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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Gesprek tussen Nestor en Telemachus

1 

Maximumscore 1
Ithaca
Opmerking
Fout rekenen: Mycene / het paleis van Odysseus.

2 

B

3 

Maximumscore 1
ȞȟșĲĳ׆Ȣįȣ (regel 206)
Maximumscore 2

4  • Bij het gebruik van Ĵտȝı zou de laatste lettergreep kort zijn, terwijl op deze plaats in het

vers voor het metrum een lange lettergreep vereist is
• Bij het gebruik van Ĵտȝȡȣ wordt de laatste lettergreep (door positie) lang

1
1

Of woorden van overeenkomstige strekking.

5 

Maximumscore 1
(Ձȟį) ĳտȣ Ĳı Ȝįվ ՌȦțȗցȟȧȟ Ԛ ןıՀʍׄ (regel 200)
Maximumscore 2

6  • Nestor spreekt de wens uit dat Athene zich bekommert om Telemachus. Hij weet niet dat

Athene Telemachus op dat moment bijstaat
• De lezer weet dit wel

Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
7  • a. Formules zijn vaste woordcombinaties (die in het schema van de hexameter passen)

1

• b. De Ԑȡțİȡտ droegen hun liederen improviserend voor. Vaste woordcombinaties waren

hierbij een hulpmiddel
Of woorden van overeenkomstige strekking.

8 

9 

1

Maximumscore 1
regel 214-215
Maximumscore 1
Athene verwijt Telemachus dat hij twijfelt aan de macht van de goden.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Opmerking
Niet fout rekenen: Athene verwijt Telemachus dat hij twijfelt aan de wil van de goden om te
helpen.
Tekst 2 Odysseus en Telemachus doden de vrijers
Maximumscore 2

10  • a. regel 14

1

• b. (De verteltijd is langer dan de vertelde tijd) In regel 8 vertelt Homerus dat Odysseus een

pijl op Antinoüs richt. Hoe dat afloopt wordt pas beschreven in regel 15. In de
tussenliggende regels wordt verteld dat Antinoüs van plan was te gaan drinken en helemaal
niet was bedacht op een moordaanslag
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1

Maximumscore 2
11  • Het onderwerp van ȖȝșȞջȟȡȤ is Antinoüs

• en naar hem is eerder verwezen met (de dativus) ȡԽ (regel 17)

1
1

Of woorden van overeenkomstige strekking.
12 

13 

14 

A

Maximumscore 1
De vrijers denken aan een ongeluk, omdat zij niet begrepen hadden dat Odysseus met het
nieuwe doelwit hen had aangeduid.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Maximumscore 1
Odysseus heeft van tevoren de wapens van de wanden in de zaal laten weghalen, om te
voorkomen dat de vrijers die zouden kunnen grijpen.
Maximumscore 2

15  • Odysseus heeft zelf gezegd dat Penelope met een andere man moet trouwen als Telemachus

volwassen is geworden en hij (zelf) nog niet terug is

1

• Maar in regel 38 verwijt hij de vrijers dat zij dingen naar de hand van Penelope, terwijl hij

nog leeft (hoewel Telemachus inmiddels volwassen is geworden)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

16 



Maximumscore 1
ȟսʍțȡț (regel 32)
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd

17 

Maximumscore 1
ȚȤȞցȣ Ȟȡț Ԛȟվ ĲĳսȚıĲĲț ĳջȚșʍıȟ (regel 105)

18 

Maximumscore 2
(ՐȦıț İ' Ԕȝȝȡĳı Ȟջȟ) Ȟțȟ Ԛȟȧʍįİտȧȣ ԚĲտİıĲȜıȟ (regel 94)
Opmerking 1
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ΤȟȧʍįİЃȧȣ, één scorepunt toekennen.
Opmerking 2
Wanneer als antwoord is gegeven ΤʍıЂ τİıȟ ϐĴȚįȝȞȡјĲțȟ (regel 92), geen scorepunten
toekennen.

19 

Maximumscore 1
ԵȞıהȣ (İպ) (regel 117)
Opmerking
Fout rekenen: ԚȞջȚıȟ (regel 114) / Ȟı (regel 116).
Maximumscore 2

20  • Het antecedent van ֭ is in vertaling 1 ĳտȣ / de moordenaar

• en in vertaling 2 ԥȟį Ĵĳį / de gedode man

1
1

Of woorden van overeenkomstige strekking.

21 

Maximumscore 1
ԥȟį Ĵĳį (Ԛȟվ İսȞ( )regel 118)

22 

Maximumscore 1
Er is voor ons dus des te meer reden om voorzichtig te zijn / te vluchten.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

23 

Maximumscore 2
(ԵȞıהȣ İպ) ĴȢįȘօȞıȚ' (Ցʍȧȣ Րȥ' ԔȢțĲĳį ȗջȟșĳįț) (regel 117)
(ĳո İջ Ĳı) ĴȢչȘıĲȚįț Ԕȟȧȗį (regel 122)
Opmerking 1
Wanneer door het weglaten van Θȟȧȗį de aansporing ontbreekt, één scorepunt toekennen.
Opmerking 2
Wanneer slechts één van beide Griekse tekstelementen juist is, geen scorepunten toekennen.
Maximumscore 2

24  • a. regel 115

1

• b. Het geheim van het (onverplaatsbare) bed (waarvan alleen Penelope en Odysseus op de

hoogte zijn)
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Deelscores

Tekst 3 en Tekst 4
Maximumscore 2
25  • a. in het flauwe licht van het vuur (regel 1)

• b. ȜįȜո (ȥȢȡ )גıՁȞįĳ' Ԥȥȡȟĳį (regel 95)

1
1

Maximumscore 2
26  • In Tekst 3 twijfelt Penelope of de vreemdeling nu wel of niet Odysseus is (Daarom besluit

zij nog niet tot de vreemdeling / Odysseus te spreken)

1

• In Tekst 4 heeft Penelope de vreemdeling direct als Odysseus herkend (Zij spreekt echter

niet tot hem, omdat ze spijt heeft dat ze voor hem ‘twintig jaar heeft vergooid’)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

1

4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling

27 

Maximumscore 2
Kolon 27
ȊșȝջȞįȥȡȣ İպ İțպȜ ĲĳįȚȞȡהȡ ȖıȖսȜıț,
(En/Maar) Telemachus was uit de hut (weg)gegaan,
ȖıȖսȜıț ging / is gegaan
ȖıȖսȜıț gaat
ȖıȖսȜıț niet vertaald als vorm van Ȗįտȟȧ
ĲĳįȚȞցȣ andere betekenis dan hut/hoeve/stal
ĲĳįȚȞցȣ een hut

28 

Maximumscore 1
Kolon 28
ȜȢįțʍȟո ʍȡĲվ ʍȢȡȖțȖչȣ,
snel voortstappend met/op zijn voeten,
ȜȢįțʍȟո ʍȡĲվ met/op (zijn) snelle voeten
ʍȡĲվ vertaald als enkelvoud
ʍȡĲվ niet vertaald als vorm van ʍȡփȣ

29 

0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 29
ȜįȜո İպ ȞȟșĲĳ׆ȢĲț ĴփĳıȤıȟ.
en/maar hij beraamde onheil/kwaad tegen/voor de vrijers.
ȜįȜո niet vertaald als lijdend voorwerp van ĴփĳıȤıȟ
ȜįȜո vertaald als bijv. nw. bij ȞȟșĲĳ׆ȢĲț
ȞȟșĲĳ׆ȢĲț niet vertaald als dat. mv.
ȞȟșĲĳ׆ȢĲț niet vertaald als dativus incommodi
ĴփĳıȤıȟ vertaald met onjuist onderwerp
ĴփĳıȤıȟ hij beraamt
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Antwoorden

30 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 30
ǺĳոȢ Ԛʍıտ  'עՁȜįȟı İցȞȡȤȣ ı՞ ȟįțıĳչȡȟĳįȣ,
Maar/En toen hij het/zijn goed/mooi gelegen/gebouwde huis bereikte / bereikt had,
Ԛʍıտ niet vertaald als onderschikkend voegwoord (bijv. als bijwoord: toen/vervolgens)
Ԛʍıտ omdat
ՁȜįȟı vertaald als vorm van ԽȜįȟցȣ/ԽȜįȟցȧ
ՁȜįȟı hij bereikt
İցȞȡȤȣ een huis
İցȞȡȤȣ andere betekenis dan woning/huis/paleis
ı՞ verbonden met ՁȜįȟı
ı՞ verbonden met İցȞȡȤȣ
ı՞ ȟįțıĳչȡȟĳįȣ welvarend
ȟįțıĳչȡȟĳįȣ niet vertaald als participium behorend bij İցȞȡȤȣ

31 

Maximumscore 2
Kolon 31
Ԥȗȥȡȣ Ȟջȟ  'עԤĲĳșĲı ĴջȢȧȟ ʍȢրȣ Ȝտȡȟį ȞįȜȢսȟ,
zette hij de lans die hij droeg, tegen een lange/hoge zuil / bracht/droeg hij zijn lans naar een
lange/hoge zuil en zette die neer,
Niet fout rekenen: ĴջȢȧȟ voortijdig vertaald
Niet fout rekenen: en zette de lans …,wanneer in kolon 30 de zin is begonnen met
toen/vervolgens (toen/vervolgens wel aanrekenen in kolon 30)
Ԥȗȥȡȣ niet vertaald als lijdend voorwerp
ԤĲĳșĲı niet vertaald als vorm van het actieve ՁĲĳșȞț
ԤĲĳșĲı niet vertaald als verleden tijd
ԤĲĳșĲı vertaald met onjuist onderwerp
ĴջȢȧȟ niet vertaald als participium nom. ev. mnl.
ĴջȢȧ wegdragen
ĴջȢȧ verdragen
ʍȢրȣ Ȝտȡȟį ȞįȜȢսȟ tegen de hoge zuil
ʍȢրȣ vertaald als bijwoord
ʍȢրȣ tegenover
ʍȢրȣ vertaald als ʍȢրȣ + gen.
ȞįȜȢսȟ verbonden met Ԥȗȥȡȣ

32 

0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0

Maximumscore 1
Kolon 32
įĳրȣ İ' ıՀĲȧ Հıȟ
en/maar zelf ging hij naar binnen
įĳրȣ niet vertaald
įĳրȣ niet als nominativus vertaald
Հıȟ vertaald als vorm van ıԼȞտ - zijn
Հıȟ vertaald met onjuist onderwerp
Հıȟ alle tijdfouten
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Deelscores

Antwoorden

33 

Maximumscore 2
Kolon 33
Ȝįվ ՙʍջȢȖș ȝչȨȟȡȟ ȡİցȟ.
en stapte over de stenen drempel.
ՙʍջȢȖș vertaald met onjuist onderwerp
ՙʍջȢȖș stapt over
ՙʍջȢȖș niet vertaald als vorm van ՙʍıȢȖįտȟȧ
ȝչȨȟȡȟ niet vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij ȡİցȟ

34 

Maximumscore 2
Kolon 34
Ȋրȟ İպ ʍȡȝւ ʍȢօĳș ıՂİı ĳȢȡĴրȣ ǽȢփȜȝıțį,
(En) hem zag verreweg als eerste de voedster Euryclea,
Niet fout rekenen: ıՂİı heeft gezien
Niet fout rekenen: ĳȢȡĴրȣ ǽȢփȜȝıțį een voedster, Euryclea
ĳրȟ het
ĳրȟ niet vertaald als lijdend voorwerp
ıՂİı niet vertaald als vorm van ՍȢչȧ
ıՂİı ziet
ıՂİı vertaald met onjuist onderwerp
ʍȢօĳș niet predicatief vertaald
ĳȢȡĴրȣ niet vertaald als onderwerp
ǽȢփȜȝıțį niet vertaald als onderwerp

35 

1
0
0
1
0
0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 35
Ȝօıį ȜįĲĳȡȢȟףĲį ȚȢցȟȡțĲ' Ԥȟț İįțİįȝջȡțĲț,
terwijl ze bezig was (schapen)vachten uit te spreiden / die (schapen)vachten aan het
uitspreiden was / uitspreidde op (de) kunstig bewerkte stoelen,
Ȝօıį schapen
Ȝօıį vertaald als enkelvoud
Ȝօıį niet vertaald als lijdend voorwerp van ȜįĲĳȡȢȟףĲį
ȜįĲĳȡȢȟףĲį vertaald als participium aoristus
ȜįĲĳȡȢȟףĲį vertaald als participium futurum
ȜįĲĳȡȢȟףĲį vertaald met onjuist onderwerp
ȚȢցȟȡțĲ' vertaald als enkelvoud
Ԥȟț vertaald als vorm van ԤȟıțȞț
Ԥȟț vertaald als vorm van ıՃȣ
İįțİįȝջȡțĲț vertaald als bijv. nw. bij Ȝօıį
İįțİįȝջȡțĲț vertaald als zelfst. nw. (bijv.: sieraden)
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Antwoorden

36 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 36
İįȜȢփĲįĲį İ' Ԥʍıțĳ' ԼȚւȣ Ȝտıȟǝ
en nadat zij in tranen was uitgebarsten, ging ze vervolgens recht(streeks) op hem af / (en)
zij barstte in tranen uit en ging vervolgens recht(streeks) op hem af;
Niet fout rekenen: İįȜȢփĲįĲį gelijktijdig vertaald
Niet fout rekenen: İįȜȢփĲįĲį niet ingressief vertaald (bijv.: nadat ze gehuild had)
İįȜȢփĲįĲį vertaald als participium van het futurum
İįȜȢփĲįĲį vertaald met onjuist onderwerp
į' vertaald als verbindingswoord tussen participiumgroepen (ȜįĲĳȡȢȟףĲį in kolon 35 en
İįȜȢփĲįĲį in kolon 36)
Ԥʍıțĳ' verbonden met İįȜȢփĲįĲį
Ȝտıȟ vertaald met onjuist onderwerp
Ȝտıȟ gaat

37 

0
1
0
0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 39
Ե İ' Հıȟ ԚȜ ȚįȝչȞȡțȡ ʍıȢտĴȢȧȟ ȇșȟıȝցʍıțį,
(En) (zij,) de zeer verstandige Penelope kwam/ging uit het vrouwenvertrek / de slaapkamer,
Ե İ' (en) de ander
Հıȟ vertaald als vorm van ıԼȞտ - zijn
Indien ook in kolon 32, hier niet opnieuw aanrekenen
Հıȟ vertaald met onjuist onderwerp
Հıȟ komt/gaat
ԚȜ in/naar
ʍıȢտĴȢȧȟ niet verbonden met ȇșȟıȝցʍıțį
ȇșȟıȝցʍıțį niet vertaald als (bijstelling bij het) onderwerp



0
1
0
0
0
1

Maximumscore 2
Kolon 38
Ȝįվ Ȝփȟıȡȟ ԐȗįʍįȘցȞıȟįț ȜıĴįȝսȟ ĳı Ȝįվ լȞȡȤȣ.
en kusten (zijn) hoofd en schouders, terwijl ze hem verwelkomden / en verwelkomden hem.
Ȝփȟıȡȟ vertaald met onjuist onderwerp
Ȝփȟıȡȟ (zij) kussen
ԐȗįʍįȘցȞıȟįț passief vertaald
ȜıĴįȝսȟ ĳı Ȝįվ լȞȡȤȣ vertaald als lijdend voorwerp van ԐȗįʍįȘցȞıȟįț
լȞȡȤȣ vertaald als vorm van bijv. nw. ըȞցȣ
լȞȡȤȣ vertaald als uitroep լȞȡț

39 

1
1
0
1

Maximumscore 2
Kolon 37
ԐȞĴվ İ' ԔȢ' Ԕȝȝįț İȞįվ ȆİȤĲĲ׆ȡȣ ĳįȝįĲտĴȢȡȟȡȣ ԬȗıȢջȚȡȟĳȡ
(en er) rondom / (rond)om hem heen verzamelden (de) andere slavinnen van de
onverschrokken Odysseus zich (dus)
ԐȞĴվ vertaald als voorzetsel bij Ԕȝȝįț İȞįվ of ȆİȤĲĲ׆ȡȣ ĳįȝįĲտĴȢȡȟȡȣ
ԔȝȝįȚ alle
Ԕȝȝįț İȞįվ niet vertaald als onderwerp van ԬȗıȢջȚȡȟĳȡ
ȆİȤĲĲ׆ȡȣ niet vertaald als genitivus afhankelijk van Ԕȝȝįț İȞįվ
ĳįȝįĲտĴȢȡȟȡȣ niet vertaald als bijv. nw. bij ȆİȤĲĲ׆ȡȣ
ԬȗıȢջȚȡȟĳȡ verzamelen zich

38 

0
0
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40 

Deelscores

Maximumscore 1
Kolon 40
ǺȢĳջȞțİț ԼȜջȝș Ԭպ ȥȢȤĲ ׇǺĴȢȡİտĳׄ,
gelijkend op Artemis of de gouden Aphrodite,
ǺȢĳջȞțİț niet vertaald als dativus afhangend van ԼȜջȝș
ǺȢĳջȞțİț Artemidi
Ԭպ en
Ԭպ ik/zij was
ȥȢȤĲ ׇǺĴȢȡİտĳׄ niet vertaald als dativus afhangend van ԼȜջȝș
ȥȢȤĲ ׇverbonden met ǺȢĳջȞțİț
ȥȢȤĲ ׇvertaald als zelfst. nw.

41 

Maximumscore 2
Kolon 41
ԐȞĴվ İպ ʍįțİվ Ĵտȝ Ȗչȝı ʍսȥıı İįȜȢփĲįĲį,
(en) wierp haar beide armen om haar (geliefde) zoon/kind, nadat ze in tranen was
uitgebarsten / (en) barstte in tranen uit en wierp haar beide armen om haar (geliefde)
zoon/kind,
Niet fout rekenen: İįȜȢփĲįĲį gelijktijdig vertaald
Niet fout rekenen: İįȜȢփĲįĲį niet ingressief vertaald (bijv. nadat ze gehuild had)
ʍįțİվ niet vertaald als dat. ev. van ʍįהȣ
Ĵտȝ vertaald als zelfst. nw.
Ȗչȝı vertaald als imperativus
Ȗչȝı werpt
ʍսȥıı niet vertaald als lijdend voorwerp
İįȜȢփĲįĲį vertaald als participium van het futurum
İįȜȢփĲįĲį vertaald met onjuist onderwerp

42 

0
0
0
1
0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 42
ȜփĲĲı İջ Ȟțȟ ȜıĴįȝսȟ ĳı Ȝįվ ԔȞĴȧ Ĵչıį Ȝįȝչ,
(en) kuste hem (op) het hoofd en (op) beide mooie ogen,
Niet fout rekenen: kuste zijn hoofd en beide mooie ogen
ȜփĲĲı vertaald als imperativus
ȜփĲĲı vertaald als futurum
ȜփĲĲı kust
ȜփĲĲı ȝȚȞ hij kuste haar
ԔȞĴȧ als zelfst. nw. vertaald (beiden)



0
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43 

Maximumscore 2
Kolon 43
Ȝįտ  'עՌȝȡĴȤȢȡȞջȟș Ԥʍıį ʍĳıȢցıȟĳį ʍȢȡĲșփİįǝ
en sprak jammerend/klagend (hem) (de) gevleugelde/gevederde woorden (toe): /
en jammerde/klaagde en sprak (hem) (de) gevleugelde woorden (toe):
ՌȝȡĴȤȢȡȞջȟș vertaald als bijv. bepaling bij Ԥʍıį
Ԥʍıį verhalen/berichten/verzen/hexameters/epos
Ԥʍıį vertaald als enkelvoud
ʍĳıȢցıȟĳį licht
ʍĳıȢցıȟĳį niet verbonden met Ԥʍıį
ʍȢȡĲșփİį niet vertaald als vorm van ʍȢȡĲįȤİչȧ
ʍȢȡĲșփİį vertaald met onjuist onderwerp
ʍȢȡĲșփİį spreekt

44 

Maximumscore 1
Kolon 44
“ԺȝȚıȣ, ȊșȝջȞįȥı, ȗȝȤȜıȢրȟ Ĵչȡȣǝ
“Je bent (terug)gekomen / kwam terug, Telemachus, zoete oogappel;
ԲȝȚıȣ je bent gegaan
ԲȝȚıȣ jij komt terug
ԲȝȚıȣ vertaald met onjuist onderwerp
ԲȝȚıȣ niet vertaald als vorm van ԤȢȥȡȞįț
ȊșȝջȞįȥı niet vertaald als vocativus
ȗȝȤȜıȢրȟ Ĵչȡȣ niet vertaald als vocativus
ȗȝȤȜıȢրȟ vertaald als comparativus

45 

0
0
0
0
0
0
0

Maximumscore 2
Kolon 45
ȡ՜ Ĳ' Ԥĳ' Ԛȗօ ȗı ՐȦıĲȚįț ԚĴչȞșȟ,
ik verwachtte niet meer / ik had niet meer verwacht je te (zullen) zien / dat ik je zou zien /
ik verwachtte / ik had verwacht je niet meer te (zullen) zien / dat ik je niet meer zou zien /
ik verwachtte niet / ik had niet verwacht je (ooit) nog te (zullen) zien / dat ik je (ooit) nog
zou zien,
ik verwachtte / ik had verwacht je nog niet te (zullen) zien / dat ik je nog niet zou zien
ı' niet vertaald als lijdend voorwerp van ՐȦıĲȚįț
ՐȦıĲȚįț niet vertaald als vorm van ՍȢչȧ
ՐȦıĲȚįț dat ik had gezien
ԚĴչȞșȟ niet vertaald als 1e persoon enkelvoud
ԚĴչȞșȟ niet vertaald als verleden tijd
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46 

Deelscores

Maximumscore 2
Kolon 46
Ԛʍıվ ֪ȥıȡ ȟș גȇփȝȡȟİı ȝչȚȢׄ,
nadat je in het geheim / heimelijk met/op een schip naar Pylos was (weg)gegaan,
Niet fout rekenen: Ԛʍıվ want/omdat
Ԛʍıվ zodra als
Ԛʍıվ wanneer
֪ȥıȡ niet vertaald als vorm van ȡՀȥȡȞįț
֪ȥıȡ niet vertaald als 2 e persoon enkelvoud
֪ȥıȡ niet vertaald met verleden/voltooide tijd
ȟș גniet vertaald als dat. enkelvoud van ȟįףȣ
ȇփȝȡȟİı richting aangevend suffix niet vertaald
ȇփȝȡȟİİ naar de/een poort/bergpas
ȇփȝȡȟİı ȝչȚȢׄ buiten weten van Pylos

47 

Maximumscore 1
Kolon 47
ԚȞı ףԐջȜșĳț,
tegen mijn wil,
ԚȞı ףniet vertaald als genitivus van Ԛȗօ
ԐջȜșĳȚ tegen je/zijn wil

48 

0
0

Maximumscore 1
Kolon 48
ĴտȝȡȤ Ȟıĳո ʍįĳȢրȣ ԐȜȡȤսȟ.”
om nieuws te horen over je (geliefde) vader.”
ĴտȝȡȤ ʍįĳȢրȣ over de/een vriend van je vader
ʍįĳȢրȣ van mijn vader
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