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HOOFDSTUK 24  BASISWOORDEN UIT HET PENSUM

Blok 1 (Hfdst. 2, a)

expecto (expectare) (af)wachten, 
verwachten

desidero (desiderare) 1. missen
2. verlangen

conficio (conficĕre), 1. afmaken, volbrengen
confeci, confectus 2. vernietigen

delecto (delectare) verblijden, een plezier 
doen, vermaken

lego (legĕre), 1. verzamelen
legi, lectus 2. (uit)kiezen

3. lezen
reddo (reddĕre), 1. teruggeven

reddidi, redditus 2. (+ 2 acc.) maken tot
fuerat hij/zij/het was geweest
concipio (concipĕre), opnemen, opvatten

concepi, conceptus
consequor (consequi), volgen, bereiken

consecutus sum
animus geest, (ge)moed, ziel, 

hart
immortalis onsterfelijk
iter, itineris (onz.) 1. weg

2. reis, tocht, mars
reliquus 1. over(gebleven)

2. overig
vir, viri man
vis, acc. vim, mv. vires 1. geweld, kracht

2. macht
venenum (ver)gif
egregius uitstekend
extremus buitenste, uiterste, 

laatste
quam 1. (na comp.) dan

2. (in vraag en uitroep) hoe
3. (+ superl.) zo…
mogelijk
4. acc. vrl. van qui

etsi hoewel
iam al, reeds, nu

vere (bijw.) 1. naar waarheid
2. werkelijk, inderdaad

brevi (bijw.) in korte tijd
ut + conj. 1. (op)dat, om te

2. (zo)dat
ut + ind. 1. zoals

2. zodra als
cum + conj. 1. toen, nadat

2. omdat
3. hoewel

cum + ind. 1. wanneer
2. toen

Blok 2 (Hfdst. 2, b)

iudico (iudicare) (be)oordelen
aufero (auferre), wegnemen, ontnemen

abstuli, ablatus
reperio (reperire) vinden, te weten 

komen
malum (onz.) het slechte, een kwaad, 

ramp
scelus, -eris (onz.) misdaad
iudex, -icis rechter
sensus, -us 1. waarneming(sver-

mogen)
2. gevoel
3. gedachte, mening

quies, -etis rust
beatus gelukkig
similis + dat. gelijk aan
quidam, cuiusdam 1. (zelfst.) een zeker 

iemand, een zeker iets, 
(mv.) enkelen, enigen
2. (bijv.) een zekere, 
(mv.) enkele, enige

post (bijw.) daarna, later
talis zo’n, (een) zodanig(e), 

zulk(e)
igitur dus, daarom
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Blok 3 (Hfdst. 2, c)

excedo (excedĕre), uitgaan, weggaan
excessi

evado (evadĕre), ontsnappen, ontkomen
evasi

vixi ik heb geleefd (perf. v.
vivo (vivĕre))

videor 1. schijnen, de indruk 
wekken, verschijnen
2. gezien worden

videtur mihi 1. het schijnt mij (goed/
juist) toe
2. ik besluit

licet + dat. het is toegestaan, het is 
mogelijk

aestimo (aestimare) 1. schatten, waard 
achten
2. beoordelen

fio (fieri), 1. worden
factus sum 2. gebeuren

3. gemaakt worden
afficio (afficĕre) + abl., iemand (met) iets 

affeci, affectus aandoen
ora 1. kust

2. verre (land)streek
3. rand

iustus 1. rechtvaardig
2. juist

fides 1. trouw
2. vertrouwen

iudicium 1. proces, vonnis
2. oordeel

iniquus vijandig
quantus 1. hoe groot

2. zo groot als
vero (bijw.) 1. echter

2. werkelijk, inderdaad
autem 1. maar, echter

2. verder, en dan, voorts
sicut zoals

Blok 4 (Hfdst. 2, d)

evenio (evenire), gebeuren
eveni, eventum

neglego (neglegĕre), verwaarlozen
neglexi, neglectus

acccido (accidĕre), gebeuren, overkomen
accidi

noceo + dat., schade toebrengen, 
nocui kwaad doen, benadelen

arbitror (arbitrari) menen
quisquam, iemand, iets

cuiusquam
melior, melioris beter
melius (onz./bijw.) beter
quicquam iets
quidem 1. benadrukt het vorige 

woord
2. weliswaar
3. althans, tenminste

quidem…sed weliswaar…maar
ne…quidem ook niet, zelfs niet

Blok 5 (Hfdst. 2, e/f)

malo (malle), liever willen
malui

teneo, (vast)houden
tenui

censeo, 1. vinden, menen, 
censui besluiten

2. schatten
contemno verachten, minachten

(contemnĕre), 
contempsi

damno (damnare) veroordelen
finis, -is einde, grens
vultus, -us gezicht
laetus blij, vrolijk, opgewekt
inimicus 1. (bijv. nw.) vijandig

2. (zelfst. nw.) vijand
poena straf, boete
dignus + abl. waard, waardig
haud (helemaal) niet



202

paulo (bijw.) weinig, een beetje
praeter + acc. behalve

Blok 6 (Hfdst. 2, g)

tuli perf. van fero 1. brengen, dragen
(ferre) 2. verdragen

proficiscor (proficisci), vertrekken
profectus sum

redeo (redire), terugkeren
redii, reditum

iaceo, liggen
iacui

pergo (pergĕre) (voort)gaan
civitas, -atis staat, burgerij
sanctus heilig, onschendbaar
inferi, -orum bewoners van de 

Onderwereld
gens, gentis 1. geslacht

2. volk
unde vanwaar, waarvandaan
par, paris + dat. 1. gelijk aan

2. opgewassen tegen
hic (bijw.) 1. hier

2. hierbij, in deze 
omstandigheden

quid? wat?
hodie (bijw.) vandaag
dum + ind. 1. terwijl

2. zolang als

Blok 7 (Hfdst. 2, h)

interficio (interficĕre), doden
interfeci, interfectus

gigno (gignĕre), voortbrengen, ter 
genui, genitus wereld brengen

miror (mirari) 1. bewonderen
2. zich verbazen, zich 
verwonderen

admoneo, 1. eraan herinneren, 
admonui, erop wijzen
admonitus 2. aansporen

existimo (existimare) menen, geloven
cognosco leren kennen, 

(cognoscĕre), vernemen
cognovi, cognitus

sentio, 1. voelen, (be)merken
sensi, sensus 2. menen, denken

apparet het is duidelijk, het 
blijkt

morior (mori), sterven
mortuus sum

res publica staat
dictum woord
aliquid iets
qualis 1. hoedanig

2. zodanig als
nonne? toch wel? (er wordt een 

bevestigend antwoord 
verwacht)

-ne leidt vraagzin in, niet 
vertalen

an (in vragen) of

Blok 8 (Hfdst. 2, i/j)

consumo 1. verbruiken
(consumĕre), 2. besteden
consumpsi, 
consumptus

persuadeo + dat., 1. overreden, overhalen
persuasi, persuasus 2. overtuigen

ostendo (ostendĕre), tonen, laten zien
ostendi

poterit hij/zij/het zal kunnen 
(fut. van posse)

potuerit 1. hij/zij/het kon, heeft 
gekund (conj. perf. van
posse)
2. hij/zij/het zal gekund 
hebben (fut. exact. van
posse)

quaero (quaerĕre), 1. zoeken
quaesivi, quaesitus 2. vragen, informeren 

naar
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pertineo, 1. zich uitstrekken tot
pertinui 2. (+ ad.) betrekking 

hebben op
extinguo (extinguĕre), 1. (uit)blussen, 

extinxi, extinctus (uit)doven
2. vernietigen

opera moeite, inspanning
frustra (bijw.) tevergeefs
hinc (bijw.) vanhier, hiervandaan
verum (voegw.) maar
is, eius 1. hij, zij, het

2. deze, dit
prope + acc. dichtbij
undique van/aan alle kanten, 

overal
sive…sive hetzij…hetzij, of…of
vel…vel of…of

Blok 9 (Hfdst. 4, a/b)

occupo (occupare) bezetten, in bezit 
nemen

gero (gerĕre), gessi, 1. dragen, brengen
gestus 2. verrichten, uitvoeren

includo (includĕre), in-, opsluiten
inclusi, inclusus

nascor (nasci), geboren worden
natus sum

removeo, verwijderen
removi, remotus

trado (tradĕre), overhandigen, 
tradidi, traditus uitleveren, overleveren

coniungo verbinden
(coniungĕre), 
coniunxi, 
coniunctus

credo (credĕre) + dat., 1. geloven, vertrouwen
credidi 2. toevertrouwen

deligo (deligĕre), (uit)kiezen
delegi, delectus

committo 1. (gevecht) aangaan
(committĕre), 2. (misdaad) begaan
commisi, 3. (+ dat.) toevertrouwen
commissum

ops, opis 1. hulp
2. macht, kracht, 
vermogen

opes, opum (mv.) hulpmiddelen, macht, 
vermogen

fera wild dier
cupiditas, -atis begeerte, verlangen
viginti (onverbuigbaar) twintig
propter + acc. vanwege, door

Blok 10 (Hfdst. 4, c/d)

claudo (claudĕre), (af)sluiten
clausi, clausus

consisto (consistĕre), gaan staan, blijven 
constiti staan

audeo, durven, wagen
ausus sum

soleo, de gewoonte hebben, 
solitus sum gewoon zijn, 

gewoonlijk (doen)
doleo, pijn/verdriet hebben, 

dolui treuren
occido (occidĕre), doden

occidi
experior (experiri) 1. beproeven, proberen

2. ervaren
civis, is burger
turris, -is toren
factum daad
pars, partis 1. deel

2. kant
sermo, -onis (mnl.) gesprek, taal
regius koninklijk
fortuna 1. lot, toeval

2. geluk, ongeluk
aureus gouden, van goud
opus, operis (onz.) werk
uterque, utriusque (elk van) beide(n)
alter…alter de een…de ander
quia omdat, aangezien
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Blok 11 (Hfdst. 4, e)

adsum/assum (adesse), 1. aanwezig zijn (bij)
adfui/affui (+ dat.) 2. helpen

incendo (incendĕre), in brand steken
incendi, incensus

aspicio (aspicĕre), kijken naar, 
aspexi, aspectus aanschouwen

abeo (abire), weggaan
abii, abitum

coepi (coepisse) ik ben begonnen
ars, artis vaardigheid, kunst, 

wetenschap
ius, iuris (onz.) recht
aliquis, alicuius (zelfst.) iemand, iets
aliqui, alicuius (bijv.) een (of andere), enige
plenus + gen. vol van/met
denique ten slotte

Blok 12 (Hfdst. 5, a)

adhibeo, aanwenden, gebruiken
adhibui

emo (emĕre), kopen
emi, emptus

promitto (promittĕre), beloven
promisi, promissus

peto (petĕre) + abl., vragen
petivi, petitus

capio (capĕre), nemen, pakken, vangen
cepi, captus

affero (afferre), 1. meebrengen, ergens 
attuli, allatus heenbrengen

2. overbrengen
eques, equitis 1. ridder

2. ruiter
posterus volgend
ordo, -inis 1. rij, gelid

2. rang, klasse, stand
3. (volg)orde

causa (ná gen.) vanwege, wegens, om, 
ter wille van

simul (bijw.) tegelijk(ertijd)
quisque, cuiusque ieder, elk

Blok 13 (Hfdst. 5, b/c)

careo (+ abl.), missen
carui

voluit hij/zij/het heeft gewild/
hij/zij/het wilde (perf. 
van velle)

simulo (simulare) doen alsof, voorwenden
mirus wonderbaarlijk
negotium bezigheid, zaak
proximus naaste, dichtstbij
vitium ondeugd, vergrijp, fout, 

gebrek
cupidus (+ gen.) begerig (naar)
tantum (+ gen.) zoveel, zozeer
quidquid alwat, wat ook maar
nondum nog niet

Blok 14 (Hfdst. 6, a/b)

convenio, samenkomen, 
conveni, ontmoeten
conventum

complector omarmen
(complecti), 
complexus sum

conspicio zien, beschouwen
(conspicĕre), 
conspexi, conspectus

discedo (discedĕre), weggaan, uiteengaan
discessi, discessum

loquor (loqui), spreken
locutus sum

memini (perf.) zich herinneren
pario (parĕre), voortbrengen, baren

peperi
agnosco (agnoscĕre), 1. herkennen

agnovi 2. erkennen
omitto (omittĕre), 1. weglaten

omisi, omissus 2. opgeven, laten varen
summus grootste, hoogste
tectum dak, huis
memoria 1. herinnering

2. geheugen
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imago, imaginis beeld, afbeelding
fessus vermoeid
cogitatio, -onis overweging, gedachte
potius (onz./bijw.) liever, verkieslijker
antequam voordat
talis…qualis zodanig . . . als

Blok 15 (Hfdst. 6, c/d)

pareo + dat., gehoorzamen
parui

cogo (cogĕre), 1. dwingen
coëgi, coactus 2. bijeenbrengen

deleo, vernietigen, verwoesten
delevi, deletus

oportet men moet, het behoort
converto (convertĕre), (om)draaien, 

converti, conversus veranderen
nitor (niti), 1. (+ in + abl.) steunen 

nisus sum op
2. zich inspannen

effugio (effugĕre) ontvluchten, ontkomen 
(+ acc.), effugi (aan)

excito (excitare) 1. (op)wekken
2. opjagen

legatus 1. gezant
2. onderbevelhebber

nepos, nepotis kleinzoon
ingenium 1. karakter, aard

2. aanleg, talent
consilium 1. plan, beleid, besluit

2. advies
aetas, -atis leeftijd, tijd, leven
salus, -utis 1. redding, behoud

2. gezondheid
impius goddeloos
levis licht
ceteri (mv.) overigen, anderen
adhuc tot nog toe, nog
iterum (bijw.) wederom, weer, 

opnieuw

Blok 16 (Hfdst. 6, e/f/g/h)

adiuvo (adiuvare), helpen
adiuvi, adiutus

augeo, doen toenemen, 
auxi, auctus vermeerderen, 

vergroten
fruor (frui) + abl., genieten van

fructus sum
rego (regĕre), 1. leiden

rexi 2. regeren, besturen
appello (appellare) 1. noemen

2. toespreken
revertor (reverti), terugkeren

reverti of 
reversus sum

prohibeo, verhinderen
prohibui

moror (morari) 1. verblijven
2. ophouden, vertragen

propero (properare) zich haasten
libero (liberare) (+ abl.) bevrijden (van)
pateo, openstaan

patui
tueor (tueri) 1. beschermen

2. (be)kijken
retineo, 1. behouden, bewaren

retinui 2. tegen-, vasthouden
mundus wereld
insidiae, -arum (mv.) aanslag, complot, 

hinderlaag
vinculum band, boei
aditus, -us toegang
sidus, -eris ster
mens, mentis 1. geest, verstand

2. gedachte
pietas, -atis plichtsgevoel, trouw, 

liefde
harum gen. vrl. mv. van hic (deze)
huc (bijw.) hierheen
immo (bijw.) 1. sterker nog

2. integendeel
quoniam aangezien, omdat
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Blok 17 (Hfdst. 8, a/b)

puto (putare) 1. menen
2. (+ 2 acc.) vinden, 
beschouwen als

muto (mutare) veranderen
ait 1. hij zegt, beweert

2. hij zei, beweerde
pervenio, aankomen, bereiken

perveni, perventum
queror (queri), (be)klagen

questus sum
prosum (prodesse), voordelig zijn, van nut 

profui zijn
expello (expellĕre), verdrijven

expuli, expulsus
fugio (fugĕre), vluchten

fugi
placeo + dat. bevallen, in de smaak 

vallen bij
colloco (collocare) plaatsen
vastus 1. uitgestrekt, wijd

2. woest
onus, -eris last
habitus, -us 1. houding

2. toestand
pectus, -oris borst
pondus, -eris gewicht
motus, -us beweging
aeger, aegri ziek
sedes, -is (zit)plaats
tot (onverbuigbaar) zoveel
idem…qui dezelfde als
quare? waarom?
minus (onz./bijw.) minder
cito (bijw.) snel
quo (bijw.) waarheen

Blok 18 (Hfdst. 8, c/d)

erro (errare) 1. rondzwerven, dwalen
2. zich vergissen

tempto (temptare) proberen, op de proef 
stellen

probo (probare) goedkeuren
desino (desinĕre), ophouden

desii, desitum
solvo (solvĕre), 1. losmaken

solvi, solutus 2. betalen
pecco (peccare) fout maken
deprehendo grijpen, betrappen

(deprehendĕre), 
deprehendi, 
deprehensus

prior, -is 1. eerder
2. vroeger

conspectus, -us aanblik, gezicht, zicht
valetudo, -inis gezondheid
fluctus, -us golf
sapiens, -entis wijze
turba 1. menigte, massa

2. verwarring
alienus van een ander, vreemd
liber vrij
initium begin
procul (bijw.) ver, op afstand
quoque ook (staat achter het woord 

dat het benadrukt)
quot (onverbuigbaar) 1. hoeveel?

2. zoveel als

Blok 19 (Hfdst. 10, a/b)

irascor (irasci) boos worden
cresco (crescĕre), groeien

crevi
posco (poscĕre), eisen, vragen

poposci
alo (alĕre), (op)voeden, 

alui grootbrengen
sufficio (sufficĕre), voldoende zijn, genoeg 

suffeci, suffectus zijn
votum 1. wens

2. gelofte
pauci, -orum (mv.) weinige(n), enkele(n)
fames,  -is honger
animal, animalis (onz.) dier, levend wezen
limen, -inis drempel
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plures meerdere(n), meer
nostri (mv.) de onzen, onze dierbaren
eo + comparat. des te
minime (bijw.) allerminst
quomodo zoals
horum gen. mnl./onz. mv. van hic 

(deze)

Blok 20 (Hfdst. 12, a/b)

perdo (perdĕre) verliezen
transeo (transire), 1. voorbijgaan

transii, transitum 2. overgaan, 
overtrekken

mortalis 1. (bijv. nw.) sterfelijk
2. (zelfst. nw.) sterveling

spatium 1. ruimte
2. duur, tijdvak

publicus algemeen, openbaar
vulgus (onz.) (gewone) volk, massa, 

menigte
affectus, -us gemoedstoestand, 

stemming
exiguus gering, weinig, klein
necessitas, -atis noofdzaak
modicus 1. matig

2. gematigd
custos, custodis bewaker
usus, -us 1. gebruik

2. nut
adeo ut + conj. zozeer dat
inde 1. vandaar, daarvandaan

2. daarna
3. vandaar, daarom

ubi 1. zodra (als), wanneer
2. waar

Blok 21 (Hfdst. 12, c/d)

se gerĕre, zich gedragen
se gessisse

utor (uti) + abl. gebruiken
usus sum

torqueo, 1. draaien
torsi 2. kwellen

urgeo in het nauw brengen, 
dringen

sino (sinĕre), (toe)laten, toestaan
sivi, situs

dimitto (dimittĕre), wegsturen, laten gaan
dimisi, dimissus

patior (pati), 1. toelaten
passus sum 2. verdragen, dulden

pudet me ik schaam mij
incipio (incipĕre), beginnen

incepi, inceptus
differo (differre), 1. uitstellen

distuli, dilatus 2. verschillen
avaritia gierigheid, hebzucht
labor, -oris 1. inspanning, moeite

2. ellende
ambitio, -onis eerzucht
spes, spei hoop, verwachting
militia krijgsdienst
officium plicht, taak
ingratus ondankbaar
ceterus overig
quando 1. (voegw.) wanneer

2. (bijw.) eens, ooit
interim intussen

Blok 22 (Hfdst. 13, a/b)

invenio, vinden
inveni, inventus

amitto (amittĕre), verliezen
amisi, amissus

exerceo, (uit)oefenen
exercui, exercitus

emitto (emittĕre), laten weggaan, erop 
emisi, emissus uitsturen

respicio (respicĕre), 1. omkijken
respexi, respectus 2. bemerken, op iets 

letten
honor, -oris 1. eer

2. (ere)ambt
silentium stilte
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tacitus zwijgend
spectaculum schouwspel
convivium (feest)maaltijd
moenia, -ium (stads)muren

(onz. mv.)
orbis, orbis (mnl.) kring, wereld
latus 1. breed

2. wijd, uitgestrekt
sors, sortis lot
ullus (ook maar) enig

Blok 23 (Hfdst. 13, c)

sto (stare), staan, standhouden
steti

proficio (proficĕre), 1. baten
profeci, profectus 2. vorderen

fundo (fundĕre), (uit)storten, gieten
fudi

misceo, (ver)mengen
miscui, mixtus

otium rust, vrije tijd
condicio, -onis 1. voorwaarde

2. toestand
honestus eervol
quiddam (een zeker) iets
parum (bijw.) te weinig, niet genoeg
longe + superl. verreweg
quotiens 1. hoevaak?

2. zo vaak als

Blok 24 (Hfdst. 14, a/b)

tango (tangĕre), (aan)raken
tetigi, tactus

adicio (adicĕre), toevoegen
adieci, adiectus

obicio (obicĕre), 1. werpen voor
obieci, obiectus 2. verwijten

fortius (onz./bijw.) dapperder
damnum verlies, schade
auris, auris oor
vestis, -is kleding(stuk)
turpis schandelijk
remedium (genees)middel
cur? waarom?

Blok 25 (Hfdst. 14, c)

impedio verhinderen, 
belemmeren

ingens, -entis geweldig, enorm
dives, divitis rijk
pauper, pauperis arm
desiderium verlangen, gemis
quisque + superl. juist de…
quemadmodum hoe
nimis te, te veel


