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HOOFDSTUK 17  BASISWOORDEN UIT HET PENSUM

Blok 1 (Hfdst. 3, 2a)

mitto (mittĕre) zenden, sturen
 perf. misi, missus
in + acc. naar, naar binnen, jegens
in + abl. in, op, bij
primus eerste (prima, primum)
primo (bijw.) eerst, aanvankelijk
primum (bijw.) eerst, voor het eerst
statim meteen, onmiddellijk
adventus, adventus (aan)komst
omnis 1. ieder, elk (omnis, omne)
  2. geheel
omnes (mv.) alle(n)
omnia (onz. mv.) alle(s)
exercitus, exercitus leger
iuvenis, iuvenis jongeman
reddo (reddĕre) 1. teruggeven
  2. (+ 2 acc.) maken tot
 perf. reddidi, redditus
sibi dat. enk./mv. van se
vetus, veteris oud (vetus, vetus)
miles, militis soldaat
credo (credĕre) + dat. 1. geloven, vertrouwen
  2. toevertrouwen
idem, eiusdem dezelfde, hetzelfde  
  (eadem, idem)
vis (vrl.) 1. geweld, kracht
  2. macht, invloed
 acc. vim
 abl. vi
 mv. nom./acc. vires
oculus oog
habitus, habitus 1. houding
  2. toestand
os, oris (onz.) mond, gezicht
dein(de) daarna, vervolgens
brevis kort (brevis, breve)
brevi in korte tijd
efficio (efficĕre) tot stand brengen,  
  bewerken
 perf. effeci, effectus

ut + ind. 1. zoals
  2. zodra (als)
ut + conj. 1. (op)dat, om te
  2. (zo)dat
  3. dat
minimus het kleinst, zeer klein 
  (minima, minimum)
numquam nooit
ingenium 1. karakter, doen en laten
  2. aanleg, talent
ad + acc. naar, bij, tot
ad + gerundium of om te 
 gerundivum
res, rei zaak, ding
diversus 1. verschillend (diversa,  
  diversum)
  2. tegengesteld
pareo + dat. gehoorzamen
 perf. parui
atque en
impero (imperare)  1. bevelen, opdragen (aan)
 + dat. 2. heersen over
fuit (hij, zij, het) is geweest,  
  was (perf.)
itaque daarom
haud (helemaal) niet
facilis gemakkelijk (facilis, facile)
utrum . . . an (of ) . . . of
imperator,  (opper)bevelhebber
 imperatoris
carus 1. dierbaar, geliefd (cara,  
  carum)
  2. duur
neque en niet, ook niet, noch
neque . . . neque noch . . . noch, en niet . . . 
  en ook niet
alius, alterius (een) ander (alia, aliud)
alius . . . alius de een . . . de ander
quisquam,  iemand, iets (quisquam,  
 cuiusquam (zelfst.) quidquam/quicquam)
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malo (malle) liever willen
 perf. malui
ubi 1. waar (betr. voornw. van  
  plaats)
  2. (voegw.) zodra, wanneer
ubi? waar?
quis, cuius (zelfst.) iemand, iets (na si, nisi,  
  num en ne) (quis, quid)
aliquis, alicuius iemand, iets (aliquis,  
 (zelfst.)  aliquid)
fortis dapper, sterk (fortis, forte)
fortiter bijwoord bij fortis
ac en

ago (agĕre) 1. voeren, drijven
  2. doen, verrichten
  3. (be)handelen
 perf. egi, actus
esset (hij, zij, het) was (conj.  
  imperf.)
plus (+ gen.) een grotere hoeveelheid,  
  meer (comp. bij multus)
plus (bijw.) meer
dux, ducis aanvoerder, leider
aut (. . . aut) of (. . . of)
audeo durven, wagen
ausus sum (perf.) ik heb gedurfd

Blok 2 (Hfdst. 3, 2b)

plurimus meest, zeer veel (plurima,  
  plurimum)
periculum gevaar
consilium 1. plan, besluit, beleid
  2. raad(geving), advies
inter + acc. tussen, te midden van
ipse, ipsius zelf, hijzelf (ipsa, ipsum)
nullus, nullius geen (nulla, nullum)
labor, laboris 1. inspanning, moeite
  2. ellende
corpus, corporis (onz.) lichaam
animus geest, (ge)moed, ziel, hart
vinco (vincĕre) overwinnen, overtreffen
 perf. vici, victus
poterat (hij, zij, het) kon (imperf.)
patientia geduld, volharding
par, paris + dat. 1. gelijk aan
  2. opgewassen tegen
cibus voedsel, eten
desiderium 1. gemis 
  2. verlangen
non niet
voluptas, voluptatis lust, genoegen
modus 1. wijze, manier
  2. maat, hoeveelheid,  
  omvang
somnus slaap
nec en niet, ook niet, noch

nec . . . nec noch . . . noch, en niet . . .  
  en ook niet
dies, diei (mnl./vrl.) dag
nox, noctis nacht
tempus, temporis tijd 
 (onz.)
is, eius 1. hij, zij, het (ea, id)
  2. deze, dit; die, dat
qui, cuius die/dat, wie/wat (quae,  
 (betr. voornw.)  quod)
supersum (superesse) over zijn, overblijven
 perf. superfui
gero (gerĕre) 1. dragen, brengen
  2. verrichten, uitvoeren
 perf. gessi, gestus
bellum gero (gerĕre) oorlog voeren
res, rei zaak, ding
quies, quietis rust
do (dare) geven
 perf. dedi, datus
mollis zacht, week (mollis,  
  molle)
silentium stilte
multus veel (multa, multum)
multi vele(n)
saepe vaak, dikwijls
militaris (bijv. nw.) soldaten-, krijgs-  
  (militaris, militare)
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humus (vrl.) grond
iaceo liggen
 perf. iacui
conspicio (conspicĕre) zien, beschouwen
 perf.  conspexi, conspectus
nihil (onz.) niets
arma, armorum wapens 
 (onz. mv.)
equus paard
eques, equitis 1. ruiter 
  2. ridder (iemand die tot de  
  ridderstand behoort)
pedes, peditis infanterist

-que en (staat altijd achter het  
  woord)
longus lang (longa, longum)
longe (bijw.) ver, lang
longe + superl. verreweg, veruit
princeps, principis de eerste, leider
proelium gevecht, strijd
ibat (hij, zij, het) ging (imperf.)
ultimus uiterste, laatste (ultima,  
  ultimum)
excedo (excedĕre) uitgaan, weggaan
 perf. excessi

Blok 3 (Hfdst. 3, 2c)

hic, huius (voorn. w.) deze/dit, hij/zij/het  
  (haec, hoc)
tantus zo groot, zo veel (tanta,  
  tantum)
vir, viri man
virtus, virtutis 1. deugd, goede eigenschap
  2. moed, dapperheid
ingens, ingentis geweldig, enorm  
  (ingens, ingens)
vitium ondeugd, vergrijp, fout
crudelitas,  wreedheid 
 crudelitatis
quam 1. (na comp.) dan
  2. (in vraag en uitroep) hoe
  3. (+ superl.) zo . . . mogelijk
  4. acc. vrl. ev. van qui
verus echt, waar (vera, verum)

sanctus onschendbaar, heilig  
  (sancta, sanctum)
deus god
metus, metus vrees, angst
cum + abl. (samen) met
cum + ind. 1. wanneer
  2. toen
cum + conj. 1. toen
  2. omdat
  3. hoewel
sub + acc.  (tot) onder
sub + abl.  onder
mereo  (ver)dienen
video zien
 perf. vidi, visus
magnus groot (magna, magnum)
 comp. maior, maioris
 superl. maximus
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Blok 4 (Hfdst. 4, 2a)

pervenio (aan)komen, bereiken
 perf. perveni, perventum
inde 1. daarvandaan, vandaar
  2. daarna
  3. vandaar, daarom
frequens, frequentis talrijk, herhaaldelijk  
  (frequens, frequens)
populus volk
ibi daar
bellum oorlog
aperio  openen
 perf.  aperui, apertus
apertus (bijv. nw.) open, openbaar, duidelijk  
  (aperta, apertum)
ars, artis vaardigheid, kunst,  
  wetenschap
insidiae, -arum (mv.) hinderlaag, complot,  
  aanslag
prope + acc. dichtbij
prope (bijw.) 1. dichtbij
  2. bijna
orator, oratoris 1. redenaar
  2. woordvoerder

venio  komen
 perf. veni, ventum
alienus van een ander, vreemd  
  (aliena, alienum)
malus slecht (mala, malum)
malum ramp, slechte daad,  
  (een) kwaad
utilis nuttig (utilis, utile)
exemplum voorbeeld
doceo onderwijzen, leren
 perf. docui, doctus
memoro (memorare) ter sprake brengen,  
  vermelden
amicitia vriendschap
experior (experiri) 1. beproeven, proberen
  2. ervaren
 perf. expertus sum
iter, itineris (onz.) 1. weg
  2. reis, mars
fides, fidei 1. trouw
  2. vertrouwen
obses, obsidis gijzelaar

Blok 5 (Hfdst. 4, 2b)

reor (reri) menen
 perf. ratus sum
ratus + A.c.I. menend/in de mening  
  dat . . .
ne + conj. 1. (op)dat niet, om niet,  
  om te voorkomen dat
  2. (na ww. van vrezen) dat,  
  om te
  3. (na ww. van verhinderen)  
  dat, om te
hostis, hostis vijand
fio (fieri) 1. worden
  2. gebeuren
  3. gemaakt worden
 perf. factus sum
respondeo  (be)antwoorden
 perf. respondi, responsum
via weg

defero (deferre) (weg)brengen,  
  (pass.) terechtkomen
 perf. detuli, delatus
utor (uti) + abl. gebruiken
 perf. usus sum
usus gebruikend (part. perf.  
  van utor)
usus, usus 1. gebruik
  2. nut
agmen, agminis (onz.) troep, schare; stoet,  
  colonne
compono 1. bij elkaar plaatsen,  
 (componĕre) ordenen
  2. bijleggen
 perf. composui, compositus
sequor (sequi) volgen
 perf. secutus sum
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Blok 6 (Hfdst. 4, 2c)

post + acc. na
post (bijw.) daarna, later
robur, roboris (onz.) 1. eikenhout
  2. kracht
sollicitus verontrust, bezorgd  
  (sollicita, sollicitum)
incedo (incedĕre) 1. voortgaan, marcheren
  2. binnendringen
angustus 1. nauw, eng (angusta,  
  angustum)
  2. beperkt
pars, partis 1. deel
  2. kant
subicio (subicĕre) 1. plaatsen onder 
  2. onderwerpen
 perf. subieci, subiectus
undique (bijw.) van alle kanten, aan alle  
  kanten, overal
e(x) + abl. uit, weg van
barbarus (bijv. nw.) onbeschaafd, buitenlands 
  (barbara, barbarum)
barbarus (zelfst. nw.) vreemdeling
frons, frontis 1. voorhoofd, gezicht
  2. voorkant, voorzijde

tergum rug
peto (petĕre) 1. streven naar, proberen  
  te bereiken
  2. vragen (aan + abl.)
  3. gaan naar, afgaan op
  4. aanvallen
 perf. petivi, petitus
saxum steen, rots
homo, hominis 1. mens
  2. man
urgeo dringen, in het nauw  
  brengen
acies, aciei slag(linie)
dubium twijfel
facio (facĕre) 1. maken
  2. doen
 perf. feci, factus
facio + 2 acc. maken tot
nisi 1. als niet, tenzij
  2. behalve
accipio (accipĕre) 1. ontvangen, verkrijgen
  2. vernemen
 perf. accepi, acceptus
clades, cladis nederlaag, ramp

Blok 7 (Hfdst. 4, 2d)

tunc (bijw.) 1. toen, dan, op dat  
  moment
  2. vervolgens, daarna
quoque ook (staat achter het woord  
  dat het benadrukt)
extremus buitenste, uiterste, laatste  
  (extrema, extremum)
nam want
dum + ind. 1. terwijl
  2. zolang als
dum + conj. 1. totdat
  2. mits

quia aangezien, omdat
ita zo
auxilium hulp
per + acc. 1. door . . . heen
  2. gedurende
  3. door (middel van), via
medius (bijv. nw.) in het midden, middelste 
  (media, medium)
unus, unius één, (als) enige, alleen  
  (una, unum)
sine + abl. zonder
impedimentum hindernis, bezwaar
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Blok 8 (Hfdst. 4, 3a)

posterus volgend (postera,  
  posterum)
iam al, reeds, nu, van nu af aan
iungo (iungĕre) verbinden
 perf.  iunxi, iunctus
copia voorraad, overvloed
copiae (mv.) troepen, legermacht
tamen toch, echter, niettemin
pauci, -orum (mv.) weinige(n), enkele(n)
magis meer
mos, moris (mnl.) gewoonte, gebruik
mores, -um (mv.) karakter, levenswijze,  
  gedrag
locus (mv. loci of loca) 1. plaats, streek
  2. gelegenheid,  
  mogelijkheid

progredior (progredi) voortgaan
 perf. progressus sum
moror (morari) 1. verblijven, talmen
  2. ophouden, vertragen
-ve of
occasio, occasionis gelegenheid
mora oponthoud, uitstel,  
  vertraging
adeo (adire) gaan naar, komen naar,  
  zich wenden tot
 perf. adii, aditum
propior, propioris dichterbij (propior,  
  propius)
praebeo verschaffen, aanbieden
 perf. praebui

Blok 9 (Hfdst. 4, 3b)

plerique de meeste(n), zeer vele(n)
plerumque (bijw.) meestal
error, erroris 1. zwerftocht
  2. vergissing, misvatting
duco (ducĕre) leiden, brengen
 perf. duxi, ductus
ineo (inire) 1. binnengaan, gaan in
  2. beginnen
 perf. inii, initum

habeo 1. hebben, houden 
  2. (+ 2 acc.) beschouwen als
 perf. habui, habitus
fessus vermoeid (fessa, fessum)
pugno (pugnare) vechten
expugno (expugnare) veroveren
pugna gevecht
rupes, rupis rots
vestigium (voet)spoor
castra, castrorum legerkamp 
 (onz. mv.)

Blok 10 (Hfdst. 4, 3c)

tot (onverbuigbaar) zoveel
etiam ook, zelfs
casus, casus 1. val 
  2. voorval, geval 
  3. toeval 
  4. ongeval
terror, terroris angst, schrik
adicio (adicĕre) toevoegen
 perf. adieci, adiectus
signum 1. teken
  2. veldteken

moveo bewegen, verplaatsen
 perf. movi, motus
lux, lucis licht
vultus, vultus gezicht
quidam, cuiusdam een zeker iemand, een  
 (zelfst.)  zeker iets (quaedam,  
  quiddam)
quidam, cuiusdam 1. zekere (quaedam,  
 (bijvoegl.)  quoddam)
  2. enkele, enige
unde vanwaar, waarvandaan
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latus 1. breed (lata, latum)
  2. wijd, uitgestrekt
late (bijw.) wijd en zijd, breed
consisto (consistĕre) gaan staan, blijven staan
 perf.  constiti
iubeo (+ acc.) bevelen (aan)
 perf. iussi, iussus
mons, montis (mnl.) berg
campus veld, vlakte
moenia, -ium (stads)muren
tum (bijw.) 1. toen, dan, op dat  
  moment
  2. vervolgens, daarna
non modo . . . sed niet alleen . . . maar ook 
 etiam

urbs, urbis 1. stad
  2. dé stad, Rome
Romanus Romeins (Romana,  
  Romanum)
fore (inf.) te zullen zijn (= futurum  
  esse)
alter, alterius 1. de een, de ander (van  
  twee) (altera, alterum)
  2. tweede
arx, arcis burcht
manus, manus (vrl.) 1. hand
  2. groep
potestas, potestatis 1. macht
  2. mogelijkheid,  
  gelegenheid

Blok 11 (Hfdst. 4, 3d)

procedo (procedĕre) voortgaan, naar voren  
  lopen 
 perf. processi
coepi ik ben begonnen
 (perf., inf. coepisse)
 perf. pass. coeptum
ne . . . quidem zelfs niet, ook niet
praeter + acc. 1. voorbij
  2. behalve

parvus klein (parva, parvum)
 comp. minor, minoris
 superl. minimus
tempto (temptare) proberen
enim immers, want, namelijk
ferme (bijw.) 1. ongeveer
  2. bijna (altijd)
paulum (bijw.) weinig, een beetje, even
super + acc. (boven)op, over

Blok 12 (Hfdst. 4, 5a)

fatigo (fatigare) vermoeien, afmatten
pono (ponĕre) plaatsen, neerleggen
 perf. posui, positus
aeger, aegri ziek (aegra, aegrum)
aegre (bijw.) met moeite
nix, nivis sneeuw
arbor, arboris (vrl.) boom
circa + acc. rondom, om . . . heen
circum + acc. rondom, in de buurt van
circum (bijw.) rondom, in de buurt
ventus wind
ignis, ignis (mnl.) vuur

ardeo branden, in brand staan
 perf. arsi
incendium brand
solus, solius alleen, (als) enige (sola,  
  solum)
solum (bijw.) slechts, alleen
non solum . . .  niet alleen . . . maar ook 
 sed etiam
deduco (deducĕre) (naar beneden) leiden,  
  wegleiden
 perf. deduxi, deductus
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Blok 13 (Hfdst. 4, 5b)

consumo (consumĕre) 1. verbruiken
  2. besteden
 perf. consumpsi, consumptus
fames, famis honger
nudus naakt, onbedekt (nuda,  
  nudum)
fere (bijw.) 1. ongeveer
  2. bijna (altijd)
inferior, inferioris 1. lager (inferior, inferius)
  2. minder, zwakker
silva bos

humanus menselijk (humana,  
  humanum)
cultus, cultus 1. verering, verzorging
  2. levenswijze
dignus + abl. waard, waardig (digna,  
  dignum)
descendo (descendĕre) afdalen
 perf. descendi, descensum
ingenium 1. karakter, doen en laten
  2. aanleg, talent

Blok 14 (Hfdst. 5, 2b)

genus, generis (onz.) 1. afkomst, geslacht
  2. soort
ignoro (ignorare) niet weten/kennen
vos (nom./acc.) jullie
 gen. vestri, vestrum
 dat./abl. vobis
terra aarde, grond, land
mare, maris (onz.) zee (mv. maria)
prior, prioris 1. eerder (prior, prius)
  2. vroeger
viginti (onverbuigbaar) twintig
annus jaar
exigo (exigĕre) 1. verdrijven
  2. opeisen
  3. volbrengen
 perf. exegi, exactus
capio (capĕre) pakken, nemen
 perf. cepi, captus
praemium beloning, prijs
erit (hij, zij, het) zal zijn

igitur daarom, dus
certamen,  (wed)strijd 
 certaminis (onz.)
ille, illius die/dat, hij/zij/het (illa,  
  illud)
victor, victoris (over)winnaar
soleo de gewoonte hebben,  
  gewoonlijk doen, plegen
solitus sum (perf.)  ik heb de gewoonte ge- 
  had, ik deed gewoonlijk
nunc nu
necesse noodzakelijk, nodig
plures, plurium meer, meerdere(n)
paene (bijw.) bijna
pereo (perire) omkomen, te gronde gaan
 perf. perii, periturus (fut.)
incolumis ongedeerd (incolumis,  
  incolume)
duo, duorum twee (duae, duo)
spes, spei hoop, verwachting
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Blok 15 (Hfdst. 5, 2c)

at  maar
vix met moeite, nauwelijks
ullus, ullius enig, iemand (ulla, ullum)
immo (bijw.) 1. sterker nog
  2. integendeel
umbra 1. schim
  2. schaduw
frigus, frigoris (onz.) kou
membrum lichaamsdeel, lid, (mv.)  
  ledematen
frango (frangĕre) breken
 perf. fregi, fractus

vereor (vereri) vrezen
 perf. veritus sum
vereor ne + conj. ik ben bang dat . . .
decet het past
foedus, foederis (onz.) verdrag, verbond
ops, opis 1. hulp
  2. macht, kracht,  
  vermogen
nos (nom./acc.) wij, ons
conficio (conficĕre) 1. afmaken, volbrengen
  2. vernietigen

Blok 16 (Hfdst. 5, 2d)

causa 1. reden, oorzaak
  2. zaak, rechtszaak
causa (na gen.) wegens, om, terwille van  
  (causa staat direct achter het  
  woord in de genitivus)
loquor (loqui) spreken, zeggen
 perf. locutus sum
existimo (existimare) menen, geloven
aliter (bijw.) anders
licet + dat. het is toegestaan, het is  
  mogelijk
provincia ambtsgebied, provincie
quo 1. waarheen
  2. (+ comp.) naarmate
  3. (+ conj.) opdat/om  
  daardoor
proficiscor (proficisci) vertrekken
 perf. profectus sum

frater, fratris broer
socius 1. bondgenoot
  2. makker
potior, potioris liever, verkieslijker  
  (potior, potius)
dubius onzeker, twijfelachtig  
  (dubia, dubium)
moles, molis 1. massa, gevaarte
  2. (groot) gewicht
navis, navis schip
ora 1. rand
  2. kust
fama 1. gerucht, verhaal
  2. reputatie
egredior (egredi) gaan uit, weggaan
 perf. egressus sum
equitatus, equitatus ruiterij

Blok 17 (Hfdst. 5, 2e)

fortuna 1. lot, toeval, fortuin
  2. (on)geluk
fundo (fundĕre) gieten, storten
 perf. fudi
fugio (fugĕre) vluchten
 perf. fugi 

quantus 1. hoe groot (quanta,  
  quantum)
  2. zo groot als
timeo  vrezen, bang zijn (voor)
 perf. timui
obvius  tegemoet (komend),  
  tegenkomend (obvia,  
  obvium)



236

BASISWOORDEN

Blok 18 (Hfdst. 5, 2f)

videor 1. schijnen, de indruk  
  wekken, lijken
  2. gezien worden (zelden)
 perf. visus sum
incido (incidĕre) 1. vallen in/op, terecht- 
  komen in
  2. gebeuren, zich voordoen
 perf. incidi
occurro (occurrĕre) tegemoet gaan, er tegenin  
  gaan
 perf. occurri, occursum
traho (trahĕre) trekken
 perf. traxi, tractus
decerno (decernĕre) besluiten, beslissen
 perf. decrevi
iuvo (iuvare) helpen
 perf. iuvi, iutus
iuvat me ik heb er plezier in,  
  het bevalt me

repente (bijw.) plotseling
edo (edĕre) 1. voortbrengen
  2. uitgeven
 perf. edidi, editus
insula eiland
aestimo (aestimare) 1. schatten, waard achten
  2. beoordelen
emitto (emittĕre) laten weggaan, loslaten
 perf. emisi, emissus
fero (ferre) 1. dragen, brengen
  2. verdragen
 perf.  tuli, latus
servus slaaf
pater, patris vader
relinquo (relinquĕre) verlaten, achterlaten
 perf. reliqui, relictus

Blok 19 (Hfdst. 5, 2g)

scelus, sceleris (onz.) misdaad
agito (agitare) 1. opjagen
  2. zich met iets bezig- 
  houden
respicio (respicĕre) 1. omkijken
  2. bemerken, op iets  
  letten, aandacht  
  besteden aan
patria vaderland
domus, domus (vrl.) huis
certus zeker, vast (certa, certum)
certe (bijw.) zeker

scribo (scribĕre) schrijven
 perf. scripsi, scriptus
consul, consulis consul (hoogste ambtsdrager  
  in Rome)
noster (van) ons, onze (nostra,  
  nostrum)
gravis 1. zwaar (gravis, grave)
  2. gewichtig, belangrijk
  3. ernstig
impono (imponĕre) leggen op, plaatsen op
 perf.  imposui, impositus
lex, legis wet
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Blok 20 (Hfdst. 5, 2h)

adversus (bijv. nw.) 1. gekeerd naar, (recht)  
  tegenover (adversa,  
  adversum)
  2. ongunstig
adversus/adversum  1. tegen(over)
  + acc. 2. jegens
volo (velle) willen
 perf. volui
velim conj. praes. van velle
ira woede
velut 1. zoals
  2. alsof
contra + acc. tegenover, tegen
claudo (claudĕre) (af)sluiten
 perf. clausi, clausus
supplicium 1. smeekbede
  2. (dood)straf

interficio (interficĕre) doden
 perf. interfeci, interfectus
classis, classis vloot
intra + acc. binnen
deleo vernietigen, verwoesten
 perf. delevi, deletus
precor (precari) smeken, bidden
pax, pacis vrede
utinam leidt een wenszin in
decus, decoris (onz.) 1. eer
  2. sieraad
tantum (bijw.) 1. alleen maar, slechts
  2. zoveel, zozeer
salus, salutis 1. redding, (lijfs)behoud,  
  veiligheid
  2. gezondheid

Blok 21 (Hfdst. 5, 2i)

quondam (bijw.) eens, ooit
comparo (comparare) 1. vergelijken
  2. gereedmaken
  3. verwerven
hic (bijw.) hier
ante + acc. voor
suus, sui zijn, haar, hun (eigen)  
  (sua, suum)
coniunx, coniugis 1. echtgenote, vrouw
  2. echtgenoot, man
liberi, liberorum kinderen
 (mv.)

puto (putare) 1. menen
  2. (+ 2 acc.) vinden,  
  beschouwen als
cura zorg
senatus, senatus senaat
talis, talis zo’n, (een) zodanig(e),  
  zulk(e), van dien aard  
  (talis, tale)
talis . . . qualis zo(danig) . . . als
qualis  1. hoedanig, van welke  
  aard
  2. zodanig als
imperium 1. macht, gezag
  2. rijk
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Blok 22 (Hfdst. 6, 3a)

plenus + gen. vol van/met (plena,  
  plenum)
gens, gentis geslacht, volk
ob + acc. wegens
iustus 1. rechtvaardig (iusta,  
  iustum)
  2. juist
infero (inferre) brengen naar
 perf. intuli, illatus

bellum infero iemand de oorlog 
 (inferre) + dat. aandoen
audax, andacis 1. moedig (audax, audax)
  2. overmoedig, brutaal
accendo (accendĕre) in brand steken, aansteken
 perf. accendi, accensus
praeterea (bijw.) bovendien
dolor, doloris pijn, verdriet
iniuria onrecht

Blok 23 (Hfdst. 6, 3b)

dedo (dedĕre) overgeven, uitleveren
 perf. dedidi, deditus
afficio (afficĕre) + abl. iemand (met) iets aandoen
 perf. affeci, affectus
crudelis wreed (crudelis, crudele)
superbus trots, hoogmoedig  
  (superba, superbum)
aequus 1. gelijk, effen (aequa,  
  aequum)
  2. billijk, rechtvaardig
  3. onpartijdig, gunstig

censeo  1. schatten
  2. vinden, menen,  
  besluiten
 perf. censui, census
includo (includĕre) in-, opsluiten
 perf. inclusi, inclusus
flumen, fluminis rivier
 (onz.)
statuo (statuĕre) 1. plaatsen, neerzetten
  2. vaststellen
  3. besluiten
 perf. statui, statutus

Blok 24 (Hfdst. 6, 3c en d)

transeo (transire) 1. overgaan, overtrekken, 
  voorbijtrekken
  2. voorbijgaan (van tijd)
 perf. transii, transitum
usquam (bijw.) ergens
nusquam (bijw.) nergens
parum (bijw.) te weinig, niet genoeg
meus mijn, van mij (mea, meum)
cedo (cedĕre) (weg)gaan, wijken
 perf. cessi
timidus bang, angstig (timida,  
  timidum)
ager, agri akker, land

tutus veilig (tuta, tutum)
victoria overwinning
mors, mortis dood
-ve of
dubito (dubitare) 1. aarzelen
  2. (be)twijfelen
fuga vlucht, verbanning
iterum (bijw.) weer, opnieuw
immortalis 1. (bijv. nw.) onsterfelijk  
  (immortalis, immortale)
  2. (zelfst. nw. mv.) goden
acer, acris scherp, fel, hevig (acris,  
  acre)
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Blok 25 (Hfdst. 7, 2a en b)

dictum woord
laetus blij, vrolijk, opgewekt 
  (laeta, laetum)
inquit (staat tussen de  1. zegt (hij)
 aangehaalde woorden) 2. zei (hij)
suscipio (suscipĕre) op zich nemen, onder- 
  nemen
 perf. suscepi, susceptus
veto (vetare) verbieden
 perf. vetui
tam zo (zeer)
audio horen, luisteren
 perf. audivi, auditus
senator, senatoris senator
taceo zwijgen
 perf. tacui
patres (mv.) (ook) senatoren
communis gemeenschappelijk,  
  algemeen (communis,  
  commune)

gaudium vreugde
minus (onz./bijw.) minder
adhuc tot nu toe, nog
libertas, libertatis vrijheid
obliviscor (oblivisci)  vergeten
 + gen./acc.
 perf. oblitus sum
oblitus + gen. vergetend, niet denkend  
  aan
desino (desinĕre) ophouden
 perf. desii, desitum
antequam voordat
vester, vestri (van) jullie (vestra,  
  vestrum)
novus nieuw (nova, novum)
finio (inf. finire) beëindigen
antiquus oud (antiqua, antiquum)

Blok 26 (Hfdst. 7, 2c en d)

modo (bijw.) 1. slechts
  2. zo-even
ceterus overig, ander (cetera,  
  ceterum)
ceteri (mv.) overige(n), andere(n)
cetera, -orum (onz.) de overige/andere dingen
bene (bijw.) goed
vanus 1. leeg (vana, vanum)
  2. onbetekenend
evado (evadĕre) ontsnappen, ontkomen
 perf. evasi
occido (occidĕre) doden
 perf. occidi, occisus
rogo (rogare) vragen
quis?, cuius (zelfst.) wie? wat? (quis, quid)

quid? 1. wat? 
  2. waarom?
qui?, cuius (bijvoegl.) welke? (quae, quod)
praeda buit
frumentum koren, graan
pecunia geld
miror (mirari) 1. bewonderen
  2. zich verwonderen
quoniam aangezien, omdat
ius, iuris (onz.) recht
fas goddelijk recht,  
  goddelijke wet, plicht
fas est het is geoorloofd
constat + A.c.I. het staat vast dat
totus, totius heel, geheel (tota, totum)



240

BASISWOORDEN

Blok 27 (Hfdst. 7, 2e en f)

uterque, utriusque (elk van) beide(n)  
  (utraque, utrumque)
nego (negare) 1. weigeren
  2. ontkennen, zeggen  
  dat niet
nimis (bijw.) te, te veel
multitudo,  menigte 
 multitudinis
scio (scire) weten
legatus 1. gezant
  2. onderbevelhebber
denique ten slotte
affero (afferre) 1. meebrengen, ergens  
  heen brengen
  2. overbrengen
 perf.  attuli, allatus
varius verschillend, afwisselend, 
  uiteenlopend (varia,  
  varium)

memini (meminisse) zich herinneren
falsus ongegrond, onwaar,  
  vals (falsa, falsum) 
umquam (bijw.) ooit
spero (sperare) hopen, verwachten
nemo, nullius niemand
consulo (consulĕre) 1. beraadslagen
  2. (+ acc.) raadplegen
  3. (+ dat.) zorgen voor
 perf. consului, consultus
seu of, hetzij
sententia mening
postulo (postulare) (op)eisen
refero (referre) 1. terugbrengen
  2. berichten, rapporteren
 perf. rettuli, relatus
inanis leeg, nutteloos (inanis,  
  inane)

Blok 28 (Hfdst. 8, 1a, b en c)

poena straf, boete
nobilis aanzienlijk, van hoge  
  afkomst (nobilis, nobile)
Graecus Grieks (Graeca, Graecum)
Graecus (zelfst. nw.) Griek
civitas, civitatis burgerij, staat, stad(staat)
publicus openbaar, algemeen  
  (publica, publicum)
quisque (zelfst.), ieder, elk (quisque,  
 cuiusque quidque)
quisque (bijvoegl.), ieder, elk (quaeque,  
 cuiusque quodque)
foedus (bijv. nw.) afschuwelijk, schandelijk  
  (foeda, foedum)
priusquam voordat
procul (bijw.) ver, op afstand
absum (abesse) afwezig zijn
 perf.  afui
comprehendo 1. vastpakken
 (comprehendĕre) 2. begrijpen
 perf. comprehendi,  
  comprehensus

ultro (bijw.) 1. bovendien
  2. uit eigen beweging
paro (parare) voorbereiden, gereed- 
  maken
promitto (promittĕre) beloven
 perf. promisi, promissus
promissum dat wat beloofd is, belofte
pecus, pecoris (onz.) vee
rursus 1. weer, opnieuw, terug
  2. verder, bovendien
  3. daarentegen
saepe (bijw.) vaak, dikwijls
liber, liberi vrij (libera, liberum)
invitus niet willend, onwillig,  
  tegen de wil van (invita,  
  invitum)
recipio (recipĕre) 1. terugkrijgen, -nemen
  2. ontvangen
prodo (prodĕre) 1. verraden
  2. tonen, laten blijken
 perf.  prodidi, proditus
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Blok 29 (Hfdst. 8, 1d, 3a en b)

convenio (convenire) samenkomen
 perf. conveni, conventum
consuetudo,  gewoonte
 consuetudinis
redeo (redire) terugkeren
 perf. redii, reditum
studium 1. ijver
  2. belangstelling,  
  enthousiasme
  3. studie
insignis 1. opvallend, bijzonder  
  (insignis, insigne)
  2. bekend
canis, canis (mnl.) hond
dono (donare) 1. geven, schenken
  2. (+ abl.) begiftigen met

custos, custodis bewaker
porta poort
maxime (bijw.)  vooral, het meest
propter + acc. vanwege, door
onus, oneris (onz.) last
exspecto (exspectare) (af)wachten, verwachten
induco (inducĕre) 1. brengen naar 
  2. ergens toe brengen,  
  verleiden
 perf.  induxi, inductus
regio, regionis streek, gebied
specto (spectare) kijken naar, zien
flamma vlam
ingredior (ingredi) 1. binnengaan, lopen
  2. beginnen
 perf. ingressus sum

Blok 30 (Hfdst. 8, 3c en d)

notus bekend (nota, notum)
vox, vocis stem, woord
excito (excitare) 1. (op)wekken
  2. opjagen
sustineo 1. omhooghouden 
  2. uithouden
 perf. sustinui
magnitudo,  grootte, omvang
 magnitudinis
proximus naaste, dichtstbij  
  (proxima, proximum)
forum markt(plein), forum
coniungo verbinden
 (coniungĕre)
 perf. coniunxi, coniunctus
mille duizend
milia (onz. mv.) duizend

tres, trium drie (tres, tria)
divido (dividĕre) 1. verdelen
  2. (+ abl.) scheiden (van)
 perf. divisi, divisus
dimitto (dimittĕre) wegsturen, laten gaan
 perf. dimisi, dimissus
addo (addĕre) toevoegen
 perf. addidi, additus
occupo (occupare) bezetten, in bezit nemen
tumultus, tumultus rumoer, oproer
caedo (caedĕre) vellen, doden
 perf. cecidi, caesus
parco (parcĕre) + dat. sparen
 perf. peperci
praecipio (praecipĕre) voorschrijven, bevelen
 perf. praecepi, praeceptus
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Blok 31 (Hfdst. 9, 2a)

posterus volgend (postera,  
  posterum)
instruo (instruĕre) 1. (iets) uitrusten
  2. opstellen
  3. onderrichten
 perf. instruxi, instructus
misceo (ver)mengen
 perf. miscui, mixtus
turbo (turbare) in verwarring brengen,  
  verwarren
se recipĕre 1. zich terugtrekken
  2. zich herstellen
 perf. recepi, receptus

tempestas,  1. tijd
 tempestatis 2. weer, storm
mirus wonderbaarlijk (mira,  
  mirum)
orior (oriri) 1. ontstaan, beginnen
  2. opkomen (van de zon)
 perf.  ortus sum
apud + acc. bij
verto (vertĕre) 1. draaien, wenden
  2. veranderen
 perf. verti
se vertĕre zich omdraaien
modo . . . modo nu eens . . . dan weer

Blok 32 (Hfdst. 9, 2b)

armatus gewapend (armata,  
  armatum)
forte  1. toevallig
  2. onzijdig van fortis
cognosco leren kennen, vernemen
 (cognoscĕre)
 perf. cognovi, cognitus
cognovi (perf.) kennen
adeo (bijw.) zozeer

possideo  bezitten
 perf. possedi, possessus
invenio (invenire) vinden, aantreffen
 perf. inveni, inventus
fluvius rivier
sex (onverbuigbaar) zes
passus, passus 1. schrede, pas, stap
  2. mijl

Blok 33 (Hfdst. 10, 1b en c)

maestus bedroefd (maesta,  
  maestum)
magistratus,  1. magistraat, (hoge) 
 magistratus  ambtenaar
  2. ambt
perdo (perdĕre) 1. te gronde richten
  2. verliezen
 perf. perdidi, perditus
res publica staat
Hispania Spanje
subito (bijw.) plotseling
filius zoon
quattuor vier
 (onverbuigbaar)

postquam nadat
clamor, clamoris geschreeuw, lawaai
felix, felicis gelukkig (felix, felix)
ceterum (bijw.) 1. overigens, verder
  2. maar, echter
tacitus zwijgend (tacita,  
  tacitum)
cogitatio,  overweging
 cogitationis
valeo 1. krachtig zijn, sterk  
  zijn
  2. bij machte zijn,  
  in staat zijn
 perf. valui
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ratio, rationis 1. (be)rekening,  
  rekenschap
  2. rede, verstand
  3. manier, plan
aetas, aetatis tijd, leeftijd, leven

nomen, nominis  naam
 (onz.) 
familia 1. huishouding
  2. familie
  3. personeel

Blok 34 (Hfst. 10, 1d, e, f en g)

contio, contionis (volks)vergadering,  
  bijeenkomst
ita zo
mando (mandare) opdragen, 
 + dat.  toevertrouwen
resido (residĕre) afnemen, bedaren, 
  kalmeren
 perf. resedi
impleo (ver)vullen
 perf. implevi, impletus
non tantum . . .  niet alleen . . . maar ook
 sed quoque
per + acc. 1. door . . . heen
  2. gedurende
  3. door (middel van), via
mens, mentis 1. geest, verstand
  2. gedachte
moneo waarschuwen,  
  aansporen
 perf. monui, monitus
sive of, hetzij
sive . . . sive (hetzij) . . . hetzij/(of) . . . of

initium begin
privatus 1. (bijv. nw.) particulier,  
  persoonlijk, privé  
  (privata, privatum)
  2. (zelfst. nw.) (gewoon)  
  burger
eo (ire) gaan, komen
 perf. ii, itum
consido (considĕre) gaan zitten
 perf. consedi
vita leven
servo (servare) beschermen, bewaren,  
  behouden
opinio, opinionis mening, opvatting
divinus goddelijk (divina,  
  divinum)
mater, matris moeder
augeo vermeerderen, vergroten
 perf. auxi, auctus
permitto (permittĕre) 1. toevertrouwen
  2. toestaan
 perf. permisi, permissus

Blok 35 (Hfdst. 11, 2a, b en c)

recens, recentis vers, nieuw, pasgeleden  
  (recens, recens)
insum (inesse)  zijn in, aanwezig zijn in
etsi ofschoon, hoewel
ruo (ruĕre) 1. zich in iets storten,  
  zich haasten, snellen
  2. instorten
 perf. rui
nescio (nescire) niet weten

an (geeft vraagzin aan) of
res adversae (mv.) ongeluk, tegenspoed
res secundae (mv.) geluk, voorspoed
lingua 1. tong
  2. taal
vestis, vestis kleding(stuk)
di (= dei) goden
vinculum band, boei
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desum (deesse) 1. ontbreken, afwezig zijn
  2. zich aan iets  
  onttrekken, in de steek  
  laten (+ dat.)
 perf. defui
committo 1. aangaan (proelium) 
 (committĕre) 2. begaan (scelus)
  3. (+ dat.) toevertrouwen
 perf.  commisi, commissus
mirabilis wonderlijk (mirabilis,  
  mirabile)
accedo (accedĕre) naderen, erbij komen,  
  ernaar toe gaan
 perf. accessi

alo (alĕre) (op)voeden,  
  grootbrengen
 perf. alui
colo (colĕre) 1. bebouwen
  2. verzorgen
  3. (ver)eren
 perf. colui, cultus
retineo 1. tegen-, vasthouden
  2. behouden
 perf. retinui
tamquam 1. zoals
  2. alsof

Blok 36 (Hfdst. 12, 2a, b, c, d en e)

adduco (adducĕre) brengen naar,  
  brengen tot
 perf. adduxi, adductus
nuntio (nuntiare) berichten, melden
spectaculum schouwspel
vincio binden, boeien
 perf. vinxi, vinctus
potens, potentis machtig (potens, potens)
navigo (navigare) varen
regnum heerschappij, rijk
filia dochter
sicut zoals
pariter (bijw.) 1. gelijk
  2. evenzeer
  3. tegelijk
fera wild dier
rapio (rapĕre) grijpen, roven,  
  meesleuren
 perf. rapui, raptus
vivo (vivĕre) leven
 perf. vixi, victum
tego (tegĕre) bedekken, beschermen
 perf. texi, tectus

perduco (perducĕre) brengen tot
 perf.  perduxi, perductus
quaero (quaerĕre) 1. zoeken
  2. vragen, informeren  
  naar
 perf. quaesivi, quaesitus
pecco (peccare) een fout maken
sese = se
fateor bekennen, toegeven
 perf. fassus sum
principium begin
matrona (getrouwde) vrouw
regius koninklijk (regia,  
  regium)
donec  1. zolang als
  2. totdat
inimicus 1. (bijv. nw.) vijandig  
  (inimica, inimicum)
  2. (zelfst. nw.)  
  (persoonlijke) vijand
stultus dom, dwaas (stulta,  
  stultum)
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Blok 37 (Hfdst. 12, 3a, b, c en d)

odium haat
crimen, criminis  1. beschuldiging, 
 (onz.) aanklacht
  2. misdaad, vergrijp
penates, penatium penaten
forma 1. gestalte 
  2. schoonheid
secum  = cum se
excipio (excipĕre) 1. uitzonderen
  2. opnemen, ontvangen
 perf. excepi, exceptus
egregius uitstekend,  
  voortreffelijk (egregia,  
  egregium)
laus, laudis lof, roem, lofprijzing
aliqui, alicuius een (of ander), enig 
 (bijvoegl.)  (aliqua, aliquod)
mecum = cum me
postea (bijw.) daarna, later
libido, libidinis (wel)lust, begeerte
temperantia zelfbeheersing,  
  gematigdheid

domo (domare) temmen, bedwingen
multo (bijw.) veel
tecum = cum te
oppidum (vesting)stad
quisquis alwie, ieder die, alwat  
  (quisquis, quidquid/ 
  quicquid)
civis, civis burger
etiamsi ook als, zelfs als
iudicium 1. proces, vonnis
  2. oordeel
praeceps, praecipitis hals over kop, snel  
  (praeceps, praeceps)
meritum verdienste
gratia 1. gunst
  2. charme
  3. dank
culpa schuld
corrumpo 1. bederven
 (corrumpĕre) 2. omkopen
 perf. corrupi, corruptus

Blok 38 (Hfdst. 13, a, b en c)

lacrima traan
verbum woord
revoco (revocare) terugroepen
invidia afgunst, haat
quando 1. (voegw.) wanneer
  2. (bijw.) eens, ooit
ruina instorting, ondergang
praeparo (praeparare) voorbereiden
turba 1. verwarring
  2. menigte, massa
praesidium 1. bescherming
  2. garnizoen

Iuno, Iunonis Juno
exsilium ballingschap
abeo (abire) weggaan
 perf. abii, abitum
litus, litoris (onz.) kust
caput, capitis (onz.) 1. hoofd
  2. hoofdstad
centum honderd
queror (queri) (be)klagen
 perf. questus sum


