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A. Tekstreflectie

1. Thematiek
Godeneiseneerbiedvandemensen.Hippolytus,diedegodinArtemisalsdebelangrijkstevan
alle goden beschouwt, gaat in zijn verering van haar zo ver dat hij weigert een andere godin,
Aphrodite,tevererenendeliefdetotaalafwijst.Hijdenktdaarmeetevoldoenaanzijnideevan
σωφροσύνη: zuiverheid op moreel en seksueel gebied. Maar juist door zijn extreme opvattingen
maakthijdefoutdathijAphroditenietdeeerbiedgeeftdiehijhaarverschuldigdis.Aphrodite
besluit Hippolytus hiervoor te straffen. Als instrumenten bij de voltrekking van deze straf
gebruiktzijandere,volstrektonschuldigestervelingen,tewetenHippolytus'stiefmoederPhaedra
enzijnvaderTheseus.
In de omstandigheden waarin de drie hoofdpersonen door toedoen van Aphrodite worden
geplaatst,proberenzeiedertedoenwatinhunogengoedis,maarwordendesondanks,ofjuist
daardoor,inhetverderfgestort.
2. Pensum
(Demeteenasteriskgemarkeerdepassageswordeninvertalinggelezen)

1-120 proloog
1-57 Aphrodite kondigt aan dat ze Hippolytus zal straffen, omdat hij in zijn verering voor zijn
favorietegodinArtemiszovergaatdathijdeliefdeendusookAphroditetotaalafwijstenzich
zelfsrespectloosoverhaaruitlaat.Aphroditezalvoorhaarstrafgebruikmakenvandeheimelijke
liefdediezijbijHippolytus'stiefmoederPhaedraheeftlatenopbloeienvoorhaarstiefzoon.Bij
hetuitvoerenvandestrafishetonvermijdelijkdatookPhaedrazalomkomen,hoezeerzeook
moeitedoetonschuldigteblijven.Phaedraheeftoverhaarliefdemetniemandgesproken,maar
lijdtinstilte. 






Ter vergelijking: Euripides, Bacchae 1-63*
OokineenanderetragedievanEuripidesbeklaagteengodzicheroverdatmensenhemnietop
gepastewijzeeerbiedbetuigen.
DionysusisdezoonvanZeusendeThebaanseprinsesSemele.DooreenlistvanHeraisSemele
door Zeus’ bliksemvuur gedood. Semele’s zusters weigeren de goddelijkheid van Dionysus te
erkennen,hieringevolgddoorkoningPentheus.Dionysusisdiepbeledigdenkondigtaandathij
zalbewijzendathijeengodis.
58-87*
Hippolytusenzijngevolgkomenterugvandejacht.ZeprijzenArtemis.
88-120
In een dialoog tussen Hippolytus en een oude dienaar wordt duidelijk wat Aphrodite heeft
bedoeld:HippolytusiserzovanovertuigddatArtemisdeenigegodinisdievereringwaardis,
dat hij neerbuigend is tegen Aphrodite en laatdunkend tegen haar vereerders. De oude dienaar
probeerthemvoorzichtigtewijzenophetriskantevanzijngedrag,maartevergeefs.
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121-169* parodos
Het koor, bestaande uit adellijke jonge vrouwen uit Trozen, informeert naar de ziekte waaraan
hunkoninginPhaedraschijnttelijden.
170-524 eerste epeisodion
170-266*Phaedraenhaaroudevoedsterkomennaarbuiten.Phaedraligtopeenbedenlijktaan
ietsernstigstelijden,maarhetisnietduidelijkwaaraan.
267-361DevoedsterslaagtermetveelmoeiteinPhaedrazovertekrijgendatzehaarliefdevoor
Hippolytusbekent.
362-432*NaeenkortejammerklachtvanhetkoorzetPhaedrauiteenhoezijhaarsituatieziet:zij
is er niet in geslaagd de passie die zij voor Hippolytus voelt te beheersen en is vastbesloten te
sterven.Zozalhaarreputatieongeschondenblijven.
433-481 De voedster betoogt dat er niets verkeerd is aan verliefd zijn en dat mensen daaraan
moetentoegeven.
482-524*Phaedralaatzichnietechtovertuigen,maarbegintlichtteaarzelenalsdevoedsterzegt
datzijeentovermiddelweetwaarmeezehetprobleemkanoplossen.

Ter vergelijking: Seneca, Phaedra 85-273*
Anders dan in de Hippolytus van Euripides spelen de goden in de Phaedra van Seneca geen
sturenderol.DeenigeechteschuldigeisPhaedrazelf.Ookdeuitgangssituatieverschiltvandie
bij Euripides: Theseus is al enige tijd weg van huis. Hij is van plan samen met een vriend
(Pirithoüs)Proserpinauitdeonderwereldteroven.PhaedradenktdathetTheseuswaarschijnlijk
niet zal lukken ooit uit de onderwereld terug te keren. Phaedra heeft inmiddels liefde opgevat
voorHippolytus.Zijbekentdezegevoelensaanhaarvoedster.Dezeheefteentegengestelderol
aandievandevoedsterbijEuripides:zijzegtdat‘ziekelijkewellustheeftbedachtdatliefdeeen
godis’enprobeertPhaedraovertehalennietaanhaargevoelenstoetegeven.Phaedraishiertoe
echter niet in staat. Zij is geheel in de ban van de liefde. Pas na dreiging met zelfmoord weet
PhaedradevoedsterovertehalenmeetewerkenaanhetwinnenvanhethartvanHippolytus.

525-564* eerste stasimon
HetkoorzingteenliedoverdemachtvanEros.

565-731 tweede epeisodion
565-668
DevoedsterheeftHippolytusvertelddatPhaedraverliefdophemis,nadatzehemeerstheeft
latenzwerendathijgeheimzalhoudenwatzehemzouvertellen.Hippolytusontsteektinwoede
en laat duidelijk zijn minachting blijken voor vrouwen in het algemeen en Phaedra in het
bijzonder;inzijnwoederoepthijuitdathijzichnietaanzijneedgebondenacht.
669-731*
Phaedraiswanhopigenwoedenddoorwatdevoedsterheeftgedaan.Haarbesluitomtesterven
meteenongeschondenreputatieisnuonmogelijkgeworden.Zeneemt(naarlaterzalblijkenten
onrechte) aan dat Hippolytus zich inderdaad niet aan zijn eed zal houden en ziet geen andere
manieromhaareertereddendanzelfmoordteplegenenHippolytus,doorhemtelatendelenin
haarongeluk,telerenwatσωφρονεῖν is.

Ter vergelijking: Seneca, Phaedra 589-735*
Phaedra probeert Hippolytus te verleiden. Hippolytus reageert geschokt en rent boos weg. De
voedster komt vervolgens met het plan Hippolytus de schuld te geven. Zij roept luidkeels dat
Hippolytushaarmeesteresheeftonteerd.
732-775* tweede stasimon
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Het koor wenst dat het kon ontsnappen naar gelukkiger oorden; het bezingt hoe Phaedra
indertijduitKretanaarAthenekwamenhoezenuophetpuntstaatzichzelfuitschaamtehet
leventebenemen.

776-1101 derde epeisodion
776-898*
De voedster vertelt aan het koor dat Phaedra zichzelf in het paleis heeft opgehangen. Op dat
momentkomtTheseusthuisnaeenbezoekaanhetorakel.Alshetkoorhemopdehoogtestelt
van wat er is gebeurd, treurt hij om de dood van zijn vrouw; in haar hand ontdekt hij een
schrijftablet waarin Phaedra meldt dat Hippolytus haar heeft aangerand. Theseus hecht geloof
aanPhaedra’sboodschapenbesluittedoenwatinzijnogengoedis:deschuldigemoetgestraft
worden.Hijspreektdirecteenvervloekinguittegenzijnzoon.
899-982*
Hippolytus is inmiddels opgekomen, verontrust doorde kreten die hij hoort. Geleidelijk dringt
hettothemdoorwaterisgebeurdenrealiseerthijzichdatTheseusrazendophemis.Theseus
spreekteenfelleaanklachtuittegenHippolytus.
983-1101
HippolytusprobeertzichtevergeefsteverdedigentegendebeschuldigingenvanTheseus;omdat
hijzichconformzijnstrengeopvattingenoverσωφρονεῖνzelfsonderdezeomstandighedenaan
zijneedgebondenvoelt,kanhijnietsloslatenoverPhaedra’sliefdevoorhemzelf.Zijnondergang
ishierdooronafwendbaar.DiepbedroefdzegthijTrozenvaarwel.

Ter vergelijking: Seneca, Phaedra 854-958*
TheseuskomtonverwachtthuisenhoortdatPhaedravanplaniszelfmoordteplegen.Phaedra
verteltTheseusdatzijisverkrachtdoorHippolytus.Theseusgeloofthaarenroeptdehulpinvan
zijnvaderNeptunusomdeondergangvanHippolytustebewerkstelligen.

1102-1150* derde stasimon
InditkoorliedwordthetwredelotdatdeonschuldigeHippolytustreft,beklaagd.

1151-1267 vierde epeisodion
1151-1248*
EenbodekomtopenverteltTheseusdatHippolytusstervendeis;hijheefteenongelukmetzijn
vierspangehad,datveroorzaaktwerddooreenstierdieuitdezeekwam.
1249-1267
De bode besluit zijn verhaal met de opmerking dat hij nooit zal geloven dat Hippolytus iets
verkeerds heeft gedaan. Vervolgens vraagt hij Theseus Hippolytus te ontvangen. Theseus gaat
akkoord.

1268-1282* vierde stasimon
HetkoorbezingtdemachtvanAphrodite.

1283-1466 exodos
1283-1295*
ArtemisverschijntophettoneelenhoudtTheseusvoordathijverantwoordelijkisvoordedood
vanzijnzoon.
1296-1341
Artemis onthult de ware toedracht aan Theseus: Phaedra, die door toedoenvan Aphrodite een
passie koesterde voor Hippolytus, liet aanvankelijk haar deugdzaamheid prevaleren, maar is
buiten haar schuld toch in het verderf gestort. Ook Hippolytus vond zijn σωφροσύνη het
belangrijkste en is desondanks gestraft. Theseus heeft door zijn overhaaste vervloeking
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meegewerktaandeondergangvanzijnzoon(endaarmeevanzichzelf).Artemisvoegtdaaraan
toe dat Theseus’ daad toch vergeven kan worden, omdat Aphrodite wilde dat het zo zou
gebeuren.Artemiskonnietingrijpen,omdatgodenelkaarnietmogendwarszitten.

Ter vergelijking: Euripides, Bacchae 1263-1315*
PentheusisdoorDionysusnaardebergengeloktomdeThebaansevrouwentebespieden,dieals
Bacchanten de god Dionysus eren. Dionysus heeft de vrouwen ertoe aangezet Pentheus te
doden. Agaue, de moeder van Pentheus, heeft bij deze slachting een hoofdrol vervuld, in de
overtuigingdathijeenleeuwwas.Zeistriomfantelijkdestadinkomenlopen,methethoofdvan
haar zoon als trofee in haar handen. Als haar vader Cadmus haar langzaam tot zichzelf laat
komen,dringthetbeseftothaardoordatzehaareigenkindgedoodheeft.
Net zoals in de Hippolytus wordt hier iemand gestraft door een god die een van de ouders als
instrument voor zijn straf gebruikt. Anders dan in het geval van Theseus is Agaue echter
(mede)schuldigtegenoverDionysus(zieBacchae 1-63).
1342-1388*
Hippolytuswordthettoneelopgedragen.Hijverlangtnaardedood.
1389-1466
Artemis probeert Hippolytus te troosten en legt de schuld bij Aphrodite. Ze zegt dat ze
Hippolytus’doodzalwrekendooreenvanAphroditesgunstelingentedoden.Daarnaverdwijnt
zevanhettoneel.HippolytusvergeeftTheseus,zoalsArtemishemhadverzocht,ensterftinhet
bijzijnvanzijnvader.

Ter vergelijking: Seneca, Phaedra 1154-1198*
Phaedra,diezeergeschoktisbijhetzienvanhettoegetakeldelijkvanHippolytus,bekenthaar
bedrogaanTheseusenpleegtvoorzijnogenzelfmoord.

Ter vergelijking: Genesis 39,1-23*
In de bijbel vertoont het verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar overeenkomsten met de
gebeurtenissenindeHippolytus.
DeIsraelietJozefisalsslaafverkochtaandeEgyptenaarPotifar,dieeenhogepositiebekleedt
aan het hof van de farao. De vrouw van Potifar wordt verliefd op Jozef, en probeert hem te
verleiden. Jozef gaat niet op haar avances in. De vrouw neemt wraak door Jozef vals te
beschuldigenvaneenpogingtotaanranding;PotifargeloofthaarenJozefwordtindegevangenis
gegooid.DezeafloopvanhetverhaalverschiltvandieindeHippolytus:Jozefwordtnietgedood
en wordt in de gevangenis zelfs door God beschermd. Over het lot van de vrouw van Potifar
wordtnietsverteld.

Vaardigheden
De kandidaat kan begripsvragen over de thematiek en over teksten uit het pensum beantwoorden en zijn
antwoorden desgevraagd onderbouwen met citaten uit de voorliggende tekst(en). (eindterm 5+6)
De kandidaat kan in een Griekse tekst uit het pensum elementen aanwijzen die de opbouw en de samenhang van
die tekst zichtbaar maken. (eindterm 2)
De kandidaat kan een passage van een voorliggende tekst uit het pensum parafraseren en daarmee de essentie
ervan weergeven. (eindterm 7+8)
De kandidaat kan inhoudelijke verschillen en overeenkomsten aangeven en toelichten tussen een Griekse tekst uit
het pensum en een vertaling hiervan. (eindterm 3)
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De kandidaat kan kenmerkende verschillen, die samenhangen met verschillen tussen het Griekse en het
Nederlandse taalsysteem, aangeven en toelichten aan de hand van een Griekse tekst uit het pensum en een vertaling
hiervan. De vragen kunnen grammaticale en stilistische aspecten betreffen, mits in dienst van het tekstbegrip.
(eindterm 4)
De kandidaat kan een vertaalde Griekse of Latijnse tekst (of beeldmateriaal) die (dat) inhoudelijk verwant is met
of aansluiting heeft bij de thematiek van het pensum vergelijken met teksten uit het pensum, en een
beargumenteerde toelichting geven op overeenkomsten en verschillen. (eindterm 13)
De kandidaat kan vorm en inhoud van een tekst (of beeldmateriaal) uit latere tijd die (dat) inhoudelijk verwant is
met of aansluiting heeft bij de thematiek op hoofdpunten kritisch vergelijken met teksten uit het pensum en een
beargumenteerde toelichting geven op overeenkomsten en verschillen. (eindterm 14)

De kandidaat kan – eventueel met behulp van nadere aanwijzingen met betrekking tot omvang en te gebruiken
(typen van) argumenten – een gegeven stelling met betrekking tot de inhoud van een gelezen tekst beargumenteerd
verdedigen of bestrijden. N.B. de globale inhoud van de pensumteksten wordt bekend verondersteld. (eindterm
15)


3. Genrekenmerken

3.1 Ontstaan en ontwikkeling van de Griekse tragedie
Overhetontstaanvandetragedieisweinigmetzekerheidbekend.Volgensverschillendeantieke
bronnen was de dichter Thespis de eerste die, rond 534 v. Chr., een prijs won met een
tragedieopvoering. Over de vraag waar hetwoord‘tragedie’ oorspronkelijk naar verwees, lopen
demeningenuiteen;deletterlijkevertalingvanhetwoordtragedieis‘bokkenlied’.
De Atheense filosoof Aristoteles vermeldt dat de tragedie is ontstaan uit de dithyrambe, een
koorliedtererevanDionysus.Blijkbaarsteldehijzichvoordatdegenedievoorgingindezang
endansopeengegevenmomentalsacteurwasgaanoptreden.Iniedergevalisdetragediealtijd
eencombinatiegeweestvan(koor)zangengesprokenwoord.Indebeginperiodetradslechtséén
acteur(ὑποκριτής)optegenoverhetkoor.AeschylusvoerdedetweedeacteurinenSophoclesde
derde.
Hetmerendeelvandetragediesdieindevijfdeeeuwv.Chr.opdeDionysiazijnopgevoerd,is
voor ons verloren gegaan. De stukken die we compleet over hebben zijn van de hand van
Aeschylus (ca. 525-456 v. Chr.), Sophocles (ca. 495-406 v. Chr.) en Euripides (ca. 485-406 v.
Chr.).

3.2 Aristoteles’ Poetica
Aristoteles’beschouwingenoverdeGrieksetragediezijnvangroteinvloedinlatertijdgeweest.
Indeogenvan17e-eeuwsetoneeldichtersmoesteendrama,wildehetwerkelijkvanhogewaarde
zijn, aan de door Aristoteles gestelde normen voldoen. Zo destilleerde men uit zijn werk de
zogenaamdedrieeenheden:dievantijd,plaatsenhandeling,hoewelAristotelesslechtsvaststelt
datindemeestetragediesdegespeeldetijddeduurvaneenetmaalnietoverschrijdtenzichover
deplaatseigenlijknietuitlaat.Deeenheidvanhandelingschrijfthijwèldwingendvoor.
De plot (µῦθος) moet samenhang vertonen en het verband tussen de gebeurtenissen moet
noodzakelijk(ἀνανγκαῖον)ofwaarschijnlijk(εἰκός)zijn.VolgensAristotelesisdeplotbelangrijker
danhetkarakter(ἦθος)vandepersonages.Deuitbeeldingvanἦθοςgeschiedtdoorhethandelen
endoordewijzewaaropdepersonageshunhandelenmotiveren.Hetverloopvandehandeling
wordtvaakveroorzaaktdoordatéénofmeervandehoofdpersoneneenverkeerdinzichthebben
indesituatie.Aristotelesnoemtditverkeerdeinzichtἁµαρτία.
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Dietragedieswaarininhetverloopvandehandelingeenπεριπέτεια(plotselingeomslag)optreedt,
gepaard aan een ἀναγνώρισις (herkenning, inzicht) slaat Aristoteles hethoogst aan. IndePoetica
zegtAristotelesdatdetragedieeenhandelingisdiedoorhetoproepenvanmedelijden(ἔλεος)en
angst(φόβος)eenκάθαρσιςvandergelijkeemotiesteweegbrengt.Meestalwordendezewoorden
als volgt geïnterpreteerd: door angstige en meelijwekkende situaties uit te beelden heeft de
tragedieeenreinigendewerking(κάθαρσις)opdetoeschouwers.
NietalledoorAristotelesgenoemdeelementenzijniniederetragedieaantewijzen.

3.3 Onderdelen van de tragedie
Vastebestanddelen:
• deproloog(πρόλογος)
• deparodos(πάροδος)
• deepeisodia(ἐπεισόδια)gescheidendoorkoorliederen(στάσιµα)
• deexodos(ἔξοδος)

Binnenepeisodiakomendevolgendeelementenvaakvoor:
• eenbodeverhaal
• eenstichomythie
• eenagon

3.4 Tekstsoort
Detekstsoortvaneentragedieisoverwegenddialogisch;alletekstwordtindemondgelegdvan
personagesineengespeeldewereld.Naastgesprokendialogenenmonologenzijnerooklyrische
passages, niet alleen bij het koor in de stasima, maar ook bij de acteurs. De lyrische passages
werdengezongen,begeleiddoordansenmuziekdiewerdgespeeldopdeaulos.

3.5 Stofkeuze
De tragedieschrijvers putten voornamelijk uit de oude mythologische verhalen. De hoofdlijnen
van zo’n verhaal werden door de tragedieschrijvers doorgaans gevolgd, maar zij namen ook de
vrijheid om elementen weg te laten of nieuwe aan te brengen. Dit betekende dat de
toeschouwers, ook al hadden ze, door de traditionele stofkeuze, een bepaald idee van hoe het
stukzouverlopen,telkensopnieuwinspanningzatenoverhoededichterhetbekendeonderwerp
vormzougeven.

3.6 De organisatie en praktijk van de opvoeringen
De Attische tragedies uit de vijfde eeuw waren bestemd om te worden opgevoerd tijdens
Dionysusfeesten. De ons bewaarde stukken zijn alleopgevoerd op hetbelangrijkste festival: de
GroteDionysiainAthene,jaarlijksgevierdinhetvoorjaar.
DebelangrijksteaspectenvandetragedieopvoeringenbijdeDionysiazijn:

• wedstrijd(ἀγών)tererevanDionysustussendriegeselecteerdedichters,dieiedermeteen
serievanvierstukken(tetralogie=drietragedieseneensatyrspel)deelnemen
• toekenningvanprijzendooreenjurybestaandeuitgewoneburgers
• dedichteristevenscomponist,choreograafenregisseur,somsookacteur
• bekostiging van alles wat met het koor samenhangt (training en levensonderhoud in de
repetitieperiode, kostuums, salaris van de musici) als een vorm van directe belasting
(λειτουργία)dooreenrijkeburgerdieoptreedtalsχορηγός
• acteursdiebetaaldwordenuitdestaatskas
• toneelgebouw(σκηνή),eisodoi,orchestra,publieksruimte(θέατρον)
• ἐκκύκληµα
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•
•
•
•
•

µηχανή(deusexmachina)
maximaaldrie(mannelijke)acteurs,dubbelrollen,figuranten,15koorleden
maskers
kostumering
muziekendans

Vaardigheden
De kandidaat kan in een voorgelegde tekst uit het pensum de genrekenmerken benoemen en deze kennis toepassen
bij het interpreteren van de tekst. (eindterm 10b)
De kandidaat kan aan de hand van een tekst uit het pensum de literaire technieken en verteltechnische en
stilistische middelen benoemen en deze kennis toepassen bij het interpreteren van de tekst. (eindterm 11)
Behalve de door de CEVO-minimumlijst (zie Gele Katern 2002, nr. 25/26) gebruikte termen wordt in het
kader van de lectuur van deze tragedie de volgende term bekend verondersteld: poëtisch meervoud, enjambement,
stichomythie.

B. Cultuurreflectie

1. Leven van Euripides(ca.485-406voorChr.)
Zoals bij de meeste antieke auteurs, is maar weinig met zekerheid bekend over het leven van
Euripides. Hij stamde uit een bemiddelde familie vlakbij Athene. Hij ging om met de
intellectuelen van zijn tijd; anders dan zijn twee voorgangers bekleedde hij geen openbare
functies. Hij studeerde, naar verluidt, liever bij intellectuelen als de filosoof Anaxagoras en was
eenvriendvanSocrates.HijhadtijdenszijnlevenmindersuccesdanSophocles;hijwonslechts
vierkeereeneersteprijs,waarvanéénkeermetdeHippolytus.Nietteminreiktezijnroemtotin
SiciliëenMacedonië,waarhijsinds408v.Chr.verbleefentenslottestierf.Nazijndoodkregen
zijn stukken veel meer waardering dan tijdens zijn leven. Voor de Bacchae werd hem zelfs
postuum een prijs toegekend. Ook in onze tijd wordt Euripides door toneelgezelschappen
regelmatiggespeeld.

2. Werken
Euripides was heel productief en schreef ca. 88 stukken, waarvan er 18 over zijn. Sommige
stukken ontlenen hun stof aan de Trojaanse oorlog, andere ook aan locale mythen, zoals de
HippolytusendeBacchae.KenmerkendvoordewerkenvanEuripidesisondermeerzijnvoorliefde
voor vrouwelijke personages. Zijn aandacht voor extreme vrouwen is uiteenlopend
geïnterpreteerd: Euripides zou een vrouwenhater zijn dan wel een feminist die heroïsche
individuen portretteert. Hij schotelt zijn publiek vaak levensechte personages voor die onder
bovenmenselijke druk staan. Deze personages reageren vaak impulsief, waarbij ze zich laten
leidendoorhuneigenbelang.
EuripideshadaleerdereenHippolytus hadgeschreven.Hoewelditwerknietbewaardisgebleven,
kan op grond van fragmenten en bewerkingen van latere auteurs de inhoud globaal worden
gereconstrueerd. In deze eerste Hippolytus wordt Phaedra als een schaamteloze vrouw
geportretteerd, die zich door haar bovenmatige passie laat meesleuren en op eigen initiatief
Hippolytusprobeertteverleiden.DezetragediewerdnietgewaardeerddoordeAtheners.Inzijn
tweede Hippolytus heeft Euripides het karakter van Phaedra drastisch aangepast. Met deze
Hippolytus wonhijeeneersteprijs.
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3. Cultuur-historische context
Incultuur-historischopzichtisdesofistiekvangrootbelanginEuripides’tijd.Eeninhoudelijk
kenmerk van de sofistiek is dat de bestaande opvattingen op moreel en religieus gebied ter
discussie werden gesteld. Dit relativisme werd nog versterkt door de Peloponnesische Oorlog.
Op praktisch gebied gaven de sofisten een gedegen scholing in retorica. Dat Euripides’
personagesinhunmonologenzijnretorischescholingreflecterenisevident.Enerzijdskanmen
welstaandehoudendatEuripidesinzoverreindesofistischetraditiepastdathijinzijnstukken
vragen op moreel en religieus gebied aan de orde stelt; anderzijds is het niet mogelijk uit zijn
stukkeneenconsistentwereldbeeldtedestilleren.ToegespitstopdeHippolytuskunnenwezeggen
dathiervraagtekenswordengezetbijdemorelestatusvandegoden,incasuAphrodite;cruciaal
hierinisvers120,waarineendienaarvanHippolytustotAphroditezegtdat“godenwijzerhoren
tezijndanstervelingen”.MaarookindeHippolytusgeldtdat eraandehandvandeuitspraken
van de personages geen consistent en expliciet waardeoordeel over goden is te construeren.
Euripidesvolstaatermeeeenbeeldvandegodentegevendatallerleivragenoproept,waardoor
hetpubliekaanhetdenkenwordtgezet.

Vaardigheden
De kandidaat kan aan de hand van een voorgelegde tekst of citaat vragen beantwoorden over het leven van de
kernauteur voor zover dit van belang is voor het juiste begrip van de thematiek en de teksten uit het pensum.
(eindterm 9)

De kandidaat is op de hoogte van de cultuur-historische context waarin de tekst van de kernauteur gefunctioneerd
heeft, en kan deze kennis toepassen bij het beantwoorden van vragen naar aanleiding van een voorgelegde tekst.
Hierbij wordt het volgende bekend verondersteld: ligging van Athene en Trozen, voorgeschiedenis van Theseus
(Poseidon en Aegeus worden beiden als zijn vader beschouwd; contacten met Kreta), voorgeschiedenis van Phaedra
(Minos, Pasiphaë, Ariadne), de personages van deHippolytus.(eindterm 12)


C. Taalreflectie

Taal
DeomschrijvingdoordeCEVOvandeminimumkennisophetgebiedvanmorfologie,syntaxis
enstilistiekvormthetuitgangspuntbijdeannotatievandeophetcentraleexamenvoorgelegde
ongezieneauthentieketekst.Daarnaastwordendevolgendeverschijnselenbekendverondersteld:
- crasis
- elisie
- 2ep.sing.ind.praes.enfut.mediiop-ῃi.p.v.-ει
- dativuspluralisop-οισι(ν)en-αισι(ν)i.p.v.-οιςen-αις
- hetgeregeldontbrekenvanhetlidwoord
- ἐς=εἰς


Vaardigheid
De kandidaat kan een ongeziene authentieke tekst vertalen, die qua aard, moeilijkheid en -indien mogelijk - qua
thematiek nauw aansluit bij de gelezen teksten. Hierbij worden de in de syllabus genoemde - bij de teksten van de
kernauteur frequent voorkomende - morfologische, syntactische en stilistische verschijnselen bekend verondersteld.
(eindterm 1)
Suggesties voor verdere lectuur
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