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MOUSEION: VERTAALTOETS 
 
CORRECTIEMODEL 
 
Plato, Menexenos 235c-e 
 

1. Algemene richtlijnen 
 

Voor een niet-professionele corrector/docent  is het moeilijk om de juiste afwegingen te 
maken. Houd er rekening mee dat uw oordeel over uw vertaalvaardigheid, ook als u gebruik 
maakt van het correctiemodel, aanzienlijk kan afwijken van dat van de professionele 
corrector/docent. 
 
De volgende regels zijn bedoeld om u enig houvast te bieden: 
 
- Neem ruim de tijd voor het corrigeren. 
- Probeer zo veel mogelijk te vergeten dat u zelf de vertaling gemaakt hebt en probeer het 

standpunt van een (strenge) corrector in te nemen. 
- In het correctiemodel is de tekst verdeeld in cola (colon: reeks woorden die een deelzin 

vormen). Kijk per colon na, maar verlies de samenhang niet uit het oog. 
- Als de inhoud van een colon niet begrepen is, trek dan altijd het maximum af. Deze 

mogelijkheid wordt onder de cola zelf niet genoemd. Vergeet haar niet. 
- Uiteraard zijn niet alle mogelijkheden van fout of goed voorzien. Oordeel in dergelijke 

gevallen zelf, met inachtneming van het onder 1.1. gestelde. 
- Trek per colon nooit meer af dan het maximum aan punten dat behaald kan worden. 
 
 

2. Per colon 
 
 De volgende indeling is toegepast: 

- nummer (valt niet samen met regelnummer) + maximum aan punten die behaald kunnen 
worden, 

-    werkvertaling van het colon 
-    opsomming van mogelijke fouten + aftrek aan punten 
- opsomming van wat goed gerekend mag worden. Het gaat hierbij zowel om 

verwaarloosbare fouten als om correcte vertalingen, die al of niet fraaier dan de 
werkvertalingen zijn. 

- Achter  kan telkens het totaal aan behaalde punten ingevuld worden. 
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colon 1 (max. 1 punt) 
Ἀεὶ σὺ προσπαίζεις, ὦ Σώκρατες, τοὺς ῥήτορας. 
Jij drijft altijd de spot met de redenaars, Sokrates. 
 
- Jij huldigt/prijst de redenaars altijd   -2 
- o Sokrates     -1 
      … 
colon 2 (max. 2 punten) 
νῦν μέντοι οἶμαι ἐγὼ τόν αἱρεθέντα οὐ πάνυ εὐπορήσειν·  
Maar nu denk ik dat degene die gekozen is niet veel 
mogelijkheden zal hebben. 
 
- μέντοι niet met (een equivalent van) maar vertaald  -1 
- αἱρεθέντα niet met een lijdende vorm vertaald  -2 
- onjuiste betekenis van αἱρέομαι gekozen   -1 
- εὐπορήσειν: niet met een toekomende tijd vertaald  -1 
- εὐπορήσειν: een betekenis die veel afwijkt van mogelijkheden -2 
  hebben. 
 
goed rekenen: 
- οὐ πάνυ: niet zozeer (of equivalent) 
- νῦν: verbonden met αἱρεθέντα of εὐπορήσειν  
      … 
colon 3 (max. 1 punt) 
ἐξ ὑπογύου γὰρ παντάπασιν ἡ αἵρεσις γέγονεν, 
Want de verkiezing heeft in alle opzichten nogal plotseling 
plaatsgevonden, 
    
- γέγονεν: was     -1 
- παντάπασιν niet verbonden met ἐξ ὑπογύου  -1 
 
goed rekenen: 
- γέγονεν: is/is geweest 
      … 
colon 4 (max. 2 punten) 
ὥστε ἴσως ἀναγκασθήσεται ὁ λέγων ὥσπερ αὐτοσχεδιάζειν. 
zodat de spreker misschien gedwongen zal worden in zekere 
zin te improviseren.  
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- ἴσως: op gelijke wijze (of equivalent)   -1 
- ἀναγκασθήσεται niet met een futurum vertaald  -1 
- ἀναγκασθήσεται niet met een lijdende vorm vertaald  -2 
- ὁ λέγων: hij die spreekt    -1 
- λέγων vertaald met een vorm van ‘zeggen’   -2 
- ὥσπερ niet verbonden met αὐτοσχεδιάζειν   -1 
 
goed rekenen: 
ἴσως: waarschijnlijk 
      … 
colon 5 (max. 1 punt) 
πόθεν, ὠγαθέ; 
Hoezo vriend? 
 
- πόθεν..;: waardoor…?    -1 
- ὠγαθέ: o, (mijn) vriend (alleen indien dit geen herhaalde fout is) -1 
 
goed rekenen 
- πόθεν..;: vanwaar? ; waarom..? 
- ὠγαθέ:  vriend; beste (man); mijn beste (man) 
      … 
colon 6 (max. 2 punten) 
εἰσὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι παρεσκευασμένοι, 
Ieder van hen heeft stuk voor stuk zijn redevoeringen klaarliggen 
 
- Er zijn voor ieder van hen (stuk voor stuk) redevoeringen  -1 
  voorbereid/klaargemaakt of 
  Voor…liggen klaar (zie inleiding) 
- τούτων niet als masculinum en/of gesubstantiveerd herkend -2 
- τούτων verbonden met λόγοι   -2 
- παρεσκευασμένοι niet als perfectum herkend  -1 
 
goed rekenen 
- Er zijn door ieder van hen (stuk voor stuk) redevoeringen 
  voorbereid/klaargemaakt 
- ἑκάστοις: de pluralis is niet weergegeven 
      … 
colon 7 (max. 2 punten) 
καὶ ἅμα οὐδὲ αὐτοσχεδιάζειν τά γε τοιαῦτα χαλεπόν. 
en tegelijkertijd is het ook niet moeilijk op dergelijk gebied te 
improviseren. 
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- οὐδέ niet als adverbium (ook niet/zelfs niet) herkend.  -2 
- τά…τοιαῦτα niet als accusativus van betrekking vertaald  -2 
- τοιαῦτα: als aanwijzend voornaamwoord vertaald  -1 
  (die in plaats van dergelijke) 
 
goed rekenen 
ἅμα: tevens/eveneens/daarnaast; bovendien 
τά…τοιαῦτα: wat dergelijke dingen/zaken betreft 
γε niet vertaald 
      … 
colon 8 (max. 2 punten) 
εἰ μὲν γὰρ δέοι Ἀθηναίους ἐν Πελοποννησίοις εὖ λέγειν 
Want gesteld dat men Atheners in/voor een gezelschap van 
Peloponnesiërs zou moeten prijzen 
 
- …als Atheners (iemand)…zouden moeten prijzen  -2 
- δέοι niet als optativus potentialis (mogelijkheid uitdrukkend:  zou -1 
  moeten, of equivalent) vertaald 
- ἐν Πελοποννησίοις: op de Pelopponnesos ed. (woonplaats in -1 
  plaats van bewoners) 
 
goed rekenen 
- εἰ: als/indien in plaats van gesteld dat 
- εἰ μὲν γὰρ δέοι… εὖ λέγειν: gesteld dat/als het nodig zou zijn dat  
  men/ze…(zouden) moeten prijzen 
- ἐν: onder/te midden van/bij 
- lidwoord bij Atheners en Pepoponnesiërs 
- μέν: (geforceerde) pogingen de tegenstelling met ὅταν δέ 
  uit te drukken 
      … 
colon 9 (max. 1 punt) 
 ἢ Πελοπποννησίους ἐν Ἀθηναίοις, 
of Peloponnesiërs in gezelschap van Atheners 
 
goed rekenen 
- of gesteld dat men Peloponnesiërs in een gezelschap van Atheners 
  zou moeten prijzen, 
- in colon 8 al gemaakte fouten, voor zover opnieuw van toepassing 
  en niet op onbegrip wijzend 
      … 
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colon 10 (max. 3 punten) 
ἀγαθοῦ ἂν ῥήτορος δέοι τοῦ πείσoντος καὶ εὐδοκιμήσοντος· 
dan zou er een goed redenaar nodig zijn om te overtuigen en 
zich te onderscheiden. 
 
- dan zou een goed redenaar (hen) moeten overtuigen en  -2 
  zich onderscheiden 
- dan zou het nodig zijn dat een goed redenaar (hen) zou  -2 
  overtuigen en   zich onderscheiden 
- ἂν…δέοι niet als optativus potentialis + ἄν vertaald  -1 
- ἀγαθοῦ…ῥήτορος niet als complement bij δέοι herkend  -2 
- de participia niet als congruerend met ῥήτορος herkend  -2 
- de participia niet vertaald noch met een toekomende tijd, noch als -2 
   een bedoeling aangevend 
- die zal overtuigen en zich onderscheiden   -1 
 
goed rekenen 
- dan zou men/dan zouden ze…nodig hebben (indien gekozen was 
  voor het expliciteren van het onbepaalde onderwerp van εὖ λέγειν; 
  er moet dezelfde explicitering gekozen zijn) 
- hen/ze als lijdend voorwerp van overtuigen 
- die (hen) moet/zou moeten overtuigen en zich zou onderscheiden. 
      … 
colon 11 (max. 2 punten) 
ὅταν δέ τις ἐν τούτοις ἀγωνίζηται οὕσπερ καὶ ἐπαινεῖ, 
Maar wanneer iemand zijn talent inzet te midden 
van juist hen die hij aan het prijzen is, 
 
- …περ niet of anders dan preciserend uitgedrukt  -1 
- ἐν τούτοις: hierin/hierom    -2 
- ἐπαινεῖ niet met een vorm van ‘prijzen’ of ‘huldigen’ vertaald -1 
- niet herkend als terugslaand op masc. plur.τούτοις  -2 
 
goed rekenen 
- ὅταν…τις…ἀγωνίζηται: wanneer iemand zijn talent zal 
  inzetten 
- οὕσπερ…ἐπαινεῖ: die hij prijst 
      … 
colon 12 (max. 2 punten) 
οὐδὲν μέγα δοκεῖν εὖ λέγειν. 
dan is het niet bijzonder een goed spreker te lijken/als 
men goed lijkt te spreken. 
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- οὐδὲν μέγα niet als predicaat herkend   -2 
- δοκεῖν niet als hoofdwoord van het subject herkend;  -2 
   uitleg: lijken (goed te spreken) (onderw.)  is niets bijzonders 
- δοκεῖν: blijken of menen    -1 
 
goed rekenen 
- dan is goed lijken te spreken niets bijzonders 
- οὐδὲν μέγα: dan is het niets bijzonders 
- δοκεῖν: schijnen 
      … 
colon 13 (max. 1 punt) 
οὐκ οἴει, ὦ Σώκρατες; 
Denk je van niet, Sokrates? 
 
- uit de vertaling blijkt niet dat de woorden aansluiten bij  -1 
  οὐδὲν μέγα... 
- Dat meen je niet, Sokrates    -1 
- Hij denkt van niet, Sokrates    -2 
 
colon 14 (max. 1 punt) 
οὐ μέντοι, μὰ Δία. 
Zeker (van) niet, bij Zeus. 
 
μέντοι: niet verzekerend vertaald   -1 
      … 
colon 15 (max. 2 punten) 
ἦ οἴει οἷός τ᾿ ἂν εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, 
Denk je dat je in staat zou zijn om zelf te spreken 
 
- ἦ: of…?     -1 
- Meen je zelf dat je…    -1 
- οἴει: 3e persoon (herhaalde fout)   -1 
- onbekendheid met de uitdrukking οἷός τ᾿ εἰμί + inf.  -2 
  (ik ben in staat om te + hele werkwoord) 
- οἷός τ᾿ ἂν εἶναι: dat je in staat bent (infinitivus potentialis niet als  -1 
  mogelijkheid uitdrukkend vertaald) 
 
goed rekenen 
- dat je zelf in staat zou zijn te spreken of zelf in staat te zijn te spreken 
- εἰπεῖν: om het woord te nemen (aor. uitgedrukt) 
- εἰπεῖν: om het woord te voeren/een redevoering te houden 
      … 
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colon 16 (max. 2 punten) 
εἰ δέοι καὶ ἕλοιτό σε ἡ βουλή; 
als je zou moeten en de raad je zou kiezen? 
 
- δέοι en ἕλοιτο niet als optativi potentiales (mogelijkheid  -1 
  uitdrukkend) vertaald 
 
goed rekenen 
- als het zou moeten/nodig zou zijn en de raad je zou kiezen 
      … 
colon 17 (max. 2 punten) 
καὶ ἐμοὶ μέν γε, ὦ Μενέξενε, οὐδὲν θαυμαστὸν οἵῳ τ᾿ εἶναι εἰπεῖν, 
Ook  voor mij zou het helemaal niet verwonderlijk zijn dat ik in staat 
zou zijn goed te spreken, 
 
- καί: en     -1 
- ὦ Μενέξενε: o Menexenos (indien nieuwe fout)  -1 
- onbekendheid met de uitdrukking οἷός τ᾿ εἰμί + inf.: 
  indien herhaalde fout    -1 
  nu (door dativus)    -2 
 
goed rekenen 
- ook ik zou het helemaal niet gek vinden dat ik staat zou zijn… 
- ook mij zou het niet verbazen als ik in staat zou zijn 
- pogingen om zowel μέν als γε uit te drukken, mits niet anders 
  dan benadrukkend en/of preciserend 
- οἵῳ τ᾿ εἶναι: dat/als ik instaat was/ben; in staat te zijn 
      … 
colon 18 (max. 2 punten) 
ᾧ τυγχάνει διδάσκαλος οὖσα οὐ πάνυ φαύλη περὶ ῥητορικῆς, 
ik, die juist een leermeesteres heb die lang niet slecht in de 
retorica is 
 
- (ik/mij) voor wie er toevallig een leermeesteres is…  -1 
- …voor wie/van wie de leermeesters toevallig helemaal niet slecht -2 
   in de retorica is, 
  
goed rekenen 
- ik/mij  is weggelaten 
- want ik heb juist/toevallig een leermeesteres…; want het treft 
  dat ik een leermeesteres heb 
- διδάσκαλος: lerares/leraar 
- οὐ πάνυ φαύλη: niet geheel onbetekenend 
- περί: op het gebied van/met betrekking tot 
      … 
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colon 19 (max. 2 punten) 
ἀλλ᾿ ἥπερ καὶ ἄλλους πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς πεποίηκε ῥήτορας, 
maar die ook vele andere goede redenaars gevormd heeft 
 
- maar die ook veel anderen wel heel goede redenaars heeft -2 
  gemaakt (de annotatie is genegeerd)   -2 
- πεποίηκε niet met een voltooid tegenwoordige tijd vertaald -1 
 
goed rekenen 
(geforceerde) pogingen om het preciserende –περ weer te geven 
      … 
colon 20 (max. 2 punten) 
ἕνα δὲ καὶ διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων, Περκλέα τὸν Ξανθίππου. 
en een die het wint van de Grieken, Perikles de zoon van 
Xanthippos. 
 
- ἕνα καὶ διαφέροντα: een verschillende   -2 
- διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων: die verschilt van de Grieken  -1 
- τῶν Ἑλλήνων als attribuut bij ἕνα opgevat (een van de Grieken) -2 
- Περκλέα τὸν Ξανθίππου: Perikles Xanthippos/uit Xanthippos/ -1 
  de zoon van Xanthippe 
 
goed rekenen 
- διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων: die het wint van de andere Grieken 
- διαφέροντα: vormen van equivalenten van ‘het   winnen van’ 
      … 
colon 21 (max. 1 punt) 
τίς αὕτη; 
Wie is dat? 
 
Wie is zij?     -1 
Wie is die?     -1 
 
goed rekenen 
Wie is dat dan? 
      … 
colon 22 (max. 2 punten) 
ἢ δῆλον ὅτι  Ἀσπασίαν λέγεις; 
Je bedoelt zeker Aspasia? 
 
λέγεις; niet met een vorm van ‘bedoelen’ vertaald  -2 
Dan is het duidelijk dat je Aspasia bedoelt   -2 
Dan bedoel je zeker/natuurlijk Aspasia   -2 
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goed rekenen 
ἤ …: of je bedoelt zeker Aspasia? 
Je bedoelt natuurlijk Aspasia 
Of is het duidelijk dat je Aspasia bedoelt? 
      … 
                        + 

TOTAAL … 
 

VAN PUNTEN NAAR CIJFER 
De maximale score in punten is 36 

 
Rekenvoorbeeld 
Feitelijk behaalde score in punten is 22 
 
Stap 1 036 x 22 = 792 
Stap 2 792 : 10 = 7,92 
Stap 3 afronden (x,5  naar boven) 

7,92  8 
 
  DOORLOPENDE WERKVERTALING 
Men. 
 
 
 
So. 
 
 
 
 
 
 
Men. 
So.  
Men. 
 
So.  
 
 
 
Men. 

Jij drijft altijd de spot met de redenaars, Sokrates. Maar nu denk ik dat degene die 
gekozen is niet veel mogelijkheden zal hebben. Want de verkiezing heeft in alle 
opzichten nogal plotseling plaatsgevonden, zodat de spreker misschien gedwongen 
zal worden in zekere zin te improviseren. 
Hoezo vriend? Ieder van hen heeft stuk voor stuk zijn redevoeringen klaarliggen en 
tegelijkertijd is het ook niet moeilijk op dergelijk gebied te improviseren. Want 
gesteld dat men Atheners in/voor een gezelschap van Peloponnesiërs zou moeten 
prijzen of Peloponnesiërs in gezelschap van Atheners, dan zou er een goed redenaar 
nodig zijn om te overtuigen en zich te onderscheiden. Maar wanneer iemand zijn 
talent inzet te midden van juist hen die hij aan het prijzen is, dan is het helemaal niet 
bijzonder als men goed lijkt te spreken. 
Denk je van niet, Sokrates? 
Zeker (van) niet, bij Zeus 
Denk je dat je in staat zou zijn om zelf te spreken  als je zou moeten en de raad je zou 
kiezen? 
Ook voor mij zou het helemaal niet verwonderlijk zijn dat ik in staat 
zou zijn goed te spreken, ik, die juist een leermeesteres heb die lang niet slecht in de 
retorica is, maar die ook vele andere goede redenaars gevormd heeft en een die het 
wint van de Grieken, Perikles de zoon van Xanthippos. 
Wie is dat? Je bedoelt zeker Aspasia? 

 


