ĲĴչȠįț voortijdig vertaald
ĲĴչȠįț natijdig vertaald

0
0
0
1
0
1

Kolon 33
Maximumscore 1
ʍȢրȣ ՌȢȚրȟ ȥµ’ ԘȥțȝȝıտȡȤ ĳչĴȡȤ.
bij de hoge heuvel van het graf van Achilles / bij de hoge grafheuvel van Achilles.
ԘȥțȝȝıտȡȤ (van) Achilleios
ĳչĴȡȣ begraving / het begraven / begrafenis

0
0

Kolon 34
Maximumscore 3
ԭµֻȣ İպ ʍȡµʍȡւȣ Ȝįվ ȜȡµțĲĳ׆Ȣįȣ ȜցȢșȣ ĳչĲĲȡȤĲțȟ ıՂȟįțǝ
(en) ze dragen ons op / bevelen ons (be)geleiders / begeleiding en brengers van het meisje
te zijn / (en) zij wijzen ons aan als begeleiders en brengers van het meisje;
Niet fout rekenen, indien ԭµֻȣ is vertaald met mij én ʍȡµʍȡւȣ Ȝįվ ȜȡµțĲĳ׆Ȣįȣ als
enkelvoud.
Niet fout rekenen: ĳչĲĲȡȤĲțȟ zij hebben aangewezen / wezen aan / bevalen / hebben
bevolen
ԭµֻȣ jullie (als lijdend voorwerp)
ԭµֻȣ vertaald als onderwerp van ĳչĲĲȡȤĲțȟ
ԭµֻȣ vertaald als bezittelijk voornaamwoord
ʍȡµʍցȣ gever / zender
ʍȡµʍȡւȣ opgevat als vorm van ʍȡµʍս (behalve: begeleiding)
ȜցȢș lange, over de hand heen reikende mouw / Persephone / pop(je) / oog
ȜցȢșȣ niet vertaald
ȜցȢșȣ niet vertaald als gen. ev.
ĳչĲĲȡȤĲțȟ vertaald als futurum
ĳչĲĲȧ opstellen
ĳչĲĲȧ vaststellen
ıՂȟįț vertaald als inf. van ıՂµț
ıՂȟįț vertaald als inf. van Ձșµț
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Deelscores

Antwoorden

Kolon 35
Maximumscore 3
Țփµįĳȡȣ İ’ ԚʍțĲĳչĳșȣ ԽıȢıփȣ ĳ’ ԚʍջĲĳįț ĳȡףİı ʍįהȣ Ԙȥțȝȝջȧȣ.
(en) als leider en (als) priester van dit offer zal de zoon / het kind van Achilles aanwezig
zijn.
Niet fout rekenen: ԚʍțĲĳչĳșȣ als hoofd
Niet fout rekenen: ʍįהȣ een zoon / een kind
Țփµįĳȡȣ ĳȡףİı verbonden met ԚʍջĲĳįț: zal aanwezig zijn bij dit offer
ԚʍțĲĳչĳșȣ ԽıȢıփȣ ĳ’ niet predicatief vertaald (bijvoorbeeld: de leider en de priester)
ԚʍțĲĳչĳșȣ ԽıȢıփȣ als deskundige priester
ԚʍțĲĳչĳșȣ chef / meester / deskundige
ԚʍțĲĳչĳșȣ gouverneur / president / administrateur / commissaris / achterman
ԚʍțĲĳչĳșȣ vertaald als werkwoordsvorm
ԚʍջĲĳįț als praesens vertaald
ԚʍջĲĳįț als verleden tijd vertaald
ԚʍջĲĳįț niet vertaald als werkwoordsvorm
ʍįהȣ Ԙȥțȝȝջȧȣ de zoon Achilleos

2
1
2
2
1
0
2
0
0
1

Kolon 36
Maximumscore 1
ȡՂĲȚ’ ȡ՞ȟ
U weet dus / dan / nu
ȡՂĲȚ’ niet vertaald als indicativus 2e pers. ev. van ȡՂİį
ȡ՞ȟ niet

0
0

Opmerking
De woorden Տ İȢֻĲȡȟ µսĳ’ zijn voorvertaald.
Kolon 37
Maximumscore 2
ԐʍȡĲʍįĲȚׇȣ Ȗտֹ
u met geweld / kracht wordt / zult worden weg-/meegesleurd
ԐʍȡĲʍįĲȚׇȣ niet passief vertaald
ԐʍȡĲʍįĲȚׇȣ vertaald als 3e pers. ev. (zij wordt weggesleurd)
ԐʍȡĲʍįĲȚׇȣ u bent / werd weggesleurd
ԐʍȡĲʍչȧ scheiden
ԐʍȡĲʍչȧ losmaken / beroven / meelokken
Ȗտֹ voor geweld / verkrachting
Ȗտֹ tegen uw wil
Ȗտֹ voor een macht
Ȗտį levenskracht / geestkracht
Ȗտį (leger)macht
Opmerking
De woorden µսĳ’ Ԛȣ ȥıȢȟ ԕµțȝȝįȟ ԚȠջȝȚׄȣ Ԛµȡտ zijn voorvertaald.
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Deelscores

Kolon 38
Maximumscore 3
ȗտȗȟȧĲȜı İ’ ԐȝȜռȟ Ȝįվ ʍįȢȡȤĲտįȟ ȜįȜȟ ĳȟ Ĳȟ.
(en / maar) begrijp / bemerk / (er)ken / zie uw zwakte en de aanwezigheid van uw ellende /
en uw huidige ellendige situatie in.
Niet fout rekenen: ʍįȢȡȤĲտįȟ aanwezigheid (zonder lidwoord)
ȗտȗȟȧĲȜı je ziet in
ȗտȗȟȧĲȜı niet vertaald als imperativus van ȗțȗȟօĲȜȧ (behalve ‘je ziet in’)
ʍįȢȡȤĲտį aankomst / terugkomst
ʍįȢȡȤĲտįȟ ȜįȜȟ slechte aanwezigheid
ȜįȜȟ ĳȟ Ĳȟ van jouw slechte eigenschappen / lafheden
ȜįȜȟ ĳȟ van de slechten / slechte mensen
Ĳȟ vertaald als vorm van Ĳȣ

1
0
0
0
0
0
0

Opmerking
De woorden ĲȡĴցȟ ĳȡț ȜԐȟ ȜįȜȡהȣ ԓ İı הĴȢȡȟıהȟ zijn voorvertaald.
Kolon 39
Maximumscore 2
įԼįהǝ ʍįȢջĲĳșȥ’, (kolon 40) , Ԑȗքȟ µջȗįȣ,
Ach / o, een grote / belangrijke strijd dient zich aan,
Niet fout rekenen: Ԑȗքȟ gevaar / hoogste inspanning
įԼį הuiting van smart / aarde / land / als, als
Ԑȗքȟ wedstrijd / beslissing
Ԑȗքȟ bijeenkomst / vergadering / scheepskamp / het samengestroomde publiek bij
wedstrijden / wedstrijdterrein / proces / doel
Ԑȗքȟ vertaald als vorm van Ԕȗȧ
Ԑȗքȟ vertaald als vorm van ԕȗȡȣ / Ԕȗȡȣ / Ԕȗցȣ

0
1
0
0
0

Kolon 40
Maximumscore 1
թȣ ԤȡțȜ’
naar het schijnt / zoals het lijkt / zoals duidelijk is / blijkbaar / kennelijk
թȣ alle andere betekenissen
ԤȡțȜ’ vertaald met persoonlijk onderwerp (hij / zij)
ԤȡțȜ’ het gelijkt / past / behoort

0
0
0

Kolon 41
Maximumscore 1
ʍȝսȢșȣ Ĳĳıȟįȗµȟ
vol (met / van) gezucht / zuchten / jammerklachten
ʍȝսȢșȣ bemand / volledig / gaaf
ʍȝսȢșȣ niet vertaald als nominativus enkelvoud
Ĳĳıȟįȗµȟ niet vertaald als genitivus afhangend van ʍȝսȢșȣ

0
0
0

Kolon 42
Maximumscore 1
ȡİպ İįȜȢփȧȟ Ȝıȟցȣ.
en / ook niet verstoken van / zonder tranen.
İįȜȢփȧȟ vertaald als participium
ȡİպ İįȜȢփȧȟ verbonden met kolon 41 (vol met zuchten en niet met tranen)
Ȝıȟցȣ ijdel / vruchteloos / zonder reden
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Kolon 43
Maximumscore 2
ȜԔȗȧȗ’ ԔȢ’ ȡȜ ԤȚȟׄĲȜȡȟ
Ook ik stierf (dus) niet / ben (dus) niet gestorven
Niet fout rekenen: En ik ben (dus) niet gestorven
ȜԔȗȧȗ’ ԔȢ’ ȡȜ ԤȚȟׄĲȜȡȟ als vraagzin vertaald
ԤȚȟׄĲȜȡȟ ik sterf
ԤȚȟׄĲȜȡȟ vertaald als 3e pers. mv.
ԤȚȟׄĲȜȡȟ niet vertaald als vorm van ȚȟׅĲȜȧ

0
0
0
0

Kolon 44
Maximumscore 2
ȡ՟ µ’ ԚȥȢ׆ȟ Țįȟıהȟ,
waar het nodig was dat ik zou sterven / stierf / gestorven was / waar ik moest / had moeten
sterven,
Niet fout rekenen: waar het voor mij nodig was te sterven
µ’ niet vertaald (bijv.: waar het nodig was te sterven)
µ’ vertaald als µս
Țįȟıהȟ niet als vorm van ȚȟׅĲȜȧ vertaald

1
0
0

Kolon 45
Maximumscore 2
ȡİ’ լȝıĲջȟ µı Ǿıփȣ,
en Zeus vernietigde mij niet / doodde mij niet / heeft mij niet vernietigd / gedood,
Niet fout rekenen: en (waar) Zeus mij niet vernietigde
լȝıĲջȟ niet vertaald als vorm van ՐȝȝȤµț
լȝıĲջȟ vertaald als praesens / futurum
ՐȝȝȤµț verliezen

0
0
0

Kolon 46
Maximumscore 1
ĳȢջĴıț İ’,
maar (hij) houdt me in leven,
Niet fout rekenen: (en hij) houdt me in leven,
ĳȢջĴıț niet vertaald als 3e pers. ev.
ĳȢջĴıț hij hield me in leven

0
0

Kolon 47
Maximumscore 3
Ցʍȧȣ ՍȢ ȜįȜȟ ȜչȜ’ Ԕȝȝį µıտȘȡȟ’ ԭ ĳչȝįțȟ’ Ԛȗօ.
opdat / om ervoor te zorgen dat ik, (de) ongelukkige, na al mijn ellende (nog) andere
grotere ellende zie / zal zien.
Niet fout rekenen: Ցʍȧȣ ՍȢ zodat ik kan zien
Niet fout rekenen: ԭ ĳչȝįțȟ’ Ԛȗօ de ongelukkige ik
Ցʍȧȣ ՍȢ zodat ik zie
Ցʍȧȣ alle andere niet finale betekenissen
Ԕȝȝį maar
µıտȘȡȟ’ en / of Ԕȝȝį niet verbonden met ȜչȜ’
ȜչȜ’ Ԕȝȝį µıտȘȡȟ’ niet als lijdend voorwerp bij ՍȢ vertaald
ĳչȝįțȟ’ niet vertaald als vorm van ĳչȝįȣ
ԭ ĳչȝįțȟ’ Ԛȗօ ik die het / ze verdraag
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