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HOOFDSTUK 16  BASISWOORDEN UIT HET PENSUM

Blok 1 (Hfdst. 3, 2a)

ille, illius die/dat, hij/zij/het (illa,  
  illud)
erat (hij, zij, het) was (imperf.)
tempus, temporis tijd
 (onz.)
te (acc./abl.) jou, je, u
tego (tegĕre) bedekken, beschermen
 perf. texi, tectus
-que en (staat altijd achter het  
  woord)
fuit (hij, zij, het) is geweest,  
  was (perf.)
alter, alterius 1. de een, de ander  
  (van twee) 
  2. tweede (altera,  
  alterum)
dum + ind. 1. terwijl
  2. zolang als
amor, amoris (mnl.) liefde
cura zorg
tuus jouw (tua, tuum)
in + acc. naar, naar binnen,  
  jegens
in + abl. in, op, bij

ager, agri akker, land
video zien
 perf. vidi, visus
hic, huius deze/dit, hij/zij/het  
  (haec, hoc)
ars, artis (vrl.) vaardigheid, kunst,  
  wetenschap
suus, sui zijn, haar, hun (eigen)  
  (sua, suum)
silva bos
sentio 1. voelen, (be)merken
  2. menen, denken
 perf. sensi, sensus
nemo, nullius niemand
nemini/neminem/ dat./acc./abl. van nemo
 nullo
notus bekend (nota, notum)
senex, senis oude man
totus, totius (ge)hele (tota, totum)
voco (vocare) roepen, noemen
nobilis aanzienlijk, van hoge  
  afkomst (nobilis, nobile)
custos, custodis bewaker
equus paard

teneo (vast)houden
 perf. tenui
manus, manus (vrl.) 1. hand
  2. groep
ait 1. (hij, zij, het) zegt,  
  beweert
  2. (hij, zij, het) zei,  
  beweerde
si  1. als, indien
  2. of
forte  1. toevallig
  2. onzijdig van fortis

aliquis, alicuius iemand, iets (aliquis, 
 (zelfst.)  aliquid)
aliqui, alicuius een (of ander), enig 
 (bijvoegl.)  (aliqua, aliquod)
nego (negare) 1. weigeren
  2. ontkennen, zeggen  
  dat niet
gratia 1. gunst
  2. charme
  3. dank
factum 1. feit
  2. daad

Blok 2 (Hfdst. 3, 2b)
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nullus, nullius geen (nulla, nullum)
capio (capĕre) pakken, nemen
 perf. cepi, captus
do (dare) geven
 perf. dedi, datus
accipio (accipĕre) 1. ontvangen, verkrijgen
  2. vernemen
 perf. accepi, acceptus
vox, vocis (vrl.) stem, woord
reddo (reddĕre) 1. teruggeven
  2. (+ 2 acc.) maken tot
 perf. reddidi, redditus
tutus veilig (tuta, tutum)
eo (ire) gaan, komen
 perf. ii, itum
it  (hij, zij, het) gaat
eat (hij, zij, het) gaat  
  (conj. praes.)
lapis, lapidis (mnl.) steen
iste, istius die/dat, hij/zij/het  
  (ista, istud)
prior, prioris 1. eerder
  2. vroeger (prior, prius)
prius (onz./bijw.) 1. eerder, vroeger,  
  tevoren
  2. liever
loquor (loqui) spreken
 perf. locutus sum
ostendo (ostendĕre) tonen, laten zien
 perf. ostendi
simulo (simulare) doen alsof, voorwenden
abeo (abire) weggaan
 perf. abii, abitum
mox weldra, snel daarna
redeo (redire) terugkeren
 perf. redii, reditum
cum + abl. (samen) met
quis, cuius (zelfst.) iemand, iets (na si, nisi,  
  num en ne) (quis, quid)
dico (dicĕre) 1. zeggen, spreken
  2. noemen
 perf. dixi, dictus

fero (ferre) 1. dragen, brengen
  2. verdragen
 perf.  tuli, latus
ops, opis (vrl.) 1. hulp
  2. macht, kracht,  
  vermogen
silentium stilte
iungo (iungĕre) verbinden
 perf.  iunxi, iunctus
tibi (dat.) (aan) jou, (aan) u
femina vrouw
taurus stier
at  maar
postquam nadat
mons, montis (mnl.) berg
inquit (staat tussen de 1. zegt (hij, zij, het)
 aangehaalde woorden)  2. zei (hij, zij, het)
erunt zij zullen zijn (futurum  
  van esse)
rideo lachen (om)
 perf. risi
mihi (dat.) (aan) mij
prodo (prodĕre) 1. verraden
  2. tonen, laten blijken
 perf.  prodidi, proditus
pectus, pectoris (onz.) borst
verto (vertĕre) 1. draaien, wenden
  2. veranderen
 perf. verti
durus 1. hard
  2. moeilijk, lastig (dura,  
  durum)
qui, cuius die/dat, wie/wat (quae, 
 (betr. voornw.)  quod)
nunc nu
quoque ook (staat achter het woord  
  dat het benadrukt)
nihil (onz.) niets
vetus, veteris oud (vetus, vetus)
saxum steen, rots
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Blok 3 (Hfdst. 4, c)

sed maar
intro (intrare) binnenkomen
iubeo + acc.  bevelen (aan)
 perf. iussi, iussus
iussum dat wat bevolen is, bevel
facio (facĕre) 1. maken
  2. doen
 perf. feci, factus
tango (tangĕre) aanraken
 perf. tetigi, tactus
impleo (ver)vullen
 perf. implevi, impletus
noceo + dat. schade toebrengen aan,  
  benadelen, kwaad doen
 perf. nocui
per + acc. 1. door . . . heen
  2. gedurende
  3. door (middel van), via
os, ossis (onz.) bot
medius (bijv. nw.) in het midden,  
  middelste (media,  
  medium)
venenum vergif
malus slecht (mala, malum)
malum ramp, slechte daad,  
  (een) kwaad
causa 1. reden, oorzaak
  2. zaak, rechtszaak
spatium 1. ruimte, afstand
  2. duur, tijdvak
latus 1. breed
  2. wijd, uitgestrekt  
  (lata, latum)
erro (errare) 1. rondzwerven, dwalen
  2. zich vergissen
ante + acc. voor
oculus oog
soror, sororis zuster
pulcher, pulchri mooi (pulchra,  
  pulchrum)
deus god

sub + acc.  (tot) onder
sub + abl.  onder
pono (ponĕre) plaatsen, neerleggen
 perf. posui, positus
cuncta (onz. mv.) alles
cuncti, -orum alle(n)
magnus groot (magna, magnum)
dolor, doloris (mnl.) pijn, verdriet
occultus verborgen, geheim  
  (occulta, occultum)
nox, noctis (vrl.) nacht
nocte (abl.) ’s nachts
lux, lucis (vrl.) licht
lentus langzaam (lenta,  
  lentum)
miser, miseri ongelukkig, ellendig  
  (misera, miserum)
ut + ind. 1. zoals
  2. zodra (als)
ut + conj. 1. (op)dat, om te
  2. (zo)dat 
ut primum + ind. perf. zodra (als)
sol, solis (mnl.) zon
felix, felicis gelukkig (felix, felix)
quam 1. (na comp.) dan
  2. (in vraag en uitroep) hoe
  3. (+ superl.) zo . . .  
  mogelijk
  4. acc. vrl. ev. van qui
cum + ind. 1. wanneer
  2. toen
cum + conj. 1. toen
  2. omdat
  3. hoewel
ignis, ignis (mnl.) vuur
herba gras, kruid
neque en niet, ook niet, noch
neque . . . neque noch . . . noch, en niet  
  . . . en ook niet
flamma vlam
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Blok 4 (Hfdst. 4, d)

quidem . . . sed weliswaar . . . maar
pugno (pugnare) vechten
rectus 1. recht
  2. juist, goed (recta,  
  rectum)
se (acc. en abl.) 1. zich, hem, haar, hen
  2. in A.c.I.: hij, zij (enk.),  
  zij (mv.)
amitto (amittĕre) verliezen
 perf. amisi, amissus
sanguis, sanguinis bloed
 (mnl.)
soleo de gewoonte hebben,  
  gewoonlijk doen
solitus sum (perf.)  ik heb de gewoonte  
  gehad, ik deed  
  gewoonlijk

addo (addĕre) toevoegen
 perf. addidi, additus
sic zo
paulatim (bijw.) langzamerhand
via weg
claudo (claudĕre) (af)sluiten
 perf. clausi, clausus
nec en niet, ook niet, noch
nec . . . nec noch . . . noch, en niet  
  . . . en ook niet
habeo  1. hebben, houden 
  2. (+ 2 acc.) beschouwen  
  als
 perf. habui, habitus
iter, itineris (onz.) 1. weg
  2. reis, mars
collum nek

Blok 5 (Hfdst. 4, e)

saepe (bijw.) vaak, dikwijls
morior (mori) sterven
 perf. mortuus sum
volo (velle) willen
 perf. volui
ne + conj. 1. (op)dat niet, om niet,  
  om te voorkomen dat
  2. (na ww. van vrezen en  
  verhinderen) dat, om te
quisquam,  iemand, iets (quisquam, 
 cuiusquam (zelfst.) quidquam/quicquam)
talis, talis zo’n, (een) zodanig(e),  
  zulk(e), van dien aard  
  (talis, tale)
velut 1. zoals
  2. alsof
crimen, criminis  1. beschuldiging, 
 (onz.) aanklacht
  2. misdaad, vergrijp
narro (narrare) vertellen
parens, parentis ouder (vader, moeder)
 (mnl./vrl.)
denique ten slotte

adversus (bijv. nw.) 1. gekeerd naar, (recht)  
  tegenover
  2. ongunstig (adversa,  
  adversum)
limen, liminis (onz.) drempel
venio (venire) komen
 perf. veni, ventum
preces, -um (mv.) smeekbede
verbum woord
mitis zacht (mitis, mite)
desino (desinĕre) ophouden
 perf. desii, desitum
hinc (bijw.) van hier, hiervandaan
ego, mei (gen.) ik
me (acc./abl.) mij, me
nisi 1. als niet, tenzij
  2. behalve
surgo (surgĕre) zich oprichten, opstaan,  
  opstijgen
 perf. surrexi, surrectum
conor (conari) proberen
pars, partis (vrl.) 1. deel
  2. kant
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os, oris (onz.) mond, gezicht
sedeo zitten
 perf. sedi
mens, mentis (vrl.) 1. geest, verstand
  2. gedachte
poena straf, boete
terra aarde, grond, land

relinquo (relinquĕre) verlaten, achterlaten
 perf. reliqui, relictus
ubi 1. waar (betr. voornw. van  
  plaats)
  2. (voegw.) zodra,  
  wanneer

solus, solius alleen, (als) enige  
  (sola, solum)
Iuppiter, Iovis Jupiter
coniunx, coniugis 1. echtgenote, vrouw
  2. echtgenoot, man
probo (probare) 1. goedkeuren
  2. aannemelijk maken
clades, cladis (vrl.) nederlaag, ramp
domus, domus (vrl.) huis
a(b) + abl. 1. weg van, van(af), van  
  de kant van
  2. door (toedoen van)  
  (bij het passivum)
gaudeo 1. blij zijn
  2. (+ abl.) zich verheugen  
  over
transfero (transferre) overbrengen,  
  overdragen
 perf. transtuli, translatus
odium haat
ecce kijk!
recens, recentis vers, nieuw, pas geleden  
  (recens, recens)
lingua 1. tong
  2. taal
solvo (solvĕre) 1. losmaken
  2. betalen
 perf. solvi, solutus
quis?, cuius (zelfst.) wie? wat? (quis, quid)
quid? 1. wat? 
  2. waarom?

peto (petĕre) 1. streven naar, proberen  
  te bereiken
  2. vragen 
  3. gaan naar, afgaan op
 perf. petivi, petitus
maximus grootste, zeer groot  
  (maxima, maximum)
perdo (perdĕre) 1. te gronde richten
  2. verliezen
dexter, dextri rechts, rechter- (dextra,  
  dextrum)
dext(e)ra (manus) rechterhand
decet het past
regina koningin
certus zeker, vast (certa,  
  certum)
puto (putare) 1. menen
  2. (+ 2 acc.) vinden,  
  beschouwen als
contentus tevreden (contenta,  
  contentum)
brevis kort (brevis, breve)
iniuria onrecht
noster (van) ons, onze (nostra,  
  nostrum)
plenus + gen. vol van/met (plena,  
  plenum)
mater, matris moeder
vix met moeite, nauwelijks
contingit (mihi) het valt (mij) te beurt,  
  het gebeurt

Blok 6 (Hfdst. 5, a)
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unus, unius één, (als) enige, alleen  
  (una, unum)
fio (fieri) 1. worden
  2. gebeuren
  3. gemaakt worden
 perf. factus sum
tantus zo groot, zo veel  
  (tanta, tantum)

fallo (fallĕre) + acc.  1. bedriegen
  2. ontgaan
 perf. fefelli
is, eius 1. hij, zij, het
  2. deze, dit; die, dat  
  (ea, id)
unda golf, water

nubes, nubis (vrl) wolk
adeo (adire) gaan naar, komen naar,  
  zich wenden tot
 perf. adii, aditum
antequam voordat
tremo (tremĕre) trillen, beven
 perf. tremui
membrum lichaamsdeel, lid, (mv.)  
  ledematen
ipse, ipsius zelf, hijzelf (ipsa, ipsum)
ergo (bijw.) dus, dan
sermo, sermonis  gesprek, taal
 (mnl.)
diu lange tijd
nomen, nominis  naam
 (onz.)
opto (optare) wensen
sit (hij, zij, het) is  
  (conj. praes.)
metuo (metuĕre) vrezen, bang zijn
 perf. metui

tamen toch, echter, niettemin
omnia (onz. mv.) alle(s)
multus veel (multa, multum)
 comp. plures, plurium
 superl. plurimus
multi vele(n)
ineo (inire) 1. binnengaan, gaan in
  2. beginnen
 perf. inii, initum
satis  genoeg
verus echt, waar (vera, verum)
quantus 1. hoe groot
  2. zo groot als (quanta,  
  quantum)
qualis  1. hoedanig, van welke  
  aard
  2. zodanig als
excipio (excipĕre) 1. uitzonderen
  2. opnemen, ontvangen
 perf. excepi, exceptus
rogo (rogare) vragen

Blok 7 (Hfdst. 5, b)
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dictum woord
sine + abl. zonder
munus, muneris  1. taak
 (onz.) 2. geschenk
eligo (eligĕre) uitkiezen
 perf.  elegi, electus
patior (pati) 1. verdragen, dulden,  
  ondergaan
  2. toelaten
 perf. passus sum
magis meer
credo (credĕre) + dat. 1. geloven, vertrouwen
  2. toevertrouwen
 perf. credidi
numen, numinis knik, wil, goddelijke 
 (onz.)  macht, godheid
timor, timoris (mnl.) angst, vrees

laetus blij, vrolijk, opgewekt  
  (laeta, laetum)
nimium (bijw.) al te zeer
potens, potentis machtig (potens, potens)
pereo (perire) omkomen, te gronde  
  gaan
 perf. perii, periturus (fut.)
amo (amare) + acc. houden van, liefhebben
amans, amantis 1. liefhebbend 
  2. (zelfst. nw.) minnaar
Venus, Veneris Venus
foedus, foederis (onz.) verdrag, verbond
exeo (exire) uitgaan, weggaan
 perf. exii, exitum
propero (properare) zich haasten
aura wind, bries, lucht

enim immers, want, namelijk
maestus bedroefd (maesta,  
  maestum)
vultus, vultus gezicht
sequor (sequi) volgen
 perf. secutus sum
traho (trahĕre) trekken
 perf. traxi, tractus
ventus wind
vis (vrl.), mv. nom./acc.  1. geweld, kracht
 vires  2. macht, invloed
sibi dat. enk./mv. van se 
tempto (temptare) proberen
deicio (deicĕre) neerwerpen, laten vallen
 perf. deieci, deiectus
alius, alterius (een) ander (alia, aliud)
levis licht (levis, leve)
saevitia wreedheid, woestheid
minor, minoris minder (minor, minus)
minus (onz./bijw.) minder
ira woede

telum werptuig, mv. wapens
superi, -orum (hemel)goden
corpus, corporis (onz.) lichaam
mortalis 1. (bijv. nw.) sterfelijk  
  (mortalis, mortale)
  2. (zelfst. nw.) sterveling
donum geschenk
adhuc tot nu toe, nog
eripio (eripĕre) wegrukken, ontrukken,  
  afnemen
 perf.  eripui, ereptus
tener, teneri fijn, teer (tenera,  
  tenerum)
dignus + abl. waard, waardig (digna,  
  dignum)
compleo vullen
primus eerste (prima, primum)
inde (bijw.) 1. daarvandaan, vandaar
  2. daarna
  3. vandaar, daarom

Blok 9 (Hfdst. 5, d & e)

Blok 8 (Hfdst. 5, c)
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Blok 10 (Hfdst. 6, a & b)

vestigium (voet)spoor
propior, propioris dichterbij (propior,  
  propius)
aliter (bijw.) anders
summus grootste, hoogste  
  (summa, summum)
rapio (rapĕre) grijpen, roven,  
  meesleuren
 perf. rapui, raptus
quotiens 1. hoe vaak?
  2. zo vaak als
mollis zacht, week (mollis,  
  molle)
natura 1. natuur
  2. aard
sino (sinĕre) (toe)laten, toestaan
 perf. sivi, situs

incipio (incipĕre) beginnen
 perf. incepi, inceptus
paratus voorbereid, gereed  
  (parata, paratum)
exspecto (exspectare) (af)wachten, verwachten
agmen, agminis (onz.) stoet, colonne
fidus trouw, betrouwbaar  
  (fida, fidum)
adsum (adesse) (+ dat.) 1. aanwezig zijn (bij)
  2. helpen
 perf. adfui
respondeo (be)antwoorden
 perf. respondi, responsum
omnis 1. ieder, elk
  2. geheel (omnis, omne)
clamo (clamare) schreeuwen, roepen

Blok 11 (Hfdst. 6, c & d)

namque want
annus jaar
puer, pueri jongen
iuvenis, iuvenis jongeman
videor (videri) 1. schijnen, de indruk  
  wekken
  2. gezien worden (zelden)
 perf. visus sum
cupio (cupĕre) verlangen, begeren
 perf. cupi(v)i
puella meisje
tam zo (zeer)
forma 1. gestalte 
  2. schoonheid
aspicio (aspicĕre) kijken naar,  
  aanschouwen
 perf. aspexi, aspectus
disco (discĕre) leren, leren kennen,  
  vernemen
 perf. didici

usus, usus 1. gebruik
  2. nut
quia aangezien, omdat
iaceo (iacē re) liggen
 perf. iacui
dea godin
longus lang (longa, longum)
fugio (fugĕre) vluchten
 perf. fugi
potestas, potestatis 1. macht
 (vrl.)  2. mogelijkheid,  
  gelegenheid
parvus klein (parva, parvum)
res, rei zaak, ding
tantum (bijw.) 1. alleen maar, slechts
  2. zoveel, zozeer
finis, finis (mnl.) 1. einde 
  2. grens
audio (audire) horen, luisteren
 perf. audivi, auditus
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respicio (respicĕre) 1. omkijken
  2. bemerken, op iets  
  letten, aandacht  
  besteden aan
 perf. respexi, respectus
rursus (bijw.) 1. weer, opnieuw, terug
  2. verder, bovendien
  3. daarentegen
recipio (recipĕre) 1. terugkrijgen, -nemen
  2. ontvangen
 perf. recepi, receptus
huc (bijw.) hierheen

umquam (bijw.) ooit
numquam (bijw.) nooit
refero (referre) 1. terugbrengen
  2. berichten,  
  rapporteren
 perf. rettuli, relatus
egredior (egredi) gaan uit, weggaan
 perf. egressus sum
ibat (hij, zij, het) ging  
  (imperf. van eo)
bracchium arm

altus 1. hoog
  2. diep (alta, altum)
murus muur
cingo (cingĕre) omringen
 perf. cinxi, cinctus
urbs, urbis (vrl.) stad
ius, iuris (onz.) recht
veto (vetare) verbieden
 perf. vetui
pater, patris vader
possum (posse) kunnen
 perf. potui

aequus 1. gelijk, effen
  2. billijk
  3. onpartijdig, gunstig  
  (aequa, aequum)
ardeo  branden, in brand staan
 perf. arsi
absum (abesse) afwezig zijn
 perf.  afui
signum teken

Blok 13 (Hfdst. 7, a)

aufero (auferre) wegnemen, ontnemen
 perf. abstuli, ablatus
nos (nom./acc.) wij, ons
 gen. nostri, nostrum
 dat./abl. nobis
lateo verborgen zijn
vivo (vivĕre) leven
 perf. vixi, victum

cresco (crescĕre) groeien
 perf. crevi
atque en
supersum (superesse) over zijn, overblijven
 perf. superfui
maneo 1. blijven, wachten (op)
  2. te wachten staan
 perf. mansi, mansum

Blok 12 (Hfdst. 6, e)
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Blok 14 (Hfdst. 7, b)

posterus volgend (postera,  
  posterum)
removeo verwijderen
 perf. removi, remotus
coeo (coire) samenkomen
 perf. coii, coitum
locus (mv. loci of loca) 1. plaats, streek
  2. gelegenheid,  
  mogelijkheid
tum (bijw.) 1. toen, dan, op dat  
  moment
  2. vervolgens, daarna
queror (queri) (be)klagen
 perf. questus sum

silentium stilte
tectum 1. dak 
  2. huis
erro (errare) 1. rondzwerven, dwalen
  2. zich vergissen
convenio (convenire) samenkomen
 perf. conveni, conventum
umbra 1. schim
  2. schaduw
arbor, arboris (vrl.) boom
fons, fontis (mnl.) bron

Blok 15 (Hfdst. 7, c)

tenuis 1. dun, fijn
  2. klein, gering (tenuis,  
  tenue)
olim (bijw.) ooit, eens, vroeger
communis gemeenschappelijk,  
  algemeen (communis,  
  commune)
uterque, utriusque (elk van) beide(n)  
  (utraque, utrumque)
vitium ondeugd, vergrijp, fout
saeculum generatie, tijdperk,  
  eeuw
minimus het kleinst, zeer klein  
  (minima, minimum)
transeo (transire) 1. overgaan, over- 
  trekken, voorbijtrekken
  2. voorbijgaan (van tijd)
 perf. transii, transitum
consisto (consistĕre) gaan staan, blijven staan
 perf.  constiti
obsto (obstare) in de weg staan,  
  hinderen
 perf. obstiti

aut (. . . aut) of (. . . of)
auris, auris oor
diversus 1. verschillend
  2. tegengesteld (diversa,  
  diversum)
sedes, sedis (vrl.) 1. (zit)plaats 
  2. woonplaats
valeo 1. krachtig zijn, sterk  
  zijn
  2. bij machte zijn,  
  in staat zijn
 perf. valui
vale gegroet (bij afscheid)
quisque (zelfst.) ieder, elk (quisque,  
  quidque)
quisque (bijvoegl.) ieder, elk (quaeque,  
  quodque)
pervenio (pervenire) (aan)komen, bereiken
 perf. perveni, perventum
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Blok 16 (Hfdst. 7, d)

nondum  nog niet
animus geest, (ge)moed, ziel,  
  hart
vito (vitare) vermijden
periculum gevaar

cognosco leren kennen, vernemen
 (cognoscĕre)
 perf. cognovi, cognitus
cognovi (perf.) kennen

Blok 18 (Hfdst. 7, g)

fera wild dier
vero (bijw.) 1. echter
  2. werkelijk, inderdaad
vestis, vestis kleding(stuk)
duo, duorum twee (duae, duo)
e(x) + abl. uit, weg van, (uitgaande)  
  van
anima (levens)adem, ziel
metus, metus vrees, angst
quicumque,  wie ook maar, iedereen 
 cuiuscumque  die (quaecumque,  
  quodcumque)
habito (habitare) (be)wonen
leo, leonis leeuw

tollo (tollĕre) 1. optillen, oppakken,  
  opheffen
  2. wegnemen
 perf. sustuli, sublatus
secum = cum se
lacrima traan
osculum kus
ferrum 1. ijzer
  2. zwaard, dolk
mora oponthoud, uitstel
vulnus, vulneris (onz.) wond
rumpo (rumpĕre) breken
 perf. rupi, ruptus
pendeo hangen

Blok 17 (Hfdst. 7, e & f)

placeo + dat. bevallen, in de smaak  
  vallen
placet mihi ik ben het ermee eens, ik  
  vind het goed, ik besluit
tardus langzaam (tarda,  
  tardum)
discedo (discedĕre) uiteengaan, weggaan
 perf. discessi, discessum
aqua water
idem, eiusdem dezelfde, hetzelfde  
  (eadem, idem)
sui, suorum (mv.) de zijnen (hunnen), zijn  
  (hun) verwanten,  
  aanhangers

audax, andacis 1. moedig
  2. overmoedig, brutaal  
  (audax, audax)
caedes, caedis (vrl.) moord, slachting
procul ver, op afstand
luna maan
obscurus donker (obscura,  
  obscurum)
timidus bang, angstig (timida,  
  timidum)
pes, pedis (mnl.) voet
tergum rug
saevus woest, wreed (saeva,  
  saevum)
invenio (invenire) vinden, aantreffen
 perf. inveni, inventus
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incertus onzeker (incerta,  
  incertum)
color, coloris kleur
dubito (dubitare) 1. aarzelen
  2. (be)twijfelen
solum bodem, grond
gero (gerĕre) 1. dragen, brengen
  2. verrichten, uitvoeren
 perf. gessi, gestus
clarus 1. helder, duidelijk 
  2. beroemd (clara,  
  clarum)

coma (hoofd)haar
misceo (ver)mengen
 perf. miscui, mixtus
figo (figĕre) vasthechten, vastmaken
 perf.  fixi, fixus
casus, casus 1. val 
  2. voorval, geval 
  3. toeval 
  4. ongeval
carus 1. dierbaar, geliefd 
  2. duur (cara, carum)

fleo  (be)wenen, huilen (om)
 perf. flevi, fletus
fatum (nood)lot
utinam leidt een wenszin in
careo + abl. missen, niet hebben
 perf. carui
mos, moris (mnl.) gewoonte, gebruik
mores, -um (mv.) karakter, levenswijze,  
  gedrag
confero (conferre) 1. bijeenbrengen
  2. vergelijken
 perf. contuli, collatus

post + acc. na
pello (pellĕre) (ver)drijven
 perf. pepuli, pulsus
invitus niet willend, onwillig,  
  tegen de wil van (invita,  
  invitum)
licet + dat. het is toegestaan, het is  
  mogelijk
alo (alĕre) (op)voeden,  
  grootbrengen
 perf. alui
novus nieuw (nova, novum)

Blok 20 (Hfdst. 8, 1b & c)

vacuus (+ abl.) 1. vrij van
  2. leeg (vacua, vacuum)
infelix, infelicis ongelukkig (infelix,  
  infelix)
fortis dapper, sterk (fortis,  
  forte)
persequor (persequi) (achter)volgen
 perf. persecutus sum
comes, comitis metgezel, vriend
poteris jij zal kunnen (fut. van  
  posse)

multum (bijw.) zeer, erg, veel
meus mijn, van mij (mea,  
  meum)
hora uur
aptus geschikt (apta, aptum)
semper altijd
cruor, cruoris bloed
votum 1. gelofte
  2. wens, gebed
supersum (superesse) over zijn, overblijven
 perf. superfui

Blok 19 (Hfdst. 7, h)
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desero (deserĕre) verlaten, in de steek  
  laten
 perf. deserui, desertus
moveo bewegen, verplaatsen
 perf. movi, motus

ingratus ondankbaar (ingrata,  
  ingratum)
iratus boos (irata, iratum)
remitto (remittĕre) 1. terugsturen
  2. loslaten
 perf. remisi, remissus

tacitus zwijgend (tacita,  
  tacitum)
pudor, pudoris (mnl.) schaamte, eergevoel
vinco (vincĕre) overwinnen, overtreffen
 perf. vici, victus

genus, generis (onz.) 1. afkomst, geslacht
  2. soort
vir, viri man
oro (orare) bidden, smeken

Blok 22 (Hfdst. 8, 1f & i)

mecum (= cum me) met mij
memoro (memorare) ter sprake brengen,  
  vermelden
coepi (perf., inf.  ik ben begonnen, 
 coepisse)  ik begon
 perf. pass. coeptum
bene (bijw.) goed
facies, faciei 1. gedaante, uiterlijk
  2. gezicht
aetas, aetatis (vrl.) tijd, leeftijd, leven
prohibeo verhinderen
 perf. prohibui, prohibitus
exemplum voorbeeld
timeo vrezen, bang zijn (voor)
 perf. timui
quaero (quaerĕre) 1. zoeken
  2. vragen, informeren  
  naar
 perf. quaesivi, quaesitus
doleo pijn/verdriet hebben,  
  treuren
 perf. dolui
statuo (statuĕre) 1. plaatsen, neerzetten
  2. vaststellen
  3. besluiten
 perf. statui, statutus

fides, fidei 1. trouw
  2. vertrouwen
culpa schuld
aditus, aditus toegang
mille duizend
dolus list, bedrog
ad + acc. naar, bij, tot
paene (bijw.) bijna
fateor (fateri) bekennen, toegeven
 perf. fassus sum
oportet men moet, het behoort
tristis somber, droevig (tristis,  
  triste)
gaudium vreugde
augeo vermeerderen, vergroten
 perf. auxi, auctus
cogo (cogĕre) 1. dwingen
  2. bijeenbrengen
 perf. coegi, coactus
exclamo (exclamare) uitschreeuwen,  
  uitroepen
victor, victoris (over)winnaar

Blok 21 (Hfdst. 8, 1d & e)
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similis + gen./dat. 1. gelijk aan
  2. gelijkend op (similis,  
  simile)
laedo (laedĕre) beschadigen,  
  verwonden, kwetsen
dulcis zoet, lieflijk, aangenaam  
  (dulcis, dulce)
taceo zwijgen
 perf. tacui
principium begin

iuvat me ik heb er plezier in,  
  het bevalt me
memini (inf.  zich herinneren
 meminisse)
beatus gelukkig (beata,  
  beatum)
maritus echtgenoot
ullus, ullius enig, iemand (ulla,  
  ullum)

lumen, luminis (onz.) 1. licht
  2. oog
optimus beste, zeer goed,  
  voortreffelijk (optima,  
  optimum)
strepitus, strepitus lawaai
reor (reri) menen
 perf. ratus sum
mitto (mittĕre) zenden, sturen
 perf. misi, missus

curro (currĕre) rennen
 perf. cucurri, cursum
pauci, -orum (mv.) weinige(n), enkele(n)
lectus  (aanlig)bed
error, erroris (mnl.) 1. zwerftocht
  2. vergissing, misvatting
doceo onderwijzen, leren
 perf. docui, doctus
specto (spectare) kijken naar, zien
melior, melioris beter (melior, melius)
lacrimo (lacrimare) huilen

Blok 24 (Hfdst. 8, 1l & m)

fere (bijw.) 1. ongeveer
  2. bijna (altijd)
radius straal
equus paard
acer, acris scherp, fel, hevig (acris,  
  acre)
canis, canis (mnl.) hond
frigus, frigoris (onz.) kou
aestus, aestus 1. hitte
  2. branding
labor, laboris (mnl.) 1. inspanning, moeite
  2. ellende
iuvo (iuvare) helpen
 perf. iuvi, iutus
plures, plurium meer, meerdere(n)

voluptas, voluptatis lust, genoegen
 (vrl.)
decipio (decipĕre) bedriegen, misleiden
 perf. decepi, deceptus
praebeo  verschaffen, aanbieden
 perf. praebui
fingo (fingĕre) 1. vormen, vervaardigen
  2. verzinnen
 perf. finxi, fictus
subito (bijw.) plotseling
cado (cadĕre) vallen
 perf. cecidi
spero (sperare) hopen, verwachten
damno (damnare) veroordelen

Blok 23 (Hfdst. 8, 1j & k)
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Blok 25 (Hfdst. 9, 2a)

paro (parare) voorbereiden,  
  gereedmaken
falsus ongegrond, onwaar, vals  
  (falsa, falsum)
fama 1. gerucht, verhaal
  2. reputatie
dein(de) (bijw.) daarna

autem 1. maar, echter (drukt een  
  zwakke tegenstelling uit)
  2. verder, en dan
quoniam (voegw.) aangezien, omdat
advenio (advenire) aankomen
 perf. adveni, adventum 

Blok 27 (Hfdst. 9, 2c)

iam al, reeds, nu, van nu af  
  aan
arcus, arcus boog
agnosco (agnoscĕre) 1. erkennen
  2. herkennen
 perf.  agnovi
quo 1. waarheen
  2. (+ comp.) naarmate
  3. (+ conj.) opdat/om  
  daardoor
at  maar
haud (helemaal) niet
effugio (effugĕre) ontvluchten, ontkomen
 perf. effugi

quamvis (voegw.) hoewel
consequor (consequi) volgen, bereiken
 perf. consecutus sum
ultimus uiterste, laatste (ultima,  
  ultimum)
traicio (traicĕre) 1. over iets heen werpen,  
  oversteken
  2. doorboren
 perf. traieci, traiectus
quod 1. betr. vnw.
  2. omdat
  3. dat
  4. (wat betreft) het feit  
  dat

Blok 26 (Hfdst. 9, 2b)

ferox, ferocis 1. strijdlustig
  2. woest, fel
virgo, virginis meisje, maagd
sagitta pijl
patrius (bijv. nw.) 1. van de vader
  2. voorvaderlijk,  
  traditioneel (patria,  
  patrium)
amnis, amnis (mnl.) stroom, rivier
pro + abl. 1. voor, ten behoeve van,  
  ter verdediging 
  2. in plaats van, in ruil  
  voor

ripa oever
utor (uti) + abl. gebruiken
 perf. usus sum
usus gebruikend (part. perf. van  
  utor)
fluvius rivier
trado (tradĕre) overhandigen,  
  uitleveren, overleveren
 perf. tradidi, traditus
supero (superare) 1. overwinnen
  2. overtreffen
flumen, fluminis (onz.) rivier
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thalamus (echtelijke) slaapkamer,  
  (echtelijk) bed, (meton.)  
  huwelijk
an (geeft vraagzin aan) of
sileo zwijgen
 perf.  silui

-ne leidt een neutrale vraag in;  
  meestal niet vertalen, bij een  
  tweeledige vraag: of
facinus, facinoris misdaad
 (onz.)
quantum (bijw.) hoeveel, hoezeer
paelex, -icis maîtresse, minnares

pondus, ponderis gewicht
 (onz.)
tolero (tolerare) verdragen
frigidus (bijv. nw.) koud (frigida, frigidum)
septem (onverbuigbaar) zeven
dies, diei (mnl./vrl.) dag
fessus vermoeid (fessa, fessum)
tendo (tendĕre) 1. (uit)strekken
  2. streven naar
 perf. tetendi, tentus
caelum hemel
clamor, clamoris geschreeuw, lawaai
 (mnl.)
dono (donare) 1. geven, schenken
  2. (+ abl.) begiftigen met
iniquus vijandig (iniqua,  
  iniquum)

laevus links, linker (laeva,  
  laevum)
premo (premĕre) 1. drukken
  2. in moeilijkheden  
  brengen, in het nauw  
  brengen
 perf. pressi, pressus
inter + acc. tussen, te midden van
inter se onderling, (met) elkaar
plebs, plebis (vrl.) (gewone) volk
fores, forium (mv.) deur
genu, genus (onz.) knie
domina meesteres
vinculum band, boei
antiquus oud (antiqua, antiquum)
pario (parĕre) voortbrengen, baren
 perf. peperi
ante (bijw.) tevoren, vroeger, eerder

Blok 29 (Hfdst. 9, 5b & c & d)

varius verschillend,  
  afwisselend,  
  uiteenlopend (varia,  
  varium)
praefero + dat.  verkiezen boven
 (praeferre)
 perf. praetuli, praelatus
ignarus + gen. onkundig van,  
  onwetend (ignara,  
  ignarum)

nescius + gen. niet wetend, onbekend  
  met (nescia, nescius)
luctus, luctus rouw(klacht)
blandus vleiend, lief, liefkozend  
  (blanda, blandum)
mando + dat.  opdragen, 
 (mandare)  toevertrouwen
umerus  schouder
precor (precari) smeken, bidden
ara altaar
artus, artuum (mv.) ledematen

Blok 28 (Hfdst. 9, 2d)
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Blok 30 (Hfdst. 10, 2a & b)

tueor (tueri) 1. (be)kijken
  2. beschermen
propinquus vlakbij gelegen, nabij  
  (propinqua,  
  propinquum)
miserandus beklagenswaardig  
  (miseranda, miserandum)
aequor, aequoris zee
 (onz.)
frango (frangĕre) breken
 perf. fregi, fractus
mirus wonderbaarlijk (mira,  
  mirum)

aer, aeris (acc. aera)  lucht
 (mnl.)
pennae (mv.) vleugels
motus, motus beweging
tandem (bijw.) ten slotte, (uit)eindelijk
placidus 1. rustig
  2. vriendelijk (placida,  
  placidum)
mare, maris, (mv.  zee
 maria) (onz.)
custodio (custodire) bewaken, passen op 
nepos, nepotis kleinzoon

Blok 32 (Hfdst. 10, 4b & c)

litus, litoris (onz.) kust
repeto (repetĕre) 1. opnieuw verlangen
  2. terugvragen
  3. herhalen
 perf. repetivi, repetitus
iens, euntis part. praesens van eo (ire)  
  ‘gaan’
moror (morari) 1. verblijven, talmen
  2. ophouden, vertragen
ibi (bijw.) daar

primo (bijw.) eerst, aanvankelijk
dubius onzeker, twijfelachtig  
  (dubia, dubium)
paulum (bijw.) weinig, een beetje, even
ignoro (ignorare) niet weten/kennen
ignotus onbekend (ignota,  
  ignotum)
quisquis alwie, ieder die, alwat  
  (quisquis, quidquid/ 
  quicquid)

Blok 31 (Hfdst. 10, 4a)

tenebrae, -arum (mv.) duisternis
sto (stare) staan
 perf. steti
fluo (fluĕre) stromen
 perf. fluxi
super + acc. (boven)op, over
muto (mutare) 1. veranderen
  2. verwisselen
occido (occidĕre) omkomen, sterven
 perf.  occidi 
navis, navis (vrl.) schip

ingens, ingentis geweldig, enorm  
  (ingens, ingens)
frustra (bijw.) tevergeefs
fluctus, fluctus golf
nuntio (nuntiare) berichten, melden
auctor, auctoris 1. initiatiefnemer,  
  ontwerper 
  2. zegsman, getuige 
  3. schrijver
rumor, rumoris  gerucht, gepraat
 (mnl.)
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Blok 33 (Hfdst. 11, a & b)

unde vanwaar, waarvandaan
usquam (bijw.) ergens
lego (legĕre) 1. verzamelen
  2. (uit)kiezen
  3. lezen
 perf. legi, lectus
porta poort
pateo openstaan
 perf. patui
quies, quietis (vrl.) rust
intus (bijw.) binnen
ater zwart, donker (atra,  
  atrum)

extremus buitenste, uiterste,  
  laatste (extrema,  
  extremum)
turba 1. verwarring
  2. menigte, massa
vulgus (onz.) (gewone) volk, massa,  
  menigte
milia (onz. mv.) duizend
adicio (adicĕre) toevoegen
 perf. adieci, adiectus
illic (bijw.) daar
pelagus (onz.) zee
tellus, telluris (vrl.) aarde
orbis, orbis (mnl.) heelal


