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Tekst 1 Een Grieks gezantschap in Syracuse
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Regel 1 թȣ ȡԽ Ԕȗȗıȝȡț ĳȟ ԧȝȝսȟȧȟ ԐʍտȜįĳȡ Ԛȣ ĳոȣ ȉȤȢșȜȡփĲįȣ
Citeer uit de regels 3-7 (ԪʍıµȦįȟ t/m ʍȡțսĲįĲȚįț) het Griekse tekstelement dat aangeeft
met welk doel zij gekomen zijn.
Regel 6-7 ʍȢցĲȥșµį µպȟ ʍȡțıփµıȟȡȣ թȣ Ԛʍ’ ԘȚսȟįȣ Ԛȝįփȟıț
Deze passage luidt in de vertaling van H. L. van Dolen:
“onder het mom van een strafexpeditie tegen Athene.”
a. Welk detail heeft de vertaler toegevoegd?
b. Verklaar deze toevoeging vanuit de historische achtergrond van deze expeditie.
Regel 9 ԔȢȥȡȟĳտ ȗı ȉțȜıȝտșȣ
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 ȚջȝȧĲț, regel 12 ֜, regel 13 ԚȝʍտĲׄȣ, regel 13 ȜįĳįĲĳȢջȦșĳįț
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 ԭµջȧȟ en regel 13 ԭµջįȣ
Welke van de volgende beweringen is in overeenstemming met de inhoud
van de tekst?
Met ԭµջȧȟ en met ԭµջįȣ worden alle Grieken bedoeld (inclusief de bewoners van Sicilië).
Met ԭµջȧȟ en met ԭµջįȣ worden de Grieken bedoeld exclusief de bewoners van Sicilië.
Met ԭµջȧȟ worden alle Grieken bedoeld en met ԭµջįȣ de Grieken exclusief de bewoners
van Sicilië.
Met ԭµջȧȟ worden de Grieken exclusief de bewoners van Sicilië bedoeld en met ԭµջįȣ alle
Grieken.
Tot welke van de drie in de regels 11-13 (Ԯȟ İպ t/m ʍֻĲį ԭ ԧȝȝչȣ) 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.”
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Tekst 1, regel 10-11 ԙȝռȣ µպȟ ȗոȢ ȗıȟȡµջȟș ʍֻĲį ԭ ԧȝȝոȣ ȥıվȢ µıȗչȝș ĲȤȟչȗıĳįț, Ȝįվ
ԐȠțցµįȥȡț ȗțȟցµıȚį ĳȡהĲț ԚʍțȡףĲț
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.
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Regel 23 ȡ՜ĳı Ԛµı ףıՁȟıȜį ȝȚıĳı ȖȡșȚսĲȡȟĳıȣ
Citeer het Griekse woord uit het vervolg (t/m regel 30 ʍįȢջȠıțȟ) waarmee Gelon deze
opstelling typeert.

www.havovwo.nl

-1-

Eindexamen Grieks vwo 2005-II
havovwo.nl

1p

9 

1p

10 

2p

11 

1p

12 

Regel 19-24 Ǻĳȡվ t/m ȟջµıĳįț
Geef in eigen woorden weer welke conclusie op grond van deze regels te verwachten is.
Regel 38 ՀĲȚț ԐȢȠցµıȟȡȣ ՙʍր ȂįȜıİįțµȡȟտȧȟ
Met deze woorden wordt de eis van Gelon afgewezen.
Wat was de eis van Gelon? Beantwoord de vraag in het Nederlands en baseer je antwoord
op de regels 26-33 (Ԙĳțµտșȣ t/m ʍջµȦįțµț).
Noteer twee afzonderlijke Griekse zelfstandige naamwoorden uit de regels 42-46 (ն Ƞıהȟı
t/m ʍȝıփȟȧȟ) waarmee Gelon de voorafgaande woorden van Syagros karakteriseert.
Uit de regels 48-49 (ȁįվ t/m ԚȢսµȡȤȣ) blijkt dat Gelon niet bereid is verdere concessies te
doen.
Herodotus heeft de lezer hiervoor al een aanwijzing gegeven.
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.”
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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.
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.
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Regel 50-51 ĴȚչĲįȣ İպ Ս ԘȚșȟįտȧȟ Ԕȗȗıȝȡȣ ĳրȟ ȂįȜıİįțµȡȟտȧȟ
Welke angst had de Atheense gezant blijkbaar? Beantwoord de vraag in het Nederlands en
baseer je antwoord op de regels 52-58 (t/m ԚʍսĲȡµıȟ).
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Regel 54 թȣ İպ ĲĳȢįĳșȗսĲıțȣ įĳ׆ȣ ȗȝտȥıįț
Hetzelfde heeft Gelon in het voorafgaande (vanaf regel 42 ն Ƞıהȟı) de Spartanen verweten.
Citeer het desbetreffende Griekse tekstelement.
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Regel 57 Ԧʍıտĳı İպ ԑʍչĲșȣ ԐʍıȝįȤȟցµıȟȡȣ İջıįț ĳ׆ȣ ȟįȤĳțȜ׆ȣ ԔȢȥıțȟ
Leg uit dat dit niet helemaal met de inhoud van de woorden van Gelon overeenkomt.
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Herodotus vertelt elders in zijn Historiën dat de Griekse vloot in de slag bij Salamis onder
Spartaanse leiding stond.
Citeer uit de regels 57-65 (Ԧʍıտĳı t/m ĳįףĳį) 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: ԐȜȡս, ȗȟօµș en
ՐȦțȣ.
Uit een Grieks tekstelement in de regels 1-5 blijkt dat Herodotus in dit verhaal één van deze
instrumenten heeft gebruikt.
a. Welk instrument heeft hij hier gebruikt?
b. Citeer het Griekse tekstelement waaruit dat blijkt.
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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.”
Citeer uit de regels 6-10 (ȁȝıցµıȟıȣ t/m Սµįտµȡȟįȣ) het Griekse tekstelement dat een
hiermee vergelijkbaar argument bevat voor Aristagoras’ bezoek aan Sparta.
Regel 10-16 ǽʍıĳջȧȣ t/m įĳȡվ Ԓȟ Ԥȥȡțĳı
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.
Citeer de beide Griekse tekstelementen die deze ringcompositie afbakenen.

Algemeen
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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.
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.”
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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

37p





Bestudeer tekst 3 met de inleiding en de aantekeningen.
Vertaal de regels 1 t/m 11.
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