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VOORWOORD
L.S.
Het moderne Latijnse conversatieboek van prof. dr. John C. Traupman1 waarvan dit werk een vertaling en
bewerking is, munt uit door het eigentijdse karakter, in zowel de keuze van de onderwerpen als het taalgebruik.
De auteur, die in 2019 op 96-jarige leeftijd in Philadelphia is overleden, is erin geslaagd om de vaak geestige en
zinvolle gesprekjes wonderwel te laten aansluiten op onze taal van alledag zonder dat daardoor de band met de
oudheid verloren gaat.
De onderwerpen zijn verdeeld over 25 hoofdstukken, variërend van het weer tot leven en dood, en zijn
elk voorzien van een ruime schat aan extra woorden en uitdrukkingen die tot dat onderwerp behoren, uitgaande
van een rake weergave in de moedertaal. In de Nederlandse vertalingen is ook hiernaar gestreefd. In het laatste
hoofdstuk doceert een antieke leraar (Ælius Donatus?) welke termen bij de uitleg van de grammatica kunnen worden gebruikt: de levende taal in de klas!
Elk hoofdstuk vormt een eenheid op zich en kan los van de overige worden bestudeerd. Alleen de drie
conversaties binnen elk hoofdstuk klimmen steeds in moeilijkheidsgraad op. Het oorspronkelijke werk is bovendien voorzien van een volledige algemene alfabetische woordenlijst, waarin ook nog extra woorden en zinswendingen zijn opgenomen. Omdat dit werk als e-book verschijnt, is hiervan afgezien: met de zoekfunctie kunnen de
Nederlandse woorden met enige handigheid (niet het hele woord intypen!) snel worden opgezocht. Alle extra
woorden en zegswijzen zijn in de afzonderlijke hoofdstukken geïncorporeerd.
Omdat de meeste gesprekssituaties zich in Amerika tussen Amerikanen afspelen of in het oude Rome,
wordt aan het moderne Europa en de rest van de wereld weinig aandacht besteed. Bij de bewerking is echter
uitgegaan van belevingswereld en blikveld van Nederlandstaligen en daarom is aan het hoofdstuk over openbaar
bestuur een aantal termen toegevoegd en het topografische gedeelte uitgebreid met Belgische en Nederlandse
plaatsnamen en ook de namen van veel andere landen.
Het boek wordt afgesloten met een vijftal praktische appendices, waaronder één met termen rond de
computer, die immers niet meer uit ons dagelijks leven weg is te denken, maar ook één met zeer toepasselijke
spreekwoorden en gezegden, zoals de Romeinen die zelf gebruikten en waarvan ook in onze taal vaak een equivalent is te vinden.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Leo Nellissen, die met zijn waardevolle aantekeningen veel heeft
bijgedragen aan het eindresultaat. Overigens houd ik mij ook graag aanbevolen voor elke op- of aanmerking
van anderen.
Denique res nunc ipsa loquatur.
Amsterdam, Thomas M. Bervoets
thomasmbervoets@gmail.com

AFKORTINGEN
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abl
acc
aci
adiect
adv
alci
alcis
alqd
alqm
coni
dat
e.a.
ed.
e.d.
enz.

f
fut
gen

iem.
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tegengesteld aan
ablativus
accusativus
accusativus cum infinitivo
adiectivum
adverbium
alicui
alicuius
aliquid
aliquem
coniunctivus
dativus
en andere
editie
en dergelijke
enzovoort
femininum
futurum
genitivus
iemand

iems.
i.h.b.

iemands
in het bijzonder
ind
indicativus
indecl indeclinabel
inf
infinitivus
intr
intransitief
l
liter
loc
locativus
m
masculinum
m
meter
n
neutrum
nom
nominativus
onpers. onpersoonlijk
perf
perfectum
pl
pluralis
prep
prepositie
sg
singularis
subst substantivum
v.e.
van een
voc
vocativus
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I. BEGROETINGEN
1. Jongen ontmoet meisje

Paulus Salvç! Quid est nômen tibi?
Glôria Salvç et tû! Mihi nômen est Glôria. Quid

Dag! Hoe heet jij?
Jij ook goede dag! Ik heet Gloria. Hoe heet jij?

nômen est tibi?

Paulus Nômen mihi est Paulus. Quid agis?
Glôria Valeô, grâtiâs. Quid agis tû?
Paulus Valeô. Hui, ego tç nôvî! Nônne in proximô
Glôria
Paulus
Glôria
Paulus

vîcô habitâs?
Etiam, habitô.
Quid novî ibi?
Nihil novî. Valç, Paule.
Valç, Glôria

Ik heet Paul. Hoe gaat het met je?
Goed, dank je. Hoe gaat het met jou?
Goed. Hé, ik ken je! Woon je niet in de volgende straat?
Ja, dat doe ik.
Wat is daar voor nieuws?
Niks nieuws. Dag, Paul.
Dag, Gloria.

2. Mario ontmoet zijn vriendin Julia

Marius Salvç, Iûlia! Ut valçs?
Iûlia Nôn male. Et tû, Marî?
Marius Egone? Bene mihi est. Ut frâter tuus valet?
Salvus est?

Iûlia
Marius
Iûlia
Marius
Iûlia
Marius
Iûlia
Marius
Iûlia
Marius
Iûlia

Sîc valet ut numquam melius.
Ut valet familia tua?
Omnçs domî bene sç habent.
Et amîcus tuus, quid agit?
Rçctç valet.
Unde venîs?
Dç bibliothçcâ.
Quô tç agis?
Domum.
Quîn nunc abeundum mihi est. Valç.
Bene valç. Cûrâ ut valeâs.

Hallo Julia! Hoe gaat het?
Niet slecht. En jij, Mario?
Ik? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met je broer?
Is het goed met hem?
Hem gaat het goed, zoals altijd.
Hoe gaat het bij je thuis?
Thuis maken ze het allemaal goed.
En je vriend, hoe gaat het met hem?
Hij maakt het goed.
Waar kom je vandaan?
Uit de bibliotheek.
Waar ga je heen?
Naar huis.
Nu moet ik echt gaan. Dag.
Een fijne dag. Hou je haaks.

3. Tullia stelt haar nichtje Priscilla voor aan Luc

Lûcius Salva sîs, Tullia. Quid agis?
Tullia Salvç, Lûcî. Quid agis tû?
Lûcius Nôstî mç. Mç semper bellç habeô. Quae est
haec puella quae tçcum est?

Tullia Lûcî, velim trâdere tibi cônsôbrînam meam

Dag Tullia. Hoe gaat het met je?
Dag Luc. Hoe gaat het met jou?
Je kent me. Het gaat altijd prima met me. Wie is dat meisje dat
bij je is?
Luc, ik wil je graag mijn nichtje Priscilla voorstellen.

Prîscillam.

Lûcius Prîscilla, mihi pergrâtum est tç convenîre.
Prîscilla
Lûcius
Prîscilla
Lûcius
Prîscilla
Tullia
Lûcius
Tullia
Prîscilla

Habitâsne in hâc vîcîniâ? Ego ipse habitô
duôs sôlum vîcôs hinc.
Minimç vçrô. Habitô in oppidulô Ardeâ.
Ardea? Estne in Campâniâ an in Latiô?
In Latiô, nôn procul ab Urbe.
Dîc mihi, quotiçs Rômam venîs?
Quotiçscumque cônsobrîna mea mç invîtat.
Haec hâctenus! Mç paenitet, Lûcî, sed nôbîs
nunc eundum est. Frâter meus nôs
iamdûdum in gymnasiô exspectat.
Tullia, amâbô tç, iubç frâtrem tuum Tullium
salvçre. Prîscilla, cûrâ ut valeâs. Mox, ut
spçrô, tç iterum vidçbô.
Valç. Cûrâ ut valeâs.
Bene valç, Lûcî.

Priscilla, ik vind het heel leuk om met je kennis te maken. Woon
je in deze buurt? Ikzelf woon maar twee straten van hier.
Nee, integendeel. Ik woon in het stadje Ardea.
Ardea? Ligt dat in Campanië of Latium?
In Latium, niet ver van Rome.
Vertel eens, hoe vaak kom je naar Rome?
Zo vaak als mijn nicht me uitnodigt.
Genoeg voor nu! Het spijt me, Luc, maar we moeten nu gaan.
Mijn broer wacht al een hele tijd op ons in de sportschool.
Tullia, doe je broer Tullius alsjeblieft de groeten. Priscilla, pas
goed op jezelf. Hopelijk zie ik je gauw nog eens.
Dag. Pas goed op jezelf.
Een fijne dag, Luc.
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EXTRA BEGROETINGEN EN ANTWOORDEN
Unde/cûiâs es?
Unde venîs?
Quî valçs?
Rçctç.
Bellç.
Perbellç.
Bellissimç.
Mç bene habeô.
Haud male quidem valeô.
Ut tç habçs?
Variç.
Mediocriter quidem valeô.
Haud male.
Nôn optimç sânç.
Ut soleô.
Plânç înfçlîciter.

Uit welk land ben jij afkomstig?
Waar kom je vandaan/ben je geweest?
Hoe maak je het?
Geen klachten.
Prima.
Heel goed.
Uitstekend.
Het gaat me goed.
Het gaat me eigenlijk heel goed.
Hoe gaat het het met je?
Wisselend.
Het gaat me maar matig.
Niet slecht.
Niet zo heel goed.
Zoals gewoonlijk.
Totaal beroerd.

Satin’ salvç?
Omnia sunt pulchrç.
Omnia sunt fçlîciter.
Omnia sunt fçstîviter.

Alles goed?
Alles is prachtig.
Alles loopt op rolletjes.
Alles dikke pret.

Salvç. Valuistîne?
Probç! Euge!
Em, vîvô.

Hallo. Alles goed gegaan?
Best! Fantastisch!
Wel, ik leef nog.

Salvç.
Salvç et tû.

Hallo.
Jij ook hallo.

Salvç. Tç convçnisse volup est.
Salvç. Mihi quidem volup est.
Quô pactô rçs tibi habent? Rçctçne sunt omnia?
In mediocrî statû.
In optimô statû.
Laetus (-a) istud audiô.
Haud invîtus (-a) audiô.
Est mihi istud audîtû perquam iûcundum.

Dag. Het is mij een genoegen kennis met je te hebben gemaakt.
Dag. Het genoegen is daarentegen aan mijn kant.
Hoe staan de zaken bij jou ervoor? Alles oké?
Matig.
Opperbest.
Blij dat te horen.
Ik hoor dat graag.
Het is mij hoogst aangenaam dat te horen.

Gaudeô tuâ causâ.
Audîre istud ex animô gaudeô.
Laus superîs.

Ik ben blij voor je.
Ik ben echt blij dat te horen.
De hemel zij dank.

Adventus tuus grâtissimus est!

Welkom!

Benîgnç.
In posterum.
Nunc valç.
Dî tç ament.
Tç cûrâ.
Ôtiôsus (-a) estô.
Valeâs beneque tibi sit.

Nee, dank je.
Tot straks/ziens.
Nu dan een fijne dag.
De goden mogen je liefhebben.
Zorg voor jezelf.
Doe het kalm aan.
Blijf gezond en het ga je goed.
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II. DE FAMILIE
1. De censor stelt vader enkele vragen

cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus
cçnsor
Aulus

Quid est nômen tibi?
Nômçn mihi est Aulus Gabînius Macer.
Estne tû marîtus an caelebs?
Marîtus sum. Habeô uxôrem.
Estne tû pater familias?
Ita.
Quid est nômen uxôrî?
Nômen uxôrî est Sulpicia.
Habçsne lîberôs?
Habeô.
Quot lîberôs habçs?
Duôs fîliôs et ûnam fîliam.
Habçsne frâtrçs sorôrçsve?
Ûnum frâtrem et ûnam sorôrem habeô.
Habçsne aliôs côgnâtôs?
Duôs patruôs et trçs amitâs.
Vîvuntne adhûc parentçs tuî?
Sânç.
Quis domî tuae habitat?
Uxor et lîberî et eôrum avus aviaque.
Meâ sententiâ, habçs familiam admîrâbilem.
Sîc ego quoque putô.

Hoe is uw naam?
Mijn naam is Aulus Gabinius Macer.
Bent u gehuwd of vrijgezel?
Ik ben getrouwd. Ik heb een vrouw.
Bent u het hoofd van het gezin?
Ja.
Wat is de naam van uw vrouw?
De naam van mijn vrouw is Sulpicia.
Hebt u kinderen?
Ja.
Hoeveel kinderen heeft u?
Twee zonen en één dochter.
Hebt u broers of zussen?
Ik heb één broer en één zus.
Heeft u andere verwanten?
Twee ooms en drie tantes.
Leven uw ouders nog?
Jazeker.
Wie woont er bij u thuis?
Mijn vrouw, mijn kinderen en hun grootvader en grootmoeder.
Volgens mij heeft u een bewonderenswaardige familie.
Dat vind ik ook.

2. Vader vertelt zijn zoon over de stamboom van hun familie

fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius

Pater, velim côgnôscere plûra dç familiâ
nostrâ.
Bene, mî fîlî. Quid velîs côgnôscere dç stirpe
nostrâ?
Quandô tû mammam in mâtrimônium dûxistî?
Abhinc vîgintî annôs.
Quot annôs nâtus es tû?
Quadrâgintâ annôs nâtus sum.
Quot annôs nâta est mamma?
Duodçquadrâgintâ annôs nâta est.
Quot sorôrçs habçs?
Trçs habeô.
Quae est mâxima nâtû?
Paulîna est mâxima nâtû.
Quot frâtrçs habçs?
Duôs habeô, Stephanum et Michaçlem,
patruôs tuôs.
Quis est mâior nâtû, tû an Stephanus patruus?
Ego sum duôbus annîs mâior nâtû quam
Stephanus patruus, sed tribus annîs minor
quam Michael patruus.
Habitâvçruntne avus et avia semper in hâc
urbe?
Ita. Etiam eôrum atavî.
Dîc mihi, amâbô tç, paterne tuus et avus tuus
in rç pûblicâ versâtî sunt?

Vader, ik zou graag meer over onze familie willen weten.
Goed, mijn zoon. Wat wil je graag weten over onze stamboom?
Wanneer ben jij met mamma getrouwd?
Twintig jaar geleden.
Hoeveel jaar ben je?
Ik ben veertig jaar.
Hoe oud is mamma?
Ze is achtendertig jaar.
Hoeveel zussen heb je?
Ik heb er drie.
Wie is de oudste?
Pauline is de oudste.
Hoeveel broers heb je?
Ik heb er twee, Stephan en Michael, je ooms.
Wie is de oudste, jij of oom Stephan?
Ik ben twee jaar ouder dan oom Stephan, maar drie jaar jonger
dan oom Michael.
Hebben grootvader en grootmoeder altijd in deze stad gewoond?
Ja. Ook hun voorouders.
Vertel me, alsjeblieft, zijn jouw vader en grootvader in de politiek
actief geweest?
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pater
fîlius
pater
fîlius

Immô proavus tuus ôlim erat praefectus
urbî.
Quid dç avô meô?
Avus tuus vçrô erat multôs annôs socius
cônsiliî. Tûne vîs versârî aliquandô in rç
pûblicâ?
Minimç vçrô hercle! Spçrô mç aliquandô
futûrum esse âthlçtam praeclârum!

Sterker nog, je overgrootvader was vroeger burgemeester van
de stad.
En mijn grootvader?
Jouw grootvader was echter vele jaren raadslid. Wil jij ooit in de
politiek gaan?
Absoluut niet, verdorie! Ik hoop ooit een beroemde sporter te zullen worden!

3. Twee vriendinnen bespreken hun familie
Mârcella Anna, fortûnâta es. Habçs parentçs bonôs,
marîtum amantem, socrum benîgnam. Tibi
quidem invideô.
Anna
Ita. Ego habeô etiam admîrâbilem marîtum
sorôris et uxôrem frâtris. Sed cûr tû mihi
invidçs?
Mârcella Abhinc duôs annôs mâtrem meam âmîsî et
nunc novercam habeô.
Anna
Mç paenitet haec côgnôscere. Estne
noverca crûdçlis?
Mârcella Noverca quidem neque crûdçlis neque
amâbilis est, sed locum mâtris meae
numquam ûsurpâre potest.
Anna
Suntne frâter et soror tua aequç înfçlîcçs?
Mârcella Videntur înfçlîcçs, sed pauca dç hîs rçbus
dîcunt.
Anna
Temptâsne animôs eôrum çrigere?
Mârcella Animôs eôrum çrigere temptô, sed nihil
prôdest.
Anna
Miseram Mârcellam! Quid dîcit pater tuus?
Mârcella Est admodum sollicitus. Dîcit: ‘Patientia,
patientia. Tempus omnia sânat.’

Anna, je bent bevoorrecht. Je hebt goede ouders, een lieve man
en een aardige schoonmoeder. Ik ben echt jaloers op je.
Ja. Ik heb ook een fantastische zwager en schoonzus. Maar
waarom ben je jaloers op me?
Twee jaar geleden heb ik mijn moeder verloren en nu heb ik een
stiefmoeder.
Het spijt me dat te horen. Is jouw stiefmoeder een naar mens?
Mijn stiefmoeder is weliswaar geen naar mens, maar ook niet
sympathiek, maar de plaats van mijn moeder kan ze nooit innemen.
Zijn je boer en zus net zo teneergeslagen?
Ze lijken teneergeslagen, maar ze praten weinig hierover.
Probeer je hen op te beuren?
Ik probeer hen op te beuren, maar het helpt niets.
Arme Marcella! Wat zegt je vader?
Hij is buitengewoon bezorgd. Hij zegt: ‘Geduld, geduld. De tijd
heelt alles.’

EXTRA CONVERSATIE
Quot annôs nâtus (nâta) es tû?
Quot annôs nâtus est pater?
Quot annôs nâta est mâter?
Quot frâtrçs habçs?
Quot sorôrçs habçs?
Quis frâter est mâximus nâtû?
Quis frâter est minimus nâtû?
Quae soror est mâxima nâtû?
Quae soror est minima nâtû?
Quid nômen est frâtrî?
Quid nômen est sorôrî?

Hoe oud ben jij?
Hoe oud is je vader?
Hoe oud is je moeder?
Hoeveel broers heb je?
Hoeveel zussen heb je?
Welke broer is de oudste?
Welke broer is de jongste?
Welke zus is de oudste?
Welke zus is de jongste?
Hoe heet je broer?
Hoe heet je zus?

Hic est pater meus.
Haec est mâter mea.
Hic est frâter meus.
Hic est cônsobrînus/-a meus/mea.

Dit is mijn vader.
Dit is mijn moeder.
Dit is mijn broer.
Dit is mijn neef/nicht (wordt

Hic/haec est patruçlis meus/mea.
Hic est patruus meus.
Haec est amita mea.
Hic est avunculus meus.
Haec est mâtertera mea.
4

gebruikt voor alle graden, maar
is strikt genomen een kind van moeders zus).
Dit is mijn neef/nicht (kind van vaders broer of zus).
Dit is mijn oom (van vaderszijde).
Dit is mijn tante (van vaderszijde).
Dit is mijn oom (van moederszijde).
Dit is mijn tante (van moederszijde).

DE FAMILIE II

EXTRA WOORDEN

-skado
kinderen
kleindochter
kleinzoon
mamma
moeder
neef
neef/nicht (kind

affînis, -e, abl -î en -e
adoptâre
fîlia adoptîva
fîlius adoptîvus
genus, generis n
înfâns, -ntis m/f
agnômen, -minis n;
côgnômen, -minis n
côgnâtus
frâter, frâtris
frâterculus
nuptiae, -ârum
convîvium nuptiâle
fîlia
fîliola
coniunx, -ngis
marîtus
uxor, uxôris
familia
affînis, -is, abl -î en -e;
côgnâtus
nômen, -minis n gentîle
pater, patris familias indecl
avia
avus
mâtrimônium; nuptiae,
-ârum
dônum nuptiâle
lîberî, -ôrum
neptis, neptis
nepôs, nepôtis
mamma
mâter, mâtris
fîlius frâtris/sorôris
patruçlis, -is

nicht
oma
oom (van
– (van

cônsobrînus (-a)
fîlia frâtris/sorôris
mamma
patruus
avunculus

aangetrouwd
adopteren
adoptiefdochter
adoptiefzoon
afkomst
baby
bijnaam
(bloed)verwant
broer
–tje
bruiloft
–sfeest
dochter
–tje
echtgenoot/echtgenote
echtgenoot/man
echtgenote/vrouw
familie
–lid
–naam
gezinshoofd
grootmoeder
grootvader
huwelijk

van vaders
broer of zus)
neef/nicht (alle graden)
vaderszijde)
moederszijde)

tata
parçns, -ntis m/f
avunculus magnus
patruus magnus
amita magna
mâtertera magna
proavia
proavus
tata
lçvir, lçvirî; marîtus
sorôris
schoondochter
nurus, -ûs
schoonmoeder
socrus, -ûs
schoonvader
socer, socerî
schoonzoon
gener, generî
schoonzus (echtgenote van broer) uxor, -ôris frâtris
– (zus van echtgenoot)
glos, glôris
stamboom
stirps, -pis f; stemma,
stemmatis n
stiefbroer (van moederszijde)
novercae fîlius
– (van vaderszijde)
vitricî fîlius
stiefdochter
prîvîgna
stiefmoeder
noverca
stiefvader
vitricus
stiefzoon
prîvîgnus
stiefzus (van moederszijde)
novercae fîlia
– (van vaderszijde)
vitricî fîlia
tante (van moederszijde)
mâtertera
– (van vaderszijde)
amita
vader
pater, patris
voorouders
atavî, -ôrum; mâiôrçs,
mâiôrum
vrijgezel
caelebs, caelibis m;
innupta
wees
parentibus orbus (-a)
zoon
fîlius
–tje
fîliolus
zus
soror, sorôris
–je
sororcula
zwager (echtgenoot van zus of lçvir, lçvirî
opa
ouder (vader of moeder)
oudoom (van moederszijde)
– (van vaderszijde)
oudtante (van moederszijde)
– (van vaderszijde)
overgrootmoeder
overgrootvader
papa
schoonbroer (echtgenoot van zus)

broer van echtgenote)
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1. Huiswerkcontrole

magister
Andrçâs
magister
Andrçâs
magister
Andrçâs
magister
Andrçâs
magister
Andrçâs
magister
Andrçâs

Silentium, quaesô! Andrçâ!
Adsum.
Cônfçcistîne tuum praescrîptum domesticum?
Cônfçcî.
Quid cônfçcistî?
Vocâbula Latîna çdidicî.
Quid amplius?
Scrîptûram composuî.
Dç quô?
Dç monumentîs in forô.
Quae monumenta dçscrîpsistî?
Basilicâs et cûriam et varia templa et cçtera.

magister
Andrçâs
magister
Chrîstîna
magister
Chrîstîna
magister
Chrîstîna

Trâde mihi.
Ecce.
Tîna!
Adsum.
Dç quô in compositiône tuâ scrîpsistî?
Dç statû mulierum.
Bene. Trâde mihi.
Ecce.

Stilte, alsjeblieft! André!
Present.
Heb je je huiswerk gemaakt?
Ja.
Wat heb je gedaan?
Ik heb Latijnse woordjes van buiten geleerd.
Wat nog meer?
Ik heb een opstel geschreven.
Waarover?
Over de monumenten op het forum.
Welke monumenten heb je beschreven?
De gerechtsgebouwen, het senaatsgebouw en verschillende
tempels en zo.
Geef het me.
Hier is het.
Tina!
Present.
Waarover heb jij je opstel geschreven ?
Over de positie van de vrouw.
Goed. Geef het me.
Hier is het.

2. Karel moet beter opletten

Carolus Magister, quid dîcâs ego nôn intellegô.
magister Comparô rem pûblicam Rômânam cum
Carolus
magister
Carolus
magister
Carolus
magister
Carolus
magister
Carolus
magister
Carolus
magister

rçpûblicâ nostrâ.
At ego sciô nihil ferç dç rç pûblicâ Rômânâ.
Lçgistîne caput quârtum tuae Historiae
Rômânae?
Adhûc ego lçgî sôlum ûsque ad caput tertium.
At ego caput quârtum assîgnâvî in diem
hodiernum.
Explicâ, quaesô, quid in capite quârtô sit.
Em, aperî librum tuum ad pâginam
sexâgçsimam septimam.
Aperuî eum.
Quid est scrîptum in summâ pâginâ?
‘Dç Rç Pûblicâ Rômâna.’
Lege ideô illud caput in diem crâstinum.
Disputâbimus dç illâ rç crâs.
Certç illud legam.
Nisi illud lçgeris, cadçs prô certô in
proximâ probâtiône.

Meester, ik begrijp niet wat u zegt.
Ik vergelijk de Romeinse republiek met onze republiek.
Maar ik weet bijna niets van de Romeinse republiek.
Heb je hoofdstuk vier van je Romeinse Geschiedenis gelezen?
Tot nu toe heb ik alleen tot aan hoofdstuk drie gelezen.
Maar ik heb hoofdstuk vier voor vandaag opgegeven.
Legt u alstublieft uit wat er in hoofdstuk vier staat.
Wel, open je boek op bladzijde zevenenzestig.
Ik heb het open.
Wat staat er bovenaan de bladzijde?
‘Over de Romeinse Staatsinrichting.’
Lees dus dat hoofdstuk voor morgen. We zullen dat onderwerp
morgen bespreken.
Ik zal dat zeker lezen.
Als je dat niet leest, haal je zo goed als zeker een onvoldoende
voor je volgende toets.

3. De leraar heeft de klas goed in de hand

magister In manûs capite libellôs vestrôs. Corrigçmus Pak jullie schriften. We gaan de oefening die jullie net hebben afexercitium, quod modo cônfçcistis.

Victor Îgnôsce mihi, magister; nôn habeô calamum.
magister Ubi est calamus tuus, Victor?
6

gemaakt, nakijken.
Sorry, meester; ik heb geen pen.
Waar is je pen, Victor?
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Victor Domî relîquî, ut mihi vidçtur. Quid faciam? Ik heb hem thuis gelaten, denk ik. Wat moet ik doen?
magister Fortasse potes mûtuârî calamum â proximô Misschien kan je een pen van je buurman lenen.
tuô.

Victor Estne haec probâtiô?
magister Nôlî sollicitârî. Ut prius dîxî, corrigçmus
tantummodo exercitia vestra.
Însunt multa menda meô exercitiô.
Per îgnôrâtiônem an per incûriam?
Per utramque, ut vidçtur.
Recitâ clârç exercitium tuum et ego menda
indicâbô.
Victor Legamne statim cûnctum exercitium an per
singulâs sententiâs?
magister Per singulâs sententiâs. Eô modô ego
quodque mendum indicâbô corrigamque et
tû poteris annotâre figûram corrçctam.

Victor
magister
Victor
magister

Is dit een toets?
Maak je geen zorgen. Zoals ik eerder heb gezegd, gaan we alleen jullie oefeningen verbeteren.
Er zijn veel fouten in mijn oefening.
Door kennisgebrek of slordigheid?
Door beide, denk ik.
Lees je oefening hardop voor en ik zal de fouten aangeven.
Moet ik de hele oefening in één keer lezen of zin voor zin?
Zin voor zin. Op die manier zal ik elke fout aangeven en verbeteren en zul jij de verbeterde vorm erbij kunnen schrijven.

DE EED OP DE AMERIKAANSE VLAG
Fidem meam obligô vexillô Cîvitâtum Foederâtârum
Americae et Reî Pûblicae, cuius vicem gerit, ûnî
nâtiônî, sub Deô, indîviduae, praebentî lîbertâtem
iûstitiamque omnibus.

Ik zweer trouw aan de vlag van de Verenigde Staten van Amerika en aan de republiek waarvoor zij staat, één natie, onder God,
ongedeeld, met vrijheid en gerechtigheid voor allen.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden over de grammatica zie ook de woordenlijst bij hoofdstuk XXV
ab aciâ et acû expônere
appendix, -icis f
ingenium
chartâs redde/trâde!
annotâre; commentâriôs
cônficere
maak –en!
çnotâ!
aanwezig: – zijn
adesse
aanwijzen
indicâre
afronden/afsluiten
obvolvere
advies
cônsilium
een goed –
rçctum cônsilium
ik zal jouw – daarover ter harte cônsilium tuum illîus reî
nemen
capiam; cônsiliô tuô
illîus reî ûtar
adviseren: iem. iets –
alicuî aliquid suâdçre
affiche
folium mûrâle
afratelen
cito volvere
afroepen: namen –
nômina recitâre
aftrekken ø optellen
dçdûcere ø subdûcere
afwezig(e)
absçns, -ntis
– zijn
abesse
analfabeet
analphabçtus
antwoorden: iem. iets alicuî aliquid respondçre
een vraag be–
ad interrogâtum
respondçre
A-Z: van – uitleggen
aanhangsel
aanleg
aanreiken: reik de papieren aan!
aantekening(en) maken

geef me antwoord!
in volledige zinnen –
articuleren
artikel (in krant e.d.)
audiovisuele hulpmiddelen
auteur
klassieke –
zeer beroemde klassieke –s
bank
basisregels
basis-/lagere school
beamer
beginneling
begrip (het begrijpen)
(be)halen: een toets –
behandelen
bel
wanneer de – gaat
betekenis
figuurlijke, typische, hoofd–
binnenkomen: kom binnen!
blad papier

respondç mihi!
tôtîs sententiîs respondçre
articulâre
commentâriolus;
commentâtiô, -ônis f
subsidia audîvîsifica
scrîptor, -ôris
scrîptor vetus et probus;
scrîptor classicus
scrîptôrçs utrîusque
linguae clârissimî
subsellium
elementa, -ôrum
litterârius lûdus
prôiectôrium vîsificum
tîrô, -ônis m/f
côgnitiô, -ônis f
probâtiônem sustinçre
tractâre
tintinnâbulum
cum tintinnâbulum sonat
sîgnificâtiô, -ônis f
sîgnificâtiô trânslâtîva,
propria, prînceps
intrâ!
scheda; folium
chartâceum
7
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bladzijde
bovenaan de –
onderaan de –
ga naar – achttien
boek
– met linnen kaft
pak jullie –ken
leg jullie –en weg
leer–
pocket–
een – schrijven
bord (zwart, wit)
–wisser
digi–
briljant
buitengewoon
bulletin
bureau
carbonpapier
cijfer (punt)
college (school)
–-uur
concentratie
conrector
constructie
correct
ø
– spreken/spellen
correctie
corrigeren (schrijffout)
iem. –
cursist
cursus
decaan (school)
– (universiteit)
declamatie
deur: sluit de –!
diapositief
dia’s vertonen
diaprojector
diploma
– behalen
discussie
ter – stellen
discussiëren
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pâgina; pâgella
in summâ pâginâ
in îmâ pâginâ
çvolve librum ad pâginam
duodçvîcçsimam
liber, librî
liber lînô contçctus
librôs in manum capite;
librôs prômittite
sçpônite librôs
liber, librî scholâris
liber pugillâris
librum cônscrîbere
tabula (âtra, alba)
dçtersôrium
tabula digitâlis; tabula
callida
lûculentus
extraôrdinârius
libellus; nuntius
mçnsa scrîptôria
charta trânscûdçns
nota
collçgium
hôra acadçmica
animî intentiô, -ônis f
rçctor (rçctrîx)
vicârius (-a)
cônstrûctiô, -ônis f
rçctus; çmendâtus
prâvus
rçctç loquî/scrîbere
corrçctiô, -ônis f;
çmendâtiô, -ônis f
çmendâre
môrçs alicuius corrigere
discçns, -ntis m/f
cursus, -ûs acroâsium
cônsiliâtor, -ôris
scholasticus
decânus
recitâtiô, -ônis f
claude iânuam!
imâgô phôtographica
trânslûcida
imâginçs trânslûcidâs
exhibçre
prôiectôrium imâginum
trânslûcidârum
studiôrum diplôma, -atis n
diplôma adipîscî
disputâtiô, -ônis f
in dubium vocâre
disputâre

doctôris gradus, -ûs
auscultâ meîs dictîs!
perlûstrâre
circumfer!
indûcere
litûra
exemplar, -âris n
carbôneum;
exemplum trânscûsum/
antigraphum
eerstejaars
tîrô, tîrônis m/f
enthousiasme
studium
essay
libellus; tractâtus, -ûs
een – schrijven
tractâtum cônscrîbere
evaluatie
retractâtiô, -ônis f
evalueren
retractâre
even
pâr, paris
on–
impâr, imparis
examen
exâminâtiô, -ônis f
zwaar –
exâmen, -minis n
rigôrôsum
examineren
exâminâre
faculteit der (klassieke) letteren litterârum (classicârum)
facultâs, -âtis f
flauwe kul: hou op met die –!
omitte nûgâs!
fotokopie
exemplar, -âris n
phôtotypicum
fout subst
mendum; vitium
–loos
çmendâtus
–loos spreken en schrijven
rçctç loquî et scrîbere
een – maken
mendum admittere
– adiect
prâvus
gaan: ga door (met lezen)
perge (legere)
ga naar het bord
accçde ad tâbulam
âtram (albam)
ga in het boek naar bladzijde çvolve librum ad pâginam
achtentwintig
duodçtrîcçsimam
ga rechtop zitten!
rçctç sedç!
– jullie zitten, alsjeblieft!
cônsîdite, quaesô!
– jullie terug naar je plaatsen! revertite ad subsellia!
gang
ambulâcrum; andrôn,
andrônis m
gebruikelijk
ûsitâtus
gedicht
poçma, poçmatis n;
carmen, carminis n
gediplomeerd
graduâtus
gehoorzaal
auditôrium
gehoorzaam
oboediçns, -ntis
geklets: hou op met dat –!
dçsine garrulitâtem!
geschiedenis (het verhaal)
historia
Romeinse – (de feiten)
rçs gestae Rômânôrum
vaderlandse –
facta domestica
algemene –
omnis memoria
temporum
geschrift
scrîpta, -ôrum
doctorstitel
doe wat ik zeg!
doorbladeren
doorgeven: geef door!
doorhalen/doorstrepen
doorhaling
doorslag (met carbonpapier)
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geven: geef mij het boek!
gewoonlijk adv
je vergist je zoals –
globe
graad
gum
handschrift
herhalen
herhaal de passage
herhaal wat je net zei
herhaling
herinneren: kom, probeer je het
te –
voorzover ik mij herinner
herzien
herziening
historicus
hogeschool
hola, niet zo snel!
hoofdstuk
hoofdvak: als – nemen
hou het kort!
hou op!
houden jullie op met praten !
huiswerk
– (schriftelijk)
– maken
– opgeven
laat me je – zien
vergeet niet je – te maken!
inhoudsopgave
inkt
inleveren
lever het werk in!
instructeur

instrueren: iem. ergens over –
intellectueel
juist
kantine
kennen
niet –
kinderdagverblijf
klas
–genoot
–lokaal

librum cedo!
ex (meâ, tuâ)
cônsuçtûdine
errâs ut solçs
globus terrârum
gradus, -ûs
gummis, gummis f
dçlçtilis
chîrographum
repetere; iterâre
repete locum
repete quid modo dîxeris
repetîtiô, -ônis f
agedum, temptâ
meminisse
ut memoria mea est
retractâre
retractâtiô, -ônis f
historicus
acadçmîa
eho, nôn tam cito!
caput, capitis n
operam prîmâriam dare
(cuîdam disciplînae)
in pauca cônfer!
dçsine!
dçsinite loquî!
pçnsum domesticum
praescrîptum domesticum
pçnsum/praescrîptum
peragere
pçnsum domesticum
assîgnâre
ostende mihi pçnsum
nôlî oblîvîscî perficere
pçnsum tuum!
index, indicis m/f
capitum
âtrâmentum
trâdere
chartâs redde/trâde!
înstrûctor, -ôris;
praeceptor, -ôris;
docçns, -ntis m/f
înstruere alqm aliquâ rç
çrudîtus
rçctus (ø prâvus)
refectôrium
scîre; nô(vi)sse
nescîre
nçpiagôgium
classis, classis f
condiscipulus (-a)
conclâve, -is n scholâre

–severtegenwoordiger
de – vertegenwoordigen
vooraan in de –
kleuterschool
kijk naar mij!
kostschool
krabbelen
krijtje
kruisje: – plaatsen bij
bij de foute woorden een –
zetten
laat maar!
landkaart
Latijn adv
ben je het – vergeten?
geef je –?
ken je –?
leer je –?
lees je gemakkelijk –?
sinds wanneer heb je –
geleerd?
spreek je (vloeiend) –?
versta je –?
waar heb je – gestudeerd?
wie kan er – schrijven?
leraar –
lawaai: hou op met dat –!
leerling
mede–
leespauze
leraar, lerares
bijles–
lerarenkamer
leren
grondig –
uit het hoofd –
les
– (in een boek)
– geven
– hebben
–uur
in het derde –uur
lessenaar
letter
kleine –
grote –
hoofd–
lezen
het kunnen – en schrijven

classis dux, ducis
classem dûcere
prior pars, partis f scholae
paedotrophçum
converte oculôs in mç!
oecotrophçum
exarâre; cônscrîbillâre
crçta
cruciculâ notâre
verba cruciculâ cçnsôriâ
notâre
sine!
tabula geôgraphica
Latînç
esne oblîtus (-a) Latînç?
docçsne Latînç?
scîsne/nôstîne Latînç?
discisne Latînç?
legisne Latînç facile?
ex quô tempore Latînç
didicistî?
loquerisne Latînç
(prôfluenter)?
intellegisne Latînç?
ubi Latînç studuistî?
quis Latînç scrîbere
potest?
Latînitâtis magister
omitte strepitum!
discipulus (-a);
discçns, -ntis m/f
condiscipulus (-a)
pausa lçctiônis
magister, magistra
praeceptor, -ôris
domesticus
oecus magistrôrum
discere
perdiscere
çdiscere
schola
lçctiô, -ônis f;
praeceptum
scholâs habçre
scholâs audîre
spatium
tertiô spatiô
lçctôrium
littera
littera minuscula
littera grandis
littera mâiuscula
legere
legendî et scrîbendî
facultâs, -âtis f
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lees de volgende zin
vlug door–
voor–
lezing (voordracht)
een – geven
lineaal
met een – een lijn trekken
luid en duidelijk
luister naar me!
luister goed naar wat ik zeg!
luister goed!
manuscript
master (academische

graad)

methode
metrum
middelbare/secundaire school
mobieltje
mogen: mag ik naar het toilet?
Ja/Nee
mag ik weggaan?

(in korte zinnen ook
zonder ut)
ratiô, ratiônis (+ gen);
incitâmentum (+ gen)

motivatie (voor)
– om te studeren
motiveren: iem. –
mythe
mythologie
mythologisch
nazeggen: zeg me na!
nieten
nietje
nietmachine
nonchalant
noteren (aantekeningen
notitieboekje
oefenboek
oefenen
oefening
omdraaien: draai je om!
onderbreken: niet –!
onderwerp (thema)
onderwijs
–methode
–programma
10

lege sententiam
proximam
cito perlegere
recitâre
acroâsis, -is f
acroâsin facere;
sermônem habçre
rçgula
lîneam per rçgulam
dûcere
clârç
mç auscultâ!
animum intende in dicta
mea!
audî dîligenter!
manuscrîptum
magisterium; gradus, -ûs
magistrâlis
disciplîna; ratiô, -ônis f
numerus; metrum
schola superior
tçlephônulum portâbile
licetne mihi in locum
sçcrçtum/in lâtrînam
inîre? Licet/Nôn licet
licetne mihi abîre?
licetne mihi (ut) abeam?

e.d.)

incitâmentum studiendî
aliquem concitâre
mthos, mthî
historia fâbulâris;
mthologia
mthologicus
eîsdem verbîs mihi redde!
cônsuere
uncînulus (metallicus)
uncînulâtrum
sçgnis, -e; lentus
excipere
pugillârçs, -ium m pl;
libellus
libellus exercitiôrum
exercçre
exercitium
tç verte!
nôlî interpellâre!
mâteria; argûmentum
înstitûtiô, -ônis f
docendî ratiô, -ônis f
curriculum studiôrum

onvoldoende: een – halen voor
cadere in probâtiône
een toets
openen: open je boek op bladzijde ... aperî librum ad pâginam ...
opgeven: huiswerk –
pçnsum domesticum
ophalen: haal het werk op!
ophouden met

assîgnâre
collige chartâs!
dçsinere + acc/gen/abl/
in+ abl/inf;
dçsistere + abl/gen/ab/
dç/inf
dçsinâs!
dçsiste!
omitte nûgâs!
dçsine argûmentârî/rîxârî!
dçsine loquî!
înstitûtiô, -ônis f
indoctus; inçrudîtus
animum attendere
attende!
mitte id quod dîcit
prônômina retractçmus

hou op!
hou op! (sterker)
hou op met die onzin!
hou op met ruziemaken!
hou op met praten!
opleiding
zonder –
opletten
let op!
let niet op wat hij zegt
opnieuw: laten we opnieuw de
voornaamwoorden bekijken
opschieten: schiet op!
mâtûrâ! properâ!
opschrift
caput, capitis n; index,
opstaan: sta op!
opstel
optellen ø aftrekken
ouderejaars
overgaan (klas)
overheadprojector
overhoring
overschrijven van
overslaan
pakken: pak ...
pak je boek
paperclip
papier

(blad)
haal de papieren op!
paragraaf
passage
pauze
voor, tijdens, na de –
pen
bal–
vul–
pesten

indicis m/f capitis
surge!
scrîptûra; compositiô,
-ônis f
subdûcere ø dçdûcere
senior, seniôris m/f
ad superiôrem classem
prômovçrî
prôiectôrium
superâcapitâle
probâtiuncula;
quaestiuncula
exscrîbere ex
praeterîre
in manum/manûs sûme ...
librum in manum cape;
librum prôme
fîbula chartârum
charta
scida
collige chartâs!
paragraphus, -ûs f;
caput, capitis n
locus
pausa
ante, inter, post pausam
penna; calamus scrîptôrius
stilus sphaerâtus
graphium replçbile
taxâre
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pest hem/haar niet!
podium
potlood

nôlî eum/eam taxâre!
podium; pulpitum
graphium; stilus
plumbâtus
tabula pûblica
typîs imprimere
impressôrium
doctorâtus, -ûs
prosa
cuspidiola pollice înfîxa
nota
côticula; înstrûmentum
cuspidârium
rçctor, -ôris; rçctrîx, -îcis
rçctor vicârius
rçctôris/rçctrîcis officîna
versus, -ûs
mâchinula calculâtôria;
mâchina additiônâlis
iterâre; repetere
facite agmen ûnicum,
duplex
nota compendiâria
scandere
chemia; chemicç, -çs

însciîs parentibus â
scholâ abesse
spreekvermogen
facultâs, -âtis f dîcendî
spreken: ik wil je na de les even – paucîs tç volô post
prikbord
scholam
printen
spreek langzaam, harder
loquere lentç, clârius
printer
spreek zachter!
remitte vôcem!
promotie (tot doctor)
spreek geen Nederlands!
nôlî loquî Batâvicç!
proza
jou spreek ik later
tçcum mihi rçs erit sçrius
punaise
steken jullie je hand/vinger op! attollite manum/digitum!
punt (cijfer)
stil: wees –!
tacç! silentium tenç!
puntenslijper
stilte
silentium
–!
facite silentium!
rector
om – vragen
silentium facere
con–
stoel
sella
–skamer
stoppen: stop ermee, alsjeblieft! parce, quaesô!
regel (vers)
stop met schrijven!
dçsine scrîbere!
rekenmachine
struikelen: over nieuwe woorden – nova verba offendere
studentenvereniging
sodâlitâs, -âtis f
repeteren
studiôsôrum
rij: ga in een enkele, dubbele –
studieadviseur
cônsiliâtor, -ôris
staan
acadçmicus
samenvatting
studieperiode
spatium studiôsum
scanderen
studiepunt
însîgne, -nis n
scheikunde
acadçmicum
(Griekse gen) f
een – krijgen voor deze cursus
însîgne acadçmicum
schets: geef een – van het verhaal dçlîneâ fâbulam
merçre prô hôc cursû
scheuren
dîscindere
studies
studia, -ôrum
in stukken –
laniâre; dîlacerâre
(studium sg = enthousiasme)
school
schola
taal
lingua; sermô, -ônis m
–boek
liber, librî scholâris
dagelijkse, domme,
sermô cottîdiânus,
–bord (zwart, wit)
tabula (âtra, alba)
kinderachtige –
stultus, puerîlis
–gebouw
aedçs, aedis f scholâris; talenpracticum
officîna loquçlâris
aedificium scholâre
talent
ingenium; dôs, dôtis f
–hoofd
(ludî/scholae) rçctor, -ôris/
getalenteerd
ingeniôsus
rçctrîx, -îcis
tijd: wees op –, alsjeblieft
venî temperî/ad tempus,
–spullen
înstrûmentum scholâre
quaesô
–tas
capsula scholâris
tijdschrift
commentâriî, -ôrum
naar – gaan (algemeen)
scholam obîre/frequentâre
periodicî
naar (de) – gaan (eenmaal) in scholam îre
titel (boek)
înscrîptiô, -ônis f
schrappen
çrâdere
– (persoon)
appellâtiô, -ônis f
semester
sçmestre, -ris n
toets
probâtiô, -ônis f
slagen: voor een toets –
probâtiônem sustinçre
toevoegen
addere; adicere;
sleutel
clâvis, clâvis f
adiungere
kamer–/lokaal–
clâvis conclâvis
toilet
locus sçcrçtus; lâtrîna
slim
callidus
– (openbare)
forica; aumâtium
slordigheid
neglegentia; incûria
–bril
sella familiârica
smartboard
tabula digitâlis; tabula
–papier
chartula hygiçnica
callida
ik moet naar het –
mihi eundum est in
snappen
tençre
lâtrînam
spelling
orthographia
training
exercitâtiô, -ônis f
spieken
fûrtim exscrîbere
uitgebreide en voortdurende – multa et continua
niet –!
nôlî exscrîbere ex
exercitâtiô
proximô!
transparant: –e folie
pâgina pellûcida
spijbelen
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exâctor, -ôris (gravissimus)
disciplînae
tweedejaars
sophomôrus (-a)
tweetalig
bilinguis, -e
typemachine
mâchinula scrîptôria;
dactylographium
–lint
taenia dactylographica
typen
mâchinulâ scrîptôriâ
scrîbere;
dactylographâre
uitdrukken
exprimere
uitlachen: lach hem/haar niet uit! nôlî irrîdçre/dçrîdçre
eum/eam!
uitleg
explânâtiô, -ônis f;
explicâtiô, -ônis f
uitleggen
explânâre; explicâre
leg deze constructie uit
explicâ hanc
cônstrûctiônem
uitroepteken
sîgnum exclâmâtiônis
uitspreken
prônuntiâre
uitzoeken
investîgâre; perscrûtârî;
indâgâre
universiteit
studiôrum ûniversitâs,
-âtis f
vaardigheid
facultâs, -âtis f
– van het lezen en schrijven
facultâs legendî et
scrîbendî
vak (leer-)
disciplîna
vakantie
fçriae, -ârum
– hebben
fçriâtum esse
op – zijn
fçriâs agere
op kerst– zijn
fçriâs nâtâlîciâs agere
zomer–
fçriae aestîvae; vacâtiô,
-ônis f aestîva
voorjaars–
fçriae vernae
na de –
fçriîs perâctîs
vaklokaal
conclâve, -is n scholâre
proprium
verbeteren
corrigere; çmendâre
verdelen: verdeel de papieren
distribue/prômptâ chartâs
verkeerd
prâvus
vertalen
(con)vertere; trânsferre
– subst
conversiô, -ônis f;
trânslâtiô, -ônis f
uit het Latijn in het Nederlands ex Latînô in Batâvicum
–
(con)vertere
vertaling
trânslâta, -ôrum
de – van een zin
sententia trânslâta
tuchtmeester (strenge)

12

de – van een boek
vinkje: – plaatsen bij
bij de foute woorden een –
zetten
voetnoot
volgende: lees de – zin
voorbereiden
voorlezen
– subst
vooruitgaan
vooruitgang
vorm (grammaticale)
vraag
–teken
deze – stellen
een – aan de leraar /een
leerling stellen
een – stellen
er zijn vele vragen gerezen
een –je hebben
vragen (verzoeken): iem. iets –
– (voor informatie)
over iem./iets –
hij vroeg mij of ...
vrije dag
een – hebben
vandaag is een –
wegleggen: leg je boeken weg!
wereldbol
werkgroep
wisselen: van plaats –
wisser (bord)
woordenboek
zoek dat op in je –!
gebruik je –!
woordenlijst
zakken: – voor een toets
zeg op!
zitten: ga rechtop –!
gaan jullie –, alsjeblieft!
zoemer
wanneer de – gaat

liber, librî trânslâtus
virgulâ notâre
verba virgulâ cçnsôriâ
notâre
annotâtiô, -ônis f îmae
pâginae
lege sententiam proximam
(prae)parâre
legere; praelegere;
recitâre
praelçctiô, -ônis f
prôficere
prôfectus, -ûs
figûra
rogâtum; interrogâtum;
quaestiô, -ônis f
sîgnum interrogâtiônis
hoc quaerere
docentem/discentem
interrogâre
quaestiônem pônere
multa quaeruntur
pauca quaerere
aliquem aliquid rogâre
interrogâre; quaerere
dç aliquô/aliquâ rç
interrrogâre
quaesîvit â/dç/ex mç
num ...
fçriâtus diçs, diçî m
fçriâtum diem habçre
hodiç fçriâs habçmus
sçpône librôs!
globus terrârum
sçminârium acadçmicum
locôs inter sç permûtâre
dçtersôrium
dictiônârium; lexicon, -cî
id inquîre in dictiônâriô/
lexicô!
ûtere dictiônâriô!
vocâbula, -ôrum
cadere in probâtiône
çloquere!
rçctç sedç!
cônsîdite, quaesô!
bombilâtrum
cum bombilâtrum strepit

IV. HUISHOUDELIJKE BEZIGHEDEN
1. Moeder roept haar dochters naar beneden

mâter
Victôria, surge. Tempus est surgere.
Victoria, sta op. Het is tijd om op te staan.
Victôria Ô mâter, ego tam fessa sum. Librum meum Oh moeder, ik ben zo moe. Ik heb mijn boek tot laat in de nacht
ad multam noctem lçgî. Quota hôra est?

mâter
Iam hôra octâva est. Vigilâsne?
Victôria Vigilô. Ubi sunt calceî meî?
mâter
Quômodô sciam? Ubi, ut opînor, tû eôs
Victôria
mâter
Victôria
mâter
Victôria
mâter
Victôria

dçtraxistî herî vesperî. Victôria, excitâ ç
somnô tuam sororculam Olîviam.
Mâter, Olîvia nôn vult surgere. Sub
strâgulîs adhûc iacet et sç nôn movet.
Vigilatne nunc Olîvia?
Minimç edepol. Ista pigra nç oculôs
quidem aperit. Quid faciam nesciô.
Excitâ eam iterum.
Excitâvî. Nôn prôdest. Dictitat: ‘Omnînô
ôdî surgere tam bene mâne.’
Extrahe eam ç lectulô. Aliôquîn ego ipsa
sursum veniam et eam excitâbô.
Bene est, mamma; Olîvia tandem ç lectulô
rçpsit.

gelezen. Hoe laat is het?
Het is al acht uur. Ben je wakker?
Ja. Waar zijn mijn schoenen?
Hoe moet ik dat weten? Waar je ze, denk ik, gisteravond hebt
uitgetrokken. Victoria, maak je zusje Olivia wakker.
Moeder, Olivia wil niet opstaan. Ze ligt nog onder de dekens en
beweegt zich niet.
Is Olivia nu wakker?
Helemaal niet, verdikkie! Dat luie ding doet zelfs niet haar ogen
open. Ik weet niet wat ik moet doen.
Maak haar opnieuw wakker.


Dat heb ik gedaan. Het heeft geen zin. Ze zegt almaar: ‘Ik haat
het vreselijk zo vroeg in de ochtend op te staan.’
Trek haar uit bed. Anders kom ik zelf naar boven en zal ik haar
wakker maken.
Het is goed, mamma; Olivia is eindelijk uit bed gekropen.

2. De twee zusjes kibbelen terwijl ze zich klaarmaken voor de dag

Victôria Olîvia, agedum, tç lavâ et dentçs pûrgâ.
Olîvia Cûr omnçs in hâc familiâ mç carpunt?
Victôria
Olîvia
Victôria
Olîvia
Victôria
Olîvia
Victôria
mâter

Quômodô possum mç lavâre sî aquâlem
nôn habeô?
Postquam tû tç lâvistî, mementô pûrgâre
dentçs. Et mementô sternere lectulum tuum.
Quômodô dentçs pûrgâre possum, sî tû
pastam dentâriam habçs?
Et mementô pectere capillôs, nisi Medûsae
similis vidçrî vîs.
Quômodô capillôs pectere possum, sî quis
pectinem meam sustulit?
Et mementô, mea câra sororcula, crispâre
capillôs.
Quômodô capillôs crispâre possum, sî
neque calamistrum neque speculum
invenîre possum?
Misera Olîvia, tôtus mundus tibi adversâtur.
Puellae, dçsinite rîxârî. Venîte deorsum.
Ientâculum est parâtum.

Olivia, kom, ga je wassen en je tanden poetsen.
Waarom zit iedereen in dit huishouden me op m’n nek?
Hoe kan ik me wassen, als ik geen waterkan heb?
Als je je hebt gewassen, vergeet niet je tanden te poetsen. En
denk eraan je bed op te maken.
Hoe kan ik m’n tanden poetsen, als jij de tandpasta hebt?
En denk eraan je haren te kammen, als je er niet uit wilt zien als
een heks.
Hoe kan ik mijn haren kammen, als iemand mijn kam heeft weggepakt?
En denk eraan, lief zusje, je haren te krullen.
Hoe kan ik mijn haren krullen, als ik geen krultang en geen spiegel kan vinden?
Arme Olivia, de hele wereld is tegen je.
Meisjes, hou op met ruzie maken. Kom naar beneden. Het ontbijt
staat klaar.

3. Moeder en dochters doen hun dagelijkse bezigheden

mâter

Victôria et Olîvia, dçsîderô auxilium
Victoria en Olivia, ik heb vandaag jullie hulp nodig. Ik heb al alle
vestrum hodiç. Ego iam lectôs omnçs strâvî bedden opgemaakt en de vloer gesopt.
et pavîmentum lâvî.
Victôria Prômptae sumus. Dîc quid velîs ut nôs
We zijn klaar. Zeg wat je wil wat we moeten doen.
faciâmus.
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mâter

Victôria, prîmum omnium, lavâ patinâs et
vâsa, quibus in prandiô ûsae sumus.
Victôria Vîsne etiam mç mçnsam pônere ad cçnam?
mâter
Ita. Deinde prôme aliquid vînî ç cellâ vînâriâ.
Olîvia Quid ego faciam?
mâter
Fortasse tû potes haurîre aquam ç cisternâ.
Ecce situlam.
Olîvia Quid aquâ faciam?
mâter
Implç solium in balneolô.
Olîvia Quicquam aliud?
mâter
Implç aquâlçs in omnibus cubiculîs.
Olîvia Postquam ego omnia fçcerô, licçbitne forâs
exeam lûsum? Amîcae meae mç exspectant.
mâter
Certç, exî forâs et lûde cum amîcîs tuîs
ûsque ad hôram cçnandî.

Victoria, was allereerst de borden en bekers af die we bij de
lunch hebben gebruikt.
Wil je dat ik ook de tafel dek voor het avondeten?
Ja. Haal daarna wat wijn uit de wijnkelder.
Wat moet ik doen?
Misschien kun jij water halen uit de put. Hier is een emmer.
Wat moet ik met het water doen?
Vul de badkuip in de badkamer.
Verder nog iets?
Vul de waterkannen in alle slaapkamers.
Als ik alles heb gedaan, mag ik dan buiten gaan spelen? Mijn
vriendinnen wachten op me.
Ja hoor, ga naar buiten en speel met je vriendinnen tot etenstijd.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden zie ook de woordenlijst bij hoofdstuk XIII
aantrekken (kleren)
afruimen: de tafel –
afstoffen: meubels –
afvegen: de tafel –
afwasmachine
afwassen: de borden –
antwoordapparaat
bed
– opmaken
naar – gaan
bezem
blond
boodschappen doen
bord (om van te eten)
dekken: de tafel –

donkerbruin
dutje: een – doen
emmer
eten

(‘s avonds)
garen
grasmaaimachine
haar (één – of gezamenlijke)
– (haren)
– (opgemaakt)
–borstel
–droger
–speld
kroes–
kamerpot
kammen: haren –
uit–
naar achter –
14

induere
mundâre mçnsam
supellectilem dçtergçre
mçnsam pertergçre
mâchina çlûtôria
patinâs lavâre
respônstrum tçlephônicum
lectus; lectulus
lectum sternere
dormîtum/cubitum îre
scôpae, -ârum
flâvus
obsônâre/obsônârî
catînus; patina
mçnsam pônere; cibâria/
vâscula in mçnsam
appônere
fuscus
brevem somnum capere
situla
(com)edere
cçnâre
acia
herbisectrum
capillus; crînis, crînis m
capillî, -ôrum; coma
crînis, -nis m (sg en pl)
pçniculus comâtôrius
favônius
acus, acûs f comâtôria
coma crispa
lasanum; matella
capillum/capillôs/crînçs/
comam pectere
expectere
repectere

kam
kapsel
– (haarstijl)
knippen (haar)
– subst
het haar in laagjes –
kop/kopje/mok
krul (natuurlijke)
–tang
krullen (haren)
gekruld
gekruld haar hebben
maaien: het gras –
mobieltje
moe
mok/kop/kopje
naaien
naaimachine
naald
ontbijt
ontbijten
opruimen
opstaan
pincet
poetsen: schoenen –
tanden –
pony (kapsel)
potten en pannen
roodharig
schaar
–tje
scheren
zich dagelijks –
scheerapparaat (elektrisch)

pecten, pectinis m
cômptus, -ûs
tônsus, -ûs
tondçre
tônsûra
comam in gradûs frangere
pôculum
cirrus
calamistrum
crispâre
cripsus; cirrâtus;
cincinnulus
cincinnulô capillô esse
grâmen, -minis n resecâre
tçlephônulum portâbile
fessus
pôculum
suere
mâchina sûtôria
acus, acûs f
ientâculum
ientâre; ientâculum
sûmere
ôrdinâre
surgere
volsella
calceôs pôlîre
dentçs pûrgâre
antiae, antiârum
vâsa, vâsôrum coquînâria
rûfus; rutilus
forfex, -ficis m/f
forficulae, -ârum
râdere; râsitâre
faciem cottîdie râsitâre
râsôrium (çlectricum)

HUISHOUDELIJKE BEZIGHEDEN IV

râsûra
novâcula
discrîminâre
pûrgâre, mundâre
culînam mundandam
cûrâre
schrobben
dçtergçre
shampoo
lômentum capillâre
spiegel
speculum
in de – kijken
in speculum înspicere
zich in de – bekijken
sç in speculô intuçrî
stoffer en blik
pçniculus et vatillum
stofzuigen
pulveris haurîtôriô
pûrgâre
stofzuiger
pulveris haurîtôrium
strijken: kleren –
vestîmenta lçvigâre
tafelkleed
mantçle, -lis n
tandenborstel
pçniculus dentârius
telefoon
tçlephônum
–gerinkel
tinnîtus, -ûs tçlephônicus
–gesprek (lokaal/interlokaal) tçlephônçma, -atis n;
tçlephônicum colloquium
(locâle/longinquum)
–boek
index, indicis m/f /
catalogus m
tçlephônicus
in het –boek kijken
tçlephônicum indicem
înspicere
–cel
cella tçlephônica
–hoorn
auscultâbulum
de –hoorn opnemen
auscultâbulum tollere
–lijn
cônexiô, -ônis f
tçlephônica
–nummer
numerus tçlephônicus
een nummer kiezen
numerum sçligere
scheerbeurt
scheermes
scheiding: een – maken (haar)
schoonmaken
de keuken laten –

kiestableau
een munt– gebruiken
netnummer
iem. opbellen

met iem. telefoneren
mobieltje
smartphone
televisie (toestel; zie
hoofdstuk V)
– kijken
tondeuze

ook

uittrekken (kleren)
vaatwasmachine
vegen: de vloer –
verven (haar)
verstellen (naaiwerk)
vingerhoedje
wakker: – maken
– worden
– zijn
wassen (zich)
wastafel
water: – halen
–kan/–emmer
bloemen – geven
weken
zeef
zeep
stuk –
vloeibare –

tabula sçlçctôria
tçlephônô monçtâlî ûtî
numerus praesçlçctôrius
aliquem tçlephônicç
compellâre; alqm per
tçlephônum vocâre
cum aliquô tçlephônicç
colloquî
tçlephônulum portâbile
tçlephônulum callidum
tçlevîsôrium
tçlevîsôrium spectâre
mâchinula capillîs
resecandîs
exuere
mâchina çlûtôria
pavîmentum verrere
colôrâre; tingere
sarcîre
digitâle, -lis n
excitâre
ç somnô excitârî/somnô
solvî; çvigilâre
vigilâre
(sç) lavâre
aquâlis, -is m/f
aquam haurîre
aquâlis, -is m/f
flôrçs adaquâre
madefacere
crîbrum
sâpô, sâpônis m
sâpônis quadrula
sâpô liquidus
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V. SPORT EN VRIJE TIJD
1. De lerares vraagt hoe Dorothée haar vrije tijd doorbrengt

magistra Quômodô cônsûmis ôtium diçbus profçstîs? Hoe breng je je vrije tijd op weekdagen door?
Dôrothea Postquam studia cônfçcî, cum amîcâbus
Als ik mijn huiswerk heb afgemaakt, speel ik met mijn vriendin magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea
magistra
Dôrothea

meîs lûdô.
Quid facis fîne hebdomadis?
Prîmum dormiô quam diû mihi libet.
Quid facis posteâ?
Deinde ego et amîcae deambulâmus.
Quid facis diç Sâturnî vesperî?
Interdum eô in cînçmatçum.
Quid amplius facis?
Interdum amâns meus me ad saltâtiônem
dûcit.
Quid aliud facis?
Saepe tçlevîsôrium spectô.
Quômodô vacâtiônem aestîvam cônsûmis?
Scîlicet aliquot pçnsa domî faciô; multum
autem tempus lîberum habeô.
Quid ergô facis?
Multa quidem. Interdum vîsitô côgnâtôs
meôs. Interdum ôram maritimam petô.
Quibuscum?
Aut cum familiâ aut cum amante meô.
Quid aliud facis?
Per occâsiônem ad concentum eô.

nen.
Wat doe je in het weekend?
Eerst slaap ik, zolang ik wil.
Wat doe je daarna?
Daarna maken mijn vriendinnen en ik een wandeling.
Wat doe je op zaterdagavond?
Soms ga ik naar de bioscoop.
Wat doe je nog meer?
Soms neemt mijn vriend me mee om te gaan dansen.
Wat doe je verder?
Ik kijk vaak televisie.
Hoe breng je de zomervakantie door?
Natuurlijk doe ik thuis wat klusjes, maar ik heb veel vrije tijd.
Wat doe je dan?
Een heleboel, natuurlijk. Soms ga ik bij mijn familie op bezoek.
Soms ga ik naar het strand.
Met wie?
Met ons gezin of met mijn vriend.
Wat doe je verder?
Bij gelegenheid ga ik naar een concert.

2. De leraar vraagt hoe Henry zijn vrije tijd besteedt

magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
magister
Henrîcus
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Quômodô tempus lîberum tuum cônsûmis?
Diçbus profçstîs plçrumque in âthlçticâ
versor.
Quid facis fîne hebdomadis?
Multa. Pilâ lûdô. Latrunculîs lûdô. Atque
mûsicam amô.
Potesne canere înstrûmentô mûsicô?
Possum pulsâre tympanum atque canere
tubâ.
Potesne lûdere citharâ Hispânicâ?
Nôn.
Quid aliud facis fîne hebdomadis?
Diç Sâturnî ego et amîcî meî ad forum
îmus et înspicimus multâs tabernâs.
Vôsne umquam in bibliothçcam îtis?
Rârô. Sed saepe îmus ad âream lûsôriam
extrâ bibliothçcam. Patinâmus aut
corbipilâ ibi lûdimus.
Quid facis inter fçriâs aestîvâs?
Saepe piscâtum eô cum patre meô.
Habçsne înstrûmentum piscâtôrium?
Nûper pater înstrûmentum piscâtôrium
mihi çmit: calamum, lîneam, rçte.
Scîsne piscârî?
Ut tibi vçrum dîcam, pater pônit çscam in
hâmô prô mç.

Hoe breng jij je vrije tijd door?
Op weekdagen doe ik meestal aan sport.
Wat doe je in het weekend?
Veel. Ik speel met een bal. Ik dam. En ik houd van muziek.
Kun je een muziekinstrument spelen?
Ik kan drummen en trompet spelen.
Kun je gitaar spelen?
Nee.
Wat doe je verder in het weekend?
Zaterdags gaan mijn vrienden en ik naar het winkelcentrum en
bekijken we veel winkels.
Gaan jullie wel eens naar de bibliotheek?
Zelden. Maar we gaan vaak naar het speelterrein naast de bibliotheek. We rolschaatsen of spelen daar basketbal.
Wat doe je in de zomervakantie?
Ik ga vaak vissen met mijn vader.
Heb je vistuig?
Vader heeft pas vistuig voor me gekocht: een hengel, snoer en
een net.
Kun je vissen?
Om u eerlijk te zeggen doet mijn vader het aas voor mij aan de
haak.
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3. Paula en Sjoerd hebben het over sport

Paula
Sîgurdus
Paula
Sîgurdus

Paula
Sîgurdus

Paula
Sîgurdus
Paula
Sîgurdus
Paula
Sîgurdus
Paula
Sîgurdus
Paula
Sîgurdus

Quibus, Sîgurde, âthlçticîs lûdis?
Vernô tempore plçrumque pilamalleô
lûdô, sed interdum etiam tenisiâ lûdô.
Euge! Quibus âthlçticîs aestâte lûdis?
Ut vçrum dîcam, aestâte in pilamalleî
campô saepe sum: ego prôrsus amô
pilamalleô lûdere. Postillâc in nostrâ
piscînâ novâ aliquamdiû natô. Sed etiam
mç dçlectat basipilâ lûdere.
Quô locô lûdis?
Ad prîmam basim lûdô, sed interdum
intermedius basiârus lûdô. Nempe audîre
clâmôrçs fautôrum mihi placet,
quandôcumque pilam extrâ campum
lûsôrium pulsô.
Macte virtûte estô, Sîgurde! Et quid dç
autumnô?
Au! Nôlî dç autumnô mentiônem mihi
facere, quia eô tempore in scholam iterum
mihi redeundum est.
At nôn semper in scholâ es. Agedum,
aliquid temporis subsicîvî âthlçticîs habçs.
Rçctç dîcis. Ineunte autumnô adhûc
basipilâ lûdô. Sed deinde cum forîs
frîgçscit, corbifolle intus lûdere praeferô.
Quô locô in turmâ lûdis?
Quod ego statûrâ prôcçrâ sum, ego
centrâlis sum. Annô superiôre turma
nostra invicta erat.
Quibus âthlçticîs hieme lûdis?
Hieme amô per glaciem patinâre in stâgnô
nôn procul â mç. Post nivis câsum saepe
nartô in collibus in proximô.
Edepol, tû quidem magnus âthlçta es.
Vîsne nunc audîre quibus âthlçticîs ego
studeam? Ego ...
Benîgnç, Paula. Enimvçrô occupâtissimus
sum. Gymnasium petô. Amîcî meî mç iam
dûdum exspectant. Nunc bene valç.

Aan welke sporten doe je, Sjoerd?
In de lente speel ik meestal golf, maar soms speel ik ook tennis.
Bravo! Welke sporten doe je in de zomer?
Om eerlijk te zeggen ben ik ‘s zomers vaak op de golfbaan: ik
houd nu eenmaal ervan om golf te spelen. Daarna zwem ik een
poosje in ons nieuwe zwembad. Maar ik vind het ook leuk om
honkbal te spelen.
Op welke positie speel je?
Ik sta op de eerste honk, maar soms ben ik korte stop. Natuurlijk
vind ik het leuk het geschreeuw van de fans te horen, telkens
wanneer ik de bal over het hek sla.

Wat een prestaties, Sjoerd! En wat met de herfst?
Ai! Praat me niet over de herfst, omdat ik dan weer terug moet
naar school.
Maar je bent niet altijd op school. Kom, je hebt wat vrije tijd voor
sport.
Je hebt gelijk. In het begin van de herfst speel ik nog honkbal.
Maar daarna, wanneer het buiten koud wordt, speel ik liever binnen basketbal.
Op welke positie speel je in het team?
Omdat ik lang van stuk ben, ben ik center. Vorig jaar was ons
team ongeslagen.
Aan welke sporten doe je ‘s winters?
In de winter schaats ik graag op het ijs in de vijver niet ver van
mij vandaan. Als er sneeuw is gevallen, skie ik vaak op de heuvels in de buurt.
Sjonge, je bent werkelijk een groot sportman. Wil je nu horen aan
welke sporten ik doe? Ik ...
Nee, dank je, Paula. Ik heb ‘t echt erg druk. Ik ga naar de sportschool. Mijn vrienden wachten al een hele tijd op me. Nu dan een
fijne dag.

SPORT IN HET ALGEMEEN
aanmoedigingsbijeenkomst
arena
atletiek
–wedstrijd
bal
– spelen
de – vangen
de – schieten
de – werpen

conventus, -ûs hortâtôrius
arçna
âthlçtica
âthlçtârum certâmen,
-minis n
pila; follis, follis m
pilâ/folle lûdere
pilam/follem excipere
follem pede pulsâre
pilam conicere

–spel
bank
beginsignaal
coach
competitie
eindsignaal
fan
fluit

lûsus, -ûs pilae/follis
scamnum
sîbilus initiâlis
exercitâtor, -ôris
contentiô, -ônis f
certâmen, -minis n
sîbilus fînâlis
fautor, -ôris (-trîx,
-trîcis)
sîbulus
17

V SPORT EN VRIJE TIJD

sîbulum çmittere
summae pûnctôrum sunt
parçs
helft: eerste –
prior pars, partis f
certâminis
tweede –
altera pars, partis f
inhalen
cônsequî
medaille (goud/zilver/brons)
nomisma, -atis n
(aureum/argentum/
açneum)
net
rçte, rçtis n
opwarming
exercitâtiô, -ônis f
overtreding
offçnsa
een – begaan
offçnsam committere;
poenâliter agere
overwinning
victôria
peptalk: een – houden
alloquium hortâtôrium
habçre
plaats: de eerste/tweede/derde statum prîmârium/
– hebben
secundârium/tertium
habçre
op de eerste/tweede/derde prîmârium/secundârium/
– staan
tertium esse/stâre
punt
pûnctum
een – scoren
pûnctum ferre
raceauto
autocînçtum currîle
reservespelers
côpiae subsidiâriae
rust
dîmidium tempus
scheidsrechter
arbiter, arbitrî
score: de – bijhouden
ratiônem pûnctôrum
notâre
–board
tabula pûnctôrum
shirt
camisia
polo–
subucula cum curtîs
manicîs
speelveld
campus lûsôrius
spel
lûsus, -ûs; lûdus
een – spelen
lûsum lûdere
speler
lûsor, -ôris; lûstrîx, -îcis
de – fluiten
gelijkspel: het staat –

disportus, -ûs; âthlçtica
disportibus/âthlçticae
studçre
sporten
in disportibus/âthlçticâ
versârî; disportibus/
âthlçticâ lûdere
sportief
âthlçticus
sportkleding
vestis, -is f campestris
sportman/-vrouw
âthlçta m/f
sprint
cursus, -ûs brevis
staanplaatsen
forî, -ôrum
stand
summa pûnctôrum;
status, -ûs
– (bij golf)
summa ictuum
de – is gelijk
summae pûnctôrum sunt
parçs
eind–
status fînâlis
stopwatch
chronoscopium
team
turma
tegenstander
adversârius
tribune
forî, -ôrum
uitrusting
apparâtus, -ûs;
înstrûmentum
uitzetten: iemand het (speel)veld – alqm â campô (lûsôriô)
relçgâre
verlenging
additîcium tempus,
temporis n
verliezen: een spel –
lûdô superârî; lûdum
perdere
het –de team
turma victa
vervanger
succçdâneus;
suppositîcius
voorsprong
praevalentia pûnctôrum
wedstrijd
certâmen, -minis n
een – spelen tegen
contendere contrâ
winnen: een spel –
lûdô vincere
het –e team
turma victrîx
zwembad
piscîna; natâbulum
sport
– beoefenen

AFZONDERLIJKE SPORTEN
badminton
– spelen
net
netbal
basketbal
– (de bal zelf)
– spelen
–veld
dribbel
dribbelen
raak gooien
vrije-worp-lijn
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lûdus pilae pinnâtae
bergbeklimmen subst
pilâ pinnâtâ lûdere
bergbeklimmer
rçte, rçtis n
beklimmen
pilâ per rçte perstringçns
klimtouw
corbifollis/corbipilae
boksen
lûdus
boksgevecht
corbifollis -is m; corbipila
corbifolle lûdere
bokswedstrijd
aula lûsôria
repercutitâtiô, -ônis f
bokshandschoen
repercutitâre
bokser
corbifollem per corbem
bokskampioen
inicere
kampioen zwaargewicht
lînea poenâlis

ascçnsiô, -ônis f montium
ascçnsor, -ôris montium
ascendere
fûnis, -is m scânsôrius
pugillâre
pugilâtus, -ûs; pugilâtiô,
-ônis f
certâmen, -minis n
pugilâtôrium
caestus, -ûs
pugil, pugilis
pugilum rçx, rçgis
pugilum rçx mâximî
ponderis

SPORT EN VRIJE TIJD V
neerslaan
iem. een stoot geven
iem. knock out slaan
ring
ronde
een ronde winnen
een ronde verliezen
stootzak
winnen op punten
boogschieten subst
pijl
boog
raak schieten
doelwit
schot in de roos
bowling
–baan
–baan (gebouw)
–bal
bowlen
pin (kegel)
een strike gooien

cricket
discuswerpen subst
gewichtheffen subst
golf
–baan
–speler
–stok/club
bunker
driver
golven
green
hole
ijzer
slag
tee
van de tee afslaan
gymnastiek
evenwichtsbalk
gymschoenen
paard
rekstok

sternere
pûgnum alicuî dûcere
cerebrum alcî dîminuere
suggestus, -ûs
pugilâtôrius
congressus, -ûs
pugilâtôrius
congressû vincere
congressû vincî
corycus; follis, -is m
pugilâtôrius
praevalçre per pûncta
sagittâtiô, -ônis f
sagitta
arcus, -ûs
ferîre (geen perf)
scopus
medius scopus
cônôrum lûdus;
cônilûdium
cônôrum âreola
aedçs, aedis f ad
cônilûdium
globus lûsôrius; globus
cônôrum
globum volitâre; cônîs
lûdere
cônus lûsôrius
omnçs cônôs (lûsôriôs)
simul dçcutere/
prôsternere
lûdus baculî et pilae
discî iactus, -ûs
sublâtiô, -ônis f ponderis/
lîbrâmentôrum
pilamalleus
pilamalleî campus
pilamalleî lûsor, -ôris/
lûstrîx, -îcis
clâva
obstâculum; harçnâria
clâva agitâtôria
pilamalleô lûdere
ârea viridis
scrobiculus
clâva ferrea
ictus, -ûs
grûmulus
prîmum îcere
gymnastica
tîgnum aequilîbrî
calceî gymnicî
eculeus
ferrum trânsversum

hockey
– spelen
–speler
–stick
ijs–
blauwe lijn
goal
goal!
een goal maken
puck
keeper
linksachter
rechtsachter
midvoor
verdediger
vleugel
linkervleugel-speler
rechtervleugel-speler
honkbal
– (de bal zelf)
–wedstrijd
– spelen
buitenvelder
eerste/tweede/derde/
thuishonk
handschoen
inning
homerun
korte stop
knuppel
op welke positie speel je?
slaan
de bal over het hek slaan
slag
slagman
thuisplaat
werper
werpheuvel
hoogspringen subst
jacht
–geweer
–hond
–uitrusting
dubbelloopsgeweer
jagen
prooi
judo

lûdus hoccçius;
alsûlçgia
hoccçiô lûdere
alsûlçgârius
pedum; ferula repanda
lûdus hoccçius glaciâlis
lînea caerulea
porta
hei, follis per portam!
disculum in portam
immittere
discus
portârius
dçfçnsor, -ôris sinister
dçfçnsor, -ôris dexter
centrâlis, -is
dçfçnsor, -ôris
âla
âlârius sinister
âlârius dexter
lûdus basipilae
basipila
basipilae certâmen,
-minis n
basipilâ lûdere
externus cûstôs, -ôdis
basis, -is f, acc -im, abl -î
prîma/secunda/tertia/
domestica
digitâbulum
missus, -ûs
circuitus, -ûs basium
intermedius basiârius
clâva (lûsôria)
quô locô lûdis?
pulsâre
pilam extrâ campum
lûsôrium pulsâre
pulsus, -ûs
clâvâtor, -ôris
summa/basis domestica
coniector, -ôris
coniectôris grûmus
saltus, -ûs in altum
vçnâtiô, -ônis f; vçnâtûra;
vçnâtus, -ûs
sclopçtum vçnâtôrium
canis, canis vçnâticus
înstrûmentum vçnâtôrium
focîle, -lis n bifistulâtum
vçnârî
praeda; vçnâtiô, -ônis f
lucta/luctâtiô, -ônis f
iûdôica/Iapônica
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karate
lacrosse
– spelen
–-stick
de –-stick zwaaien
polo
polsstokspringen
– subst
polsstok
lat
over de lat springen
racket
rodelbaan
–afdaling
roeien
– subst
roeiboot
roeier
roeispaan
regatta
rolschaatsen
– subst
rolschaats
rollerskate
rollerskaten
rugby

– spelen

rugbybal
achterspeler
aftrap
aanvaller
verdediger
doelman/keeper
doelpaal
speler op de linker/rechter
vleugel
goal
goal!
grensrechter
halfback
hoekschop
kopbal
middenvelder
onderscheppen
een extra punt maken
quarterback
speler
20

lucta/luctâtiô, -ônis f
carâtica
lûdus lacrossçnsis
lûdô lacrossçnsî lûdere
crocia
crociam agitâre
alsûlçgia equestris
perticâ salîre
saltus, -ûs perticârius
pertica
repâgulum
repâgulum trânssilîre
rçticulum (manubriâtum)
sclôdia
dçcursus, -ûs sclôdiae
rçmigâre
rçmigâtiô, -ônis f
cumba/scapha rçmigera
rçmex, rçmigis
rçmus
certâmen, -minis n rçmigiî
pedirotîs lâbî
patinâtiô, -ônis f rotâlis
pedirota
calceus surrotâtus;
patinus rotâlis
rotellîs patinâre
harpastum; pedifolium;
pedilûdium môre
Americânô
harpastô lûdere;
pedifolle môre
Americânô lûdere
pedifollis, -is m
posterus
pulsus, -ûs initiâlis
assultâtor, -ôris
cûstôs, -ôdis
portârius
pâlus portae
sinister/dexter âlârius/
exter, exterî
porta
hei, follis per portam!
iûdex, iûdicis lîneârius
sçmiposterus
pede pulsus, -ûs angulâris
capite pulsus, -ûs
centrâlis, -is
intercipere
prô pûnctô additîciô
pede pulsâre
cardinâlis, -is pedifoliî
pedilûsor, -ôris

schoppen
strafschop
strafschopgebied
trappen
een touchdown scoren
zijlijn
schaatsen
– subst
schaats
schaatsbaan
schaatser
kunst–
skateboard
skieën
– subst
ski
ski’s aandoen
ski’s afdoen
ski’s in de was zetten
afdaling
poedersneeuw
skiër
skileraar
slalom
skihut
skilift
skischoen
sneeuw
springschans
skispringen subst
stoeltjeslift
surfen
surfplank
tafeltennis
– spelen
batje/palet
net
netbal
tennis
– spelen
–baan
–bal
–speler
–wedstrijd
backhand-slag
buitenslaan
dubbelspel
enkelspel
hard slaan
net
netbal

pede pulsâre
pede pulsus, -ûs poenâlis
ârea poenâlis
pedifollem pede pulsâre
calcem/crçtam attingere
lînea laterâlis
(per glaciem) patinâre
patinâtiô, -ônis f
patinus
stadium glaciâle
patinâtor, -ôris
patinâtiô, -ônis f
artificiôsa
tabula surrotâta
nartâre
nartâtiô, -ônis f
narta
nartâs pedibus aptâre;
nartâs astringere
nartâs dçstringere
nartâs incçrâre
dçcursiô, -ônis f
nix pulverea
nartâtor, -ôris
nartandî magister
dçcursiô, -ônis f flexuôsa
casa nartâtôrum
anabathrum nartâtôrium
caliga nartâtôria
nix, nivis f
suggestus, -ûs dçsultôrius
dçsultûra nartâtôria
tçlepherica sellâris
tabulâ flûctivagâ per
summâs undâs prôlâbî
tabula flûctivaga
mçnsâlis pilae lûdus
mçnsâlî pilâ lûdere
pâlula
rçte, rçtis n
pila rçte perstringçns
tenilûdium; tenisia
tenisiâ lûdere
campus tenisiae
pila tenisiae
tenilûsor, -ôris
certâmen, -minis n
tenisiae
pulsus, -ûs inversus
ultrâ lîneam pulsâre
tenilûdium bis binôrum
tenilûdium singulâre
pilam vî prôpellere
rçte, rçtis n
pila rçte perstringçns
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rçticulum (manubriâtum)
dçicere
âctus, -ûs
pulsâre
saltus, -ûs in longum
pentâthlum
pentâthlô vincere
decâthlum
piscârî
piscâtus, -ûs
piscçs captâre
çsca
hâmus
çscam hâmô impônere
calamus piscâtôrius;
arundô, -dinis f
lijn
lînea (piscâtôria)
visnet
rçte, rçtis n (piscâtôrium)
vistuig
înstrûmentum piscâtôrium
visvangst
piscâtus, -ûs
visser
piscâtor, -ôris
voetbal (spel)
pedifollium; pedilûdium
– (de bal zelf)
pedifollis, -is m
–len
pedifolle lûdere
–schoenen
calceâmenta, -ôrum
pedifoliî
–stadion
stadium pedifoliî
de bal doorgeven/overspelen pedifollem trânspulsâre
buitenspel staan
seorsum esse/stâre
elf-meter-schop
pede pulsus, -ûs undecim
metrôrum
goal
porta
goal!
hei, follis per portam!
grensrechter
iûdex, -dicis lîneârius
in de eerste/tweede helft
in parte priôre/alterâ
spelen
lûdere
hakbal
calce pulsus, -ûs
hoekschop
pede pulsus, -ûs angulâris
keeper
portârius
kopbal
capite pulsus, -ûs
koppen
pedifollem capite pulsâre
linker/rechter/middenvelder sinister/dexter lûsor
medius/centrâlis
pass
trânspulsus, -ûs
rode/gele kaart tonen
chartulam rubram/
flâvam ostendere
de bal krijgen
pedifolle potîrî
linker/rechter verdediger
dçfçnsor, -ôris sinister/
dexter
schoppen
pede pulsâre
strafschop
pede pulsus, -ûs poenâlis
strafschopgebied
ârea portâria
racket
serveren
set
slaan
vérspringen subst
vijfkamp
de – winnen
tienkamp
vissen
– subst
– vangen
aas
haakje
het aas aan het haakje doen
hengel

tussenstand
linker/rechter vleugelspeler
voorhoedespeler
vrije verdediger
volleybal (de sport)
– (de bal zelf)
– spelen
smashen
wandel- en hardloopsport
finish
hardloper/deelnemer
honderd-meter-sprint
over de finish gaan
parcours
start
waterskiën
– subst
waterski
worstelen
– subst
worstelaar
worstelwedstrijd
zeilen
– subst
achtersteven
boeg/voorsteven
marszeil
mast
overstag gaan
zeil
zeilboot
zwemmen
– subst
rug–
crawl
borstslag
duik
duiken (van plank e.d.)
springplank
onder water duiken
duiker (onder water)
vrije slag
zwembad
zwemleraar
zwemwedstrijd

status, -ûs dîmidiî
temporis
sinister/dexter âlârius
oppûgnâtor, -ôris
lûsor, -ôris lîber
lûdus follis volâtilis
follis, -is m volâtilis
folle volâtilî lûdere
follem magnâ vî
prôpellere
cursûra
calx, calcis f; crçta
cursor, -ôris
cursus, -ûs centum
metrôrum
calcem/crçtam attingere
curriculum
initium cursûs
per summâs undâs nartâre
per summâs undâs
nartâtiô, -ônis f
narta aquâtica
luctârî
luctâtiô, -ônis f
luctâtor, -ôris
certâmen, -minis n
luctâtiônis
vçlificâre
vçlificâtiô, -ônis f
puppis, -is f, acc -im, abl -î
prôra
supparum
mâlus
scapham flectere
vçlum
scapha vçlifica
natâre
natâtiô, -ônis f
natâtiô resupîna
natâtiô prôna
natâtiô pectorâlis
praeceps saltus, -ûs
praecipitem salîre
tabula dçsultôria
ûrîninârî
ûrînâtor, -ôris
natâtiô, -ônis f lîbera
piscîna; natâbulum
natandî înstrûctor, -ôris
certâmen, -minis n
natâtôrium
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ANDERE VRIJETIJDSACTIVITEITEN
aansteker
accordeon
acrobaat
afstandsbediening
audiocassette
avond
‘s –s
op zaterdagavond
band (muziekgroep)
band/tape
–recorder
een –opname maken
bariton
bibliotheek
biljart
biljarten
bioscoop
–film

naar de – gaan
blijspel
casino
cassetterecorder (audio)
CD
–-speler
cello
clown
club
cocaïne
– snuiven
concert
contrabas
damspel
dammen
damsteen
dansen
dans
danser
danseres
decor (toneel)
dichten

disco
documentaire
–film
doedelzak
– spelen
draaimolen
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îgnitâbulum
harmonica înflâtilis
petauristârius
moderâtôrium remôtum
phônocasçta
vesper, vesperî; vespera
vesperî
diç Sâturnî vesperî
symphônia; concentus, -ûs
phônotaeniola
magnçtophônum
phônotaeniolam cônficere;
phônotaeniolâ imprimere
cantor, -ôris vôcis gravis;
barytonista
bibliothçca
lûdus tudiculâris
globulôs eburneôs super
mçnsam impellere
cînçmatçum
fâbula/pellicula
cînçmatographica;
imâginçs f pl moventçs
in cînçmatçum îre
cômoedia
âleâtôrium
casçtophônum
Compactus Discus
discophônium
violoncellum
scurra
sodâlicium
cocaînum
cocaînum olfactâre
concentus, -ûs
contrâbassum
latrunculôrum lûdus
latrunculîs lûdere
latrunculus
saltâre
saltâtiô, -ônis f
saltâtor, -ôris
saltâtrîx, -îcis
apparâtus, -ûs scaenicus
poçma, poçmatis n /
carmen, -minis n
facere
discothçca
documentârium
pellicula documentâria
ûtriculârium
ûtriculâriô lûdere
circumvectâbulum

driewieler
drummen
drum
drummer
drumster
DVD
feest: een – geven
film
–camera
–projector
bioscoop–
griezel–
een – gaan zien
een – vertonen
fluit
foto

–graaf
–rolletje
–toestel
digitaal –toestel
gedicht
geweer
gitaar
gokken
ver–
goochelen
goochelarij
goochelaar
gymschoenen
harp
– spelen
heroïne
– spuiten
high zijn
hobby
joint
journaal
klarinet
– spelen
klus
–jes doen
komedie

trirota
tympanum pulsâre
tympanum
tympanista
tympanistâria
Discus Varius Digitâlis
convîvium dare/agitâre
pellicula; taeniola
mâchinula
cînçmatographica
prôiectôrium
cînçmatographicum
pellicula cînçmatographica
pellicula horrifera
pelliculam vîsere
cînçmatographicam
pelliculam exhibçre
(cînçmatographicam)
tîbia
phôtographçma, -atis n;
imâgô, -ginis f
phôtografica
phôtographus
taeniola phôtographica
phôtomâchina; mâchinula
phôtographica
phôtomâchina digitâlis
poçma, poçmatis n;
carmen, carminis n
sclopçtum
cithara Hispânica
âleâ lûdere
in âleâ perdere
praestîgiâre; magicâs
artçs exercçre
ars, artis f magica
magus
calceî gymnicî
nablium; harpa
nabliô lûdere
heroînum
heroînô ûtî
â medicâmentîs
pschotropicîs inçbriâre
studium
fistula tabâcea cannabe
permixta
tçlediârium
tîbia clârisona
tîbiâ clârisonâ canere
opus, operis n; pçnsum
pçnsa facere
cômoedia

SPORT EN VRIJE TIJD V
koor
–dirigent
koorddanser
lied
lier
luidspreker
magisch
marihuana
– roken
marionet
microfoon
monopoly (spel)
– spelen
motorboot
musical
muziek
–noot
pop–
muzikant
nachtbraker
neuken

chorus
chorî magister, -trî
fûnambulus
cantus, -ûs
lyra
megaphônium
magicus
cannabis, -is f
fûmum cannabis sûgere
neuropastum
microphônum
monopôlium
monopôliô lûdere
nâvicula automatâria
mçlodrâmatium
modî mûsicî
nota mûsica
mûsica populâris
mûsicus
noctis avis, avis
futuere; dçbattuere (geen

novelle
ontspannen: zich –/relaxen
ontucht
– plegen (met)
opera
– (gebouw)
naar de - gaan
operette
orgel
– spelen
pijp–

opusculum fâbulôsum
sç remittere
stuprum
stuprum facere (cum)
mçlodrâma, -atis n
theâtrum mçlodrâmaticum
mçlodrâma vîsere
mçlodrâmatium
organum mûsicum
organô canere
organum fistulîs
înstrûctum
symphônia; concentus, -ûs
symphôniacî, -ôrum
saltâtiônis
exordium (mçlodrâmatis)
clâvichordium
clâviâtûra
clâvicen, -cinis m/f
cçnula subdiâlis
excursiônem ad cçnulam
subdiâlem sûmendam
facere
pânârium
fûmâriolum
orbis, -is m phônograhicus
orbçs phônographicôs
impellere/audîre
mâchinula phônographica
scaena
in scaenam prôdîre
poçsis, -is f

perf)

orkest
dans–
ouverture
piano
–klavier
pianist(e)
picknick
gaan –en

–mand
pijp (voor tabak)
plaat (grammofoon–)
platen spelen/luisteren
platenspeler
podium
het – opkomen
poëzie

polka
de – dansen
pop
praatprogramma
– (televisie)
pretpark
projectiescherm
projector
puzzel
radio
-uitzending
naar de – luisteren
de – aanzetten
de – uitzetten
de – harder zetten
de – zachter zetten
de – speelt
receptie
een – geven
reclame
relaxen/zich ontspannen
roken (tabak)
sigaret –
roker
roman
saxofoon
schaken
loper
paard
pion
toren
rokeren
schaakbord
schaakmat!
schaakstuk
mat zetten
schilder
–ij
–ing op doek
–kunst
–skwast
schilderen
script (voor film)
sex: – hebben met iem.
ongeoorloofde – hebben (met)
sigaar
sigaret

saltâtiô, -ônis f Bohçmica
Bohçmicç saltâre
pûpa
disputâtiô, -ônis
radiophônica
spectâculum
disputâtîvum
hortî, -ôrum pûblicî
oblectâriî
linteum lâtç extentum
prôiectôrium
aenigma, -atis n
radiophônum
çmmisiô, -ônis f
radiophônica
radiophônum audîre
radiophônum excitâre
radiophônum impedîre
vim radiophônî augçre
vim radiophônî remittere
radiophônum ûrsupâtur
salûtâtiô, -ônis f pûblica
salûtâtiônem pûblicam
facere
praecônium
sç remittere
fûmum sûgere
fûmum sigarellî sûgere
fûmâtor, -ôris
opus, operis n fâbulôsum
saxophônum
lûdus scâcôrum/scaccôrum;
scâcilûdium
episcopus
eques, equitis m
pedes, peditis m
turris, -is f, acc -im, abl -î;
rochus
arrocâre
scâcârium
cavç rçgî!
scâcus
rçgem tençre
pictor, -ôris
tabula picta
pictûra in textilî
pictûra
pçnicillus
pingere
scrîptum scaenârium
facere cum aliquô/aliquâ
struprum facere (cum)
sigarum
fistula; sigarellum
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pakje –ten
snaar
sopraan
speelkaart
de –en couperen/schudden/
delen
aas
boer
gever
harten
heer/koning
joker
kaartspel
kaartspelen
klaveren
kleur
ruiten
schoppen
slag (een, twee, drie, vier)
troef
de troef spelen
vrouw
speelgoed
speelplaats
spelen
– (muziekinstrument)
een spel –
met de bal –
schaak –
de radio speelt
spelshow
statief
stereosysteem
stoned
strand
–stoel
stripboek
tabak
talkshow

capsella sigarellôrum
chorda
supranista
chartula lûsôria
chartulâs sçpônere/
miscçre/distribuere
bîniô, -ônis f
pedisequus
distribûtor, -ôris
cor, cordis n
rçx, rçgis
chartula fortûnâns
chartulârum (lûsôriârum)
lûdus
chartulîs (lûsôriîs) lûdere
crux, crucis f
color, colôris m
rûta
pâla
vicçs f pl (ûnae/singulae,
bînae, trînae, quaternae)
color praelâtus
(chartulâs) ferîre (geen perf)
rçgîna
lûdibrium
ârea lûsôria
lûdere
canere + abl
lûdum lûdere
pilâ lûdere
scâcîs lûdere
radiophônum ûrsupâtur
spectâculum lûsôrium
tripçs, tripedis m
systçma, -atis n
stereophônicum
çlixus
lîtus, lîtoris n; acta
sella lîtôrâlis/cubitôria
libellus pictographicus
tabâcum
spectâculum
disputâtîvum

tape: zie band
tekenen: (geometrische) figuren – fôrmâs (geômetricâs)
tekening: een – maken
tekenfilm
televisie (algemeen)
– aanzetten
– afzetten
– kijken
–journaal
–kanaal
–kijker
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dçscrîbere
(imâginem) dçlîneâre
spectâculum animâtum
tçlevîsiô, -ônis f
tçlevîsôrium excitâre
tçlevîsôrium impedîre/
exstinguere
tçlevîsiônem spectâre;
tçlespectâre
tçlediurna, -ôrum
canâlis, -is m tçlevîsificus
tçlevîsor, -ôris

–kijkster
–programma
–reclame
–scherm
–serie
–show
–station
–toestel
–uitzending
beeldbuis
tenor
toegangsbewijs
toneelstuk
toneel spelen
de hoofdrol spelen
de rol van keizer spelen
trampoline
treurspel
trombone
trompet
vakantie
verf
versterker
verstoppertje: – spelen
videoband
videocassette
een – afspelen
videogame
videorecorder
viool
– spelen
violist
vleugel (piano)
vrij: –e tijd
geen tijd – hebben
wals
walsen
wandeling: een – maken
waterpijp
weekend
in het –
zakmes
zingen
een lied –
zomer
–vakantie
zonnebaden

tçlespectâtrîx, -îcis
programma, -atis n
tçlevîsificum
praecônium tçlevîsificum
quadrum tçlevîsificum
seriçs, seriçî f tçlevîsifica
spectâculum tçlevîsificum
statiô, -ônis f tçlevîsifica
tçlevîsôrium
çmissiô, -ônis f tçlevîsifica
tubus tçlevîsificus
cantor, -ôris vôcis mediae
tessera aditâlis
fâbula theâtrâlis scaenica;
lûdus scaenicus
fâbulam agere
prîmâs partçs agere
imperâtôrem agere
dçsultôrium
tragoedia
tuba ductilis
tuba
fçriae, -ârum
pigmentum; color, -ôris m
amplificâtrum
per lûsum latitâre et
quaeritâre
taeniola magnçtoscopica
casçta magnçtoscopica
audîre/çvolvere casçtam
magnçtoscopicam
lûsus, -ûs
magnçtoscopicus
magnçtoscopium;
videoexceptôrium
fidiculae, -ârum;
violînum; violîna
fidiculîs canere
fidicen, -cinis
clâvichordium âlifôrme
tempus, -poris n lîberum
nihil vacuî temporis
habçre
saltâtiô, -ônis f in grum
saltâre in grum
dçambulâre
fistula aquâria
fînis, fînis m hebdomadis
hebdomade exeunte;
fîne hebdomadis
cultellus plicâbilis
canere; cantâre
cantum/canticum/
carmen canere
aestâs, -âtis f
fçriae aestîvae f pl
aprîcârî
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1. De lerares vindt dat Katrien er ziek uitziet: ze vraagt wat haar scheelt

magistra
Catharîna
magistra
Catharîna
magistra
Catharîna
magistra
Catharîna
magistra
Catharîna

Catharîna, esne tû aegrôta?
Ita, magistra.
Pallida es. Quid est tibi?
Stomachus mihi dolet.
Doletne quicquam aliud?
Caput mihi dolet.
Habçsne febrim?
Fortasse. Frôns et genae sunt calidae.
Vîse medicum quam prîmum.
Grâtiâs tibi, magistra.

Katrien, ben je ziek?
Ja, juf.
Je bent bleek. Wat is er met je?
Ik heb buikpijn.
Doet nog iets anders pijn?
Ik heb hoofdpijn.
Heb je koorts?
Misschien. Mijn voorhoofd en wangen zijn warm.
Ga zo gauw mogelijk naar de dokter.
Dank u, juf.

2. De dokter wordt geroepen bij een ziek meisje

Caecilia
medicus
Caecilia
medicus
Caecilia
medicus
Caecilia
medicus
Caecilia
medicus
Caecilia
medicus
Caecilia

Salvç, medice. Mç male habeô hodiç.
Salvç, Caecilia. Quid est?
Mç male habeô. Ægrôta enim sum.
Quid dolet? Habçsne dolôrem stomachî?
Vae mihi, caput mihi dolet; stomachus
dolet; faucçs dolent.
Frôns vidçtur calida. Febrim magnam
habçs. Habçsne cibî appetentiam bonam?
Minimç. Ego nûllam omnînô appetentiam
habeô.
Potesne noctû dormîre?
Noctem pervigilâbam.
Gravçdine labôrâs. Ecce, medicînam tibi
habeô. Et necesse est tibi mançre in lectô
duôs trçsve diçs.
Num in scholam îre possum?
Minimç vçrô!
Ô, grâtiâs, medice; multâs grâtiâs. Iam mç
melius habeô.

Dag dokter. Ik voel me niet goed vandaag.
Dag Cécile. Wat is er?
Ik voel me niet goed. Ik ben namelijk ziek.
Wat doet er pijn? Heb je buikpijn?
Arme ik, ik heb hoofdpijn; ik heb buikpijn; ik heb keelpijn.
Je voorhoofd lijkt warm. Je hebt hoge koorts. Heb je een goede
eetlust?
Helemaal niet. Ik heb totaal geen eetlust.
Kun je ‘s nachts slapen?
Ik heb de hele nacht wakker gelegen.
Je hebt een verkoudheid. Kijk, ik heb een medicijn voor je. En je
moet twee of drie dagen in bed blijven.
Kan ik wel naar school gaan?
Beslist niet!
O, dank u, dokter; dank u wel. Ik voel me al beter.

3. Een dokter komt bij een patient na een brand

medicus Quid nômen est tibi? Et quid tibi contigit?
adulçscçns Nômen mihi est Dominicus. Fuit
incendium in cçnâculô meô.

medicus Incendiumne? Quômodô effûgistî?
adulçscçns Flammae capillôs et faciem et bracchia
cremâbant. Deinde dç fenestrâ in terram
dçsiluî.
medicus Licet videam num ûlla ossa frçgeris. Genu
dextrum et tâlus dexter sunt tumidissima;
fortasse crûs frçgistî.
adulçscçns Cçnseô mç etiam aliquâs costâs frçgisse.
Latus dextrum valdç dolet.
medicus Potesne pedem dextrum movçre?

dokter
jongeman

Hoe heet u? En wat is u overkomen?
Ik heet Dominique. Er was een brand in mijn
appartement.
Een brand? Hoe bent u ontkomen?
De vlammen brandden in m’n haren, gezicht en armen. Daarna
ben ik uit het raam op de grond gesprongen.
Laat me kijken of u soms enkele botten hebt gebroken. De rechterknie en rechterenkel zijn erg opgezwollen; misschien hebt u
uw been gebroken.
Ik denk dat ik ook enkele ribben heb gebroken. Mijn rechterzij
doet erg pijn.
Kunt u uw rechtervoet bewegen?
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adulçscçns Possum. Sed dextrô pede stâre nôn
possum. Ego quidem nôn omnînô
cônsurgere possum.
medicus Nôlî temptâre cônsurgere! Crçdibile est tç
aliqua ossa frçgisse.
adulçscçns Quid faciam?
medicus Prîmum dabô tibi pilulam, quae dolôrem
levâbit. Deinde puerî meî tç in lectîcâ
domum meam gerent. Possum cûrâre tç
melius ibi.
adulçscçns Tibi habeô magnam grâtiam ob beneficium
tuum.

Ja. Maar ik kan niet staan op mijn rechtervoet. Ik kan eigenlijk
helemaal niet opstaan.
Probeer niet op te staan! Het is denkbaar dat u enkele botten
hebt gebroken.
Wat moet ik doen?
Eerst zal ik u een pil geven tegen de pijn. Daarna zullen mijn
assistenten u op een brancard naar mijn huis dragen. Ik kan u
daar beter behandelen.
Ik ben u zeer dankbaar voor uw goede diensten.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Zie voor extra woorden over medische onderwerpen ook de woordenlijst bij het volgende hoofdstuk
aars
achterhoofd
adamsappel
ader
alvleesklier
amandelen
arm
baard
baarmoeder
baby
bakkebaarden
been
bekken (heup)
bil
blaas
blinde darm
bloed
– (buiten het
–somloop

lichaam)

borst
– (vrouwelijke)
bot
bovenarm
brancard
buik
darm
dijbeen
dikke darm
duim
elleboog
enkel
gal
gehemelte/verhemelte
gehoor
gekruld
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ânus
occipitium
pômum Adamî; nôdus
gutturis
vçna
pancreas, -atis n
tônsillae, -ârum
bracchium
barba
uterus
înfâns, -ntis
vibrissae, -ârum
crûs, crûris n
pelvis, pelvis f
natis, natis f
vçsîca
appendix, -icis f
sanguis, -inis m;
cruor, -ôris m
circulâtiô, -ônis f
sanguinis
pectus, pectoris n
mamma; mamilla
os, ossis n
lacertus
feretrum; lectîca
venter, ventris m
intestînum
femur, -moris/-minis n
côlon, côlî n
pollex, pollicis m
cubitum; ulna
tâlus
bîlis, bîlis f, abl -î en -e
palâtum
audîtus, -ûs
cirrâtus, -a, -um;
cincinnulus, -a, -um

-e haren hebben
genitaliën
– (vrouwelijke)
– (mannelijke)
gewricht
gezicht
–svermogen
haar (één – of gezamenlijke)
hals
hand
–palm
–wortelbeentje
hart
hersenen
heup
hiel
hoofd
–haar

een – groter zijn
ingewanden
kaak
onder–
keel
een hese –
kies
kin
–nebak
knie
–holte
–schijf
kraakbeen
kroes-/gekruld
kruin
krul
– (natuurlijke)

cincinnulô capillô esse
genitâlia, -ium
muliebra, -ium
virîlia, -ium
artus, -ûs
faciçs, faciçî f
vîsus, -ûs
capillus; crînis, crînis m
collum
manus, -ûs f
palma
carpus
cor, cordis n
cerebrum
coxa; coxendix, -icis f
calx, calcis f
caput, capitis n
capillî, -ôrum; coma;
crînis, crînis m (sg en pl);
caesariçs, -çî f
tôtô vertice suprâ esse
vîscera, -um; îlia,
îliôrum
mâla; mandibula
maxilla
faucçs, faucium f pl
faucçs exasperâtae
dçns, -ntis m molâris
mentum
maxilla
genu, -ûs n
poples, poplitis m
patella
cartilâgô, -ônis f
crispus
vertex, verticis m
cincinnulus
cirrus
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crispus
sûra
membrum
iecur, iecoris n
inguen, inguinis n
îlia, îliôrum
labrum
labrum superius
labrum înferius
pulmô, pulmônis m
artçria (aspera)
stomachus; venter, -tris m
medulla
media pars, partis f
corporis
middelvinger
digitus medius
de – opsteken
digitum impudîcum
attollere
middenrif
praecordia, -ôrum
mond
ôs, -ôris n
nagel
unguis, unguis m
–s knippen
unguçs resecâre
navel
umbilîcus
nek
cervîx, cervîcis f
neus
nâsus
–gaten
nârçs, -ium f pl
nieren
rçnçs, -um/-ium m pl
oksel
âla; axilla
onderbuik
alvus f
oog
oculus
–bal
orbis, -is m oculî
–lid
palpebra
–lid (boven)
cilium
oor
auris, auris f
–lelletje
auriculum; lanna
orgaan
vîscus, vîsceris n
pees
tendô, tendônis m
penis
pçnis, pçnis m
plassen
mingere
pil
pilula
pink
digitus minimus
poepen
cacâre
pols
carpus
de mouwen reikend tot aan de manicae prôlixae ûsque
–en
prîmôrçs manûs
–slag
vçnârum pulsus, -ûs
pupil
pupilla
reuk
odôrâtus, -ûs
rib
costa
ringvinger
digitus ânulâris
rug
tergum
in de –
â tergô
achter de –
post tergum
–lebol
kuit
ledemaat
lever
lies
liezen
lip
boven–
onder–
long
luchtpijp
maag
merg
middel

ruggengraat
ruiken (iets)
– naar
schaamhaar
schedel
scheenbeen
schoot
schouder
–blad
slaap (hoofd)
slagader
slijm
slokdarm
smaak (het smaken)
– (van iets)
snor
speeksel
spier
spreekkamer (dokter)
spugen
spuug
strot
tand
–vlees
snij–en
tastzin
teelbal
teen
–nagel
grote –
tepel
testikel
tong
traan
vagina
verband
verhemelte/gehemelte
verkoudheid
vinger
–kootje
–top
vlees
voet
–zool
voorhoofd
vuist
wang
wenkbrauw
wervel
wijsvinger
wimpers
zij
zweet

spîna dorsî
olfacere
obolçre + acc
pûbçs, pûbis f
calva; calvâria
tîbia
gremium
(h)umerus
scapula
tempus, temporis n
artçria
mûcus
gula
gûstâtus, -ûs
sapor, sapôris m
subium
salîva
mûsculus
medicîna
spûtâre
spûtum
gula
dçns, dentis m
gingîva
dentçs prîmôrçs m pl
tâctus, -ûs
testiculus
digitus (pedis)
unguis, -is m pedis
pollex, -licis m (pedis)
papilla
testiculus
lingua
lacrima
vâgîna
ligâmen, -minis n
palâtum
pîtuîta; gravçdô, -dinis f
digitus
articulus digitî
digitus extrçmus
carô, carnis f
pçs, pedis m
solum; planta
frôns, frontis f
pûgnus
gena
supercilium
vertebra
index, indicis m/f
palpebrae, -ârum
latus, lateris n
sûdor, sûdôris m
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VII. GEZONDHEID
1. Een trainer ondervraagt een jonge sportvrouw

exercitâtor
Claudia
exercitâtor
Claudia
exercitâtor
Claudia
exercitâtor
Claudia
exercitâtor
Claudia
exercitâtor

Claudia, vîsne fierî âthlçta?
Ita. Ego cottîdiç mç exerceô.
Quid facis?
Ego cottîdiç tolûtim cursitô.
Euge! Quam longç tolûtim cursitâs?
Duo mîlia passuum tolûtim cursitô.
Quid aliud facis?
Sî tempus mihi est, lîbrâmenta tollô.
Euge! Quid aliud facis?
Ego natô in piscînâ nostrâ.
Sî tu haec assiduç faciçs, tû quidem fîçs
âthlçta summa.

Claudia, wil je een sportvrouw worden?
Ja, ik train dagelijks.
Wat doe je?
Ik jog elke dag.
Goed zo! Hoe ver jog je?
Ik jog drie kilometer.
Wat doe je nog meer?
Als ik tijd heb, doe ik aan gewichtheffen.
Goed zo! Wat doe je verder?
Ik zwem in ons zwembad.
Als je dit regelmatig doet, zul je zeker een topsportster worden.

2. Een trainer bekommert zich om een gewonde atleet

exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor
Frçderîcus
exercitâtor

Frçderîce, quid tibi est?
Ego mihi nocuî in gymnasiô.
Quid accidit? Videô contûsiônçs in crûribus.
Ego et amîcus currçbâmus; ego câsû cecidî
et mç contudî.
Habçsne dolôrem ingentem?
Sânç! Ecce genu sinistrum tumçscit.
Videô genu esse tumidissimum.
Quid faciam?
Prîmum omnium fovç illud genu in aquâ
frîgidâ bis in diç.
Id hodiç ter iam fôvî, sed nihil prôdest.
Potesne ambulâre?
Ægrç. Cum ambulâre temptô, genu
vehementer dolet. Quid faciam nesciô.
Cum prîmum fierî potest, î in
valçtûdinârium. Nôn possum id cûrâre hîc.
Medicus genu sânâbit.

Frits, wat is er met je?
Ik ben gewond geraakt in de sportschool.
Wat is er gebeurd? Ik zie kneuzingen in je benen.
Mijn vriend en ik waren aan het hardlopen; ik ben per ongeluk
gevallen en heb een kneuzing opgelopen.
Heb je erge pijn?
Nou en of! Kijk, mijn linkerknie zwelt op.
Ik zie dat je knie erg is opgezwollen.
Wat moet ik doen?
Allereerst koel die knie in koud water tweemaal per dag.
Dat heb ik vandaag al drie keer gedaan, maar het haalt niets uit.
Kun je lopen?
Met moeite. Wanneer ik probeer te lopen, doet mijn knie vreselijk
zeer. Ik weet niet wat ik moet doen.
Ga zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis. Ik kan dat hier niet
behandelen. Een dokter zal je knie weer beter maken.

3. Moeder controleert de gezondheid van haar dochter

mâter
Amanda
mâter
Amanda
mâter
Amanda
mâter
Amanda
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Amanda, quid est tibi? Nôn salva vidçris.
Oculî rubent et vidçris febrîcitâre.
Videor labôrâre gravçdine. Faucçs meae
sunt raucae et ego continuô algeô et
cônstanter tussiô.
Mîrum est, nam valçtûdine bonâ ûteris.
Vçra dîcis, mâter. Valçtûdinem semper
cûrâvî. Assiduç mç exerceô.
Id sciô. Tû es corporis habitûs excellentis.
Fortasse tû hanc gravçdinem contraxistî
apud scholam.
Id fierî potest, mamma. Plçraeque ex
amîcîs meîs gravçdine labôrant.
Teneô. Fortasse aliquis puer, gravçdine
labôrâns, tç bâsiâvit.
Rçs omnînô nôn ita est. Ego iam tussiçbam
antequam mç bâsiâvit!

Wat is er met je, Amanda? Je ziet er niet goed uit. Je ogen zijn
rood en je lijkt koorts te hebben.
Ik denk dat ik verkouden ben. Mijn keel is hees, ik heb het almaar koud en ik hoest doorlopend .
Dat is vreemd, want je hebt een goede gezondheid.
Je hebt gelijk, moeder. Ik heb altijd mijn gezondheid goed in de
gaten gehouden. Ik train regelmatig.
Dat weet ik. Je hebt een uitstekende conditie. Misschien heb je
deze verkoudheid op school opgelopen.
Dat zou kunnen, mamma. De meesten van mijn vriendinnen zijn
verkouden.
Ik snap het. Misschien heeft een of andere jongen die verkouden
is, je gezoend.
Helemaal niet waar. Ik was al aan het hoesten, vóórdat hij me
zoende!

GEZONDHEID VII

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden over medische onderwerpen zie ook de woordenlijst bij het vorige hoofdstuk
aanvallen (ziekten)
aanval
acne
acupunctuur
acuut
adem
slechte –
ademen
in–
uit–
adrenaline
de – giert door het lijf
afkerig van
afkoelen intr
arts/dokter
artritis
aspirine
astma
bed
het – houden
uit – opstaan
–legerig
begrafenis
naar een – gaan
behandelen
behandelbaar
behandeling
bejaardentehuis
beroerte
beter: – worden
zich iets – voelen
bierbuik
een – hebben
bijziend
–heid
blauwe plek
blind
–heid
blindedarmontsteking
bloeddoorlopen: zijn ogen zijn –
bloeddruk
hoge –
lage –
bochel
bof (ziekte)
bont en blauw

occupâre
impetus, -ûs; accessiô,
-ônis f
acnç, -çs (Griekse gen) f
acûpûnctûra
acûtus
anima; spîritus, -ûs
foetor, -ôris m
spîrâre
înspîrâre; animam/
spîritum dûcere
exspîrâre; animam/
spîritum çmittere
adrçnâlînum
adrçnâlînum fluit
inimîcus + dat
refrîgerârî
medicus
arthrîtis, -idis f
aspîrînum
asthma, -atis n
lectus
lectô tençrî
ç lectô surgere
valçtûdinârius
fûnus, fûneris n
in fûnus venîre
cûrâre
sânâbilis, -e
cûrâtiô, -ônis f; cûra
gerontocomîum
apoplçxia cerebrî
convalçscere; sânçscere
meliusculum esse
venter, -tris m obçsus/
prôiectus
ventre prôiectô esse
myôps, myôpis
myôpia
lîvor, lîvôris m
caecus
caecitâs, -âtis f
appendicîtis, -idis f
oculî eius sanguine
suffûsî sunt
pressiô, -ônis f sanguinis
hypertônia
hypotônia
gibber, gibberis m
parôtîtis, -idis f
lîvidus

bril
een – dragen
breuk
buikpijn: – hebben
buil/bult
bukken
bypass
capsule
carcinoom
chirurg
chirurgie
chronisch
conditie
fysieke –
in een goede/slechte – zijn
dement
depressie
dermatoloog
diarree
dieet
op – zijn
dik
dokter/arts
dood subst
–skist
doof
dosis
kleine –
drug
duizelig
–heid
dutje
eetlust
gebrek aan –
iems. – bevorderen
epilepsie
erger: – maken
– worden
flauwvallen
gapen
gebocheld
gekerm
gelaatskleur

perspicilla, -ôrum;
oculâria, -ôrum
perspicillîs ûtî
frâctûra
stomachô labôrâre
tûberculum
sç inclînâre
circuitus, -ûs
capsula
carcinôma, -atis n
chîrurgus
chîrurgia
longus; diûturnus
status, -ûs
corporis habitus, -ûs;
fôrma
bonî/malî habitûs esse;
in bonô/malô habitû esse
dçmçns, -ntis
contractiô, -ônis f (animî);
abiectiô, -ônis f animî
dermatologus
alvus f fûsa/cita
vîctûs ratiô, -ônis f
vîctûs ratiônem observâre
obçsus ø gracilis, -e
medicus
mors, mortis f
capulus; arca
surdus
portiô, -ônis f
portiuncula
medicâmentum
pschotropicum
vertîginôsus
vertîgô, -ginis f
somnus brevis
cibî appetentia/appetîtiô,
-ônis f
inedia
alcî (cibî) appetentiam
excitâre/facere
morbus comitiâlis
exasperâre
ingravçscere; in dçterius
inclînârî
collâbî
ôscitâre; hiâre
gibber, -ra, -rum
çiulâtiô, -ônis f
color, colôris
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color adustus
colôrâtum esse
mûsculôsus
lîbrâmenta, -ôrum tollere
ligâmen, -minis n
corpulentus
sânus; salvus; validus
(ø imbçcillus)
– en wel
salvus et validus
gezondheid (goed of slecht)
valçtûdô, -dinis f
goede –
prospera valçtûdô
slechte –
adversa/înfirma/
gravis valçtûdô
een goede – genieten
valçtûdine prosperâ ûtî
zorg goed voor je –
cûrâ dîligenter
valçtûdinem tuam
gezwollen
tumidus
graf
sepulcrum
gymnastiek
ars, artis f gymnastica
–leraar
exercitâtor, -ôris;
exercitâtrîx, îcis
gymnastisch
gymnasticus
hart: –aanval
impetus, -ûs cardiacus
–falen/–kwaal
dçfectiô, -ônis f cardiaca
–stilstand
înstitiô, -ônis f cardiaca
–transplantatie
cordis trânsplantâtiô,
-ônis f
–zeer
cûra; cordolium
hees/schor
raucus
helpen
iuvâre; succurrere (+ dat)
hernia
hernia
herstellen
recipere suam bonam
valçtûdinem
– van een zware ziekte
ç gravî morbô recreârî
hoesten
tussîre
hoest
tussis, -is f, acc -im, abl -î
hoestbonbon
pastillus tussiculâris
hormoon
hormônum
huid
cutis, cutis f
bleke/droge/zachte/harde/ cutis pallida/ârida/mollis/
gerimpelde/gebruinde –
dûra/rûgôsa/adusta
hulp
auxilium
–eloos
inops, inopis
–eloosheid
inopia
hygiëne
hygiçniç, -çs (Griekse
gen) f; munditia
hygiënisch
hygiçnicus
– te werk gaan
hygiçniçn exercçre
indigestie
crûditâs, -âtis f
inenten
vaccînâre
inenting
vaccînâtiô, -ônis f
inslapen: laten –
in somnum collocâre
jeuken
prûrîre
joggen
tolûtim cursitâre
bruine –
een gezonde – hebben
gespierd
gewichtheffen
gewrichtsband
gezet/mollig
gezond
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kaal
–heid
kanker
hij heeft –
keel
kermen
kiespijn
kleintje (klein mens, dwerg)
kneuzen
kneuzing
kompres: warme –en geven
koorts
– hebben
de – zakt
hoge –
lichte –/verhoging
voortdurende –
kortademigheid
koud
erg –
– worden
het – hebben
ik heb –e handen en voeten
krachtpatser
kramp
spier– hebben
kunstgebit
kwaal
laxeermiddel
lenig
lens
leukemie
levensverzekering
lijden aan
–d aan
lijk
– (in ontbinding)
longontsteking
loopneus
mager
malaria
mazelen
medicijn
middel
middenrif
migraine
– hebben

calvus
calvitium
cancer, cancrî m
ille cancrô afficitur/
labôrat
faucçs, -ium f pl
ululâre
dolor, dolôris m dentium
breviculus; pûmiliô, -ônis
contundere
contûsiô, -ônis f
fovçre
febris, -is f, acc -im, abl -î
febrîcitâre
febris conquiçscit
febris magna/ardçns
febrîcula
febris continua
anhçlâtiô, -ônis f
frîgidus
perfrîgidus
frîgçscere
algçre
manûs pedçsque frîgent
mûsculîs nimis cônstrictus
convulsiô, -ônis f;
spasmus
â mûsculî spasmô
labôrâre
prothesis, -is f dentâlis
malum
medicâmentum laxâtîvum
agilis, -e
lçns, -ntis f optica
leukaemia
prô vîtâ cautiô, -ônis f
vîtae assçcûrâtiô, -ônis f
afficî + abl; labôrâre
ab/ex of alleen + abl
oppressus + abl
corpus, -poris n mortuum/
mortuî
cadâver, -ris n
pneumônia
distillâtiônçs, -um f pl
macilentus
malâria
morbillî, -ôrum
medicâmentum;
medicâmen, -minis n
remedium
praecordia, -ôrum
hçmicrânia
ab hçmicrâniâ dolçre
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mollig/gezet
mondspoeling
nachtmerrie: een – hebben
natuurlijk adv
– (ongekunsteld)
nerveus
nierstenen
niezen
nies
o-benen: met –
ontlasten: zich –
ontsteking
oor–
pees–
oogarts

opereren
een chirurg heeft haar
geopereerd
operatie
oprichten: zich –
opticien
opzwellen
opgezwollen
opgezwollen zijn
overgeven (brakcn)
pacemaker
patient
pijn
hevige –
– doen
ik heb – over mijn hele lijf
mijn rug/spier doet –
pil
pincet
pokken
inenting tegen –
polsslag
iems. - voelen
snelle/lage –
praktijk: medische –
– uitoefenen
psychiater
psychisch
psycholoog
psychopaat
puist

corpulentus
collûtôrium
somnium turbulentum
patî
secundum nâtûram
incompositus; simplex,
simplicis
intentus; trepidus
calculî, -ôrum rçnâlçs
sternuere
sternûmentum
valgus
ventrem exonerâre
înflammâtiô, -ônis f
parôtis, parôtidis f
tendovâgînîtis, -idis f
medicus oculârius;
ophthalmologus;
ophthalmicus
secâre; manum adhibçre
chîrurgus eam secuit
sectiô, -ônis f
sç atollere (ø sç
summittere)
faber, fabrî opticus
tumçscere
tumidus
turgçre
vomere
impulsôrium cardiacum
aeger, aegrî
dolor, dolôris m
dolor vehemçns/ingçns
dolçre
tôtus (-a) doleô
tergum/mûsculus mihi
dolet
pilula
volsella
variolae, -ârum
variolârum vaccînâtiô,
-ônis f
vçnârum pulsus, -ûs
vçnâs/vçnârum pulsum
alicuius temptâre
vçnârum pulsus
vegetior/languidior
medicîna
medicînam exercçre
pschiâter, -trî
pschicus
pschologicus
pschopathicus
pustula

recept (dokters-)
rillen
rilling

rimpel
gerimpeld
rolstoel
ruiken: iets –
scheel
scheet
schelen: wat scheelt je?
schor/hees
sit-ups: – maken
slaap
in – vallen
diepe –
–wandelen
slank
slapen (vast)
slaperig
slecht: alcohol is – voor je
snurken
spier
–distrofie
–kramp
een – verrekken
gespierd
spijsvertering
sporter
sportief
sportschool
springen
naar beneden –
touwtje –
staar
groene –
suikerziekte
symptoom
tablet
tand
–arts
–enborstel
–pasta
teint: zie gelaatskleur
therapeut
therapie
fysio–

bestralings–
massage–

praeceptum medicum
tremere
tremor, tremôris m;
membrôrum quassâtiô,
-ônis f
rûga
rûgôsus
sella rotâlis
olfacere aliquid
strabus
flâtus, -ûs
quid est tibi?
raucus
identidem residçre
somnus
obdormîscere
sopor, sopôris m
dormientem ambulâre
gracilis, -e (ø obçsus)
(artç) dormîre
somniculôsus
alcohol est aliçnum tibi
stertere
mûsculus
distrophia mûsculâris
mûsculî spasmus
mûsculum distorquçre
mûsculôsus
concoctiô, -ônis f
âthlçta m/f
âthlçticus
gymnasium
salîre
dçsilîre
ad fûnem salîre
cataracta oculâris
glaucôma, -atis n
diabçtçs, -tis m mellîtus
nota; sîgnum
pastillus
dçns, dentis m
medicus dentârius
pçniculus dentârius
pasta dentâria
therapeuta m
therapeutria f
therapîa; cûrâtiô, -ônis f
therapeutica
physiotherapîa;
medicâtiô, -ônis f
physica
cûrâtiô, -ônis f radiâlis
iâtralipticç, -çs (Griekse

gen) f
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thermometrum
adhibçre
sç exercçre/exercitâre
alqm exercçre/exercitâre
excitâtor, -ôris
exercitâtiô, -ônis f
phithis, phithis f
tumor, tumôris m
vaccînum
fascia; ligâmen, -minis n;
ligâmentum
verbinden
ligâre
verhoging (lichte koorts)
febrîcula
verkoudheid
gravçdô, -dinis f; pîtuîta
kou vatten
gravçdinem contrahere;
gravçdine afflîgî
een – hebben
gravçdine labôrâre
vatbaar voor –
alsiôsus
verlichten
relevâre
vermoeidheid
fatîgâtiô, -ônis f
veroorzaken (pijn, zwelling e.d.) movçre
verpleegster
nosocoma
verpleger
nosocomus
verstopping: een – hebben
alvum suppressam habçre
verstuiken
luxâre
verstuiking
luxâtûra
verteren
concoquere
verziend
biôps, biôpis
–heid
biôpia
virus
vîrus, vîrî n
het – verspreidt zich
vîrus percrçb(r)çscit
thermometer
toepassen (geneesmiddel)
trainen
iem. –
trainer
training
tuberculose
tumor
vaccin
verband
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vitamine
voeding
gezonde –
warm: zich – aankleden
waterpokken
– hebben
inenting tegen –
wind
een – laten
zalf
zeer: mijn rug doet –
zenuw
ziek: – worden

–enhuis
–jes
ziekte
–n
–kiem
–nkostenverzekering
ernstige –
zweertje
zweet
in – uitbreken
zwelling
de – wordt minder
zweten

vîtâmînum
alimentum
alimentum salûbre
sç bene operîre
varicellae, -ârum
varicelllîs labôrâre
varicellârum vaccînâtiô,
-ônis f
flâtus, -ûs; pçditum
pçdere
linîmentum
tergum mihi dolet
nervus
morbum/adversam
valçtûdinem contrahere;
in morbum incidere
valçtûdinârium;
nosocomîum
male validus (-a)
morbus
mala, -ôrum
germen, germinis n
assçcûrâtiô, -ônis f
valçtûdinâria
gravis valçtûdô, -dinis f
fûrunculus
sûdor, sûdôris m
însûdâre
tumor, tumôris m
tumor sç remittit
sûdâre

VIII. ETEN EN DRINKEN
1. Een serveerster neemt de bestelling op van een klant

ministra
cliçns
ministra
cliçns
ministra
cliçns
ministra
cliçns
ministra
cliçns
ministra
cliçns
ministra

Salvç, bone vir. Possumne tibi ministrâre?
Etiam.
Vîsne sûmere ientâculum an prandium?
Quîn bene mâne est. Itaque ientâculum
sûmam, quaesô.
Vîsne ôva frîcta an ôva mixta an ôva dûra
an apala?
Volô habçre laganum ex ôvîs.
Vîsne lardum cum laganô?
Etiam, at tantummodo pauca segmenta.
Vîsne pânem tostum an pâniculôs?
Affer ad mç aliquid pânis tostî.
Et quid vîs pôtâre? Caffeam?
Ita, pôcillum caffeae cum cremô. Et
properâ! Fame morior.
Ientâculum tuum mox hîc erit.

Dag meneer. Kan ik u bedienen?
Ja.
Wilt u ontbijten of lunchen?
Wel, het is vroeg in de morgen. Ik zal dus een ontbijt nemen,
alstublieft.
Wilt u gebakken eieren, roerei, hard gekookte eieren of zachte?
Ik wil een omelet hebben.
Wilt u spek bij uw omelet?
Ja, maar alleen een paar plakjes.
Wilt u toast of broodjes?
Breng me wat toast.
En wat wilt u drinken? Koffie?
Ja, een kopje koffie met room. En schiet op. Ik sterf van de
honger.
Uw ontbijt komt er gauw aan.

2. Een kelner neemt de bestelling op voor het diner

minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister
Philippus
minister

Salvç. Possumne tibi nunc servîre, bone vir?
Sânç potes.
Quid in cçnâ sûmçs?
Bûbulam assam velim, quaesô.
Utrum sçmicoctam an percoctam?
Percoctam, quaesô. Et pôma terrestria frîcta.
Vîsne iûs an acçtâria?
Quod iûs habçs hodiç?
Iûs collricum suâve ex bûbulâ.
Accipiam acçtâria.
Vîsne pôcillum caffeae an pôcillum theae?
Neutrum vçrô. Praeferô vînum.
Utrum vînum album an âtrum?
Accipiam vînum âtrum. Praeferô vînum
austçrum vînô dulcî.
Vîsne bellâria?
Estne in prômptû placenta ex socolâtâ?
Sânç quidem. Vîsne aliquid amplius?
Nihil amplius, grâtiâs.
Appônam cibum quam prîmum.

Goededag. Kan ik uw bestelling al opnemen, meneer?
Graag ja.
Wat neemt u bij het diner?
Ik wil graag rosbief, alstublieft.
Medium of doorgebakken?
Doorgebakken, graag. En patates frites.
Wilt u soep of een salade?
Wat voor soep hebt u vandaag?
Heerlijke vermicellisoep van runderbouillon.
Ik neem de salade.
Wilt u een kopje koffie of een kopje thee?
Geen van beide eigenlijk. Ik heb liever wijn.
Witte of rode wijn?
Ik neem rode wijn. Ik heb liever een droge wijn dan een zoete.
Wilt u een dessert?
Hebt u ook chocoladetaart in huis?
Maar natuurlijk. Wilt u verder nog iets?
Verder niets, dank u.
Ik zal de bestelling zo gauw mogelijk serveren.

3. We gaan boodschappen doen

mâter
Alexis
mâter
Alexis
mâter
Alexis

Alexî, nôbîs obsônandum est hodiç mâne.
Esne prômpta?
Bene, mamma. Dîc mihi quid velîs, et ego
omnia in hâc tabellâ dçnotâbô.
Prîmum omnium, ad laniçnam îbimus.
Quibus carnibus egçmus?
Velim emere offâs porcînâs et bûbulam
assam, et fortasse aliquot hillâs calentçs.
Aliquid amplius?

Alice, we moeten vanochtend boodschappen doen. Ben je klaar?
Zeker, mamma. Zeg me wat je wilt, en ik schrijf alles op dit
briefje.
Allereerst zullen we naar de slager gaan.
Wat voor vlees hebben we nodig?
Ik wil graag varkensschnitzels, rosbief en misschien enkele hot
dogs hebben.
Verder nog iets?
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mâter
Alexis
mâter
Alexis
mâter
Alexis
mâter
Alexis
mâter
Alexis

Nihil amplius apud laniçnam. Carô hodiç
tam pretiôsa est! Deinde îbimus in forum
holitôrium
Quae holera vîs emere ibi?
Lactûcam, cucumerçs, carôtâs, brassicam.
Adhûc habeô satis aliôrum holerum.
Vîsne îre etiam in forum piscârium?
Tantummodo sî passer recçns est vçnâlis
hodiç.
Egçmus aliquô dç pistrînâ?
Ita, tribus pânibus et decem pâniculîs atque
aliquot crûstulîs.
Cûr tot obsônia nôbîs emenda sunt?
Pater patruum suum et amitam et eôrum
lîberôs ad cçnam vocâvit. Spçrô eôs canem
suum nôn allâtûrôs.
Sîc ego ipsa spçrô.

Verder niets bij de slager. Het vlees is tegenwoordig zo duur!
Daarna gaan we naar de groentemarkt.
Welke groenten wil je daar kopen?
Kropsla, komkommers, wortelen en kool. Ik heb nog genoeg andere groente.
Wil je ook naar de vismarkt gaan?
Alleen als er vandaag verse bot te koop is.
Hebben we iets nodig van de bakker?
Ja, drie broden, tien broodjes en wat koekjes.
Waarom moeten we zoveel boodschappen doen?
Vader heeft zijn oom en tante en hun kinderen voor het eten uitgenodigd. Ik hoop dat ze hun hond niet meebrengen.
Dat hoop ik ook.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aalbes
aangeven (aan tafel)
geef het brood eens aan!
aardappel
–chips
–puree
gebakken –en
aardbei
abrikoos
afpellen: iets –
alcohol
–isch
amandel
ananas
appel
artisjok
asperge
aubergine
azijn
–fles
bakken
bakker

–ij
bakpapier
banaan
banketbakker
barbecue
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rîbçs, -bis n rubrum
porrigere
porrige pânem, quaesô!
pômum terrestre
lâminae, -ârum pômôrum
terrestrium
pulticula ex pômîs
terrestribus/ex solânîs
pôma terrestria in furnô
cocta
frâgum
armeniacum
resecâre cutem alcis reî
alcohol, -lis n
alcoholicus
amygdalum
pînea (Americâna);
mâlum pîneum
mâlum
cinara
asparâgus
mçlongena
acçtum
acçtâbulum
coquere (in furnô);
torrçre
pistor, pistôris; pistrîx,
-îcis f; pânifex, -icis;
pânifica
pistrîna
charta cçrâta
ariçna; banâna
cuppçdinârius
crâticula

op de – grillen
bes
beschuit
biefstuk
bier
– brouwen
bieslook
biet
blender
bloemkool
boon
bruine –
bord (om van
borrel/drank

te eten)

bosbes
boter
– smeren op
braden
brandewijn
brood
–rooster
volkoren–
wit–
broodje
– ham
belegd –
cacao
cakeje/muffin
café
champagne

in crâticulâ/super
crâticulam assâre
bacca
biscoctus
frustum bûbulae
cervîsia
cervîsiam coquere
porrum sectîvum
bçta
mâchina concîsôria
brassica cauliflôra/
Pompçiâna
faba
phasçlus m/f
catînus; patina
pôtiô, pôtiônis f;
pôtulentum
vaccînium
bûtrum
bûtrum adhibçre ad/+ dat
frîgere
vînî spîritus, -ûs
pânis, pânis m
tostôrium
autoprus
pânis, pânis m candidus
pâniculus
pastillum pernâ fartum
pastillum fartum
côcoa
scrib(i)lîta
thermopôlium; taberna
pôtôria; oecus pôtôrius
vînum Campân(ic)um
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fungus
savillum
socolâta
grâna, -ôrum socolâtea
pôtus, -ûs socolâtae
erneum socolâteum
cremum socolâteum
tabella socolâtae
vînum mâlînum
citreum
propoma, -atis n; cinnus
fistula
cuppçdia, -ôrum
bellâria, -ôrum; secunda
mçnsa
dienblad
ferculum
diepvriescongelâtus
–maaltijd
cçna congelâta
–producten
cibî congelâtî
diner
cçna
dineren
cçnâre
doorbakken (vlees)
percoctus
drank/borrel
pôtiô, pôtiônis f;
pôtulentum
sterke –
tçmçtum
dressing/saus (blauwe-kaas-/ embamma, -atis n (câseî
Franse/Italiaanse/
caeruleî/Gallicum/
Russische/Thousand
Italicum/Russicum/
Island/Caesar-)
Mîlle Însulârum/
Caesariânum)
drinken
pôtâre
drop (zoute)
liquirîtia (salsa)
druif/druiventros
ûva
eend (om te eten)
anatîna
ei
ôvum
–erdooier
vitellus
–erschaal
putâmen, -minis n
–wit
(ôvî) album
hard –
ôvum dûrum
roer–
ôvum (per)mixtum
zacht –
ôvum apalum
erwt
pîsum
–ensoep
iûs, iûris n ex pîsîs
eten
(com)edere
wat hebben we vanavond te –? quid in cçnâ habçmus?
fles
lagoena
fooi
corrolârium; stips, stipis f
framboos
môrum Îdaeum
frituren
frîgere
fruit
pôma, -ôrum
gang (v.e. diner)
ferculum
gebak
crûstum
gebraad
assum
– hebben voor het diner
assum in cçnâ habçre
gehaktbal
globulus carneus
gekookt
çlixus
champignon
cheesecake
chocolade
–hagelslag
–melk
–pudding
–vla
reep –
cider
citroen
cocktail
deegroller
delicatessen
dessert

gepaneerd
glas
bier–
wijn–
graanproducten
granaatappel
grapefruit
gril
grillen

groente
ham
gerookte –
hamburger
hap (brood)
–je
haring
hazelnoot
honger
honing
hors d’oeuvre
hot dog
jam (bessen-)
jenever
joghurt
jus
–kom
jus d’orange
kaas
kalfsvlees (gebraden)
kan
kaneel
karbonade
kauwgom
kaviaar
kelner
kerrie
kers
ketchup
keuken
–machine
–mes
kip (om te eten)
kloppen (eiwit, slagroom)
knoedel
knoflook
koek
–je
koffie
cappuccino –
espresso –
–kop
–pauze
–pot

coriô (tostô) circumdatus
hyalus
hyalus cervîsârius
hyalus vînârius
cereâlia, -ium
mâlum grânâtum
mâlum paradîsî
crâticula
torrçre; in crâticulâ/
super crâticulam
assâre
(h)olus, (h)oleris n
perna
perna fûmôsa
bûbula concîsa
bucca (pânis)
gûstulum
harengus
avellâna
famçs, famis f
mel, mellis n
prômulsis, -idis f
hilla calçns
condîtûra (baccârum)
vînum iûniperum
oxygala
iûs, iûris n
vâsculum iûris
aurantium sûcus
câseus
vitulîna (assa)
urceus; hirnea
cinna(mô)mum
(carô) carbônâta
cummis, -is f masticâbilis
accipçnseris ôva, -ôrum
minister, -trî
carium
cerasum
ketsupum
culîna
mâchina coquînâria
culter, -trî coquînâris
pullus gallînâceus
coagitâre; battuere
offa; globulus
âlium
placenta
crûstulum
pôtiô, -ônis f arabica;
caffea
caffea capucîna
caffea expressa
pôcillum caffeârium
pausa caffeâria
hirnula caffeâria
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–stel
–zetapparaat
koken
komkommer
kool

synthesis, -is f caffeâria
mâchina caffeâria
coquere
cucumis, -meris m
brassica; crambç, -çs

kop koffie/thee
korst
krab
krakeling (zoute)/pretzel
kreeft
krent
kruiden (van kruiden voorzien)
kruimel
brood–
kuip
kurkentrekker
lamsvlees
lemmet
lepel
licht verteerbaar
limonade
linze
lucifer
lunch
lunchen

pôcillum caffeae/theae
corium
squilla
lixula; pretiola (mollis)
astacus; lôcusta
ûva Corinthia
condîre
mîca
mîca pânis
cûpa
extrâculum
agnîna
lâmina
cochlear, -âris n
lçnis, -e
lîmonâta
lçns, -ntis f
râmentum flammiferum
prandium
prandçre; prandium
sûmere
cçna; cibus
pasta tubulâta
maîzium
maîziî spîca
scomber, scombrî
citrum reticulâtum
margarînum
macellum
Mârtius pânis, -is m
liquâmen, -minis n
Magônicum
trîticum; farîna
lac, lactis n
index, -dicis m/f /tabella
cibôrum
culter, cultrî
armoracia
aqua minerâlis
myax, myacis m
myacis testa
sinâpî/sinâpe, -pis n
scrib(i)lîta
sorbillâre
nux, nucis f
nux muscâta
ostrea
ostreae testa
olîva
oleum

(Griekse gen) f

maaltijd
macaroni
mais
–kolf
makreel
mandarijn
margarine
markt
marsepein
mayonaise
meel
melk
menu
mes
mierikswortel
mineraalwater
mossel
–schaal
mosterd
muffin
nippen
noot
–muskaat
oester
–schaal
olijf
–olie
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omelet
ontbijt
–koek
ontschubben
opdienen
opscheplepel
pan
-netje
braad–
pannenkoek
paprika
pasta(gerecht)
patates frites
patiseur
peer
peper
groene –
–molen/–vaatje
perzik
peterselie
pinda
pindakaas
– op het brood smeren
pit
pizza
plak/schijf
plukken (vogels)
pompoen
popcorn
pretzel
proeven
pruim
–edant
pudding
dril–/gelatine–
radijs
reep (chocola)
restaurant
restjes
rietje
rijst
rood (vlees)
room
–ijs
roosteren

rosbief
rozijn
rum
salade
gemengde –
sandwich

laganum ex ôvîs
ientâculum
lîbum mellîtum
dçsquâmâre
appônere
trulla
caccabus
caccabulus
sartâgô, -ginis f; coctôrium
artolaganum
capsicum
collra; pasta
pôma, -ôrum
terrestria frîcta
cuppçdinârius
pirum
piper, piperis n
piperîtis, -idis f
piperînum
persicum
apium; petroselînum
arachis, -idis f (hypogça)
bûtrum ex arachidibus
bûtrum ex arachidibus
pânî adhibçre
grânum
placenta; pitta
segmentum
vellicâre
cucurbita
maîzum înflâtum
lixula; pretiola (mollis)
gûstâre
prûnum
prûnum condîtum
erneum
sorbillum concrçtum
râdîcula
tabella/quadrula
caupôna
reliquiae, -ârum
arundô, -dinis f
orza
sçmicoctus
flôs, flôris m lactis;
cremum; cremor, -ôris m
cremum congelidum
torrçre; in crâticulâ/
super crâticulam
assâre
bûbula assa
ûva passa
vînum Indicum
acçtâria, -ôrum
commixta acçtâria
pastillum fartum
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sap
sardine
saus: zie dressing
schaal (dien-)
schelpdier
scherp (ook van smaak)
schijf/plak
schil
– (dun)
– (dik)
sinaasappel–
schnitzel
schotel
–tje
selderij
serveerster
servet
sinaasappel
–limonade
–sap
slager
–ij
slagroom
smaken naar
snijwaren
sodawater
soep
–bord
–lepel
hete –
snack
een – nemen
–bar
spaghetti
specerij
spek
spinazie
spuitwater
–fles
stoofvlees
stoven
suiker
–klontje
–pot
poeder–
taart
aardbeien–
appel–
kersen–
verjaardags–
tafel
–zilver

sûcus
sarda; sardîna

–zuur
aan – (gaan) zitten
de – afruimen
lanx, lancis f; ferculum
de – afvegen
concha
eet–
âcer, âcris, âcre
tandenstoker
segmentum
thee
putâmen, -minis n
–kop
cutis, cutis f
–lepeltje
corium
–pot
corium mâlî aurantiî
toast
compadium; offa
tomaat
porcîna
ui
lanx, -ncis f; patera
vanille
catillus; patella
–pudding
helçoselînum
–vla
ministra
varkensvlees (gebraden)
mappa; mappula
vat
mâlum aurantium
vegetariër
mâlî aurantiî pôtiô, -ônis f vel
aurantiî sûcus
venkel
lanius
verhongeren
laniçna
vermicelli
cremum battûtum
met –
sapere + acc
vers
concîsa, -ôrum
vis (om te eten)
aqua Selterâna
vlees
iûs, iûris n; iûsculum;
–molen
sorbitiô, -ônis f
–schaal
magida
voorgerecht
cochlear, -âris n capâcius voorproefje
iûs fervçns
vork
merenda
wafel
merendam capere
walnoot
vorâtrîna
water
spacellî, -ôrum
watermeloen
condîmentum
wijn
lardum
droge –
spinacia
lichte –
aqua spûmâns
mousserende –
sîphô, sîphônis m
rode –
iûrulentum
witte –
lentô îgne coquere
zoete –
saccharum
–stok
saccharî cubus
wild
vâsculum saccharî
wisky
saccharum pulvereum
worst

crûstum; lîbum
lîbum ex frâgîs
wortel
crûstum ex mâlîs
zout
lîbum ex cerasîs; cerasa,
mespunt/snufje –
-ôrum in crûstô cocta
lîbum nâtâle
mçnsa
–vaatje
argentea, -ôrum
– adiect

salgamum
mçnsae assidçre (assîdere)
mundâre mçnsam
mçnsam pertergçre
mçnsa çscâria
dentiscalpium
thea
pôcillum theânum
cochlear, -âris n parvum
hirnia/hirniola theâna
pânis, pânis m tostus
lycopersicum
cçpa
vanilla
erneum vanillâceum
cremum vanillâceum
porcîna (assa)
dôlium; cûpa
(h)olerârius
cutis, cutis f; corium
fçniculum
fame cônficî
collra
collricus
recçns, -ntis
piscâtus, -ûs
carô, carnis f
mâchina carnâria
ferculum carnârium
gûstâtiô, -ônis f
gûstus, -ûs
furcilla; fuscinula
vâflum
iûglâns, -ndis f
aqua
mçlopepô, -ônis f
vînum
vînum austçrum
vînum tenue
vînum spûmâns
vînum âtrum
vînum album
vînum dulce
vîtis, vîtis f
vçnâtiô, -ônis f
vischium
farcîmen, -minis n;
botulus
carôta
sâl, salis m/n
mîca salis; mçnsûra
salis duôrum
digitôrum
salînum
salsus
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1. Twee vrienden hebben het over hun verjaardag

Fçlîx
Mârcia
Fçlîx
Mârcia
Fçlîx
Mârcia
Fçlîx
Mârcia
Fçlîx
Mârcia
Fçlîx
Mârcia
Fçlîx

Mârcia, quârç tû hodiç tam exôrnâta es?
Quod hodiç est meus diçs nâtâlis.
Quot annôs nâta es?
Duodçvîgintî annôs nâta sum. Quot annôs
nâtus es tû?
Ûndçvîgintî annôs.
Quô mçnse nâtus es?
Ego mçnse Augustô nâtus sum. Quô diç
nâta es?
Quîntô diç mçnsis Mâiî scîlicet.
At enim quô diç hebdomadis nâta es?
Ut vçra dîcam, certum nôn sciô. Diç
Veneris, crçdô.
Quômodô nâtâlem celebrâbis?
Mâter mihi agitâbit nâtâlîciam hodiç
vesperî. Et tû invîtâris.
Grâtiâs. Afferam tibi bellum nâtâlîcium.

Marcia, waarom ben je vandaag zo uitgedost?
Omdat het vandaag mijn verjaardag is.
Hoe oud ben je geworden?
Ik ben achttien jaar geworden. Hoe oud ben jij?
Ik ben negentien jaar.
In welke maand ben je geboren?
Ik ben in de maand augustus geboren. Op welke dag ben jij
geboren?
Op vijf mei, natuurlijk.
Maar ik bedoel op welke dag van de week ben je geboren?
Om eerlijk te zeggen, ik weet het niet zeker. Op vrijdag, geloof ik.
Hoe ga je je verjaardag vieren?
Moeder zal vanavond een verjaadagsfeest voor me organiseren.
En jij wordt uitgenodigd.
Dank je. Ik zal een leuk verjaarskadootje voor je meebrengen.

2. Twee vrienden bespreken hun favoriete jaargetijde

Glôria
Clçmçns
Glôria
Clçmçns

Glôria
Clçmçns
Glôria
Clçmçns
Glôria
Clçmçns

Glôria

Clçmçns, quod tempus annî tibi mâximç
placet?
Æstâtem praecipuç amô, quia in piscînâ
nostrâ aut in stâgnô natâre possum. Pilâ
porrô lûdere possum.
Quod tempus annî tibi minimç placet?
Hiems, opînor. Nivem amô, sed frîgoris
impatiçns sum. Inter Decembrem et
Februârium ego semper gravçdinem
terribilem contrahô.
Sed hieme nartâre et patinâre et pilâs niveâs
conicere possumus. Et traheâ vehî possumus.
Probç dîcis, at illô tempore annî viae
nônnumquam sunt lûbricae et perîculôsae.
Placetne tibi vçr?
Placet. Post sevçram hiemem amoenum est
iterum forîs lûdere. Quid tû dç vçre putâs?
Ô, amô vidçre flôrçs flôrçscere. Quid autem
dç autumnô?
Cum dç autumnô putô, statim dç scholâ
putô. Saepe mîror num magistrî sint vçrô
tam cupidî ad scholam redeundî post fçriâs
aestîvâs.
Nesciô, sed id dubitô.

Clemens, welk jaargetijde vind jij het leukst?
Ik houd vooral van de zomer, omdat ik in ons zwembad of in de
plas kan zwemmen. Verder kan ik voetballen.
Welk jaargetijde vind je het minst leuk?
De winter, denk ik. Ik houd van sneeuw, maar ik kan niet tegen
de kou. Tussen december en februari word ik altijd verschrikkelijk
verkouden.
Maar ‘s winters kunnen we skieën, schaatsen en sneeuwballen
gooien. En we kunnen sleetje rijden.
Je hebt gelijk, maar in die tijd van het jaar zijn de straten soms
glad en gevaarlijk.
Heb je wat met de lente?
Ja. Na een strenge winter is het fijn om weer buiten te spelen.
Wat vind jij van de lente?
O, ik houd ervan de bloemen in bloei te zien komen. Maar wat
vind je van de herfst?
Wanneer ik aan de herfst denk, denk ik meteen aan school. Vaak
vraag ik me af of de leraren wel echt zo graag naar school teruggaan na de zomervakantie.
Ik weet het niet, maar ik betwijfel het.

3. Vader vertelt zijn zoon over de geschiedenis van hun familie

Mârcus
Cicerô
Mârcus
Cicerô
Mârcus
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Pater, quandô nâtus es?
Tertiô diç (mçnsis) Iânuâriî.
Ubi adolçscçbâs?
Pueritiam omnem in oppidulô Arpînô trânsçgî.
Ubi lûdum frequentçbâs ut adulçscentulus?

Wanneer ben je geboren, vader?
Op drie januari.
Waar ben je opgegroeid?
Mijn kindertijd heb ik geheel in het stadje Arpinum doorgebracht.
Waar was je als jongen op school?
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Cicerô
Mârcus
Cicerô
Mârcus
Cicerô
Mârcus
Cicerô

Mârcus
Cicerô

Prîmô lûdum Arpînî frequentâbam. Ante
autem decimum quârtum annum pater
Rômam migrâre cônstituit.
Redîstî umquam Arpînum?
Nôn per multôs annôs. Decimum quîntum
agçns ego togam virîlem sûmpsî. Nôn
diûtius eram adulçscentulus sed adulçscçns.
Quandô tû cônsul creâtus es?
Quadrâgçsimum quârtum annum agçns,
cônsul creâtus sum. Tum vix eram vir
mediae aetâtis.
Sententiâ tuâ, tç nunc sençscente, quae aetâs
erat optima omnium?
Est difficile dictû. Quaeque enim aetâs –
înfantia, pueritia, adulçscentia, iuventa,
media aetâs, etiam senectûs – habet et
gaudia et incommoda.
Quod est gaudium mâximum senectûtis?
Quamquam iam aetâte prôvectus sum, tamen
contentus sum, quod mihi est mçns sâna in
corpore sânô. Sed gaudium mâximum est
familia amâns et amîcî fidçlçs.

Eerst ging ik in Arpinum naar school. Maar vóór mijn veertiende
jaar besloot mijn vader naar Rome te verhuizen.
Ben je ooit naar Arpinum teruggekeerd?
Vele jaren niet. Op mijn veertiende heb ik mijn eerste toga
gekregen. Ik was niet langer een jongen, maar een jongeman.
Wanneer ben je tot consul gekozen?
Toen ik drieënveertig was, ben ik tot consul gekozen. Toen was
ik amper een man van middelbare leeftijd.
Nu je ouder wordt, welke leeftijd was naar jouw mening de allerbeste?
Het is moeilijk te zeggen. Want elke leeftijd – de kindertijd, de
jongensjaren, de tienertijd, de hele jeugd, de middelbare leeftijd,
zelfs de ouderdom – hebben zowel hun lusten als lasten.
Wat is de grootste lust van de ouderdom?
Hoewel ik al op gevorderde leeftijd ben, ben ik toch blij dat ik een
gezonde geest heb in een gezond lichaam. Maar de grootste
vreugde is een liefhebbend gezin en trouwe vrienden.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
dood subst
eeuw
geboorte
–plaats
geboren worden
generatie
hoogbejaard
jaar
jaargetijde
jeugd
– (generatie)
–ig
jong
–er
–st
jongeman
jongen
jongetje/peuter
jongensjaren
kalender
kerstavond
kerstmis
– vieren
vrolijk –!

mors, mortis f
saeculum
nâtivitâs, -âtis f
locus nâtâlis
nâscî
aetâs, aetâtis f
longaevus; annôsus
annus
tempus, temporis n annî
iuventa
iuventûs, -ûtis f
iuvenîlis, -e; iuvenis, -e
parvus; parvulus
minor nâtû
minimus nâtû
iuvenis, -is
puer, puerî
puerculus
pueritia; aetâs, -âtis f
puerîlis
fâstî, -ôrum; calendârium
prîdiç nâtâlem Chrîstî
fçstum nâtivitâtis Chrîstî
nâtâlem Chrîstî diem
celebrâre
faustum ac fçlîcem Chrîstî
nâtâlem (tibi exoptô)!
fausta fçsta nâtâlîcia
Chrîstî (tibi exoptô)!

kindertijd
– (baby)
sinds de –
leeftijd
op de – van veertien jaar
hoge –
leven: tegen het einde van het –
maand
(de maand) januari
in januari
tegen januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
elke –
voor/gedurende de laatste
drie –en
nieuwjaar: gelukkig –!
oud

pueritia
înfantia
â puerô
aetâs, aetâtis f
quîntum decimum
annum agçns, -ntis
senectûs, -ûtis f; senecta
tempore extrçmô
mçnsis, -is m
(mçnsis) Iânuârius1
mçnse Iânuâriô
ad mçnsem Iânuârium
(mçnsis) Februârius
(mçnsis) Mârtius
(mçnsis) Aprîlis
(mçnsis) Mâius
(mçnsis) Iûnius
(mçnsis) Iûlius
(mçnsis) Augustus
(mçnsis) September
(mçnsis) Octôber
(mçnsis) November
(mçnsis) December
quot mçnsibus
in ternôs novissimôs
mçnsçs
novum annum laetum
tibi exoptô!
vetus, -teris, abl -tere
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–er
–er worden
–e man
ouderdom
overlijden/sterven
pasen
pinksteren

mâior nâtû
oud –tje
sençscere
week
senex, senis
senectûs, -ûtis f; senecta
dçcçdere; morî
elke –
Pascha; Pascha, -atis n
weekdag
Pentçcostç, -çs (Griekse
zondag

puber/tiener
schrikkeldag
seizoen
tienerjaren
vakantie
volwassen
–e
vrouw
–tje
jonge –
oude –

adulçscentulus (-a)
diçs intercalâris m
tempus, temporis n annî
adulçscentia
fçriae, -ârum
adultus
adultus homô, hominis
mulier, mulieris
muliercula
virgô, virginis
anus, -ûs

gen) f
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
weekend
in het –
wekelijks

anicula
hebdomas, -adis f, acc
sg -ada f; hebdomada;
septimâna
singulîs hebdomadibus
diçs, -çî m profçstus
diçs Sôlis/Dominicus;
dominica
diçs Lûnae
diçs Mârtis
diçs Mercuriî
diçs Iovis
diçs Veneris
diçs Sâturnî; Sabbatum
fînis, fînis m hebdomadis
hebdomade exeunte;
fîne hebdomadis
hebdomadâlis, -e

DE TIJD IN HET LATIJN VOLGENS DE MODERNE METHODE
Hôrâs ab aliquô quaerere.
Quota hôra est?
Est prîma hôra ante merîdiem.
Est prîma hôra mâtûtîna.
@
Est prîma hôra postmerîdiâna.
Est prîma hôra post merîdiem. @
Est prîma ferç hôra.
Est prîma hôra et minûta quînta decima.
Est prîma hôra et quadrâns.
Est prîma hôra minûta trîcçsima.
Est prîma hôra et sçmihôra.
Est prîma hôra minûta quadrâgçsima quînta.
Est prîma hôra et dôdrâns.

Iemand de tijd vragen.
Hoe laat is het?

Est secunda hôra.
Sunt duae hôrae.
Est tertia hôra.
Sunt trçs hôrae.
Est quârta hôra.
Sunt quattuor hôrae.
Est quînta hôra.
Sunt quînque hôrae.
Est sexta hôra.
Sunt sex hôrae.
Est septima hôra.
Sunt septem hôrae.
Est octâva hôra.
Sunt octô hôrae.
Est nôna hôra.
Sunt novem hôrae.
Est decima hôra.
Sunt decem hôrae.
Est ûndecima hôra.
Sunt ûndecim hôrae.
Est duodecima hôra.
Sunt duodecim hôrae.

@

Het is twee uur.

@

Het is drie uur.

@

Het is vier uur.

@

Het is vijf uur.

@

Het is zes uur.

@

Het is zeven uur.

@

Het is acht uur.

@

Het is negen uur.

@

Het is tien uur.

@

Het is elf uur.

@

Het is twaalf uur.
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Het is één uur ‘s nachts/in de ochtend.
Het is één uur in de middag.
Het bijna één uur.
Het is één uur en vijftien minuten.
Het is kwart over één.
Het is één uur en dertig minuten.
Het is half twee.
Het is één uur en vijfenveertig minuten.
Het is kwart voor twee.

UREN, DAGEN, WEKEN, MAANDEN, JAREN IX

Quotâ hôrâ mâne surgis?
Hôrâ septimâ mâtûtînâ.
Hôrâ septimâ et quadrante.
Hôrâ septimâ et sçmihôrâ.
Hôrâ septimâ et dôdrante.
Duae minûtae nunc sunt ante octâvam.
Haud longç octâva abest.
Înstat hôra octâva.
Octâva ferç hôra est.
Octâva nunc ipsa est.
Decem minûtae nunc sunt post octâvam.
Ipsum nunc est octâva et quadrâns.
Nunc octâva hôra est et dîmidia.

Hoe laat sta je ‘s ochtends op?
Om zeven uur in de ochtend.
Om kwart over zeven.
Om half acht.
Om kwart voor acht
Het is nu twee minuten voor acht.
Het is bijna acht uur.
Nu is het acht uur precies.
Het is nu tien minuten over acht.
Nu is het precies kwart over acht.
Het is nu half negen.

¹ De namen van de maanden zijn adiect. De namen op -ber worden verbogen als adiect met drie uitgangen: -ber, -bris, -bre.
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X. UITDRUKKINGEN VAN TIJD
1. Marie vraagt haar vriend hoe hij zijn dag besteedt

Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus
Marîa
Bernardus

Bernarde, quômodô diem agitâs?
Bene mâne surgô et mç lavô.
Quotâ hôrâ ientâculum sûmis?
Octâvâ hôrâ mâtûtînâ aut mox deinde
ientâculum sûmô.
Lûdisne deinde in aedibus an forîs?
Interdum in aedibus lûdô, aliâs lûdô forîs.
Lûdisne semper domî?
Nônnumquam tempus mâtûtînum apud
amîcum agitô. Nôn idem cottîdiç faciô.
Quotâ hôrâ prandium sûmis?
Plçrumque merîdiç aut prîmâ hôrâ post
merîdiem. Variat in diçs.
Quid facis postmerîdiç? Pater tç adhûc in
forum dûcit?
Utcumque tempus patrî est, mç in forum
dûcit.
Quidnam in forô facitis?
Cum prîmum in forum pervçnimus,
tabernâs novâs ibi vîsitâmus.
Quid in tabernîs facitis?
Obsônâmus. Pater mihi mûnusculum
saepe emit.
Pater tç in forum cottîdiç dûcit?
Nôn cottîdiç. Praetereâ, hîs temporibus
pater est occupâtissimus.
Eô câsû, quômodô tempus postmerîdiânum
agitâs?
Ego plçrumque tempus postmerîdiânum
cum amîcîs agitô.
Quid vesperî post cçnam facis?
Aliqua pçnsa faciô. Deinde, sî tempus
mihi est, librum legô, dônec dormîtum eô.

Hoe breng jij de dag door, Bernd?
Ik sta vroeg in de ochtend op en was me.
Hoe laat ontbijt je?
Om acht uur in de ochtend of kort daarop ontbijt ik.
Speel je daarna in huis of buiten?
Soms speel ik in huis, andere keren speel ik buiten.
Speel je altijd thuis?
Soms breng ik de ochtend door bij een vriend. Ik doe niet elke
dag hetzelfde.
Hoe laat lunch je?
Meestal om twaalf uur of om één uur in de middag. Het verschilt
per dag.
Wat doe je ‘s middags? Je vader neemt je nog steeds mee naar
het forum?
Zodra mijn vader maar even tijd heeft, neemt hij me mee naar
het forum.
Wat doen jullie dan op het forum?
Zodra we op het forum zijn gearriveerd, gaan we daar naar de
nieuwe winkels kijken.
Wat doen jullie in de winkels?
We doen inkopen. Vader koopt vaak een kadootje voor me.
Neemt je vader je elke dag mee naar het forum?
Niet elke dag. Bovendien heeft mijn vader het dezer dagen erg
druk.
Hoe breng je in dat geval de middag door?
Meestal breng ik de middag met vrienden door.
Wat doe je ‘s avonds na het eten?
Ik doe enkele klusjes. Daarna, als ik tijd heb, lees ik een boek
totdat ik ga slapen.

2. De coach maakt kennis met een nieuwe sporter

exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
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Salvç. Tûne âthlçta novus es?
Sum.
Quandô ad gymnasium pervçnistî?
Paulô ante. Sçrône vçnî?
Nôn. Vçnistî quidem temperî. Sed aliî
âthlçtae omnçs iam adsunt. Quotiçns tç
exercçs?
Ut vçra dîcam, cottîdiç: mâne, merîdiç,
noctû.
Quotiçns ad fûnem salîs?
Saltem bis in diç.
Ante merîdiem an post merîdiem?
Modo ante merîdiem, modo post
merîdiem. Variat.
Quam diû ad fûnem salîs?
Saltem sçmihôram.

Dag. Ben je een nieuwe sporter?
Ja.
Wanneer ben je op de sportschool gearriveerd?
Even tevoren. Ben ik te laat gekomen?
Nee. Je bent keurig op tijd gekomen. Maar alle andere sporters
zijn al aanwezig. Hoe vaak train je?
Om eerlijk te zeggen, elke dag: ‘s ochtens, ‘s middags en ‘s
nachts.
Hoe vaak spring je touwtje?
Minstens tweemaal per dag.
‘s Ochtends of ‘s middags?
Soms ‘s ochtends, soms ‘s middags. Het verschilt.
Hoe lang spring je touwtje?
Minstens een halfuur.

UITDRUKKINGEN VAN TIJD X

exercitâtor
âthlçta
exercitâtor
âthlçta
exercitâtor

Quandô novissimç tolûtim cursitâvistî?
Nudius tertius et herî.
Hodiçne tolûtim cursitâbis?
Ita. Mihi in animô est tolûtim cursitâre
posteâ aliquantô.
Sententiâ meâ, tû eris âthlçta praestâns.

Wanneer heb je voor het laatst gejogd?
Eergisteren en gisteren.
Ga je vandaag joggen?
Ja. Ik ben van plan wat later te joggen.
Volgens mij zul je een uitstekende sporter worden.

3. Een reiziger wil de bus nemen naar Florida

viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor
amîcus
viâtor

Velim iter facere â Septentriônâlî
Carôlînâ in Flôridam.
Quî est tibi locus dçstinâtus?
Locus dçstinâtus mihi est Miâmia.
Habçsne vectûram in prômptû?
Ecce vectûram. Quandô raeda longa
discçdet?
Mox. Profectô secundâ hôrâ.
Bene! Interdiû magis quam noctû iter
facere praeferô.
Quoûsque vîs îre prîmô diç?
Velim pervenîre in Merîdiônâlem
Carôlînam crâs sub noctem, sî fierî potest.
Ubi pernoctâbis?
Probâbiliter in nescio quô dçversôriô
vehiculâriô.
Quam diû ibi mançbis?
Nôlô equidem multum temporis ibi
perdere.
Quômodô vesperam agçs?
Statim post cçnam balneô pluviô ûtar et
deinde rçctç îbô dormîtum.
Quotâ hôrâ illinc discçdere cupis?
Statim post ientâculum. Ad proximam
noctem spçrô nôs in merîdiônâlî Geôrgiâ
futûrôs esse.
Istud mehercle est spatium longissimum!
Sî illûc ante tempus pervçnerimus,
poterô mç remittere paulisper.
Quam diû vîs ibi mançre?
Mihi in animô est bene mâne postrîdiç
discçdere. Sî merîdiç in septentriônâlî
Flôridâ pranderô, ad locum dçstinâtum
sub noctem perveniam.

Ik wil graag een reis van Noord-Carolina naar Florida maken.
Wat is je bestemming?
Mijn bestemming is Miami.
Heb je het reisgeld bij de hand?
Hier is het geld. Wanneer zal de bus vertrekken?
Gauw. Om precies te zijn om twee uur.
Goed! Ik reis liever overdag dan ‘s nachts.
Tot waar wil je de eerste dag komen?
Ik zou graag morgen tegen de nacht in Zuid-Carolina willen
aankomen, als het mogelijk is.
Waar ga je overnachten?
Waarschijnlijk in een of ander motel.
Hoe lang blijf je daar?
Ik wil natuurlijk daar niet een hoop tijd verliezen.
Hoe ga je de avond doorbrengen?
Meteen na het diner neem ik een douche en daarna ga ik recht
naar bed.
Hoe laat wil je vandaar vertrekken?
Meteen na het ontbijt.Tegen de volgende nacht hoop ik dat we in
het zuiden van Georgia zijn.
Dat is, verdraaid, een heel eind weg!
Als we daar vroeger aankomen, zal ik me een beetje kunnen
ontspannen.
Hoe lang wil je daar blijven?
Ik wil de volgende dag vroeg in de ochtend vertrekken. Als ik om
twaalf uur in het noorden van Florida lunch, arriveer ik tegen de
nacht op mijn bestemming.

SPECIFIEKE TERMEN VAN TIJD
altijd
avond
‘s avonds
vroeg in de –
laat in de –
vanavond
gisteravond
rond/tegen de –
tot het vallen van de –
begin

semper
vesper, vesperî; vespera
vesperî
prîmâ vesperâ
pervesperî
hodiç vesperî
herî vesperî
sub vesperum
ûsque ad noctem
prîncipium

in het –/aanvankelijk
ik heb alles van het – af aan
geweten
vanaf het eerste –
meteen vanaf het –

initiô; prîmô
omnia ûsque ab initiô
scîvî
iam inde â prîncipiô
in prîncipiô îlicô
binnenkort
brevî tempore
chronologisch: –e volgorde
ôrdô, -dinis m temporis
– adv
servâtô ôrdine temporis
dag
diçs, diçî m
– (afgesproken, vastgestelde) diçs, diçî f
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cottîdiç; in singulôs diçs
diçs noctçsque; et diçs
et noctçs; diem
noctemque
–licht
lûx, lûcis f; diçs, diçî m
het –licht binnenlaten
diem admittere
elke –
cottîdiç
tweemaal per –
bis in diç
op de volgende –
posterô diç
voor de volgende –
in posterum diem
hij heeft haar voor de volgende eam in posterum diem
– uitgenodigd
invîtâvit
op de – daarna
postrîdiç eius diçî
twee –en daarna
post diem tertium eius diçî
op de – voordat hij vertrok
prîdiç quam abîret
tot laat op de –
ad multum diem
in de eerstvolgende –en
propediem
over–
interdiû
van – tot –
in diçs; diem dç diç;
diem ex diç
van die – af
ex eô diç
op zekere –
quôdam diç
dezer –en
hîs temporibus
bij het aanbreken van de –
prîmâ lûce; dîlûculô
rond het aanbreken van de – sub lûcem
vóór het aanbreken van de – antelûculô
tot het aanbreken van de –
in prîmam lûcem; ûsque
dîlûculum
goede–! (als begroeting)
salvç!
nog een prettige – verder!
(bene) valç/valeâs!
datum
diçs, diçî f
eens
aliquandô; ôlim
meer dan –
semel atque iterum
eerder
antehâc
etenstijd
hôra cçnandî
even
paulum; paulisper
gauw
mox
– daarna
mox deinde
erg –
perbrevî tempore
hoe –?
quam mox?
te –
nimium cito
zo – mogelijk
quam prîmum
geleden
abhinc
een tijdje –
prîdem dûdum
hoe lang –?
quam prîdem? quam
dûdum?
niet zo lang –
haud ita prîdem
pas –
recçns; novissimç; nûper
tien jaar –
abhinc decem annôs/
annîs
gisteren
herî
gistermorgen
herî mâne
eergisteren
nudius tertius
hierna
posthâc
hoe dan ook/in elk geval
utcumque
–elijks
– en nacht
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hodiç, summum crâs
interim; intereâ
annus
quotannîs
bis in annîs
exeunte annô
proximus annus
superior annus
ineunte annô; prîncipiô
annî
voor tien jaar
ad decem annôs
hij is jonger/ouder dan twintig – minor/mâior vîgintî
annôrum est
toen ik twintig – oud was
annum ûnum et
vîcçsimum agçns
ze was tien – oud
erat decem annôs nâta
meer dan zestig – oud
mâior (quam) sexâgintâ
annôs nâtus (-a)
keer: een andere –
aliâs
hierover een andere – meer
sed dç hôc aliâs plûribus
voor de eerste –
prîmum
voor de laatste –
extrçmum
één of twee –
semel atque iterum
niet meer dan drie –
ter nec amplius
de laatste –
novissimç
klok
hôrologium
kort: – tevoren
paulô ante
– daarna
paulô post
in het –
summâtim
kwartier
quadrâns, -ntis m hôrae
drie –
dôdrâns, -ntis m hôrae
laat
sçrus
te –
sçrô; sçrius
erg –
sçrissimç
veel te –
immô iam sçrô
laatst(e)
ultimus; novissimus
Cicero heeft als – gesproken Cicerô novissimus locûtus
est
laatst/pas geleden
novissimç; recçns; nûper
lang (van tijd)
diû
–dradig
longus
– daarna
multô post
– tevoren
multô ante
al –
iamdûdum
hoe –?
quam diû?
te –
nimium/nimis diû
(niet) langer
(nôn) diûtius
later
posteâ
(heel) wat –
posteâ aliquantô
tot later
in aliud tempus
meestal
plçrumque
meteen
statim; continuô; îlicô;
extemplô; prôtinus
middag
tempus, temporis n
postmerîdiânum
hoogstens: vandaag, – morgen
intussen/ondertussen
jaar
elk –
tweemaal per –
aan het eind van het –
het volgende –
het vorige –
in het begin van het –

UITDRUKKINGEN VAN TIJD X
‘s middags
minuut
moment
elk –
juist op dat –
op dit –
op hetzelfde –
op een gegeven – ...
morgen
tot –!
morgenochtend
overmorgen
nacht
–merrie
‘s nachts
middernacht
rond/tegen middernacht
op deze tijd van de –
elke –
vannacht
in de afgelopen –
in de volgende –
in de eervorige –
in/op een zekere –
rond/tegen de –
tot laat in de –
de – doorbrengen
naderhand
nauwelijks
nippertje: op het –
nog (steeds)
– niet
nooit
nu
– eens ... dan weer

– meteen
ook – nog
tot – toe
ochtend
‘s ochtends
vanochtend
de volgende –
vroeg in de –
van de – tot de avond
de hele – blijven slapen
onlangs
onmiddellijk

postmerîdiç; post
merîdiem
minûta
mômentum temporis
omnibus mômentîs;
iamiam(que)
ipsô tempore
in praesentiâ; in
praesentî tempore
pûnctô temporis eôdem
eô dçcursum est, ut ...
crâs
in crâstinum!
crâs mâne
perendiç
nox, noctis f
somnium turbulentum
noctû; dç nocte
media nox/mediâ nocte
mediâ circiter nocte
hôc noctis
per singulâs noctçs
hâc nocte
proximâ/hâc nocte
proximâ/însequente nocte
superiôre nocte
quâdam nocte
sub noctem
ad multam noctem
pernoctâre
posthâc
vix
in ipsô articulô temporis
adhûc
nôndum
numquam
nunc
modo ... modo; aliâs ...
aliâs; interdum ...
interdum
nunciam (3 lettergrepen);
dçpraesentiârum
etiam nunc
adhûc
tempus, temporis n
mâtûtînum
mâne
hodiç mâne
mâne postrîdiç
bene mâne
â mâne ûsque ad vesperum
tôtum mâne dormîre
nûper; recçns; novissimç
statim; continuô; îlicô;

– daarna
oogwenk: in een –
ooit
periode/(tijds)duur
in de – waarin
poos adv
een –je
recent
– adv
rond
schemering
in de –
seconde
soms
– ... – ...
spoedig: zie gauw
steeds weer
straks
tot –!
tegenwoordig adv
tenminste
terwijl
tijd
–ig
– besteden/spenderen
– verliezen/verspillen
de – doodslaan
al een hele –
ik heb geen –
ik heb altijd – voor
tegen de – van
tegen etens–
op –
op een andere –
op de juiste –
op de verkeerde –
rond dezelfde –
gedurende een korte –
in een mum van –
het is de hoogste – om te ...
enige – geleden
er was een – waarin
in de loop van de –
op dat –stip
voor de huidige –
voortijdig
tijdelijk
mettertijd
de Romeinse –

extemplô; prôtinus
subinde
mômentô temporis
umquam
spatium; tempestâs, -âtis f
quâ tempestâte
paulum
paulisper
recçns, -ntis
nûper; recçns; recenter;
novissimç
circâ (ook prep); circiter
crepusculum
crepusculô
secunda
nônnumquam; interdum
aliâs ... aliâs
etiam atque etiam;
identidem
mox; posteâ
in posterum!
hodiç; nunc
minimç; saltem
dum
tempus, temporis n
mâtûrç
tempus sûmere/agere/
agitâre
tempus perdere/terere
tempus conterere/fallere
iamdûdum
mihi tempus nôn est;
ôtium nôn habeô
semper vacô + dat
sub tempus + gen
sub tempus cçnandî
temperî
aliâs
tempestîvç
intempestîvç
sub idem tempus
brevî tempore
in brevî spatiô
tempus est mâximç ut ...
dûdum; prîdem
(tempus) fuit cum
(prôcçdente) tempore
ad id temporis
in praesçns tempus
ante tempus
ad/in tempus
tempore
aetâs, -âtis f Rômâna
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toekomst
voor de –
tot
– juli
uitstellen
uur
anderhalf –
elk –
enkele uren duren
half–
per –
twaalf –
vaak
hoe –
zo – als
vandaag
juist –
vanaf –
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futûra, -ôrum
in posterum
ûsque ad; in (+ acc)
in mçnsem Iûlium
differre in aliud tempus
hôra
sçsquihôra
singulîs hôrîs
in paucâs hôrâs dûrâre
sçmihôra; dîmidium
hôrae
in hôrâs
merîdiçs, merîdiçî m
saepe
quotiçns
quotiçnscumque
hodiç
quîn hodiç
ex hôc diç

verjaardag
–sfeest
–skado
een –sfeest organiseren
gefeliciteerd met je –!
verleden: in het –
voet: op staande –
voorlopig
vroeg: te –
vroeger
– of later
zelden
zodra
zo-even

(diçs) nâtâlis m; fçstus
diçs anniversârius
nâtâlîcia
nâtâlîcium
nâtâlîciam dare/agitâre
fçlîcem nâtâlem (tibi
exoptô)!
antehâc
statim; continuô; îlicô;
extemplô; prôtinus
in/ad tempus; prô tempore
ante tempus
antehâc
sçrius ôcius; sçrius aut
citius
rârô
cum prîmum
modo

XI. PRAKTISCHE UITDRUKKINGEN
Ioannçs
Gâius
Ioannçs
Gâius
Ioannçs
Gâius
Ioannçs
Gâius
Ioannçs
Gâius
Ioannçs
Gâius

1. Hans treft een haastige Kai
Astâ, Gâî; mançdum, quaesô.
Stop, Kai, wacht even, alsjeblieft.
Quid reî est, Ioannç? Mç paenitet, vçrum
Wat is er, Hans? Het spijt me, want ik moet echt opschieten.
enim properô.
Quid festînâs? Quô tç agis?
Waarom ben je zo in haast? Waar ga je naartoe?
Ego bibliothçcam petô.
Ik ga naar de bibliotheek.
Quam ob rem?
Waarom?
Certç nôn animî causâ.
Bepaald niet voor de lol.
Cûr igitur?
Waarom dan?
Rogâs? Scîlicet operis arduî amôre.
Wat een vraag! Natuurlijk om eens flink wat te presteren.
Quid tibi in animô est ibi facere?
Wat ben je van plan daar te doen?
Ut soleô, indâgâtiônem âctûrus sum.
Zoals altijd, ik ga onderzoek doen.
Em, eô câsû tç nôn dçtinçbô.
Wel, in dat geval zal ik je niet ophouden.
Nunc valç. Ôtiôsus estô.
Tot ziens dan. Doe het kalm aan.
2. Marjolein wil een probleem bespreken met Truus

Marîola Heus Gertrûdî! Velîsne mçcum forîs
Gertrûdis
Marîola
Gertrûdis
Marîola
Gertrûdis
Marîola
Gertrûdis
Marîola
Gertrûdis

cçnâre?
Quippinî? Sed quid tibi in animô est?
Ut vçra dîcam, ego in angustiîs sum.
Nôn teneô. Quid est negôtiî?
Ego quidem admodum sollicitor.
Quid id est? Quâ dç causâ adeô perturbâris?
Ûnô verbô, sollicitor dç rç pecûniârî.
Perge porrô. Quid dç rç pecûniârî?
Mâlim tçcum dç eâ in prîvâtô loquî. Rem
enim tôtam per cçnam per singula inîbô.
Eâmus igitur. Nempe tibi succurram quoad
possum. Nôlî sollicitârî.

Hé, Truus! Wil je met me in de stad eten?
Waarom eigenlijk niet? Maar wat ben je van plan?
Om eerlijk te zeggen, ik ben in problemen.
Ik snap het niet. Wat is er aan de hand?
Ik maak me echt grote zorgen.
Wat is het? Waarom ben je zo ontdaan?
In één woord: ik maak me zorgen over mijn financiën.
Ga verder. Wat is er met je financiën?
Ik zou daarover liever met je onder vier ogen willen spreken. Ik
zal dan aan tafel op de hele kwestie in detail ingaan.
Laten we dan gaan. Ik zal je natuurlijk helpen voorzover ik kan.
Maak je geen zorgen.

3. Annet vraagt haar zus om advies

Annetta Chrîstîna, câra soror, rçcta cônsilia semper
Chrîstîna
Annetta
Chrîstîna
Annetta
Chrîstîna
Annetta
Chrîstîna
Annetta
Chrîstîna
Annetta

dâs. Nunc velim â tç cônsilium petere.
Cedo, Annetta. Cônsilium dç quô?
Ut breviter dîcam, iam dûdum gestiô iter in
Italiam facere.
Euge! Rôma vçrô hôc annî tempore est
bellissima. At quid est negôtiî?
Em, argentum mç, ut ita dîcam, paululum
dçficit.
Quam mox proficîscî tibi in animô est?
Cum prîmum argentum corrâdere poterô.
Nônne ades frequçns ûnâ cum aliquot amîcîs
dîvitibus? Quidnî eâs argentô mûtuô ferîs?
In grâtiâ quidem cum eîs sum, sed eâs
numquam possim argentum rogâre.
Iam teneô. Ex verbîs tuîs colligô tç
pecûniam magis quam cônsilium â mç
petere. Nônne ita est?
Bene putâs, Chrîstîna! Quid faciam sine tç?
Et benevola et benefica es. Ut âiunt, ea
amîca est, quae in rç dubiâ rç iuvat.

Christien, lieve zus, je geeft altijd goed advies. Nu wil ik je graag
om advies vragen.
Voor de draad ermee, Annet. Advies waarover?
Om kort te zeggen, al lang wil ik heel graag een reis maken naar
Italië.
Goed zo! Rome is inderdaad in deze tijd van jaar heel aangenaam. Maar wat is het probleem?
Wel, ik heb, om zo te zeggen, een beetje weinig geld.
Hoe gauw ben je van plan te vertrekken?
Zodra ik het geld bij elkaar zal kunnen schrapen.
Ben je niet vaak samen met enkele rijke vriendinnen? Waarom
schiet je hen niet aan voor een lening?
Ik sta wel met hen op goede voet, maar ik zou hun nooit geld
kunnen vragen.
Ik snap het al. Uit je woorden maak ik op dat je van mij eerder
geld dan een advies vraagt. Is het niet zo?
Je ziet het goed, Christien. Wat moet ik doen zonder jou? Je bent
zowel sympathiek als genereus. Zoals ze zeggen: een echte
vriendin is zij die in een hachelijke kwestie metterdaad helpt.
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EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
prîmâ speciç
fîet aliquid, spçrô
praesçns praesentî tibi
sum
causa; locus
ultrô
aliquem prehensâre
ferîre alqm mûtuô argentô
licetne tç ferîre mûtuô?
bene vocâs, sed tam
grâtia est
aliquid bellî dîcere
nôn bellç fçcistî quî id
dîxeris
post
aliquem petere
enim istaec captiô est
quid est captiô?
aliquid indâgâre
versârî (in + abl)
sine respîrem, quaesô
cônsilium
cônsilium alicuius reî
capere ab aliquô
op jouw –
tç auctôre;
quemadmodum suâdçs
afhangen: veel hangt ervan af of ... plûrimum rçfert num ...
alles hangt van jou af
tôtum in tç positum est
afkraken: iem. –
aliquem lacerâre;
genuînum in aliquô
frangere
afmaken: hij heeft me afgemaakt mç perdidit
afspraak: een – hebben
cônstitûtum habçre
een – nakomen
ad cônstitûtum venîre
afvragen: ik vraag me af wat er
mîror, quid hoc sit
hier aan de hand is
negôtiî
ik vraag me af waar hij zit
ubi sit dçmîror; ubi sit
côgitô
afwezigheid: in mijn –
mç absente
aha!
attat! attatae!
algemeen: in het –
ferç; vulgô
alles: – bij elkaar genomen
rç vçrâ
– op – zetten
nullô locô deesse; nihil
praetermittere
alsjeblieft
sôdçs; quaesô
– (informeel)
amâbô tç
anders: hij was – dan normaal
nôn fuit cuius modî solet
antwoord: iem. – geven
alcî respônsum reddere
dat is geen – op mijn vraag
aliud tç rogô
antwoorden: nu zal ik op je
nunc respondçbô ad ea
vragen –
quae rogâvistî
een brief be–
ad litterâs rescrîbere
aanblik: bij de eerste –
aandienen: hopelijk zal iets zich –
aangezicht: ik ben met jou van –
tot –
aanleiding
zonder –
aanschieten: iem. –
iem. – voor een lening
mag ik je – voor een lening?
aardig: het was – van je om me uit
te nodigen, maar nee, dank je
iets –s zeggen
het was niet – van je om dat te
zeggen
achter
– iem. aanzitten
daar zit vast iets –
wat zit daar –?
achterhalen: iets –
actief: – zijn (in)
adem: laat me even op – komen
advies
bij iem. – ergens over inwinnen
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mç miserum! vae miserô
mihi!
asjemenou!
papae!
bah! hou je mond!
au, tacç!
balen: ergens van –
alqd aegrç/graviter/
molestç ferre
ik baal
mihi male est
bang: waar ben je – voor?
quid est quod metuis?
barsten: zich te – lachen
îlia sua rîsû dissolvere
bedoelen: bedoel je mij? Ja
mçne vîs? Tç
begrijp je wie ik bedoel?
scîsne quem dîcam?
hoe bedoel je dat?
quî istuc vîs?
je weet nu wat ik bedoel
scîs iam quid loquar
wat bedoel je?
quid tibi vîs?
wat bedoel je daarmee?
quid istuc est verbî?
maar wat ik bedoel is ...
at enim ...
bedoelingen: met de beste –
optimô animô ûtçns
beetgenomen: je hebt me –
mihi dedistî verba
ze weten dat ze zijn –
sciunt sibi esse data verba
beginnen: om te –
prîmum enim; prîncipiô
wanneer ik eenmaal begonnen quandô incipiô, dçsinere
ben, kan ik niet meer ophouden nôn queô
behalve
praeter
– dat ...
nisi quod ...
beheers je!
tç continç!
behoorlijk/flink
prô virîlî parte
je bent – opgelicht
tibi ôs est sublitum
plânç et probç
bek: hou je –!
obserâ ôs tuum!
bekaf zijn
cônfectum esse
bekijken: bekijk het maar!
abî ad malam crucem!
tç iubeô plôrâre!
belang: het is van groot/het
magnî/mâximî/permagnî
grootste/allergrootste –
(meâ/tuâ) interest/
(voor mij/jou) dat ...
rçfert ... (aci)
belangrijk: het is niet zo –
tantî nôn est
belazeren: iem. –
ôs alicuî sublinere;
alicuî verba dare
belofte: –n breken
prômissa frangere
zich aan zijn –n houden
prômissa servâre
grote –n maken
multa pollicçrî
bemoeial
ardeliô, -ônis
bemoeien: zich met andermans aliçna (sua) negôtia
(zijn eigen) zaken –
cûrâre
ik bemoei me altijd met mijn
negôtium semper agô
eigen zaken
meum
bereik: buiten –
extrâ ictum
binnen mijn –
sub meô ictû
bergafwaarts: het gaat –
inclînâta rçs est
alles ging sindsdien –
prôclîvia omnia erant
postillâ
arm: –e ik!

PRAKTISCHE UITDRUKKINGEN XI
beslist: – niet
ik wil hier – weg

best: zijn best doen
doe je – om op tijd te zijn
het –e ervan maken
het –e gebruik van iets maken
hij wil de –e zijn
bestwil: voor je eigen –
betaald: iem. – zetten wegens ...
ik wou dat ik die vent –
kon zetten voor wat hij deed
betekenen: wat heeft dit te –?
beter: het is –
ik doe er – aan te zwijgen
het is – te ...
– laat dan nooit
kijk, dat is –!
tegen – weten in
hij denkt het – te weten dan ik
waar is je –e helft?
betreft: wat ... –
wat mij –
beschikbaar: – zijn
beu: ik ben de zaak –
beweren
bewijs: als – geldt dat ...
bezig: druk – zijn
bezoek: bij iem. op – gaan
bezorgen: de postbode heeft de
brief gisteren bezorgd
bezwaar: ik heb geen –
als je geen – hebt
als het geen – is
– maken tegen
bijkomen: er komt bij dat ...
bijna
– zoals
bijzonder: in het –
binnen: is je vader –?
ga naar –!
kom –!
blijkbaar
blijken: hieruit blijkt dat ...
blijven: waar bleef je nou?
blijf staan!

minimç vçrô
certum est mihi hinc
abîre; cônstituî hinc
abîre
operam dare
dâ operam, ut tempestîvç
adsîs
aequô animô ferre
optimç aliquâ rç ûtî
vult sç esse prîmum
omnium
tuâ causâ
ulcîscî aliquem quod ...
utinam istum ulcîscî
possem prô factîs eius
quid hoc sibi vult?
in melius est
taceam optimum est
commodius est + inf
potius sçrô quam
numquam
em, istuc rçctius!
adversum ingenium
cçnset sç plûs sapere
quam mç
ubinam est tua altera?
quod attinet ad ...
per mç
praestô esse
mç negôtiî pertaedet
praedicâre
documentô est ... (aci)
labôriôsum/occupâtum
esse; satagere
aliquem vîsere
tabellârius litterâs herî
reddidit
per mç licet
sî tibi vidçtur
sî grave nôn erit
obsistere + dat
accçdit quod ...
paene; ferç; propemodum
paene quasi
adeô; mâximç; potissimum
estne pater intus?
î intus!
intrâ!
ut vidçtur; manifestç;
manifestô
indiciô est ... (aci)
quid tenuit quô minus
venîrçs?
astâ!

blijf, als je wilt
je mag –, als je maar je mond
houdt
bij zijn mening –
bij de waarheid –
blik: iem. met een vuile –
aankijken
met teneergeslagen –
bloemetjes: de – buitenzetten
bocht: met een brede – ergens
omheen gaan
bof: het is een – dat je nog leeft!
boos: ik ben – op je

manç sî tibi placçbit
nôn labôrô sî mançs,
modo taceâs
in sententiâ stâre
in vçritâte mançre
alqm aspicere minus
familiârî vultû
dçiectus (-a) oculôs
pergraecârî
rem çvîtâre

dç lucrô vîvis!
tibi suscçnseô; ego tibi
îrâtus sum
boven
suprâ
boven staan: ergens –
aliquid indîgnârî
bovenop komen: er weer –
sç colligere
branden: – van verlangen
dçsîderiô aestuâre/ardçre
bravo!
macte virtûte estô!
briljant!
sophôs! doctç!
buiten: hij is – zichzelf
aliçnâtus est â sç
ik was – mezelf toen ...
dçsipiçbam mentis cum ...
– de deur eten
forîs cçnâre
buitenshuis
forîs ø domî
cent: hij heeft geen rooie –
assem aerârium habet
nûllum
ik ben niemand een – schuldig assem aerârium nçminî
dçbeô
citeren: iem./iets –
alqm/alqd pônere/afferre
je citeert me verkeerd
mç aliîs verbîs pônis
conditie: in een goede, slechte – bene, male habitus (-a)
in een uitstekende –
habitissimus (-a)
controle: je hebt de zaak geheel ôrdine omnem rem tençs
onder –
daardoor/zodoende
dan: en ik –?
waarom – niet?
dank: – je wel
– je (informeel voor

iets

perinde
quid ego?
quid ita nôn?
multâs grâtiâs
amâbô tç

toekomstigs)
– je (informeel voor een

amô tç

bewezen dienst)
– je dat ...
– je voor je hulp
– je voor je kado’s
–baar: ik ben je (zeer) –
je moet me –baar zijn
–zij mij/jou enz.
bedanken
duizendmaal –!
maar nee, bedankt
nee, maar heel erg bedankt!

tibi grâtiâs agô quod ...
gratiâs tibi agô quod mç
iûvistî
gratiâs tibi dç dônîs tuîs
grâtiam tibi habeô
(mâximam)
grâtiam habeâs mihi
meâ/tuâ enz. operâ
grâtiâs agere
sescentâs grâtiâs!
sed grâtia est; benîgnç
tam grâtia est!
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tegen wil en –
veel – voor ... (informeel)
dekking: – achter iem. zoeken
denken: dat denk ik niet
ik denk het wel
wat denk je?
dat is precies wat ik denk
hoe denk je over ...?
je zou kunnen denken
detail: in –
in –s op de zaak ingaan
deugen: nu deug je ergens voor
dichtbij
– adv
dienst: iem. ten –e staan
doden: de tijd –
doekjes: hij heeft er geen – om
gewonden
doen: ik weet niet wat ik moet –
wat anders moet ik –?
wat moet ik nog meer –?
wat kan ik nog meer voor je –?
wat heb jij met hem van –?
doen alsof
ik zal – ik hem niet ken
ik zal – ik wegga
donder: iem. op zijn – geven
iem. flink op zijn – geven
op zijn – krijgen
– op (jij)!
doodsbang: ik ben –
doodziek: ik ben – van de zaak
door: heb je het –?
doorgaan: iem. laten – voor
doorvragen: verder –
dovemansoren: je praat tegen –
draad: voor de – ermee!
aan een zijden – hangen
draaien: er omheen –
hij heeft er niet omheen
gedraaid
draai er niet omheen!
draf: op een –
druk: maak je niet –
duivel: van de – spreken
de – moge me halen, als
ik het weet
duwtje: iem. een – geven
dwarszitten: het zat mij meer
dwars dan jou
echt: vertel je – de waarheid?
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nôlçns volçns
multum tç amô quod ...
corium alicuius petere
ego nôn putô
sîc opînor
quid cçnsçs?
ita prôrsus exîstimô
quid opînâris dç ...?
crçderçs
per singula; singulâtim
rem per singula inîre
nunc tû frûgî bonae es
propinquus + dat;
vîcînus + dat; prope + acc
in prôximô
alicuî praestô esse
tempus fallere; conterere
nîl circumitiône ûsus est
quid faciam nesciô
quid aliud faciam?
quid faciam amplius?
quid est quod tibi efficere
possum amplius?
quid reî tibi est cum illô?
assimulâre quasi + coni;
simulâre + aci
dissimulâbô eum nôvisse
assimulâbô quasi abeam
aliquem pilâre
aliquem verbîs malîs
obiûrgâre
convîcium habçre
apage (tç)! abî abhinc!
exanimâtus metû sum
mç negôtiî pertaedet
tençsne rem?
aliquem probâre prô
quaerere ultrâ
ad surdâs aurçs cantâs
cedo! dîrçctum loquere!
fîlô pendçre
circumitiône ûtî
nîl circumitiône ûsus est

eens: ik ben het helemaal met je – tibi omnînô assentior
ik ben het volstrekt niet met
vehementer â tç
je –
dissentiô
eer: iem. in ere houden
aliquem colere
eerlijk: om – te zeggen
ut vçra dîcam
vertel me –!
dîc bonâ fidç!
eerste: voor de – keer
prîmum
hij was de – die naar binnen ging prîmus introîvit
eigenlijk: wat wil je nu –
quid nunc tibi vîs?
einde: een – ergens aan maken fînem impônere alcî reî
dit is mijn –!
âctum est dç mç!
erg: als je ‘t niet – vindt
sî tibi molestum nôn est;

sî tibi vidçtur
wacht even, als je het niet – vindt mançdum, nisi piget
ik vind het niet – als je blijft,
nôn labôrô, sî mançs,
als je maar je mond houdt
modo taceâs
het is niet –! (bij excuus)
sine!
ik vind dat echt niet –
istuc quidem nôn molestç
–er worden
even: wacht – alsjeblieft!
evenveel
excuus: –!
– voor wat ik zei
ik bied je mijn excuses aan
aanvaard mijn excuses
fair
un–
feit: de –en spreken voor zich
het – dat
in –e
–elijk
feliciteren: iem. met iets –
fictie
flauwekul!
flink: zie behoorlijk
Frankrijk: leven als god in –
gaan: laat me –!
waar ga je heen?
wat is er –de?

ferô
ingravçscere
mançdum, quaesô!
tantundem
mç paenitet! îgnôsce
mihi! dâ veniam!
îgnôsce mihi quod
dîxerim
mç tibi excûsô
quaesô, accipe meâs
excûsâtiônçs
aequus
inîquus
rç ipsâ indicat/loquitur
quod
vçrô; quidem
enimvçrô
alicuî aliquid grâtulârî
narrâtiô, -ônis f fâbulôsa
fâbulae!

vîtam Chîam gerere
mitte mç!
quô tç agis?
quid negôtiî est? quid
agitur?
hij weet niet wat er –de is
nescit quid agâtur
nôlî schçmâs loquî!
ga door!
perge!
curriculô
ga kijken of hij al thuis is
abî, vîse redieritne an
nôlî perturbârî
nôndum domum
lupus in fâbulâ
het gaat erom dat me dat niet quod caput est, iam ista
dî mç perdant, sî sciô
meer kan schelen
nôn cûrô
zich laten –
lascîvum esse
aliquem fodicâre
rond–
circumîre
illud mihi mâiôrî stomachô
rond– (gerucht)
pervagârî
erat quam tibi
gang: hij wil altijd zijn eigen – gaan semper faciendum est
numquid vçra dîcis?
quod vult
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nihil certî polliceor
asservâ istum!
quid factum est? quid
accidit?
hopelijk gaat er iets –
fîet aliquid, spçrô
gedachten: van – veranderen
mentem mûtâre
iem. op andere – brengen
alicuius sententiam mûtâre
verandering van –
animî mûtâtiô, -ônis f
geest: in dezelfde –
ad similem sententiam
gefeliciteerd! (met je prestatie) macte virtûte estô!
grâtulâtiônçs!
geheel: over het – genomen
in summam
geheim: een – vertellen
sçcrçtum çloquî
geheugen
memoria
een goed – hebben
bonâ memoriâ esse;
multum memoriâ valçre
uit het – ophalen
memoriâ repetere
gek: doe niet zo –!
nôlî ineptîre!
hou me niet voor de –!
nç mç lûdâs!
hij is – op haar
dçperit eam
hij is – op sport
morbôsus est in lûdôs
– worden
mente aliçnârî
iem. – maken
alqm dçmentem facere
hij is –
aliçnâtus est â sç
je bent –
dçlîrâs
die vent houdt me altijd voor iste mç semper çlûdit/
de –
irrîdet
gekheid: alle – op een stokje
iocô remôtô
gelegenheid: als de – zich voordoet sî fuerit occâsiô
gelijk: je hebt –
bene/rçctç/vçra dîxistî
geloven: waarom zou ik je –?
cûr tibi crçdam?
geluid
sonus; sonitus, -ûs
– geven
sonitum reddere
gemak: doe het op je –
id fac commodô tuô
wees op je –
habç animum lçnem et
tranquillum
hou je –!
compesce mentem!
gemakkelijk: maak het jullie –
rogô, ut vôbîs suâviter sit
gemeen: wat een gemene streek! edepol facinus improbum!
gemiddeld
mediâ habitâ ratiône
van –e lengte zijn
statûrâ prope iûstâ esse
gemor
increpâtiô, -ônis f
gemunt: het op iem. – hebben
alcî perîculum dçnuntiâre
generen: zich ergens voor –
perturbâtum esse cum
aliquâ rç
genoeg: –!
tantum est! sat est!
– tijd
satis temporis
– hiervan!
haec quidem hâctenus!
is dit –?
satin(e) est?
ik heb er schoon – van om
(mç) pertaedet iam audîre
steeds weer hetzelfde te
eadem identidem
garantie: ik geef geen enkele –
gaten: hou die kerel in de –!
gebeuren: wat is er gebeurd?

horen
meer dan –
satis superque
gepraat: hou op met dat gepraat: sçgregâ sermônem: taedet
het verveelt

dat is maar –
geschreeuw: een – aanheffen
gesprek: een – aanknopen met
iem.
een – over koetjes en kalfjes
geval: als dat het geval is
in elk –
in geen –
in dat –
dat is het –
dat is niet het –
nu dat het – is
zoals gewoonlijk het – is
geven: ik geef niet veel om sport
geef hier!
geeft niet! (bij excuus)
gewoonte
gezicht: een ander – opzetten
een – trekken
-en/grimassen trekkend
op het eerste op het eerste – verliefd worden
gezondheid: om redenen van –
–!
goed: –! (instemmend)
– gedaan!
– gezegd!
–hartig
alles – met je?
alles –
het zal je (veel/geen) – doen
je bent een goeie kerel
graag: ik kijk – naar de wedrennen
ik hoor heel – hoe het met je
gaat
ik wil – dat je komt
grap: voor de –
hij zei dat voor de –
je maakt een –je!
groeten: doe hem/haar (veel) –

je krijgt de – vanTerentia
elkaar –
grof: hij was – tegen mij
haai: ze gaan naar de –en
haast: maar ik heb –

verba istaec sunt
clâmôrem tollere
sermônçs cônferre cum
aliquô
sermunculus
sî rçs sîc (sç) habet
utcumque
haudquâquam
igitur; eô câsû
sunt ista; rçs sîc habet
rçs ita nôn est
quae cum ita sint
ut cônsuçtûdô est
lûdîs nôn studeô
cedo! pl cette!
sine!
cônsuçtûdô, -dinis f;
môs, môris m
vultum flectere
ôs dûcere
vultuôsus
prîmô aspectû
prîmô aspectû in
amôrem incidere
valçtûdinis causâ
dî tç ament! salvç!
salûtem!
fîat!
factum optimç!
facçtç dictum!
benevolçns, -ntis;
benevolus
satis sânus es?
rçs salva est
prôderit (multum/nihil)
tibi
frûgî es
libenter circçnsçs spectô
valdç aveô scîre quid
agâs
velim (ut) veniâs
animî causâ; per iocum;
inter iocum
id per iocum dîxit
iocâris nunc tû! lûdis
mç!
dîcitô eî multam meîs
verbîs salûtem;
iubç eum/eam salvçre
Terentia tibi salûtem dîcit
cônsalûtâre
in mç dûrus erat
pessum eunt
at properô
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waarom ben je zo in –?
hachelijk: in een –e situatie
hachje: zijn – redden
ha-ha-ha!
halt! Ik laat je niet gaan!
hand: de – uitsteken
wat is hier aan de –?

met – en tand
de laatste – leggen aan

quid festînâs?
in rç dubiâ
corium servâre
hahahae!
astâ! Abîre hinc nôn
sinam!
manum porrigere
quid est? quid reî hîc
est? quid agitur? quid
istuc est reî?
tôtô corpere et omnibus
ungulîs
ultimam manum afferre

+ dat
labôriôsum/occupâtum
esse; satagere
hart: met heel het –
tôtô pectore
het – klopte in mijn keel
anima mihi in nâsô erat
van –e
ex animô
dat gaat mij ter –e
id mihi cûrae est
hé, jij daar!
heus/eho, tû!
heen en weer (rennen)
modo hûc modo illûc
(cursitâre)
hel: loop naar de –!
abî ad malam crucem!
helemaal/totaal
prôrsus; omnînô
– niets
prôrsus nihil
je hebt – geen verstand
nôn cor omnînô habçs
helemaal uit Afrika
ûsque ab Âfricâ
ik weet – niet waar hij aan
iam plânç quid côgitet
denkt
nesciô
hemel: goeie –!
ô dî immortâlçs! ô dî
bonî!
hemelsnaam: in –!
obsecrô! per fortûnâs!
wat is er in – aan de hand?
quidnam est?
waar in –?
ubi terrârum? ubinam
gentium?
herinneren: als ik me wel herinner sî bene meminî; sî ego
satis commeminî
voorzover ik mij herinner
ut mea memoria est
herinnering: ter –
memoriae causâ
herrie: – maken
turbâs dare
hersens
cerebrum
hij heeft –
corcillum habet
heterdaad: iem. op – betrappen aliquem in flagrantî
dçlictô dçprehendere
hier: – ben ik!
ecce mç!
–, pak aan!
accipe, em!
hint
verbum monitôrium
hoe: – komt dit zo?
quî istuc?
– kom je daarbij?
quîdum? quid iam?
hoedje: met iem. onder één –
cum aliquô collûdere
de –en vol hebben

spelen
hoera!
hoezo?
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euax!
quîdum? quid ita? quid
iam?

honger: ik sterf van de –
hoofd: zich in het – zetten
om te ...
zet dat maar uit je –!
hoofdzaak
dat is de –
houden: waar houd je me voor?
Voor een dwaas?
hou het voor je!
houden van: ik hou van de zomer
ik hou van de stad
huid: z’n – riskeren
zijn – redden
huiveren: het doet me –
huiveringwekkend
humeur: goed/slecht – hebben

fame morior; fame
çnectus sum
animum indûcere, ut ...

çice id ex animô!
caput, capitis n; summa
id caput est
prô quô mç habçs? Prô
stultô?
haec tû tçcum habçtô!
aestâs mihi placet
urbs mç dçlectat
coriô suô lûdere
corium servâre
facit, ut horream
formîdolôsus
bonum/malum animum
habçre
in een goed – zijn
bonô animô esse
idee: je zit vol met –en
plçnus cônsiliî es
ik heb geen – waar hij aan
iam plânç quid côgitet
denkt
nesciô
iemand: wat voor – is ...?
quâlis homô est ...?
– anders
quîvîs alius
inderdaad
certç; profectô
– (nadrukkelijk)
sânç
– (als antwoord)
certô
indruk: diepe – op iem. maken
alqm mâximç commovçre
informeren: iem. – over
alqm certiôrem facere dç
inhouden: hou je in!
compesce mentem!
initiatief: op mijn eigen –
meâ sponte
interessant: dat boek is –
ille liber mç tenet
interesseren: zich – voor muziek mûsicae studçre
introduceren
intrôdûcere
invallen (in de geest)
in buccam venîre
invloed: grote/meer/weinig/
multum/plûs/paulum/
geen – hebben op
nihil posse apud/in +

abl
jammer: dat is –
quod dolendum est
– voor Mark!
male dç Mârcô!
kans: de – krijgen
occâsiônem nancîscî
hij gaf me geen – te antwoorden mihi nôn potestâtem
kant (flank)
– (zijde/richting)
aan de – staan van
van alle –en
aan beide –en
aan de andere – van
aan deze – van
aan de rechter– van
van moeders –
kapot: je maakt me –!
keus: de – is aan jou
kijk uit, jij!

dedit respondendî
latus, -teris n
pars, partis f
stâre ab; sentîre cum
undique
utrimque
ultrâ
cis; citrâ
latere dextrô + gen
mâternô genere
mç çnicâs!
optiô tua est
heus tû, cavç!

PRAKTISCHE UITDRUKKINGEN XI
klap: een – geven
klapperen: mijn tanden staan te –
kletspraat!
kloppen: het klopt gewoon niet
dat klopt
kluif: een hele – hebben
kluitje: die kerel stuurt je met een
– in het riet
knie: je hebt het onder de –
knikken: ja –
nee –
kolere: krijg de –!

alapam dare
dentibus crepitô
fâbulae!
nôn sânç quadrat
sîc est
clîvô labôrâre
verba tibi iste dat

omdat ik het – vind
het is niet – als je ...
liedje: steeds hetzelfde – zingen
lijken: dat lijkt er meer op
lijn: ben je met die lui op één –
gekomen?
logeren: bij iem. –
lucht: ik krijg ergens – van
luid: met –e stem
ôrdine rem tençs
luieren
annûtâre
maken: wat heb jij daarmee te –?
abnûtâre
wat heb jij met haar te –?
tç iubeô plôrâre! abî ad
maak dat je weg komt!
malam crucem!
ik wil er niets mee te – hebben
komen: moge – wat er komt, we quod fors feret, ferçmus
ik heb er niets mee te –
zullen het gelaten dragen
aequô animô
maling: iem. in de – nemen
koop: hij loopt teveel te – met z’n pecûniam nimis iactat
manier: is dat de – om me te
geld
helpen?
kop: – op!
habç animum bonum!
ik maak je een –je kleiner!
dîminuam ego tibi caput! mannetje: sta je –!
medeweten: zonder – van
de –pen bij elkaar steken:
capita cônferre
zonder jullie –
kort: houd het –!
in pauca cônfer!
meeleven: ik leef met je mee
om het – te zeggen
ut breviter dîcam
meer: – geld/kracht/macht
in het –
in summâ
om een lang verhaal – te
nç longus sim; nç longam
meetellen: jij telt bij mij niet mee
maken
faciam
kortom
ad/in summam; in summâ; menen: meen je dat echt? Ja

quia mihi libitum est
iûcundum nôn est sî tû ...
eandem cantilçnam canere
propemodum est
concordâbâsne cum illîs?

dçversârî apud aliquem
aliquid mihi subolet
summâ vôce
cessâre
quid id ad tç attinet?
quid reî tibi est cum illâ?
hinc apage!
nîl moror
nihil ad mç attinet
alicuî verba dare
istôcine pactô mç
adiuvâs?
fac, ut animô fortî sîs!
clam + abl
clam vôbîs
misereor tuî
plûs pecûniae/vîrium/
potestâtis
extrâ numerum es mihi
sçriône dîcis tû? Dîcô;
aisne vçrô? Âiô
quid plûra?
mening:
naar
mijn
–
ut opînor; meâ sententiâ;
kost: aan de kost komen
vîctum quaeritâre
meô iûdiciô
kriebels: iem. de – bezorgen
alicuî scrûpulum inicere
meteen
statim; continuô; îlicô;
krijgen (verwerven)
nancîscî
extemplô; prôtinus
– (ontvangen)
accipere
– toen ik je zag
extemplô ubi ego tç vîdî
een ziekte –
morbô corripî
kom – hier!
concçde hûc âctûtum!
ik krijg hem niet aan het praten nôn queô ôrâre ut loquâtur
ga – naar huis!
î rçctç domum!
iets voor elkaar –
aliquid cônsequî
middelvinger: de – opsteken
digitum impudîcum
als je dit voor elkaar kunt –
sî id cônficere poteris
attollere
kwaad: ik ben – op je
tibi suscçnseô; ego tibi
min of meer
susque dçque; magis/
îrâtus sum
plûs minusve
kwalijk: ik neem het je niet –
tibi nôn improperô
misbaar: waarom maak je zo’n –? quid istum clâmôrem
neem me niet –
mç paenitet! îgnôsce
tollis?
mihi! dâ veniam!
misplaatst: als het niet – is
nisi aliçnum est
neem me alsjebieft niet –
îgnôscâs, obsecrô, mihi moeite: het is de – waard om te pretium operae est
kwestie
quaestiô, -ônis f
luisteren
auscultâre
het is een – van leven en dood capitis rçs agitur
ik zal er zeker – voor doen
dabô equidem operam
de – is ...
quaeritur ...
het is de – niet waard
nôn est operae pretium
lang: ik wist het al –
ûsque ab initiô scîvî
het is zoveel – niet waard
tantî nôn est
langskomen (bij iem.)
(aliquem) invîsere
doe geen –!
nôlî tç movçre!
lastig: val me niet –!
nç mihi molestus sîs!
je hebt al je – verspild
omnem operam perdidistî
lastpost: wees geen –!
molestus nç sîs!
zijn – verdoen
operam perdere
lef: wat een –!
ô audâciam!
moer: geen – ergens om geven aliquid floccî nôn facere
lelijk: doe niet zo – tegen mij!
nôlî male dîcere mihi!
moeten: als je moet blijven
sî opus est tç commorârî
leren kennen
nôscere
mond: hou toch eens je –!
quîn tû tacçs modo?
leuk: ik vind dit –
hoc mihi placet
je neemt me de woorden uit
tû quidem ex ôre mihi
ik vind dit – om te doen
mç iuvat hoc facere
de –
ôrâtiônem çripuistî
ik heb een –e tijd
mihi bene est
woorden in iems. – leggen
verba in ôre alcs pônere
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morren
muggenziften
naam: ik wil hem niet met name
noemen
naast: je zit er–
nagedachtenis: ter – aan
natuurlijk
– is hij schuldig
nederlaag: een – lijden
neerkijken: op iem. –
nemen: het ervan –
op zich –
nest: in de –en zitten
net: – toen ...
– toen ik bezig was dit te
schrijven
– op tijd
zo–
netelig: dat is een –e vraag

increpâre
cavillârî
eum nôlô nôminâre

nihil ad rem pertinet
in memoriam + gen
scîlicet; profectô; nempe
nempe in culpâ est
offçnsiônem ferre
aliquem dçspicere
pergraecârî
in sç cônferre
in angustiîs versârî
cum/tunc mâximç
cum haec mâximç
scrîberem
temperî
modo
captiôsum interrogâtum
est
–e vragen stellen
captiôsç interrogâre
netjes (schoon, verfijnd)
mundus
–!
optimç!
neus: onder iems. neus
ante oculôs
een goede – hiervoor hebben haec fçstîvç odôrârî
niettemin/toch
tamen; nihilô sçtius
het is moeilijk, maar ik zal
difficile factû est, sed
het – proberen
cônâbor nihilô sçtius
nieuws: is er iets –?
num quid novî?
als je geen – hebt over
sî nihil novî habçs dç
ik vertel je, wanneer ik wat – narrâbô, cum aliquid
heb
habçbô novî
nieuwsgierig: ik wil niet – zijn,
nôn libet cûriôsus
maar ...
esse sed ...
nippertje: je komt op het –
in ipsô articulô temporis
advenîs
nodig: ik/jij/wij hebben geld – opus est mihi/tibi/nôbîs
argentô
als het – is voor je gezondheid sî opus est ad valçtûdinem
nood: in grote – verkeren
valdç labôrâre
nu: wat –?
quid nunc?
tot – toe
hâctenus
– meteen
nunciam (3 lettergrepen)
wat is er –?
quid iam?
nut: wat was het – van jouw brief? quid rçtulit tç mittere
ad mç litterâs?
wat is het – ervan?
quid opus est?
o jee!
heu, heu!
obsceen: obscene praat
sermô, -ônis m obscçnus
oei!
oiei!
oké
fîat; licet
alles is –
salva rçs est
het is –
bene habet; rçctç est
we zijn –
bene habçmus
als je dat – vindt
sî tibi vidçtur
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ondankbaar
onderbreek me niet!
onderling adv
ondersteboven: – keren
– zijn
alles was –
onderweg
– zijn naar
ongeluk: per –
ongeveer: hij zei – het volgende
onraad: ik ruik –
ontdekken: iets – over
onthouden
ontkennen: ik wil niet – dat ...
ontschieten: het was me even
ontschoten
het was me ontschoten je te
schrijven
onzekerheid: in – laten
in – verkeren
om je niet langer in – te houden

ingrâtus
nôlî mç obloquî!
invicem; inter sç
subvertere
vehementer perturbâtum
esse
omnia erant sursum
deorsum
inter viâs; in/ex itinere
iter habçre ad
imprûdenter; perperam;
per errôrem
haec ferç dîxit
aliquid mihi subolet
quicquam çruere dç
memoriae committere/
mandâre
nôn înfitior ... (aci)
memoriâ excidit
fûgit mç ad tç scrîbere

in mediô relinquere
pendçre; in suspçnsô esse
nç diûtius in suspçnsô
pendeâs
onzin
nûgae, -ârum
–!
nûgâs! quisquiliâs!
je vertelt –!
nûgâs garrîs! nûgâris!
vertel geen –!
omitte nûgâs!
wat een –!
nûgae sunt istae magnae!
oog: – in – met iem. zijn
praesentem praesentî
alicuî esse
kijk me in de ogen!
aspicedum contrâ mç!
in het – krijgen
cônspicere
hou je ogen open!
cavç circumspiciâs!
zijn ogen gericht houden op
oculôs intentâre in (+ acc)
iem. recht in de ogen kijken
alqm rçctîs oculîs intuçrî
oor: ik ben één en al –!
loquere, audiô!
op zijn: mijn papier is op
charta mihi deest
opdagen: komen –
appârçre
openbaar: in het – ø privé
in pûblicô ø domî
in het – verschijnen
in pûblicum prôdîre
ophouden: hou nou eens op!
dçsine tandem!
houd ik je op?
num dçtineô tç?
eindelijk hield hij op te spreken fînem loquendî dçmum
fçcit
als ik eenmaal ben begonnen, quandô incipiô, dçsinere
kan ik niet meer –
nôn queô
opkijken: tegen iem. –
aliquem suspicere
opkomen (in de geest)
in buccam venîre
dat was nooit bij me
mihi istuc numquam in
opgekomen
mentem vçnerat
opletten
animum attendere
jullie moeten –!
animôs attendite!
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attende!
mitte id quod dîcit
alicuî verba dare; ôs
alicuî sublinere
opmaken: uit jouw woorden maak ex verbîs tuîs colligô
let op!
let niet op wat hij zegt
oplichten: iem. –

ik op
opnemen: iets ernstig –
het licht –
oppassen: pas op!
opscheppen: hij schept altijd op
opschepper
hij was altijd al een –
opschieten: we schieten hopelijk
behoorlijk op
niets –
schiet op!
schiet op en klaar de klus!
ik kan goed met die lui –
goed met elkaar kunnen –
opzij: ga –!
overdenken: nu ik het nog eens
overdenk
overdrijven
je overdrijft een beetje
overlaten: iem. iets overlaten
overstelpen: overstelpt zijn met
werk
overtreffen
overtuigen: iem. ergens van –

aliquid familiâriter ferre
in levî habçre
cavç!
semper dûrae buccae est
ôs, ôris n dûrum
semper dûrae buccae fuit
ut spçrô, prôficimus
aliquantum
nihil prôficere
mâtûrâ! properâ!
înstâ, perfice!
bene mihi convenit cum
illîs
concorditer inter sç
congruere
dç viâ meâ discçde!
cum ego recôgitô

in mâius ferre/attollere
pûtidiusculus es
aliquid alicuî mandâre
obruî, tamquam flûctû,
sîc opere
superâre
alicuî dç aliquâ rç
persuâdçre
ik ben er vast van overtuigd
plçnus persuâsiônis sum
dat ...
... (aci)
pech: – voor Mark!
male dç Mârcô!
penarie: in de – zitten
in angustiîs versârî
pensioen: met – gaan
rudem accipere; in
ôtium venîre
met – zijn
rude dônâtum esse
persoon: aha, de juiste – die ik zocht attat, quem quaerçbam
we kunnen dat –lijk bespreken côram id agere possumus
piek: er zijn –en en dalen
modo sîc, modo sîc
hij heeft zijn –en en dalen
eî modo bene, modo
male est
plaats: in – van vader of moeder in locum parentis
dit is niet de – om ...
nôn est hic locus, ut ...
tenzij het niet op zijn – ligt
nisi aliçnus (-a, -um) est
in de eerste –
prîmum
op dezelfde –
ibîdem
plaatsvinden
fierî; accidere
plak: onder de – van zijn vrouw zijn uxôrium esse
plan: ik was van – meteen naar erat mihi in animô rçctâ
huis te gaan
proficîscî domum
ik was van – om niets te
erat in animô nihil
overhaasten
festînâre

quid tibi in animô est?
viam facere ad
sç dçlectâre
capere laetitiam ex
dçlectâre
grâtum alicuî facere
amâbô tç, fac/refer hanc
grâtiam mihi
met –!
libenter!
plus: beschouw dit als een –
id dçputâ esse in lucrô
twee – twee is vier
duo et duo sunt/fîunt
quattuor
praatje: met iem. een – hebben cônfâbulârî cum aliquô
praten: hé jij, ik praat tegen jou! heus tû, tibi ego dîcô!
pret: het was alleen maar –
hilaria mera erat
prima adv
bellç
–!
euge!
– terechtkomen
bellç cadere
privé: ik wil – met je spreken
velim tçcum loquî
sçcrçtô/in prîvâtô
probleem: wat is het –?
quid illuc malî est?
quid est negôtiî?
geen –!
nôn labôrô!
ik verwacht grote problemen nescio quod magnum
malum exspectô
in de problemen zitten
labôrâre; in angustiîs
versârî
iem. in grote problemen brengen magnum malum alcî dare
profiteren: – van iems.
alicuius îgnôrantiam
onwetendheid
quaestuî habçre
profiteer ervan zolang het nog occâsiônem amplectere:
kan!
carpe diem!
proost!
bene tç/vôs!
proosten
propînâre
punt: – uit!
dîxî!
ik zal je – voor – antwoorden tibi respondçbô/rescrîbam
ad singula
dit nu is het –
nunc côgnôsce rem
maar wat het – betreft
sed ad prôpositum
op dat –
hâc dç rç
het was op het –je van mijn
erat mihi in labrîs
tong
prîmôribus
rad: iem. een – voor de ogen
subdolum esse adversus
draaien
aliquem
recht: je hebt elk – om te ...
omne fâs tibi est ... (inf)
rechtzetten: een kwestie –
rem explicâre
reden: om vele –en
multîs dç causîs
wat is dan de – waarom ...?
quid est enim, cûr ...?
quid est quod ...?
wat was zijn – om te komen? cuius reî causâ vçnerat?
hij had een goede –
magna ratiô eî erat
rekenen: je kunt erop – dat ...
erit tibi perspicuum ... (aci)
je kunt op mij –
potes nîtî mç
waar reken je op?
quid vîs fierî?
rekening: per slot van –
rç vçrâ
wat ben je van –?
plaveien: de weg – naar
plezier: – hebben
– hebben in
– doen
iem. een – doen
doe me alsjeblieft het –
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met iem./iets – houden
ergens mee – houden
relatie/verhouding: met iem. een –
hebben
rij: in een lange – gaan staan
rijk aan
risico: op je eigen –
riskant
rolletjes: alles loopt op –
rondhangen met iem.

respicere alqm/alqd
ratiônem alcis reî dûcere
cônsuçtûdinem cum
aliquô/aliquâ habçre
longum agmen facere
abundâns, -ntis + abl
tuô perîculô
anceps, -pitis; perîculôsus
rçs satis agitur
frequentem adesse ûnâ
cum aliquô
rot op (jij)!
apage (tç)! abî abhinc!
rotzooi: sjonge, wat een –!
edepol rçs turbulentâs!
– maken
turbâs conicere
rug: achter de – van
clam + abl
achter jullie –
clam vôbîs
rust: laat me met –!
omitte mç!
ruzie
rîxa; altercâtiô, -ônis f
– krijgen
in lîtem ambiguam
dçscendere
hou op met –maken
dçsine argûmentârî
samendrommen
stîpârî
schamen: ik schaam mij daarvoor mç pudet eius
ik schaam me het te zeggen mç pudet dîcere
schaam je!
prô pudor!
schande!
ô facinum indîgnum! ô
rem indîgnam!
een – zijn voor
dçdecorî esse + dat
schatting: een ruwe schatting
înfôrmâta côgitâtiô
schelen: dat kan me niet –
ista nôn cûrô; nîl moror;
nîl meâ rçfert/interest;
nihil ad mç pertinet
wat kan mij dat –!
quid meâ!
wat kan jou dat –?
quid ad tç attinet?
wat kan mij het – hoe jij ...
quid istuc ad mç attinet
quômodô tû ... (coni)
het kan me niets – zolang ... meâ nîl rçfert dum ...
het kan me niet – dat ...
nôn cûrô quod ...
wat scheelt je?
quid tibi est?
schitterend!
sophôs!
absoluut –!
nimis factum bene!
schoenen: ga maar eens in mijn – fac, quaesô, quî ego
staan
sum, tç esse
schrapen: ik zal het geld bijeen
cônâbor argentum
proberen te –
conrâdere
schrijven: schrijf me wat als je wat scrîbe aliquid litterârum
tijd hebt
quandô vacâs
schudden
quatere (geen perf)
handen –
manûs prçnsâre
iem. de hand –
dextrae iungere dextram;
dextram iungere cum
aliquô
schuld: het is jouw –!
tû peccâs! tû es in culpâ!
ik geef jou niet de –
tibi nôn improperô
iem. de – geven
culpam in alqm cônferre
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slaan op: waar slaat dat op?
slecht
– (weer)
– aflopen
het moge – met me aflopen,
als ik ooit ...
wijn is – voor je
smoorverliefd: hij is – op een of
andere meid
snappen: snap je het niet? Nee
snap je het nu? Ja
ik snap het niet helemaal
sorry!
spanning: in – verkeren
spelletjes: hou op met – te spelen
spenderen: tijd, moeite, geld – aan
spijten: het spijt me voor je
het spijt me voor de anderen
sprake: nu er – is van geld
geen – van
spreken: om niet te – over
ik wil je even –
iets met iem. be–

vrijuit –
st!
staan: ik wil weten hoe de zaak
ervoor staat
iem. een –de ovatie geven
blijf meteen –!
hoe staat het met het geld?
stand van zaken: zo is de – hier
in Rome
start: je hebt een goede –
gemaakt
steen: de onderste – boven halen
steenrijk: hij is –
stellen: je ziet hoe het hiermee is
gesteld
steunen: iem. –
stinken: er stinkt hier iets
stoppen: stop ermee!
stotteren

quam ad rem istud refert?
quid opus est?
malus; improbus; aliçnus
adversus; gravis, -e
in pçiorem partem vertî;
in dçterius inclînârî
malum mihi sit, sî
umquam ... (fut ind)
aliçnum tibi vînum est
in amôrem haeret apud
nescio quam virginem
nôn tû tençs? Nôn teneô
iam tençs? Teneô
nôn satis intellegô
mç paenitet! îgnôsce
mihi! dâ veniam!
animî pendçre
dçsiste lûdôs facere
tempus, operam, pecuniam
impendere in + acc
misereor tuî
mç paenitet aliôrum
quoniam nummôrum
mentiô facta est
nûllô modô; minimç;
nçquâquam
ut nôn/nihil dîcam dç
paucîs tç volô; volô tç
verbîs pauculîs
cum aliquô dîligenter
colloquî; aliquid cum
aliquô commûnicâre
dîrçctum loquî
st!
velim scîre quô modô
rçs sç habeat
alicuî stantem/stantçs
plaudere
stâ îlicô!
quid dç argentô?
hîc Rômae rçs (sç) sîc
habent
bene habent tibi
prîncipia
nullô locô deesse; nihil
praetermittere
côpiôsus est; dîvitiâs
mâximâs habet
vidçs quô in locô haec
rçs sit
alicuî favçre
aliquid mihi subolet
parce!
balbûtîre
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straatarm: hij is –
mendîcus est
straf: hij heeft de –fe Gods over cûrâvit ut illîs Iuppiter
hen afgeroepen
îrâtus esset
streek: dat heeft mij zelfs van –
istuc mç ipsum
gemaakt
commovçbat
strijdbijl: de – begraven
simultâtem dçpônere
strikt: – gesproken
propriç
stuipen: je hebt me de – op het lijf fçcistî ut horrçrem; in
gejaagd
terrôrem mç coniçcistî
stuk
frustum + gen
– brood, kaas, papier enz. ook pânis, câseus, chart(ul)a
stukken: in – breken
cônfringere
succes: veel –!
fçlîciter (tibi)!
zonder –
frûstrâ
taal: duidelijke – spreken
Latînç loquî
tegemoet gaan: het gevaar –
perîculô (dat) obviam îre
tegen: er niet goed – kunnen
graviter ferre
ik kan er niet meer –
patî nequeô amplius
ik kan niet – de kou
frîgoris impatiçns sum
tegenkomen: iem. – (op straat)
alicuî occurrere; alicuî

obviam fierî; aliquem
offendere (in platçâ)
tegenspreken: zichzelf –
pûgnantia loquî
tekortschieten: woorden schieten quid dîcam nôn inveniô
mij tekort
teleurstellen: iem. –
ik zal je niet –
tenminste
als je – niet ...
terug
–komen: kom gauw terug!
tijd: ik heb geen –
de – vragen
de verloren – inhalen
er is geen – om te studeren
er is geen – te verliezen
ik ben hier al een hele –
in mijn vrije –

alicuî deesse
nôn fallam opîniônem
tuam
saltem; quidem; sânç
sî minus ...
retrô
redî cito!
haud mihi ôtium est
hôrâs quaerere
cessâta tempora corrigere
nôn vacat studçre
mâtûrâtô opus est
iam dûdum adsum
cum tempus mihi
subsicîvum est
aliâs
sub tempus + gen
sub idem tempus

op een andere –
rond de – van
rond dezelfde –
toch: zie niettemin
toegeven: ik geef geen duimbreed nôn concçdam dîxî
toe
toegegeven: hijzelf is niets waard estô: ipse nihil est
toevallig
câsû; fortuîtô; forte
mocht je – wat nieuws hebben sî quid forte novî habçs
over ...
dç ...
toost
propînâtiô, -ônis f
een – uitbrengen op
propînâre + dat
top: van – tot teen
â capite ûsque ad calcem
totaal: zie helemaal
trouwens
obiter
truc: zonder –jes of gesjoemel
sine fûcô ac fallâciîs

is dit een –je?
num hoc est captiô?
twijfel: ik heb er geen – over of ... nôn mihi dubium est
uitbarsten: in lachen –
uitbrengen: geen woord –
uitdossen: waarom ben je zo
uitgedost?
uiteindelijk
uiteraard
uithouden: het met iem. –
uitkomen: wanneer het je uitkomt
uitmaken: het maakt mij niets uit
uitschakelen: ik wil die lastpak –
uitscheiden: schei uit!
– (sterker)
schei daar meteen mee uit!
uitstaan: ik kan die vent niet –
uitstellen: laten we dit – tot een
andere keer
uitstippelen: een reis –
vallen: laat dat (alsjeblieft) –!
laten we dat onderwerp laten –
val me niet in de rede!
val me niet lastig!
iem. laten –
valreep: je komt op de –
ver: het zou te – voeren te ...
het ligt –re van mij te zeggen
verandering: voor de –
verder: en zo –
wat –?
kan ik – nog iets voor je doen?
– niets
– geen nieuws
verdienen: hij heeft gekregen wat
hij verdiende
wie anders heeft er meer
verdiend?
verdoen: z’n tijd –
z’n moeite –
verdorie: wie zijn dat, –?
waar zit je nou, –?
vergeten: dat kun je wel –!
ik was – je te schrijven
verhinderd zijn
verhouding/relatie: met iem. een
– hebben
verkeerd: het spijt me als ik iets
–s heb gedaan

quîn ...
rîsum effundere
nûllum verbum çmittere
quamobrem sîc
subôrnâtus es?
dçmum; dçnique; tandem;
rç verâ; ab extrçmô
vidçlicet
aliquem perpetî
cum erit tuum commodum
meâ nihil interest/rçfert
istum molestum âmôlîrî
volô
dçsinâs!
dçsiste!
supersedç istîs rçbus iam!
istum ferre nequeô
hanc rem in aliud
tempus differâmus
cônsilium capere/inîre
dç itinere
missa istaec fac! mitte,
amâbô!
missa haec faciâmus
nôlî mç obloquî!
nç mihi molestus sîs!
aliquem dçmittere; alcî
deesse; alqm dçficere
in ipsô articulô temporis
advenîs
longum erat ... (inf)
equidem dîcere nôlim
varietâtis causâ
et perinde; et ita porrô
quid deinde?
num quid aliud mç vîs?
nihil aliud
nihil praetereâ novî
habet quod sibi dçbçbâtur
quis alter est dîgnior
homô?
frûstrâ tempus conterere
operam perdere
quî, malum, istî sunt?
ubinam, malum, es?
çice id ex animô!
fûgit mç ad tç scrîbere
impedîrî
cônsuçtûdinem cum
aliquô/aliquâ habçre
sî quid perperam fçcî,
mç paenitet
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praetextum bellî
hinc abiit quasi + coni
multa quaeruntur
aliud tç rogô
plaustrum percellere
cûr ista quaeris?
fac quî ego sum!
alqm alqd interrogâre
fçcistî mihi pergrâtum
quaesîvit â/ex/dç mç
quod librum ad mç
num ...
mîsistî
hij heeft jou wat gevraagd
ille tç interrogâvit
verschil: wat is het –?
quantum interest?
dit wil ik je – (verzoeken)
hoc tç rogâre volô
het maakt geen –
nîl interest
vrijwel
propemodum
het maakt voor mij/jou geen/ nihil/multum meâ/tuâ
ik heb de hoop – opgegeven propemodum spem
veel – of ... dan wel ...
interest/rçfert utrum ...
dçmîsî
an ...
waar
vçrus
wat is überhaupt het –?
quid utique interest/
dat is –
sîc est; rçs ita est; ita
rçfert?
profectô est
menings–
dissentiô, -ônis f
zo – als ik leef!
ita vîvam!
verspreking
lâpsus linguae
denken dat dat dan – is
istuc iam prô factô habçre
verstand: gezond – hebben
cor habçre
waard: hij/het is niets –
nihil est
vervelend: wees niet –
nç sîs odiôsus
het is zoveel moeite niet –
tantî nôn est
verwaand: word niet – door je
nôlî studiô efferrî
het is de moeite niet –
nôn est operae pretium
enthousiasme
waarde: van – zijn
pretium habçre
verzamelen
côgere
waarderen: ik waardeer je goede beneficium tuum tueor
verzinnen
excôgitâre
diensten
vinden: dit vind ik ervan
ita mihi vidçtur
elkaar –
inter sç colere
vinger: iem. met geen – aanraken alqm nûllô digitô attingere waarheid: om de – te zeggen
ut vçra dîcam; ut vçrum
vlak vóór (een gebeurtenis)
sub + acc
loquar; nç quid mentiar
vlakbij
in proximô
waarom? Omdat ...
quam ob rem? quâ causâ?
vlegel/vlerk!
impudçns!
quid ita? quâpropter?
voelen: zich (niet) goed –
sç bene/male habçre
Quia ...
zich goed/slecht/beter –
sç bene/male/melius
– niet? (instemmend)
quippinî? quidnî?
habçre
waarschijnlijk: het is heel – dat ze proximum est, ut veniat/
ik voelde me niet lekker
ego mç nôn bellç
komt
eam ventûram esse
habçbam
het is –er dat ...
facilius est, ut ...
pijn –
dolôre afficî
wandeling: heb je zin om een –
velîsne spatiârî?
voelhorens: zijn – uitsteken
temptâre
te maken?
voet: op goede – staan met iem. in grâtiâ esse cum aliquô warmpjes: er – bij zitten
locuplçtem esse
ik sta met iem. op
mihi cum aliquô magna wat: – is er met je?
quid est tibi/tçcum?
vertrouwelijke –
necessitûdô est
– dan?
quidnam?
zich uit de –en maken
sç conicere in pedçs
wedden: ik wed dat hij er vandoor pônô eum abîvisse
voldoende: dat is –
sat est
is gegaan
vóór iem. zijn
alicuî favçre
ik wed dat hij niet zal winnen tç spônsiône prôvocô
vooral
imprîmîs; praesertim;
victûrum illum nôn esse
mâximç; potissimum
weerzien
revidçre
voorbij: het is –
âctum est
weg: ik ben –
hinc abeô
toen het gevecht – was
proeliô cônfectô
ik ben – naar het forum
ego hinc mç ad forum
voordeel
bonum
(agô)
van – zijn
prôdesse
– ermee!
îlicet!
groot – ergens uit halen
magnum commodum ex
de zaak uit de – gaan
rem çvîtâre
aliquâ rç capere
in de – staan
obstâre (+ dat)
voordoen: zich –
exsistere
sta me niet in de –!
dç viâ meâ discçde!
tenzij er zich iets nieuws
nisi quid novî exstiterit
alle –en leiden naar Rome
omnçs viae Rômam
voordoet
dûcunt
voorstellen: iem. aan iem. –
aliquem alicuî trâdere
wegslaan: ik ben niet van het
in scrîbendô/in librîs
vooruit: – vertel!
agedum, dîc mihi!
schrijven/mijn boeken
haereô
voorwaarde: op – dat ...
eâ lçge, ut ...
weg te slaan
verloren: ik ben –!
vermogen: naar mijn beste –
veronderstellen: naar ik
veronderstel
verpesten: de boel grondig –
verplaats je in mijn situatie!
verplicht: je hebt me zeer – door
mij je boek te sturen
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interiî! periî! nûllus sum!
prô meâ parte
ut opînor

voorwendsel: – voor oorlog
hij vertrok onder het – dat ...
vraag: er zijn vele vragen gerezen
dat is geen antwoord op mijn –
waarom stel je zulke vragen?
vragen: iem. iets –
hij vroeg mij of ...

PRAKTISCHE UITDRUKKINGEN XI

rç vçrâ
ex tuâ sententiâ; ex tuâ
voluntâte
je mag drie –en doen
trçs optâtiônçs tibi dô
wereld: een kwestie uit de – helpen rem explicâre
werk: zwaar –
opus, operis n arduum
het is een groot –
magnum opus est
goed –!
bene factum!
meer –
amplius negôtiî
allles in het – stellen ergens
aliquid in magnô
voor
negôtiô habçre
werkelijkheid: in –
rç vçrâ
weten: laat het me –!
fac, ut sciam!
laat me – hoe het met je gaat mç velim certiôrem
faciâs quid agâs
ik wil dolgraag – hoe het met valdç aveô scîre quid
je gaat
agâs
laat me – waar je bent
facitô, ut sciam ubi sîs
je moet het zelf –!
estô ut libet!
wie: – ben je?
quis homô es?
– is hij/zij?
quis homô est?
– is daar? Ik ben het
quis homô est? Ego sum
– zegt dat?
quis hoc dîcit factum?
– dan?
quisnam?
wil: ter –le van
gen + causâ (postpositie)
ter –le van jou/mij
causâ tuâ/meâ
willen: doe wat je wilt!
estô ut libet!
ik wil beslist hier weg
certum est mihi hinc
abîre; cônstituî hinc
abîre
ik zou graag – dat je komt
velim (ut) veniâs
waarom wil je dat van me?
quid mç istud rogâs?
graag – schilderen
studium pinguendî habçre
kinderen – graag spelen
lîberî lûdîs tenentur
wonder: geen –!
nec mîrum!
woord: zijn – geven
fidem dare
zijn – houden
fidem servâre
zijn – breken
fidem frangere
–enwisseling
altercâtiô, -ônis f
wow!
papae!
zaak: het is mijn/jouw – te zien meum/tuum est vidçre
wat er gaande is
quid agâtur
dat doet niet ter zake
nihil ad rem
kom ter zake!
venî ad rem!
ik ben de – zat
mç negôtiî pertaedet
zeggen: er valt niet meer over te – nôn libet plûra dîcere
het ligt verre van mij te –
equidem dîcere nôlim
dit heb ik te –
haec habeô dîcere
ik zeg ja, jij zegt nee
ego âiô, tu negâs
om niet te – dat ...
ut mittam quod ...
om zo te –
ut ita dîcam
welbeschouwd: alles –
wens: naar jouw –

ex tempore/dç summô
pectore dîcere
wat wil je –?
quô çvâdis?
zeg het dan!
quîn tû çloquere!
ik kon niet goed horen wat je nôn satis exaudiçbam quae
zei
loquereris/dicta tua
zeg op!
cedo!
zo zegt men
ita âiunt
zeker: een – iemand
quîdam/quaedam
ik ben er – van dat ...
certus sum ... (aci)
ik weet het niet –
nôn certô/certum sciô
ik weet het –
prô certô habeô; certum/
certô sciô
ik denk het, maar weet het niet opînor sed certô nesciô
onvoorbereid iets –

zeker
ken je hem? Zeker!
zicht: uit het – verdwijnen
ziek worden
ik ben opeens ziek geworden

huncne nôvistî? Facile!
ç cônspectû auferrî
morbô corripî
mala valçtûdô mihi
repente invâsit
zien: ik weet niet hoe hij/zij eruit ziet quâ sit faciç, nesciô
zijne: ieder het –
cuîque suum
zin: iem. zijn – geven
alicuî môrem gerere
zijn eigen – doen
rçs prô arbitriô gerere
ik heb gewoon – om te ...
gestiô quidem ... (inf)
naar jouw –
ex tuâ sententiâ
je kan het niet iedereen naar nôn potes omnibus satis
de – maken
facere
hij heeft het in z’n eentje naar eî bene est sôlî
zijn –
in dezelfde –
hij heeft in deze – gesproken
–vol te werk gaan
zo: – is het
– is het niet
– gezegd, – gedaan

ad similem sententiam
hanc in sententiam dîxit
frûgem facere
ita est
haud ita est
dictô citius; dictum
factum
ik kom er – aan
iam aderô
is dat –?
itane?
maar – is het leven
sed vîta fert
net –
nec eô secius
zodoende/daardoor
perinde
zorgen: maak je geen –!
tû, nôlî sollicitârî!
ik maak me geen grote – over labôrô nôn valdç dç
ik zal ervoor – dat ...
cûrâbô, ut ...
zijn – opzij zetten
cûrâs eximere
zorg dat je het doet
facitô, ut faciâs
zorg maar dat je komt
facitô/fac modo, ut veniâs
zover: het is – gekomen dat ...
eô dçcursum est, ut ...
ik ben – gekomen dat ...
in eô sum, ut ...
zweren: ik zweer het!
mç dius Fidius! prô
deum fidem!
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XII. KLEREN EN SIERADEN
1. Carla koopt nieuwe kleren

vestiâria
Carola
vestiâria
Carola
vestiâria
Carola
vestiâria
Carola
vestiâria
Carola
vestiâria
Carola

Salvç. Quômodô tibi ministrâre possum?
Salvç. Ego stolam emere volô.
Quem colôrem cupis?
Stolam caeruleam cupiô.
Cupisne quicquam aliud?
Ita, pâr soccôrum cupiô.
Cupisne emere sandâlia?
Minimç. Soccôs albôs cupiô.
Habçmus hodiç vestçs sçricâs bellâs.
Benîgnç. Quantî haec cônstant?
Centum eurônîs ex tôtô.
Ecce tibi centum eurônôs.

Dag. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Dag. Ik wil een jurk hebben.
Welke kleur wilt u?
Ik wil een blauwe jurk.
Wilt u nog iets anders?
Ja, een paar schoenen.
Wilt u sandalen hebben?
Nee. Ik wil witte schoenen.
We hebben nu mooie zijden jurken.
Nee, dank u. Hoeveel kost het allemaal?
Honderd euro in totaal.
Hier heeft u honderd euro.

2. Peter koopt winterkleren

vestiârius Salvç. Quômodô tibi ministrâre possum?
Dag. Waarmee kan ik u helpen?
Petrus Salvç. Velim emere mihi aliquot vestîmenta Dag. Ik wil graag enkele winterkleren hebben.
hîberna.

vestiârius Em, habçmus paenulâs scorteâs ex Hispâniâ.
Petrus Bene. Cupiô paenulam. Venditâsne
vestiârius
Petrus
vestiârius
Petrus
vestiârius
Petrus
vestiârius
Petrus
vestiârius
Petrus

digitâbula?
Habeô digitâbula scortea et lânâta.
Dâ mihi duo digitâbulôrum paria
lânâtôrum. Egeô etiam pilleô lânâtô.
Vîsne emere tîbiâlia lânâta?
Sânç, egeô duôbus paribus.
Vîsne quicquam aliud?
Cingulum scorteum, sî praestô est.
Cingula semper in hâc tabernâ vestiâriâ
praestô sunt. Quot cingula cupis?
Ûnum, opînor, satis est.
Quamobrem egçs hîs vestîmentîs hîbernîs?
Quia ego iter factûrus sum trâns Alpçs in
Germâniam.

Wel, we hebben leren regenjassen uit Spanje.
Goed. Ik wil een regenjas. Verkoopt u handschoenen?
Ik heb leren en wollen handschoenen.
Geef mij twee paar wollen handschoenen. Ik heb ook een wollen
pet nodig.
Wilt u wollen kousen hebben?
Graag, ik heb twee paar nodig.
Wilt u nog iets anders?
Een leren riem, als die in voorraad is.
Riemen zijn in deze kledingwinkel steeds op voorraad. Hoeveel
riemen wilt u?
Eén, denk ik, is genoeg.
Waarom hebt u deze winterkleren nodig?
Omdat ik een reis over de Alpen naar Duitsland ga maken.

3. Twee dochters kleden zich voor een feest

mâter

Liduîna et Flôra, vôsne parâtae estis ad
convîvium quod Agnçs amita agitat?
Liduîna Mâter, ego habeô nihil prôrsus quod geram.
mâter
Nûgâs! Habçs vçrô cçnâtôria bellisima.
Habçs enim tâlârem vestem roseam et
tâlârem vestem violâceam et tâlârem
vestem caeruleam.
Liduîna Ita rçs est. At ego eâs omnçs abhinc trçs
diçs ad fullônicam attulî.
mâter Flôra, tû utique sat superque vestçs habçs.
Quoad ego sciô tu habçs pulchrâs tunicâs
manicâtâs et tunicâs sine manicîs. Dâ
Liduînae ûnam ex tuîs tunicîs.
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Lidwine en Fleur, zijn jullie klaar voor het feest van tante Agnes?
Moeder, ik heb helemaal niks om aan te trekken.
Onzin! Je hebt wel degelijk erg mooie avondkleren. Je hebt namelijk een roze lange japon, een paarse lange japon en een
blauwe lange japon.
Dat is zo. Maar ik heb ze drie dagen geleden allemaal naar de
stomerij gebracht.
Fleur, jij hebt in ieder geval meer dan genoeg kleren. Voor zover
ik weet heb je mooie jurken met mouwen en jurken zonder
mouwen. Geef Lidwine één van je jurken.

KLEREN EN SIERADEN XII

Flôra

Mâter, Duîna semper vestçs meâs mûtuâtur.
Praetereâ, mea tunica coccinea et tunica
viridis sunt veterçs et trîtae.
mâter Liduîna!
Liduîna Quid est?
mâter Cûrâ ut abeâs curriculô ad fullônicam et
petâs vestçs tuâs.
Liduîna Eî operam dabô extemplô, mâter.
mâter Et tû, Flôra ...
Flôra Quid?
mâter Sî vîs îre exôrnâta ad convîvium, tibi licet
gerâs meâs inaurçs et monîle gemmâtum.
Flôra Grâtiâs, mâter.
mâter Liduîna, tibi licet gerâs meam armillam et
monîle baccâtum.
Liduîna Papae! Quâle convîvium id erit!

Moeder, Dwien leent altijd mijn kleren. Bovendien zijn mijn rode
jurk en groene jurk oud en versleten.
Lidwine!
Wat is er?
Ga op een draf naar de stomerij en haal je kleren op.
Ik zal er meteen voor zorgen, moeder.
En jij, Fleur ...
Wat?
Als je mooi aangekleed naar het feest wilt gaan, mag je mijn oorbellen en halsketting met edelstenen dragen.
Dank je, moeder.
Lidwine, jij mag mijn armband en parelketting dragen.
Wow! Dat zal nog eens een feest worden!

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aankleden: zich –
warm aangekleed
aanproberen
aantrekken (kleren)
afdoen (sieraden)
armband
avondjurk
avondkleding
badpak
beha
blouse
boekentas
bontjas
boord
borduren
geborduurd
broek
korte –
–riem
brokaat
cape
– (met capuchon)
– (Griekse)
colbert
das (sjaal)
dichtdoen (kleding)
dichtknopen
dragen (kleding)
een riem –
een ring –
dun (weefsel)

sç vestîre/induere/amicîre
spissîs vestibus involûtus
induendô probâre
induere (sibi vestem)
dçtrahere
armilla
tâlâris vestis, -is f
cçnâtôria, -ôrum;
synthesis, -is f
vestis, -is f balneâris
strophium; mamillâre,
-ris n
pçlûsia; blûsa
mantica librâria
amiculum pellicium
collâre, -ris n
acû pingere
(acû) pictus
brâcae, -ârum
brâcae breviôrçs/
dçcurtâtae
ventrâle, -lis n
sçricum aurô/argentô
in(ter)textum
(h)umerâle, -lis n
lacerna
pallium
iacca
amictôrium
stringere
globulîs stringere
gerere; ûtî + abl
zônâ incinctum esse
ânulum gestâre
râllus

eau de cologne
elegant gekleed
enkels: tot op de –
franje
garderobe (bewaarplaats)
– (kleding)
geplooid
gesp
groen
hak (schoen)
hoge –ken
halsketting
– met juwelen
handschoen
handtas (leren)
hemd
hoed
hoofdband
hotpants
jack (leren)
japon
jarretel
jas
jeans
jurk
bruids–/trouw–
juweel
kamerjas
ketting
kleding
– voor een diner
–verkoper

aqua colôniçnsis
cômptulus
tâlâris, -e
fimbria
vestiârium
vestîmenta, -ôrum
indulâtus
fîbula
viridis, -e
fulmentum
fulmenta praealta
torquçs, -quis m; monîle,
-lis n
monîle gemmâtum
digitâbulum
pçrula (coriâcea)
subucula
petasus
taenia
brevissimae brâcae
iacca scortea
vestis, -is f tâlâris; stola
periscelis, -idis f
amiculum
brâcae, -ârum Genuçnsçs
tunica; vestis, -is f
vestis, -is f nuptiâlis
gemma
vestis, -is f mâtûtîna
catella
vestis, -is f; vestîtus, -ûs;
vestîmentum
cçnâtôria, -ôrum;
synthesis, -is f
vestiârius
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–winkel
dagelijkse/gewone –
dames–
klomp
knoop
korset
kostuum
kous
kousenband
laars
lap (textiel)
lavendel
leer
leren
leren jack
linnen
– doek
losjes
mannequin
mantel (voor vrouwen)
bont–
medaillon
– (voor Romeinse jongens)
met een – om de hals
een – om de hals dragen
mode
in de – zijn
in de – komen
uit de – raken
mouw

–loos
met lange –en
muts
naad
negligé
ombinden
omkleden
onderbroek

onderhemd
onderjurk
oorbellen
opdruk: kleding met –
opstropen
overhemd
overjas
paarlen hangers
parel
–ketting
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taberna vestiâria
forçnsia, -ium
vestis muliebris
solea lîgnea
globulus
stroppî, -ôrum
synthesis, -is f
tîbiâle, -lis n
periscelis, -idis f
pçrô, -ônis m; caliga
pannus
lavandula
corium
ex coriô; scorteus
iacca pellicia
lîneus
linteum; sabanum
laxus
vestîmentôrum
mônstrâtrîx, -îcis
palla
amiculum pellicium
capsella
bulla
bullâtus
capsellam dç cervîce
gerere
cultus, -ûs; modus;
cultûs modus
môre fierî
in môrem venîre
obsolçscere
manica
sine manicîs
manicâtus
pilleus
sûtûra
camisia nocturna
revincîre
vestîmenta mûtâre
subligâculum; subligar,
-âris n; brâcae, -ârum
interiôrçs
subucula
hypozônium; indûsium;
indûcula înferior
inaurçs, -ium f pl
vestis, -is f imâginibus
impressa
succingere
camisia
superindûmentum
margarîtae, -ârum
dçpendentçs
margarîta
monîle, -is n baccâtum

pantalon
pantoffel
panty
paraplu
parfum
passen (aanproberen)
patroon
– (in een weefsel)
pet
pettycoat
polshorloge
digitaal –
– opwinden
pony (kapsel)
portemonnee
pruik
een – dragen
pyama
regenjas
riem
–pje
ring
een – afdoen
ritssluiting
rok
mini–
roze
rouge
rugzak
sandaal (met bedekte tenen)
– (met alleen riempjes)
– (Griekse)
scheuren intr
schoen
–en poetsen
–hak
–maker
–poets
–veter
–winkel
dames–
heren–
senators– (rode)
winter–en
nieuwe –en knellen aan de
voeten
sjaal
sjerp
slijten intr
sluier

brâcae, -ârum
solea; impîlium; ûdô,
ûdônis m
tîbiâlia, -ium brâcâria
umbella
unguentum
induendô probâre
exemplum
textus, -ûs
pilleus
castula
hôrologium bracchiâle/
armillâre
hôrologium digitâle
hôrologium intendere
antiae, -ârum
bursa; crumçna;
marsûpium
capillâmentum
capillâmentô ûtî
synthesis, -is f dormîtôria
paenula
cingulum; zôna
obstrâgulum
ânulus
ânulum dçtrahere
clausûra tractilis
castula; gunna
castula brevissima
roseus
purpurissum; fûcus
saccipçrium dorsuâle;
mantica
sandâlium
solea
crepida
scindî
calceus
calceôs polîre
fulmentum
sûtor, sûtôris
cçrôma, -atis n sûtôrium
corrigia
sûtrîna
soccî, -ôrum; socculî,
-ôrum
calceus subtâlâris
calceus mulleus
calceâtus, -ûs hîbernus
calceî novî pedçs ûrunt
amictus, -ûs; amictôrium
zôna
conterî
vçlum

KLEREN EN SIERADEN XII
smaragd
sneakers
sok
speld
stijl
stomerij
strak (kleding)
– (schoen)
– aangetrokken
stropdas
tas
– (grote)
textiel
toga
– met geborduurde sterren
– met purperen zoom
– voor kandidaten
dunne –
eerste –
topaas
topazen
toupet
een – dragen
trouwjurk
trui (wollen)

smaragdus
calceî gymnicî
soccus
fîbula
modus
fullônica
strictus
restrictus
astrictus
focâle, -lis n
saccus; sacculus
bulga
textum
toga
toga picta
toga praetexta
toga candida
toga râsa
toga virîlis/pûra
topâzus, -î f
topâziacus
galçriculum
galçriculô ûtî
vestis, -is f nuptiâlis
thorâx, -âcis m (lâneus)

T-shirt
uitdossen: zich –
uitkleden: zich –
uniform
militair –
in –
veiligheidsspeld
verslijten
waaier
was
–serij
weefsel (grof, dun/doorzichtig,
dik)
wol
–len
zak (in de kleding)
zakdoek
papieren –
zijde
van –/–n
zool
zoom
zwembroek

tunicula
sç exôrnâre
sç/vestîmenta exuere;
vestçs pônere
habitus, -ûs
ôrnâtus, -ûs mîlitâris
subôrnâtus
fîbula
conterere
flâbellum
lavandâria, -ôrum
officîna lavâtôria
textus, -ûs (crassus,
tenuis, pinguis)
lâna
lânâtus; lâneus
loculus; sinus, -ûs
mûcinnium
mûcinnium chartâceum
sçricum
sçricus
solum; planta
limbus
subligar, -âris n
balneâre/natâtôrium

63

XIII. HUIS EN HUISRAAD
1. Gloria probeert haar vriendin Louise over te halen bij haar thuis te gaan spelen
Glôria

Vîca, potesne venîre domum meam?
Quid poterimus facere ibi?
Poterimus librôs legere in cubiculô meô.
Benîgnç. Ego multôs librôs domî habeô.
Fortasse poterimus coquere crûstula in
culînâ nostrâ.
Lûdovîca Benîgnç. Ego saepe coquô crûstula in
culînâ meâ.
Glôria
Recçns ego comparâvî novum catulum.
Vîsne lûdere cum meô novô catulô in
peristlô nostrô?
Lûdovîca Ô, ego prôrsus adôrô catulôs! Eâmus illûc
curriculô!

Lûdovîca
Glôria
Lûdovîca
Glôria

Wies, kun je bij mij thuis komen?
Wat kunnen we daar doen?
We kunnen boeken lezen in mijn kamer.
Nee, dank je. Ik heb veel boeken thuis.
Misschien kunnen we koekjes bakken in onze keuken.
Nee, dank je. Ik bak vaak koekjes in mijn keuken.
Ik heb pas een nieuw hondje gekregen. Wil je met mijn nieuwe
hondje spelen in ons binnenhof?
O, ik ben totaal dol op hondjes. Laten we op een holletje daarheen gaan!

2. Een potentiële koper wil een huis kopen via een makelaar

emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor
emptor
praediâtor

Mônstrâ mihi, quaesô, partem interiôrem
huius domûs.
Libenter. Est vçrô domus çlegâns. Sunt
pictûrae in quôque pariete.
Quot cubicula sunt in hâc domô?
Omnînô quattuor cubicula.
Quid est in quôque cubiculô?
Bînî lectî et bînae cathedrae et vestiârium.
Estne tablînum huîc domuî?
Etiam. Est profectô magna mçnsa
scrîptôria rôborea ibi; atque sunt pluteî
circâ parietçs omnçs.
Habetne domus amplam culînam?
Ita; est magnus camînus in culînâ atque
fûsôrium.
Ubi est trîclînium?
Trîclînium situm est inter culînam et
balneum. Prope balneum est lâtrîna. In
balneô est solium magnum.
Quantî cônstat haec domus?
Cônstat nôngentîs mîlibus eurônôrum.
Fortasse potes mihi mônstrâre domum
minôrem?
Possum, sed nôn in hâc regiône urbis.

koper

Laat mij dit huis van binnen zien, alstublieft.

makelaar Graag. Het is werkelijk een elegant huis. Er zijn
schilderingen op elke wand.
Hoeveel slaapkamers zijn er in dit huis?
In totaal vier slaapkamers.
Wat bevindt er zich in elke slaapkamer?
Twee bedden, twee stoelen en een kleerkast.
Heeft dit huis een studeerkamer?
Ja. Er is daar in elk geval een groot eikenhouten bureau; en er
zijn boekenplanken langs alle wanden.
Heeft het huis een ruime keuken?
Ja; er is een groot fornuis in de keuken en een gootsteen.
Waar is de eetkamer?
De eetkamer bevindt zich tussen de keuken en de badkamer.
Naast de badkamer is het toilet. In de badkamer is een grote
badkuip.
Hoeveel kost dit huis?
Het kost negenhonderdduizend euro.
Misschien kunt u mij een kleiner huis laten zien?
Ja, maar niet in dit deel van de stad.

3. Sabine probeert haar vriendin Silvia te imponeren met haar grote huis

Silvia
Sabîna
Silvia
Sabîna
Silvia
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Sabîna, habitâsne in aedibus an in însulâ?
In aedibus habitô. Magnam vçrô domum
habeô.
Itane? Quot conclâvia domus habet?
Âtrium, tablînum, trîclînium, culînam,
balneum, sex cubicula, peristlum cum
bellô hortô.
Suntne cubicula omnia in pedeplânîs?

Sabine, woon je in een huis of in een flatgebouw?
Ik woon in een huis. Ik heb een echt groot huis.
Ja? Hoeveel kamers heeft het huis?
Een atrium, studeerkamer, eetkamer, keuken, badkamer, zes
slaapkamers en een binnenhof met een mooie tuin.
Zijn alle slaapkamers op de begane grond?

HUIS EN HUISRAAD XIII

Sabîna
Silvia
Sabîna

Silvia
Sabîna
Silvia
Sabîna
Silvia
Sabîna
Silvia

Quattuor cubicula in pedeplânîs sunt;
cçtera in tabulâtô secundô sunt. Servî et
ancillae in tabulâtô secundô dormiunt.
Sîquidem marîtus tuus cônsul est,
conveniuntne multî clientçs domî tuae ad
officium?
Ita, nam sîc est môs. Bene mâne clientçs
frequentant nôn sôlum vestibulum sed
etiam âtrium. Deinde clientçs marîtum
meum in forum dçdûcunt.
Mançsne in âtriô inter officium?
Minimç vçrô, eô tempore ego satagô in
culînâ aut in peristlô.
Quid facis in peristlô?
Ego rosâs et aliâs plantâs in hortô cûrô.
Quid facis in culînâ?
Cçnam coquô, quia marîtus meus saepe
vocat clientçs ad cçnam. Ego ipsa cibum
appônô in trîclîniô.
Sit dîs grâtia, quod ego in vîllulâ rûrî
habitô! Vîta est tam simplex ibi!

Vier slaapkamers zijn op de begane grond; de andere op de
eerste verdieping. De bedienden en de dienstmeisjes slapen op
de eerste verdieping.
Aangezien je man consul is, komen er dan veel cliënten bijeen in
je huis voor de plichtplegingen?
Ja, want zo hoort dat. ‘s Ochtends vroeg komen de cliënten in
groten getale niet alleen in de vestibule, maar ook in het atrium.
Daarna begeleiden ze mijn man naar het forum.
Blijf je in het atrium tijdens de plichtplegingen?
Nee, beslist niet: op dat tijdstip ben ik druk bezig in de keuken of
in het binnenhof.
Wat doe je in het binnenhof?
Ik zorg voor de rozen en de andere planten in de tuin.
Wat doe je in de keuken?
Ik kook het eten, omdat mijn man vaak cliënten voor het diner uitnodigt. Ik dien zelf het eten op in de eetkamer.
Gelukkig woon ik in een boerderijtje op het platteland! Het leven
is daar zo eenvoudig!

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden zie ook de woordenlijst bij hoofdstuk IV
aanbellen
aansteker
achterdeur
achtergevel
afhalen/losmaken van

pulsâbulum comprimere
îgnitâbulum
postîca
postîcum
refîgere + abl

(schilderij van muur e.d.)
afval
afwasmachine
airconditioner
alarmklok
appartement
volledig gemeubileerd –
armleuning
atrium
bad (kuip)
–kamer

balkon
bank
tweezits –
barkruk
bed

pûrgâmen, -minis n;
pûrgâmentum (ook pl)
mâchina çlûtôria
înstrûmentum âerî
temperandô
suscitâbulum;
hôrologium suscitâtôrium
diaeta
diaeta omnî supellectile
înstrûcta
ancôn, ancônis m
âtrium
solium; lâbrum
balneum; balneolum;
cubiculum balneô/
lavâcrô (pluviô)
înstrûctum
maeniânum
scabellum
bisellium
sedîle, -lis n praealtum;
sçliquastrum
lectus

naar – gaan
op – gaan liggen
dek–
– opmaken
–laken
begane grond
beneden/naar –
naar – gaan
hij is –
bezem
bidet
op het – zitten
binnenplaats/-hof
blinden (vensterluiken)
bloem
boekenkast
inbouw –
boekenplank
bord (om van te eten)
borstbeeld
bot ø scherp
boven/naar –
naar – gaan
hij is –
brievenopener

cubitum/dormîtum îre
dçcumbere super lectum
strâgula, -ôrum
lectum sternere
linteum
pediplâna, -ôrum
deorsum
scâlîs/per scâlâs
dçscendere
in îmô tabulâtô est
scôpae, -ârum
lâbellum intimum; sella
familiârica
in sellâ familiâricâ sedçre
peristl(i)um
foriculae
flôs, flôris m
bibliothçca
bibliothçca parietî înserta
pluteus
catînus; patina
imâgô, -ginis f ficta
hebes, -etis ø âcer,
âcris, âcre
sursum
scâlîs/per scâlâs
ascendere
in superiôre tabulâtô est
çnsiculus epistulâris
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bureau
buurman
buurt
centrale verwarming
dak
dakpan
deken
deur¹
–bel
de –bel gaat
–knop
–post
–slot
dubbele –
dienblad
diepvrieskist
divan
cirkelvormige –
douche
een – nemen
–gordijn
draad
drempel
droger (haren /kleren)
druppel
eiken
elektrisch: – apparaat
–e huishoudelijke apparatuur
– schok
–e stroom
emmer
erf
erker
fauteuil

filter
flatgebouw
fornuis
elektrisch –/gas–
gast
gazon
gevel
gieter
gootsteen
gordijn
de –en sluiten
– (toneel)
greep
grendel
de deur afgrendelen
groentetuin
haard
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mçnsa scrîptôria
proximus; vîcînus
vîcînia
calefactiô, -ônis f centrâlis
tçctum
tçgula
strâgulum; lôdîx, -îcis f
iânua; ôstium
ôstiî tintinnâbulum
ôstiî tintinnâbulum tinnit
(iânuae) manubrium
postis, postis m
claustrum
valvae, -ârum
ferculum
capsa frîgorifica
torus (tômentô fartus)
stibadium
balneolum pluvium
balneô pluviô ûtî
aulaeum balneolî pluviî
fîlum
lîmen, -minis n
înstrûmentum siccâtôrium
(cappillôrum/vestium)
gutta
rôboreus
înstrûmentum çlectricum
çlectrica domûs ûtçnsilia,
-ium
ictus, -ûs çlectricus
fluentum çlectricum
situla
ârea domûs
prôiectûra; exedra
sella bracchiâta;
arcisellium (tômentô
fartum)
filtrum
însula
camînus; foculus
foculus çlectricus/gaseus
hospes, -pitis m/f
prâtulum
frôns, frontis f aedium
nassiterna
fûsôrium
cortîna; vçlum
vçla obdûcere
aulaeum
capulus
pessulus; sera
ôstium obserâre
hortus holitôrius
focus

oecus
manutergium; gausapina
gausapina balneâria
capulus
râstellus
râstellô çrâdere
lîgneus/dç lîgnô
aedçs, aedium f pl;
domus, domûs f
één –
aedçs ûnae
in het – opgesloten zitten
in aedibus coartâtum esse
boven–
domus superior
huren
condûcere
huur
mercçs, mercçdis f
de – voor dit kamertje betalen mercçdem huîc cellae
dare
huurder
conductor, -ôris
ijskast
frîgidârium
inrichten: een huis –
domum supellectile
înstruere
jaloezie
trânsenna volûbilis
– laten zakken
trçnsennam dçmittere
– ophalen
trçnsennam subvolvere
kamer³
cubiculum
–genoot
socius cubiculâris
–pot
lasanum; matella
–s naast elkaar
iûncta cubicula
–tje
cella
bad–
balneum
eet–
trîclînium; cçnâtiô,
-ônis f
kinder–
conclâve, -vis n înfantium
lees–
oecus lçctôrius
logeer–
hospitium
slaap–
cubiculum
slaap– boven
cubiculum superius
studeer–
studiolum; tablînum
woon–/zit–
sessôrium
kapstok
sustentâculum vestium
kaptafel
mçnsa comâtôria
kast
armârium
inbouw–
armârium parietî însertum
kleer–
vestiârium
kelder
hypogçum; cellârium
subterrâneum
kerstboom
arbor, -ris f nâtâlîcia
de – optuigen met lichtjes,
arborem nâtâlîciam
ballen en lametta
îgnîculîs, globulîs,
lâminîs argenteîs
ôrnâre
keuken
culîna
–machine
mâchina coquînâria
–mes
culter, -trî coquînâris
kinderwagen
chîramaxium; cisium
kist
capsa
hal
handdoek
bad–
handvat
hark
harken
houten/van hout
huis²
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–je
klaproos
klem
kleren
–haak
– op de haak hangen
–hanger
klok
de – gelijkzetten
de – loopt gelijk
de – opwinden
op de – kijken
wand–
koelkast
kookplaat
kookpot (aardenwerk)
kop/kopje
kraan
de – open-/dichtdraaien
kroonlijst
kroonluchter
kruiwagen
kruk
kuip
kussen
–sloop
laken
lamp
–(peer)
lees–
leuning
licht: elektrisch –
het – aan-/uitdoen
lokaal subst
luchtbed
madeliefje
magazijn
magnetron
matras
mes
–je
meubilair
meubileren: een huis –
mok
muurkast
naburig (land, streek)
– (in de eigen buurt)
nachtkastje

capsella
papâver, -ris n
cônfîbula
vestis, -is f; vestîmenta,
-ôrum
uncus vestiârius
vestem in uncô vestiâriô
suspendere
fulcîmen, -minis n
vestiârium
hôrologium
hôrologium temperâre
hôrologium rçctç metîtur
hôrologium intendere
hôrologium înspicere
hôrologium parietârium
frîgidârium
discus coctôrius
olla
pôculum
epitonium
epitonium reversâre/
versâre
corôna
lampadum corymbus
pabô, pabônis m
scabellum
cûpa
cervîcal, -âlis n
cervîcâlis tegimen,
-minis n
strâgulum linteum
lucerna
globulus çlectricus
lampas, -adis f lçctôria
adminiculum
lûmen, -minis n
çlectricum
lûmen accendere/
exstinguere
conclâve, -vis n
culcita înflâtilis
bellis, bellidis f
cella; apothçca
furnus undârum brevium
culcita
culter, cultrî
cultellus
suppellex, -licis f
domum supellectile
înstruere
pôculum
armârium parietî însertum
fînitimus
vîcînus
mçnsula cubiculâris

zôthçca
–je
zôthçcula
onderstel (bed)
sponda
oven
furnus
pan
açnum
plafond
tçctum
gewelfd –
camera
cassette–
lacûnar, -âris n
platenspeler
discophônum
porcelein
fictilia Sinçnsium vâsa,
-ôrum
portaal
andrôn, -ônis m
provisiekamer
cella penâria
prullenmand
scirpulus chartârius
radiator
calôris radiâtrum
radio (zie ook hoofdstuk V)
radiophônum
regenbekken/-bassin
impluvium
onderaards –
cisterna
rijtjeshuis
aedçs, -ium f pl seriâlçs
rolluik
trânsenna volûbilis
laten zakken, ophalen
dçmittere, subvolvere
rugleuning
arcus, -ûs sellae
salon
sessôrium
schaar
forfex, -ficis m/f
schaduw
umbra
een – werpen
umbrae respondçre
de boom heeft een – van 5 m arbor umbrae quînque
metrôrum respondet
schakelaar (elektrische)
mûtâtrum
scheur
rîma
schoenpoets
cçrôma, -atis n sûtôrium
schommel
oscillum
schommelen
oscillâre
schoorsteen
fûmârium
schop (spade)
pâla
schotel
lanx, -ncis f; patera
–tje
catillus; patella
schuifla
loculus reciprocus
schutting
saepîmentum
servies
înstrûmenta, -ôrum
çscâria
slang (rubber)
tubulus cummeus
snoer
fîlum
sofa
torus tômentô fartus
sponsstok (in antieke wc)
xylospongium
sprei
opertôrium; peristrôma,
-atis n
stank
foetor, -ôris m
stekker
spîna contâctûs çlectricî
de – erin steken
annectere
stereo (installatie)
stereophônum
stinkend
foetidus
stoel
sella
draai–
sella versâtilis
leun–
sella bracchiâta
rol–
sella rotâlis
nis
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stopcontact
studeerkamer
tafel
– dekken
–kleed
–zilver
eet–
tapijt
tegel
telefoon (zie ook
–hoorn
televisie: –toestel

contâctum (çlectricum)
tablînum; studiolum
mçnsa
mçnsam pônere
mantçle, -lis n
argentea, -ôrum
mçnsa çscâria
tapçtum; tapçte, -tis n
lâmina fictilis
hoofdstuk IV) tçlephônum
auscultâbulum
tçlevîsôrium

(zie ook hoofdstuk V)
–scherm
terras
TL-buis
toilet
ton
trap
–penhuis
–trede
trechter
tuin
moes–
–man
–slang
groente–
twee-onder-één-kapwoning
vaatwasmachine
vat (aardenwerk)
venster
–luik
–ruit
ventilator
ventileren

veranda
verdieping
verhuizen
verhuren/verpachten
verhuurder/verpachter
vertrek
vestibule
vloer
houten –
marmeren –
mozaiek–

quadrum tçlevîsificum
xystus
tubulus lûcifluus
lâtrîna
lîgneum vâs, vâsis n; cûpa
scâlae, -ârum
scâlârium
gradus, -ûs
înfundibulum;
înfîdibulum
viridârium; hortus
hortus rûsticus
hortulânus
tubulus horticus
hortus (h)olotôrius
domus, -ûs f duârum
familiârum
mâchina çlûtôria
dôlium
fenestra
foricula
vitrum fenestrae;
quadrum vitreum
mâchina ventigena
ventilâre

voltage
voordeur
vuilnis
vulling/vulsel (van
wandcontactdoos

bekleding)

wankel
wasmachine
wasmiddel
wastafel
waterleidingbuis
wattage
wekker
de – is afgegaan
de – op zes uur zetten
wijzer (klok)
–plaat
wisselstroom
zaklamp
zolder

pergula
tabulâtum; contîgnâtiô,
-ônis f
migrâre
çlocâre
locâtor, -ôris
conclâve, -vis n
vestibulum
pavîmentum; solum
tabulâtum
pavîmentum/solum
marmoreum
pavîmentum/solum
tesselâtum
voltium
(ôstium) antîcum
pûrgâmen, -minis n;
pûrgâmentum (ook pl)
tômentum
capsula contâctûs
çlectricî
cadûcus
mâchina lavâtôria
lômentum
lâbellum; aquâlis, -is m/f
fistula aquâria
vattium
suscitâbulum;
hôrologium suscitâtôrium
suscitâbulum sonuit
obicem ad hôram
sextam înfîgere
index, indicis m/f
tabula hôrâria
fluentum alternum
înstrûmentum micâns
subtegulâneum

1

Iânua en ôstium betekenen beide ‘deur’, maar ôstium tevens ‘door-, toegang’. Een iânua heeft vaak twee helften, forçs, -ium f of valvae,
-ârum genoemd.

2

Ædçs, aedium f pl is het gewone woord voor ‘huis’, met domus, -ûs f wordt doorgaans een luxe woning bedoeld. Domus behoort deels tot
de 4e declinatie en deels tot de 2e; in het schema hieronder staan de minder gebruikelijke nevenvormen tussen haakjes:

nom
gen
dat

acc
abl

loc

sg

domus
domûs
domuî (domô)
domum
domô
domî

pl

domûs
domôrum (domuum)
domibus
domôs (domûs)
domibus

Domum (zonder prep) = ‘naar huis’; als alleen het gebouw wordt bedoeld, gebruikt men de prep in: omnia in domum meam ‘alles naar
mijn huis’. De abl separativus domô (‘van, uit huis’) wordt uitsluitend zonder prep gebruikt. Domî (loc) = ‘thuis’: domî meae ‘bij mij thuis’,
domî Caesaris ‘in het huis van Caesar’. Wordt domus als plaatsaanduiding met een adiect verbonden, gebruikt men de abl met in: in domô
locuplçtî. In plaats van domum als bestemming wordt ook ad mç ‘bij mij thuis’ gebruikt en voor domî ook apud mç, apud eum.
3

Het meest gebruikelijke Latijnse woord voor ‘kamer’ is cubiculum, of voor een kleiner vertrek cella. Een conclâve, -vis n kan ook worden
afgesloten. Cubiculum wordt vaak gebruikt voor ‘slaapkamer’. Bij mogelijk misverstand kan men dormîtôrium cubiculum gebruiken of
alleen dormîtôrium.
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1. Monique vertelt Désirée waarom ze nieuwe kleren heeft gekocht

Dçsîderia Monica, ubi terrârum illam stolam bellam Monique, waar heb je in hemelsnaam die mooie jurk gekocht?
Monica
Dçsîderia
Monica
Dçsîderia
Monica
Dçsîderia
Monica
Dçsîderia
Monica
Dçsîderia

çmistî?
In tabernâ vestiâriâ in Viâ Lâtâ.
Quantî cônstâbat?
Percâra erat. Trecentîs eurônîs cônstâbat.
Et habçs novôs soccôs.
Ita. Etiam inaurçs et monîle aureum.
Dîc mihi, cûr haec vestîmenta nova çmistî?
Quia meus amâns novus mç ad
saltâtiônem scholârem invîtâvit.
Ego quoque saltâtiônî intererô. Itaque
dçsîderâbô novam stolam.
Vidçbô tç apud saltâtiônem, ut spçrô.
Bene valç!
Bene valç! Abeô curriculô ad Viam Lâtam.

In een kledingzaak in de Breestraat.
Hoeveel kostte die?
Erg duur was ze. Ze kostte driehonderd euro.
En je hebt nieuwe avondschoenen.
Ja. Ook oorbellen en een gouden halsketting.
Vertel eens waarom heb je deze nieuwe kleren gekocht?
Omdat mijn nieuwe vriendje me voor het schoolbal heeft uitgenodigd.
Ik ga ook naar het bal. Dus heb ik een nieuwe jurk nodig.
Ik zal je hopelijk op het bal zien. Een fijne dag!
Een fijne dag! Ik hol naar de Breestraat.

2. Sulpicia vertelt waar ze gaat winkelen

Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia
Aulus
Sulpicia

Quô hinc abîs, Sulpicia?
Ad macellum in Subûram.
Obsônâtûra es iterum?
Quidnî? Placet mihi obsônâre.
Quid cupis emere?
Multa, sî annôna in macellô nôn nimia est.
Et sî annôna nôn câra est?
Obsônâbô pôma, holera, câseum,
bûbulam, cuppçdia.
Cûr, malum, tot mercçs obsônâbis?
Quia crâs est nâtâlis diçs amantis meî.
Agitâbô convîvium prô eô.
Emçsne etiam novam stolam ad convîvium?
Certç. Sed nôn in macellô. Taberna
vestiâria autem nôn procul illinc est.
Quîn, ego quoque novam togam emam, sî
tû mç invîtâbis.
Invîtâbô, profectô, tç. Valç in crâstinum.

Waar ga je naartoe, Sulpicia?
Naar de markt in de Suburra.
Ga je alweer boodschappen doen?
Waarom niet? Ik doe graag boodschappen.
Wat wil je kopen?
Een heleboel, als de voedselprijs op de markt niet te hoog is.
En als de voedselprijs niet duur is?
Ik ga fruit, groeten, kaas, rundvlees en delicatessen kopen.
Waarom, voor den duivel, ga je zoveel boodschappen doen?
Omdat morgen mijn vriend jarig is. Ik geef een feestje voor hem.
Ga je ook een nieuwe jurk voor het feest kopen?
Zeker. Maar niet op de markt. Maar er is een kledingzaak niet ver
daarvandaan.
Wel, ik zal ook een nieuwe toga kopen, als je me uitnodigt.
Natuurlijk nodig ik je uit. Dag, tot morgen.

3. In een winkel

tabernârius Quômodô possum tç iuvâre?
emptor
Numquam anteâ fuî in Subûrâ. Subûra
vidçtur esse plçna praestantium
tabernârum.
tabernârius Ut vidçs, sunt quidem multae tabernae in
hôc locô: taberna vestiâria, taberna
chartâria, taberna librâria, medicâmentâria.
Quid vîs înspicere?
emptor
Estne etiam taberna ferrâria? Et taberna
vînâria?

winkelier Waarmee kan ik u helpen?
koper
Ik ben nooit eerder in de Suburra geweest. De
Suburra schijnt vol belangrijke winkels te zijn.
Zoals u ziet zijn er inderdaad veel winkels in deze buurt: een
kledingzaak, een kantoorboekhandel, een boekhandel en een
apotheek. Wat wilt u bekijken?
Is er ook een ijzerhandel? En een slijterij?
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tabernârius Sânç; etiam laniçna et cuppçdô et pistrîna. Zeker; ook een slagerij, een delicatessenzaak en een bakkerij.
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor
tabernârius
emptor

Quidquid cupis, id hôc in locô emere
potes.
Suntne mercçs in hîs tabernîs cârae?
Ut alibî, aliae mercçs sunt cârae, aliae
sunt vîlçs. Hâc in tabernâ ego venditô
statuâs extrînsecâs.
Quantî cônstat haec imâgô Veneris?
Est cârissima. Ut vidçre potes, ûsque ç
Graeciâ vçnit. Quadringentîs dçnâriîs
cônstat.
Nôn possum dçnumerâre tibi argentum
praesentârium.
Nôlî sollicitârî. Bonâ fidç es. Potes dare
mihi hodiç vîgintî dçnâriôs arrhabônî.
Bene. Cçterôs nummôs ad diem dictam
solvam.
Quot dçnâriôs potes mihi solvere hodiç?
Ego vîgintî sôlum dçnâriôs mçcum habeô.
Id mihi placet. Quômodô solvçs quod
reliquum est?
Sî licçbit, duâbus pçnsiônibus persolvam.
Probç. Mihi crçde, bene emis hanc
imâginem. Ecquid placet?
Immô edepol vçrô perplacet.
Grâtiâs. Et nunc, sîs, potes vîsere alterâs
tabernâs in Subûrâ.
Vîsam profectô. Valç.

Wat u maar wilt, kunt u in deze buurt kopen.
Zijn de artikelen in deze winkels duur?
Zoals overal elders zijn sommige artikelen duur, andere goedkoop. In deze winkel verkoop ik standbeelden uit het buitenland.
Hoeveel kost dit beeld van Venus?
Dat is erg duur. Zoals u kunt zien is het helemaal uit Griekenland
gekomen. Het kost vierhonderd denarie.
Ik kan u niet contant betalen.
Maakt u zich geen zorgen. U hebt krediet. U kunt mij nu twintig
denarie als voorschot geven.
Goed. De rest van het geld zal ik op termijn betalen.
Hoeveel denarie kunt u mij vandaag betalen?
Ik heb maar twintig denarie bij me.
Dat is goed. Hoe wilt u de rest betalen?
Als het mag, wil ik graag in twee termijnen afbetalen.
Goed. Geloof me, u doet een goede koop met dit beeld. Het
bevalt u toch wel?
Jazeker, jandorie, ik vind het inderdaad prachtig.
Dank u. En nu kunt u, als u wilt, naar andere winkels in de
Suburra gaan.
Dat zal ik zeker doen. Tot ziens.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden zie ook de woordenlijst bij hoofdstuk XVIII
vîgintî eurônôs
arrhabônî dare
aanschaf (voor het huishouden) obsônium
abonnement opzeggen
cessâre
abonneren
subscrîbere
advertentie
praecônium
adverteren
prôscrîbere
apotheek
medicâmentâria
artikel/product
merx, mercis f
automaat: de – werkt niet
automaton, -î n suô
mûnere nôn fungitur
bankkluisje
dçpositôrium syngraphârum
betalen
pecûniam (dis)solvere
iem. 20 euro betalen voor ... dçnumerâre alcî vîgintî
eurônôs prô ...
een schuld –
dçbitum persolvere
op tijd –
ad tempus/ad diem
dictam solvere
uit–
dçnumerâre (nummôs)
betaling
solûtiô, -ônis f
biljet (geld)
nummus chartâreus;
schedinummus
aanbetalen: 20 euro –
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nummus chartâreus
vîgintî eurônôrum
bloemist
taberna flôrâlis
boekhandel
librâria
boodschappen
obsônâtus, -ûs
– doen
obsônâre/obsônârî
brief
epistula; litterae, -ârum
–je (korte notitie)
côdicillus
–papier
charta epistulâris
expres–
epistula accelerâta
een aan jou gerichte –
epistula tibi înscrîpta
ik heb de – gisteren gestuurd litterâs herî dedî
cent
centçsima
cheque
syngrapha
een – uitschrijven
syngrapham perscrîbere
een – innen
arcâriô syngrapham
praebçre
contact: schriftelijk met iem. in – epistulârum commercium
staan
habçre cum aliquô
contant: –en
argentum praesentârium/
numerâtum
– van 20 euro
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tien euro – betalen voor ...

correspondentie
creditcard
dealer
delicatessen
–zaak
denarie
dictafoon
dollar
duur
– kopen
effectenbeurs
envelop
etalage
etiket
euro
expert in
fax
–apparaat
geld
iem. zijn – onthouden
–buidel
klein–
papier–
het – staat vast
goedkoop
spot–
gratis
groothandelaar
handel
– drijven
–aar
–swaar
boek–
ijzer–
kantoorboek–
schoen–
inkopen subst
investeren
investering
juwelier
kantoorbenodigdheden
kerstkado
(–s) geven/uitwisselen/
krijgen/inpakken
kilo

dçnumerâre decem
eurônôs praesentâriôs
prô ...
epistulârum commercium
tabella tribûtâria
mercâns, -ntis; mercâtor,
-ôris
cuppçdia, -ôrum
cuppçdô, -dinis f
dçnârius (ong. één euro)
dictaphônum
dollarus
cârus; pretiôsus
magnô/male emere
bursa
involûcrum epistulâre
fenestra mercâtôria
pittacium
eurônus
perîtus/gnârus + gen
tçlecôpia
tçlecôpiâtrum
pecûnia; argentum;
nummî, -ôrum
alqm argentô fraudâre
ventrâle, -lis n
nummî, -ôrum minôrçs;
nummulî, -ôrum
nummus chartâreus;
schedinummus
argentum occupâtum est
vîlis, -e
prô lutô
grâtîs; grâtuîtô
magnârius; negôtiâtor,
-ôris
mercâtûra
mercârî
côciô, côciônis
vçnâlîcia, -ôrum
librâria
taberna ferrâria
taberna chartâriae
taberna sûtrîna
obsônâtus, -ûs
collocâre
pecûniae collocâtiô,
-ônis f
aurifex, -ficis
rçs, rçrum f pl chartâriae
nâtâlîcium mûnusculum/
dônum
offerre/inter sç dare/
accipere/involvere
chîliogramma, -atis n

klant
– bij kruidenier
kledingwinkel
koop
– (het gekochte)
–je
te –
te – aanbieden
dit huis staat te –
een goede – doen
koopwaar
kopen (van iem.)
koper
korting
– van 10 %
– van 15 %
– van 25 %
kosten
hoeveel kost dit?
het kost 100 denarie
meer –
minder –
niets –
veel –
weinig –
kosten subst
op eigen –
op mijn –
krediet
op – kopen

– hebben
kruidenier
–swaren
kwitantie
label
lift
liter
makelaar (vastgoed)
– (effecten)
map (documenten)

markt
–hal
–plaats
memo
meneer
– (voc)
– (voc tegen
mevrouw

een meerdere)

emptor, -ôris
obsônâtor, ôris;
obsônâtrîx, -îcis
taberna vestiâria
emptiô, -ônis f
emptum
pretium speciâle
vçnâlîcius; vçnâlis, -e
vçnum dare
hae aedçs vçnâlçs sunt
bene emere
mercimônium
parâre; emere (dç aliquô)
emptor, -ôris
remissiô, -ônis f
– dçnârum centçsimârum
– quînârum dçnârum
centçsimârum
– quînârum vîcçsimârum
centçsimârum
cônstâre
quantî hoc vçnit? quantî
hoc cônstat?
centum dçnâriîs cônstat
plûris cônstâre
minôris cônstâre
grâtîs cônstâre
magnî cônstâre
parvî cônstâre
expçnsa, -ôrum
prîvâtô sûmptû
meô sûmptû
fidçs, fideî f
fidç suâ emere; pecûniâ
haud praesentâriâ
emere
bonâ fidç esse
macellârius
obsônia, -ôrum
apocha
pittacium
cellula scânsôria
lîtra
praediâtor, -ôris
chrçmatista (-tria)
integumentum
astrictôrium;
collçctôrium
mercâtus, -ûs; macellum
forum subtegulâneum
mercâtus, -ûs; forum
côdicillus
dominus
bone vir
domine
domina
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nummus
mihi opus est nummîs
calidîs
obligatie
chrçmatographum
ondertekenen
subscrîbere
ons (gewicht)
uncia
papierwaren
rçs, rçrum f pl chartâriae
pond (gewicht)
lîbra
per –
in lîbrâs
postwissel
(nummârium) mandâtum
cursuâle
prijs
pretium
de – van een artikel vragen
mercis pretium inquîrere
wat is de – van deze artikelen? quibus pretiîs hae mercçs
vçneunt?
de – bepalen
pretium facere
de – ervan is tien denarie
pretium eî in lîbrâs est
per pond
decem dçnâriîs
voor een exorbitante –
nimiô pretiô
voor een lage –
parvô pretiô
voor een hoge –
magnô pretiô
prikje: voor een –
prô lutô
procent
centçsima
product/artikel
merx, mercis f
rekening
ratiô, ratiônis f
bank–
ratiô argentâria
spaar–
computus conditôrius
rente
fçnus, fçnoris n; ûsûra
– betalen voor
ûsûram pendere + dat
– van 3 %, 4 %, 5 %, 6 %,
quadrantçs, trientçs,
12 % per jaar
quîncûncçs, sçmissçs
centçsimae ûsûrae
– verhogen/verlagen
ûsûram augçre/minuere
–voet
ûsûrae, -ârum
geld met – lenen
pecûniam fçnorî accipere
geld met – uitlenen
pecûniam fçnorî dare
tegen – uitgeleend kapitaal/ caput, capitis n; sors,
hoofdsom
sortis f
de – van de hoofdsom aftrekken dç capite ûsûrâs dçdûcere
enkelvoudige –
fçnus perpetuum
samengestelde –
anatocismus
risico: – lopen
perîculum facere
het – nemen
perîculum adîre
op je eigen –
tuô perîculô
–vrij
tûtus â perîculô
riskant
anceps, ancipitis
roltrap
scâlae, -ârum môbilçs
schepel (korenmaat 8,75 l)
medimnus
schoenwinkel
taberna sûtrîna
schuld
aes, aeris n aliçnum
– betalen
dçbitum solvere
zich in de –en steken
aes aliçnum cônflâre
ik heb me daarvoor in de –en hoc mihi aes aliçnum
gestoken
attulit
munt
ik heb klinkende – nodig
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lanius
laniçna
crçscere; ingravçscere
superînstitôrium
innumerus
pçnsiô, -ônis f
quinque pçnsiônibus
solvere
toestemming: zijn – geven
permittere
zonder mijn –
mç invîtô
trouw: te goeder/kwader –
bonâ/malâ fidç
uitgave
impçnsa
vastgoed
rçs f pl solî
verhandelbaar
vendibilis, -e
verjaardagskado(otje)
nâtâlîcium mûnusculum/
dônum
verkoop
venditiô, -ônis f
verkopen
vendere
– (door een handelaar)
venditâre
verkocht worden
vçnîre
voor hoeveel worden deze
quibus pretiîs hae
producten verkocht?
mercçs vçneunt?
verkoper
venditor, -ôris
verpakking
involûcrum
verschepen
dçvehî
vlooienmarkt
forum rçrum vçnâlium
voedselprijs
annôna
voicerecorder
dictaphônum
voorraad: in/op – zijn
praestô esse
voorschot
arrhabô, -ônis f
een – geven van 20 euro
vîgintî eurônôs
arrhabônî dare
vouwen
plicâre
samen–
complicâre
vrijmaken: in het eerste jaar 1000 prîmô annô mîlle
euro –
eurônôs dçtergçre
waardevol: – zijn
pretium habçre
weegschaal
trutina
winkel
taberna
–ier
tabernârius
een – hebben
tabernam exercçre
winkelen: ik winkel voor kleren
per tabernas lûstrô ut
vestem emam
winst
lucrum
– maken
lucrum facere
wisselgeld
mûtâtiô, -ônis f
woekeraar
saccô, saccônis
zaak: een – drijven
negôtium exercçre
iem. de – uitgooien
alqm dç negôtiô dçicere
zakencentrum
emporium
zakken (prijzen)
laxârî
slager
–ij
stijgen (prijzen)
supermarkt
talloos
termijn
in vijf –en betalen

XV. HET WEER
1. Een Romeinse jongen en een Zwitsers meisje vergelijken het weer

puer Rômânus Est frîgidum hodiç.
puella Helvçtica Frîgidumne? Quômodô id dîcere potes?
puer
Quia ego algeô.
puella
At sôl lûcet et ventulus mîtis flat. Prôrsus,
est diçs bellus et tepidus.
Haec dîcis, quia tempestâs in Helvçtiâ
semper frîgida est. Nihil habçs in Alpibus
praeter nivem et glaciem.
Parum vçrum est! Estô: hiemçs in Alpibus
sunt longae. Sed tempestâs ibi aestâte est
bellissima.
Hîc hiems est pluvia, et diçs aestâte sunt
calidissimî.
Sed hîc Rômae neque grandinat neque
ningit. Agedum, eâmus forâs lûsum. Mox
tû nôn iam algçbis.
Vçra dîcis. Iam disserçnat.

puer
puella
puer
puella
puer

Romeinse jongen Het is koud vandaag.
Zwitsers meisje Koud? Hoe kun je dat zeggen?
Omdat ik het koud heb.
Maar de zon schijnt en er waait een licht briesje. Al met al is het
een mooie en niet te warme dag.
Dat zeg je, omdat het weer in Zwitserland altijd koud is. Niets heb
je in de Alpen behalve sneeuw en ijs.
Dat is niet helemaal waar! Toegegeven: de winters in de Alpen
zijn lang. Maar het weer in de zomer is daar erg mooi.
Hier regent het altijd in de winter en ‘s zomers zijn de dagen erg
heet.
Maar hier in Rome hagelt het niet en sneeuwt het ook niet. Kom,
laten we buiten gaan spelen. Je zult het het gauw niet meer koud
hebben.
Je hebt gelijk. Het klaart al op.

2. Martha legt haar leraar uit waarom ze vanwege het weer niet naar school kon komen

magistra
Martha
magistra
Martha
magistra
Martha
magistra
Martha
magistra
Martha
magistra

Cûr nôn in scholam herî vçnistî?
Propter procellam.
Quid accidit?
Mâtûtînum quidem erat serçnum, sed subitô
Aquilô perflâre incçpit. Imber cadere incçpit.
Erâsne adhûc domî eô tempore?
Modo discçdçbam domô. Mox
vehementissimç plûvit. Imber vçrô urceâtim
cadçbat.
Erâsne formîdolôsa?
Ita. Ictûs fulminis et tonitrus mç terrçbant.
Ventî arborçs dçiçcçrunt trâns viâs. Vix
poteram vidçre quô îrem.
Quid deinceps fçcistî?
Cônstituî îlicô domum redîre, ubi mâter mç
anxia exspectâbat.
Sapienter dçcrçvistî.

Waarom ben je gisteren niet op school gekomen?
Vanwege de storm.
Wat is er gebeurd?
‘s Ochtends was het weliswaar mooi weer, maar opeens begon
de noordenwind hard te waaien. Het begon te regenen.
Was je nog thuis op die tijd?
Ik ging net de deur uit. Kort daarna heeft het erg hard geregend.
De regen viel werkelijk met bakken naar beneden.
Was je bang?
Ja. De bliksemslagen en de donder joegen me angst aan. De
winden wierpen de bomen over de straat. Ik kon nauwelijks zien
waar ik heen ging.
Wat heb je toen gedaan?
Ik besloot meteen terug naar huis te gaan, waar moeder angstig
op me zat te wachten.
Je hebt er verstandig aan gedaan.

3. Het weer in Rome en dat van Zwitserland is opnieuw onderwerp van gesprek

Tîmotheus Quâlis tempestâs tibi potissimum placet?
Îris
Caelum tepidum mihi potissimum placet. In

Van wat voor weer hou jij het meest?
Een gematigd klimaat heb ik het liefst. In de Alpen blijft de
Alpibus nix per mâiôrem partem annî perdûrat. sneeuw het grootste deel van het jaar liggen.
Tîmotheus Quid ibi facis cum ningit?
Wat doe je daar, wanneer het sneeuwt?
Îris
Postquam nînxit, in nive lûdimus. Interdum Als het heeft gesneeuwd, spelen we in de sneeuw. Soms gooien
pilâs nivis inter nôs conicimus. Interdum
we sneeuwballen naar elkaar. Soms maken we een sneeuwpop.
virum nivis facimus. Interdum dç colle
Soms glijden we van een heuvel met een slee.

traheâ lâbimur.

Tîmotheus Quam tibi invideô! Ego numquam nivem
vîdî. Mâter tamen mihi dç nive et grandine
et glaciç narrâbat.

Wat ben ik jaloers op jou! Ik heb nooit sneeuw gezien. Maar
moeder heeft me over sneeuw, hagel en ijs verteld.
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Îris
Numquam vîdistî strîriâs â tçctîs dçpendentçs? Heb je nooit ijspegels van de daken zien hangen?
Tîmotheus Ego tantummodo imâginârî possum stîriâs â Ik kan me de hangende ijspegels en met zachte sneeuw bedekte
tçctîs dçpendentçs et tçcta domuum nive
mollî obducta.
Îris
At cum Aquilô perflat et ningit et grandinat in
Alpibus, vîta potest esse dûra in Helvçtiâ.
Itaque praeferô tempestâtem tepidam Rômae.
Ibi saltem numquam algçbô.
Tîmotheus Mihi crçde, vîvere sub aestuôsô caelô nûllô
modô rosârium est! Habçmus aestâtçs
aestuôsâs.
Îris
Tû saltem nôn gelâris. Potes lûdere forîs
singulîs diçbus.
Tîmotheus At quis, malum, potest lûdere in tam
aestuôsâ tempestâte? Sûdâmus et sûdâmus.
Et muscae culicçsque sunt molestissimî.
Îris
Pactiônem faciâmus. Tû in Helvçtiam
migrâ et ego Rômam migrâbô. Itaque
uterque nostrum contentus erit.

daken van de huizen alleen maar verbeelden.
Maar wanneer de noordenwind stevig waait en het sneeuwt en
hagelt in de Alpen, kan het leven hard zijn in Zwitserland. Dus
heb ik liever het gematigde weer in Rome. Daar zal ik het tenminste nooit koud hebben.
Geloof me, leven in een heet klimaat is heus geen pretje! We
hebben hete zomers.
Jij bevriest tenminste niet. Jij kunt elke dag buiten spelen.
Maar wie kan er, verdraaid, spelen bij zo’n heet weer? We zweten en zweten. En de vliegen en muggen zijn heel vervelend.
Laten we een deal sluiten. Verhuis jij naar Zwitserland en ik naar
Rome. Dan zijn we allebei tevreden.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
barometer
benauwd
betrekken
bevriezen
– intr
bevroren
bewolkt
– worden
on–
bliksem(schicht)
–inslag
de – is ingeslagen
bliksemen: het bliksemt
briesje
broeierig
bruin worden (huid)
dauw
donder
donderen: het dondert
donker
zo gauw het – wordt
in het –
opeens is het – geworden
drukkend
druppel
duisternis
in de –
eb
– en vloed
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barometrum
aestuôsus
nûbilâre
gelâre; glaciâre
gelârî; glaciârî
rigçns, -ntis; gelâtus
nûbilôsus
nûbilâre
sûdus
fulmen, fulminis n
ictus, -ûs fulminis
fulmen locum tetigit
fulminat
ventulus; aura
aestuôsus
colôrâre
rôs, rôris m
tonitrus, -ûs; tonitruum
tonat
obscûrus
prîmîs tenebrîs
per obscûrum; sine
lûmine
tenebrae factae sunt
repente
aestuôsus
gutta
tenebrae, -ârum
per obscûrum; sine
lûmine
aestûs dçcessus, -ûs
accessus, -ûs et recessus
aestuum

fris
het wordt –
gedeeltelijk/deels
getijde/tij: zie tij
glinsteren
graad
gunstig (wind)
hagel
–storm
hagelen: het hagelt
half: het is vandaag – bewolkt

frîgidulus
âçr frîgçscit
partim

nitçre
gradus, -ûs
secundus
grandô, -dinis f
grandinçs, -um f pl
grandinat
(caelum) hodiç est partim
nûbilôsum
helder/mooi
serçnus
– weer
serçnitâs, -âtis f
hemel
caelum n, pl caelî m
herfst
autumnus
herfst-/-achtig
autumnâlis, -e; autumnus
hitte
aestus, -ûs
ijs
glaciçs, glaciçî
–koud
gelidus; pruînôsus
–pegel
stîria
ijzig
glaciâlis, -e
kil
frîgidulus
klimaat (heet/koud/gematigd/ caelum (fervçns/frîgidum/
mild)
temperâtum/tepidum)
koud¹
frîgidus; gelidus
–er worden
frîgçscere
– weer
gelu, gelûs n
het – hebben
algçre
het – krijgen
algçscere
koude
frîgus, -oris n; gelu, -ûs n
–golf
frîgora, -um
lawine
lâbîna nivâlis
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lente
lente-/van de –
maan
volle –
mild
mist
–ig
motregen
motregenen: het motregent
mug
noordenwind
nul
ontdooien
– (intr)
oostenwind
openlucht: in de –
opklaren
orkaan
regen
–achtig
–boog
–bui
–wolk
de – neemt af
een flinke –bui
zware en voortdurende –
regenen: het regent
het regent hard
het lijkt te gaan –
het stopt met –
het regent pijpestelen
rijp subst
vol met –
schemering
schijnen (zon)
– op
– (lijken)
slecht (weer)
slee
–tje rijden
smelten: de zon smelt het ijs
het ijs smelt
sneeuw
bedekt met –
natte –
–bal
–bank
–bui
–laag
–storm
–val

vçr, vçris n
vernâlis, -e; vernus
lûna
plçnilûnium; lûna plçna
mîtis, -e
nebula
nebulôsus
pluvia râra et minûta
lçniter pluit
culex, culicis m
Aquilô, -ônis m; boreâs,
-ae m
zerum
dissolvere
tâbçscere
Eurus
sub dîvô
disserçnâre
tphôn, tphônis m;
procella ingçns
pluvia; imber, -bris m
pluvius
arcus, -ûs caelestis;
pluvius arcus
imber, imbris m
nimbus
imber dçtumçscit
imber largus
magnî et assiduî imbrçs
pluit
vehementer pluit
vidçtur quasi pluat
imber dçtumçscit
imber urceâtim cadit
pruîna
pruînôsus
crepusculum
lûcçre
illûcçre + dat
vidçrî
adversus; gravis, -e
trahea
traheâ vehî
sôl glaciem dissolvit
glaciçs liquçscit
nix, nivis f
niveus; nivâlis
imber, -bris m grandine
mixtus
pila nivis
agger, -ris m niveus
ninguis, -is f
tegimen, -minis n
niveum
ningor, -ôris m
nivis câsus, -ûs

ningit
tempestâs, -âtis f;
procella
er is een – opgestoken
tempestâs coorta est
de – doorstaan
procellam dûrâre; rçs
adversâs superâre
–achtig
procellôsus; turbulentus
temperatuur
temperâtûra
milde –
temperiçs, -çî
de – is onder de tien graden temperâtûra lâpsa est
gedaald
subter decem gradûs
wat is de –?
quô gradû stat
temperâtûra?
thermometer
thermometrum
tij/getijde
aestus, -ûs
hoog–
aestûs accessus, -ûs
laag–
aestûs dçcessus, -ûs
tornado
turbô, turbinis m
verkoudheid
gravçdô, -dinis; pîtuîta
een – krijgen
gravçdinem contrahere
een – hebben
gravçdine labôrâre
verwarmen
calefacere; tepefacere
verzengend
flagrantissimus
vlieg
musca
vloed
aestûs accessus, -ûs
vorst
gelu, -ûs n
vriespunt
pûnctum glaciâle
drie graden boven het –
trçs gradûs suprâ
pûnctum glaciâle
vriezen
gelâre; glaciâre
– intr
gelârî; glaciârî
waaien
flâre
– subst
flâtus, -ûs
warm¹ (iem., iets)
calidus
– worden
calçscere
het – hebben
calçre
het onaangenaam – hebben aestuâre
het is –
calidum est
het is – vandaag
hodiç calçtur
lauw–
tepidus
zich – aankleden
sç operîre
weer (prachtig/schitterend,
tempestâs, -âtis f
onbewolkt, bewolkt, mooi,
(çgregia, sûda,
slecht, regenachtig, honden-)
nebulôsa, serçna,
foeda, pluviôsa,
spurca)
–bericht
renuntiâtiô, -ônis f
tempestâtis
afhankelijk van het –
ut diçs suâdet
–somstandigheden
tempestâtçs, -um f pl
gezien de wisselvalligheid van propter caelî varietâtçs
sneeuwen: het sneeuwt
storm

het –
–sverwachting
weerlicht
weerlichten: het weerlicht

tempestâtis praenuntium/
praesâgium
fulgur, -ris n
fulget; fulgurat
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westenwind
wind
–stilte
de – draait
de – gaat liggen
de – trekt aan
tegen–
winter
–s/winter–tijd
aan het eind van de –
wegens de strenge –
de – doorbrengen
wisselvallig

Zephyrus
ventus
tranquillitâs, -âtis f
ventî; malacia
ventus sç vertit
ventus dçtumçscit
ventus incrçb(r)çscit
ventus adversus
hiems, hiemis f
hiemâlis, -e; hîbernus
tempus, temporis n
hiemâle
hieme exeunte
propter hiemis
magnitûdinem
hiemâre
varius

wolk
zomer
de – doorbrengen
–s/zomerzon
–sopgang
–sondergang
–neschijn
–nig
brandende –
na –sopgang
volle –
zonnebril
zonnen
zuidenwind
zwoel

nûbçs, nûbis f
aestâs, aestâtis f
aestîvâre
aestîvus
sôl, sôlis m
ortus, -ûs sôlis
occâsus, -ûs sôlis
sôl, sôlis m
aprîcus
sôl flagrantissimus
sôle ortô
plûrimus sôl
perspicilla, -ôrum
sôlâria/înfuscâta
aprîcârî
Auster, -trî
aestuôsus

¹ Frîgidus is het algemene woord voor ‘koud’, variërend van ‘fris’ tot ‘ijskoud’. Voor ‘warm’ enz. gebruikt men calidus. Uitdrukkingen als ‘het is
koud/warm’ e.d. kunnen worden weergegeven door frîgidum/calidum est, onpers. gebruikt of met een verzwegen caelum, of door
frîgida/calida est met een weggelaten tempestâs.
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XVI. DIEREN
1. Een bezoek aan de dierentuin

Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs
Leô
Thômâs

Salvç, Thômâ. Unde venîs?
Modo vîvârium vîsçbam.
Quâs ferâs ibi vîdistî?
Panthçrâs et leônçs et elephantôs et tigrçs
et zebrâs.
Nônne fremitûs ferârum tç terruçrunt?
Minimç, hercle. Omnçs enim ferae in
claustrîs cohibentur.
Quod animal tç potissimum dçlectâvit?
Sîmiî.
Quam ob rem?
Tam iocôsî sunt, quod sç gerunt paene
quasi hominçs.
Vîdistîne etiam crocodîlôs et
strûthiocamçlôs et rhînocerôtçs?
Eî quidem in vîvâriô sunt, sed eôs nôn vîdî.
Itaque cûr eôs nôn vîsistî?
Ôtium mihi nôn erat ad omnçs ferâs vîsendâs.
Vîdistîne dinosaurôs?
Tû sânç iocâris!

Hallo Tom. Waar ben je geweest?
Ik heb net een bezoek aan de dierentuin gebracht.
Welke wilde dieren heb je daar gezien?
Panters, leeuwen, olifanten, tijgers en zebra’s.
Heeft het gebrul van de wilde dieren je niet bang gemaakt?
Helemaal niet, verdraaid. Alle wilde dieren worden immers in een
kooi gehouden.
Welk dier vond je het leukst?
De apen.
Waarom?
Ze zijn zo grappig, omdat ze zich bijna als mensen gedragen.
Heb je ook krokodillen, struisvogels en neushoorns gezien?
Die zijn er natuurlijk in de dierentuin, maar die heb ik niet gezien.
Waarom ben je ze dan niet gaan bekijken?
Ik had geen tijd om alle wilde dieren te gaan zien.
Heb je dinosaurussen gezien?
Je maakt zeker een grapje!

2. Een bezoek aan een dierenwinkel

Cornçlius
côciô
Cornçlius
côciô
Cornçlius
côciô
Cornçlius
côciô
Cornçlius
côciô

Cornçlius
côciô

Salvç. Velim dçliciâs emere.
Euge! Habeô omnis generis dçliciâs vçnâlçs.

Kees
Dag. Ik wil graag een huisdier hebben.
handelaar Prima! Ik heb allerlei huisdieren te koop.

Ita videô.
Vîsne emere catellum vel fçlem vel
cunîculum?
Minimç, iam mihi est catellus et fçlis et
cunîculus. Quantî cônstat ille psittacus?
Cônstat trecentîs eurônîs. Ûsque enim
ex Âfricâ dçvectus est.
Et quantî cônstant fringillae Canâriae?
Tantummodo decem eurônîs.
Vâh, nimis cârae mihi sunt. Habçsne
hippûrôs vçnâlçs?
Scîlicet habeô. Meî hippûrî sunt vîlçs.
Ûnusquisque cônstat ûnô eurônô. Et
dônâbô tibi aliquid çscae piscâriae
grâtîs.
Nunc Latînç loqueris. Duôs emam. Ecce
duôs eurônôs.

Dat zie ik.
Wil je een hondje, een kat of een konijn hebben?
Nee, die zeker niet, ik heb al een hondje, een kat en een konijn.
Hoeveel kost die papegaai?
Die kost driehonderd euro. Hij is namelijk helemaal uit Afrika geimporteerd.
En hoeveel kosten de kanaries?
Slechts tien euro.
Bah, ze zijn me te duur. Hebt u goudvissen te koop?
Natuurlijk heb ik die. Mijn goudvissen zijn goedkoop. Ze kosten
één euro per stuk. En ik zal je nog gratis wat visvoer geven.
Nu spreekt u duidelijke taal. Ik neem er twee. Hier zijn twee euro.
Dank je. Een fijne dag!

Grâtiâs tibi. Bene valç!
3. De jonge Marcus bezoekt de boerderij van de oude Cato

Mârcus
Catô
Mârcus

Catô, quam ob rem mâvîs rûrî habitâre
quam in urbe?
Quia vîta in fundô âcta longç iûcundior est
quam in urbe.
Quid ita?

Cato, waarom wilt u liever op het platteland wonen dan in de
stad?
Omdat het leven, doorgebracht op een landgoed, veel aangenamer is dan dat in de stad.
Hoezo?
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Catô
Mârcus
Catô
Mârcus
Catô
Mârcus
Catô
Mârcus
Catô
Mârcus
Catô
Mârcus
Catô

Quî vîctum in fundô quaeritat, quamvîs
dîves numquam fîat, lîber tamen est.
Ostende mihi pecus, quaesô, sî ôtium tibi est.
Libenter. Ecce vaccâs ovçsque in prâtô ac
equôs in pâscuô.
Çducâsne pullôs gallînâceôs et ânserçs?
Ita. Çducô etiam porcôs et caprôs. Eî sunt
ultrâ horreum.
Exstantne piscçs in illô rîvulô quî per
prâtum fluit?
Ut vçra dîcam, piscôsus est ille rîvulus.
Tructôs captâre queô, quotiçscumque libet.
Obiter, forte notâvî fundum silvam
continçre. Illîcne umquam vçnâris?
Etiam. Vçnor cunîculôs, phâsiânâs, cervôs.
Habçsne canem vçnâticum?
Habeô quidem sagâcissimum canem; sine
eô numquam vçnor.
Valdç fortûnâtus es, Catô. Aliquandô ego
fundum mihi parâbô.
Probum cônsilium, adulçscçns!

Wie de kost op een stuk land verdient, is, hoewel hij nooit rijk
wordt, wel vrij.
Laat me het vee zien, alstublieft, als u tijd heeft.
Met plezier. Kijk, koeien en schapen op het grasland en paarden
in de wei.
Fokt u kippen en ganzen?
Ja. Ik fok ook varkens en geiten. Die zijn aan de andere kant van
de schuur.
Zijn er vissen in het beekje, dat door de wei stroomt?
Om eerlijk te zeggen, die beek is rijk aan vissen. Ik kan forellen
vangen wanneer ik maar wil.
Ik heb trouwens bij toeval bemerkt dat er op uw landgoed een
bos is. Jaagt u daar wel eens?
Ja. Ik jaag op konijnen, fazanten en herten.
Hebt u een jachthond?
Ik heb inderdaad een hond met een zeer scherpe neus; zonder
hem jaag ik nooit.
U bent erg gezegend, Cato. Eens zal ik mij een landgoed aanschaffen.
Een goed idee, jongeman!

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aal
aanlijnen: een hond –
aap
apen schreeuwen
(jij,) –!
aardworm
adelaar
–s krijsen
angel
antiloop
baars
balken (ezel)
gebalk
bedluis
beer
– (mannetjesvarken)
berenjong
berin
bek
bever
bij
–en gonzen
–enkorf
biologisch
blaffen
iem. toe–
geblaf
blaten
geblaat
bot (vis)
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anguilla
canem cingulô alligâre
sîmia; sîmius
sîmiî strîdent
sîmia!
lumbrîcus
aquila
aquilae strîdent
aculeus
dorcas, -adis m; bûbalus
perca
rudere
rudîtus, -ûs
(s)cinifis, -is f
ursus
verrçs, verris
ursae catulus
ursa
rôstrum
fiber, fibrî m
apis, apis f
apçs bombillant
alveus
biologicus
lâtrâre
aliquem allâtrâre
lâtrâtus, -ûs
bâlâre
bâlâtus, -ûs
passer, passeris m

brommen (beer)
gebrom
brullen
buffel
water–
bulderen
dier
wild –
–entuin
dinosaurus
dolfijn
duif
hout–
post–
tortel–
duiven koeren
duiventil
eekhoorn
eend
–en kwaken
egel
ei
–erdooier
–erschaal
–wit
ekster
eland
ezel
muil–

grunnîre
grunnîtus, -ûs
rûgîre
ûrus
bûbalus
rudere
animal, animâlis n; bçstia
fera
vîvârium
dinosaurus
delphînus
columba
palumbçs, -bis m/f
columba internuntia/
vectôria
turtur, turturis m
columbae gemunt
columbârium
sciûrus
anas, -atis/-nitis f
anatçs tetrinniunt
çrîcius; îrçnâceus
ôvum
vitellus
putâmen, -minis n
(ôvî) album
pîca
alcçs, alcis f
asinus; asina

mûlus; mûla
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fazant
flamingo
fluiten
vogels –
forel
gakken
galop
galopperen
gans
ganzen gakken
gazelle
geit
geschubd
gier
giraf
gonzen
goudvis
grazen
grommen
honden –
haai
haan
hanen kraaien
haas
hagedis
–sen ritselen
halsband
– (hond)
halster
havik
–ken kekkeren
hen
hengst
hert
hinniken
gehinnik
hoef
hond (reu, teef)
–en grommen
horzel
huilen (wolf)
gehuil
huisdier
insekt
janken
gejank
jong (v.e. dier)
kakelen (kip)
kakkerlak
kalf
stier–
kalkoen
kam (haan)
kameel
kanarie

phâsiâna
phoenîcopterus
sîbilâre
avçs canunt
tructus; tructa
gingrîre
cursus, -ûs citâtus
quadrupedâre
ânser, -eris m
ânserçs gingriunt
bûbalus
caper, caprî; capra
squâmôsus
vultur, vulturis m
camçlopardalis, -is f
strîdçre; bombillâre
hippûrus
pâscî
grunnîre; înfremere
cançs ringuntur
pristris, pristris f
gallus
gallî cûcûriunt/canunt
lepus, leporis m
lacerta
lacertae strîdent
collâre, -ris n
mellum
capistrum
accipiter, -tris m
accipitrçs plipiant
gallîna
equus
cervus; cerva
hinnîre
hinnîtus, -ûs
ungula
canis, canis m/f
cançs ringuntur
crâbrô, crâbrônis m
ululâre
ululâtus, -ûs
dçliciae, -ârum
însectum
gannîre
gannîtus, -ûs
catulus
gracillâre
blatta
vitula
vitulus
gallopâvô, -ônis m
crista
camçlus
fringilla Canâria

kangoeroe
kat
keffen
gekef
kever
kieuwen
kikker
kip
–penhok
klapwieken
knorren
koe
koeren
duiven –
konijn
kooi
kraai
kraaien
– (haan)
kraanvogel
kraken
krekel
–s tjirpen
krijsen
krokodil
kronkelen (slang)
kudde
kuiken
kwaken
eenden –
kikkers –
kwal
kwartel
kwetteren
kwispelen
lam
leeuw
–in
–en brullen
leeuwerik
lepelaar
lijster
loeien (alle dieren)
– (i.h.b. rund)
luipaard
luis
wand–
manen (paard, leeuw
meerval
mees
kool–
pimpel–
meeuw
mekkeren

enz.)

halmatûrus
fçlis/fçlçs, -lis f; cattus
gannîre
gannîtus, -ûs
scarabaeus
branchiae, -ârum
râna
(gallînâceus) pullus
gallînârium
âlîs plaudere
grunnîre
vacca
gemere
columbae gemunt
cunîculus
claustra, -ôrum
cornîx, -îcis f
crocitâre
cûcûrîre; canere
grûs, gruis f/m
strîdçre
gryllus; grîllus
gryllî strîdent
strîdçre
crocodîlus
serpere
grex, gregis m pecorum;
armentum
pullus
coaxâre
anatçs tetrinniunt
rânae coaxant
pulmô, pulmônis m
coturnîx, -îcis f
fritinnîre
caudam movçre
agnus; agna
leô, leônis m
leaena
leônçs rûgiunt
alauda
platalea
turdus
mûgîre
boâre
leopardus
pçdiculus
cîmex, cîmicis m
iuba
silûrus
pârus
pârus mâior
pârus caeruleus
gâvia
bâlâre
79

XVI DIEREN
geiten –
gemekker
melk
melken
merel
merrie
miauwen
katten –
– (luipaard)
mier
mol
mossel
mot
mug
muis
muizen piepen
mus
nest
een – bouwen
neushoorn
nijlpaard
‘oehoe’ roepen (uil)
oester
–bassin
olifant
ooievaar
os
paard
pad
panter
papagaai
parkiet
patrijs
pauw
pelikaan
piepen
– (muis)
pluimvee
poes
pony
poot
puppy
–‘s janken
raaf
raven krassen
ram
ras
rat
–ten piepen
reiger
rendier
riem (ook voor hond)
ritselen
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caprî bâlant
vâgîtus, -ûs
lac, lactis n
mulgçre
merula
equa
fçlîre
fçlçs fçliunt
rictâre
formîca
talpa
concha
blatta
culex, culicis m
mûs, mûris m
mûrçs mintriunt
passer, passeris m
nîdus
nîdificâre
rhînocerôs, -ôtis m
hippopotamus
bûbilâre
ostrea
ostreârium
elephantus
cicônia
bôs, bovis m, dat/abl pl:
bôbus/bûbus
equus
bûfô, bûfônis m
panthçra; pardus
psittacus
mçlopsittacus; psittaculus
perdîx, perdîcis m/f
pâvô, pâvônis m; pâvus;
pâva
onocrotalus
pîpilâre
mintrîre
avçs, -ium f pl cohortâlçs
catta
mannus
pçs, pedis m
catulus
catulî ganniunt
corvus
corvî crocitant
ariçs, arietis m
genus, generis n
mûs, mûris m; rattus
mûrçs mintriunt
ardea
tarandrus
cingulum
strîdçre

roodborstje
–s fluiten
ruisen
rups
sardine
schaap/ooi
schapen blaten
–skooi
schelvis
schildpad
schorpioen
–en steken
schub
sissen (algemeen)
– (slang)
slak
slang
–en kruipen en sissen
slurf
snavel
snoek
specht
spin
–nenweb
spinnen
katten –
gespin
spoor
spreeuw
sprinkhaan
sprinkhanen tjirpen
staart
stal
paarden–
runder–
schaaps–
varkens–
stekelvarken
steken
steek
steur
stier
stro
struisvogel
tanden: zijn – laten zien
tijger
–s grommen
tokken (kip)
tonijn
tor
trompetteren (olifant)
getrompet
tsjilpen
uier

rubecula
rubeculae pîpant
murmurâre
çrûca
sarda; sardîna
ovis, ovis f
ovçs bâlant
ovîle, ovîlis n
gadus
testûdô, -dinis f
scorpiô, -ônis m
scorpiônçs îcunt
squâma
strîdçre
sîbilâre
cochlea
serpçns, -ntis m
serpentçs serpunt et
sîbilant
manus, -ûs f
rôstrum
esox, esocis m
pîcus
arâneus
arânea
murmurâre
fçlçs murmurant
murmur, -ris n
vestîgium
sturnus
lôcusta; grillus
grillî fritinniunt
cauda
stabulum
equîle, -lis n
bovîle, -lis n
ovîle, -lis n
suîle, -lis n
hystrix, hystricis m/f
pungere; îcere
ictus, -ûs
accipçnser, -ris m
taurus
strâmentum
strûthiocamçlus
ringî
tigris, -is/-idis m
trigrçs fremunt
glôcîre
thynnus
scarabaeus
barrîre
barrîtus, -ûs
pîpiâre; fritinnîre
ûber, ûberis n

DIEREN XVI
uil
steen–
–en roepen ‘oehoe’
uitlaten (hond)
vaars/jonge koe
valk
varken
–s knorren
vee
–stapel
veer
veulen
vin
rug–
vink
vis
–achtig
–vijver
–voer
vol –
vissen
vleermuis
vleugel
vlieg
paarden–
vuur–
–en brommen
vliegen
weg–
vlucht
vlinder
vlo

bûbô, bûbônis m
noctua
bûbônçs bûbilant
dûcere
iuvenca
falcô, falcônis m
porcus (-a); sûs, suis m/f
suçs grunniunt
pecus, pecoris n
bovçs, -um, dat/abl pl:
bôbus/bûbus
penna
equolus; equola
pinna
pinna dorsâlis
fringilla
piscis, piscis m
pisculentus
piscîna
çsca piscâria
piscôsus
piscârî
vespertîliô, -ônis m
âla
musca
tabânus
musca îgnifera
muscae bombillant
volâre
âvolâre
volâtus, -ûs
pâpiliô, -ônis m
pûlex, pûlicis m

vogel
–kooi
vos
walvis
weggelopen (hond, kat)
welp
wesp
wezel
wildreservaat
wolf
wolven huilen
wolvin
worm
zalm
zang
zebra
zeehond
zeemeermin
zeekreeft
zeepaardje
zeug
zingen
gezang
zitten: gaan – op
zoemen (bij, vlieg, apparaat)
zwaan
zwaardvis
zwaluw
zwerfzwerm (bijen)
zwijn
ever–

avis, avis f
cavea
vulpçs, vulpis f
bâlaena
extrârius
catulus
vespa
mûstçla
thçrotrophîum
lupus
lupî ululant
lupa
vermis, vermis m
salmô, salmônis m
cantus, -ûs
zebra
vitulus marînus; phôca
nympha marîna
astacus
hippocampus
porca
canere
cantus, -ûs
însîdere + dat
bombillâre
cycnus
xiphiâs, -ae m
hirundô, -dinis f
extrârius
exâmen, -minis n (apium)
sûs, suis m/f
aper, aprî
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XVII. EMOTIES EN EIGENSCHAPPEN
1. Laura en Joselle hebben het over een nieuwe lerares

Laura
Gaudia
Laura
Gaudia
Laura
Gaudia
Laura
Gaudia
Laura
Gaudia

Salvç, Gaudia. Quô pactô tçcum agitur? Audiô
tç novam magistram hôc annô habçre.
Salvç, Laura. Bene valeô. Rçctç audîvistî.
Estne bona magistra?
Sevçra est sed aequa; nam tractat nôs omnçs
eôdem modô.
Quamdiû iam docet?
Nesciô. Sed est perîtissima magistra. Nçmô
obdormîscit in eius classe.
Quômodô condiscipulî tuî cum eâ congruunt?
Amant eam, quoniam patiçns hilaraque est.
Manifestô, magistra ipsa bonum exemplum
praebet.
Ita, exemplum admîrâbile.

Hallo, Joselle. Hoe staan de zaken? Ik hoor dat je een nieuwe
lerares hebt dit jaar.
Hallo, Laura. Het gaat me goed. Je hebt het goed gehoord.
Is ze een goede lerares?
Ze is streng maar rechtvaardig; want ze behandelt ons allemaal
op dezelfde manier.
Hoe lang geeft ze al les?
Ik weet het niet. Maar ze is een zeer ervaren lerares. Niemand
valt in slaap in haar klas.
Hoe reageren je medeleerlingen op haar?
Ze zijn dol op haar, aangezien ze geduldig en vrolijk is.
De lerares geeft blijkbaar zelf het goede voorbeeld.
Ja, een bewonderenswaardig voorbeeld.

2. Een nieuwe vriendin is onderwerp van gesprek

Valeria Salvç, Richarde. Ut valçs? Rûmor per tôtam Dag Richard. Hoe gaat het ermee? Het gerucht gaat door de
vîcîniam pervagâtur tç novam amîculam
reperisse.
Richardus Salvç. Bene valeô. Fâma est vçra; eam nôn
înfitior.
Valeria Quid nômen est eî? Egone eam nôvî?
Richardus Nômen eî est Alexandra. Eam nôn nôvistî.
Valeria Quâlis homô est illa?
Richardus In prîmîs est bella et venusta. Breviter,
mîrifica est.
Valeria Nôn, nôn. Dîcçbam dç eius indole.
Richardus Iam teneô. Alexandra est intellegçns et
hilara et hûmâna et tenera.
Valeria Estne generis taciturnî?
Richardus Est magis loquâx et sociâbilis quam
taciturna; hâc dç causâ apud familiârçs
grâtiôssima est. Etiam corcillum habet, sed
numquam id iactat.
Valeria Alexandra mihi vidçtur speciôsa puella. Spçrô
tç eam mihi aliquandô trâditûrum esse.
Richardus Quidnî?

hele buurt dat je een nieuw vriendinnetje aan de haak hebt
geslagen.
Hallo. Het gaat goed. Het verhaal is waar; ik ontken het niet.
Hoe heet ze? Ken ik haar?
Ze heet Sandra. Je kent haar niet.
Wat voor iemand is ze?
In de eerste plaats is ze mooi en aantrekkelijk. Kortom, ze is
fantastisch.
Nee, nee. Ik bedoel haar karakter.
Ik snap het al. Sandra is intelligent, vrolijk, vriendelijk en lief.
Is ze een zwijgzaam type?
Ze is eerder spraakzaam en gezellig dan zwijgzaam; daarom is
ze bij haar vrienden erg populair. Ze heeft ook hersens, maar
loopt daarmee nooit te koop.
Sandra lijkt me een interessant meisje. Ik hoop dat je me haar
eens zult voorstellen.
Natuurlijk!

3. De beoordeling van een kandidaat in de politiek

Titus

Mârcia, quid opînâris dç Bibulô candidâtô
quî cônsulâtum petit?
Mârcia Vîsne illum Bibulum quî Caesaris
competîtor est? Praedicat sç reî pûblicae
prôfutûrum esse.
Titus
Crçdisne eum esse verâcem sincçrumque?
Mârcia Multa quidem prômittit, sed mîror num
fidem servâtûrus sit.
Titus
Mihi vidçtur astûtus, audâx, ambitiôsus.
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Marcia, wat vind je van de kandidatuur van Bibulus die naar het
consulaat dingt?
Bedoel je Bibulus, die de rivaal van Caesar is? Hij beweert dat hij
goed zal zijn voor het land.
Geloof je dat hij eerlijk en oprecht is?
Hij belooft weliswaar veel, maar ik vraag me af of hij wel zijn
woord zal houden.
Hij lijkt me sluw, roekeloos en eerzuchtig.
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Mârcia Dç eâ rç tçcum funditus cônsentiô. Porrô
audîvistîne eius recentçs ôrâtiônçs?
Audîvî. Ut candidâtî solent, iste competîtôrçs
suôs impûgnat et identidem praedicat eôs
omnçs esse arrogantçs et dolôsôs.
Mârcia Rûrsus tibi omnînô assentior. Cçnsetne sç
sôlum esse locuplçtem et candidum et
amantem patriae?
Titus
Immô facile est aliôs candidâtôs reprehendere;
sed quid iste habet quod dç suâ ratiône dîcat?
Mârcia Dç suâ ratiône interrogâtus ambiguus fit.
Dîcit quidquid in buccam vçnerit.
Quandôcumque urgçtur, fit indîgnâbundus
ac dicâx.
Titus
Ut vçra dîcam, nesciô cuî candidâtô
suffrâgâtûrus sim.
Mârcia Ego ipsa exspectâbô diem comitiâlem
antequam ego cônstituam.
Titus
Tç nôn culpô. Ego idem faciam.

Titus

Daarover ben ik het grondig met je eens. Heb je verder zijn laatste toespraken gehoord?
Ja. Zoals kandidaten altijd doen, valt die kerel zijn rivalen aan en
beweert hij herhaaldelijk dat ze allemaal arrogant en doortrapt
zijn.
Alweer ben ik het volstrekt met je eens. Denkt hij dat híj alleen
betrouwbaar, onberispelijk en een patriot is?
Het is natuurlijk gemakkelijk andere kandidaten te bekritiseren;
maar wat heeft die vent zelf te zeggen over zijn eigen ideeën?
Wanneer hij vragen krijgt over zijn eigen politiek, geeft hij ontwijkende antwoorden. Hij zegt dan maar wat. Telkens wanneer hij
in het nauw wordt gebracht, wordt hij verontwaardigd en sarcastisch.
Om eerlijk te zeggen, ik weet niet op welke kandidaat ik zal stemmen.
Ikzelf zal tot de dag van de verkiezing wachten, voordat ik beslis.
Ik neem het je niet kwalijk. Ik ga hetzelfde doen.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aandachtig
aangeboren
aangenaam
on–
aangeschoten/halfdronken
aanhalen (citeren)
aanleg
natuurlijke –
aanmoedigen
aanmoediging
aantrekkelijk
on–
aantrekken: zich nergens iets van –
aardig (sympathiek)
– zijn voor iemand
accuraat (van zaken)
– (van personen)
achterdochtig
achterlijk (zwakbegaafd)
adequaat
in–
afgestompd
afgrijselijk
afkeer hebben van
afkeer (van)
afkerig: iem. van zich – maken
alert
alledaags
alleen
ambitie
ambitieus

attentus; çrçctus
innâtus; însitus
iûcundus
iniûcundus
çbriolus
commemorâre
facultâs, -âtis f
indolçs, -lis f; ingenium
hortârî
hortâmen, -minis n
venustus; illecebrôsus
invenustus
nihil omnînô cûrâre
concinnus; amâbilis
benevolentiam alicuî
praestâre
accûrâtus; exâctus
dîligçns, -ntis
suspicâx, -âcis
lentus
aptus
ineptus
hebes, hebetis; obtûsus
atrôx, atrôcis; dîrus
ôdisse
odium (adversus/in + acc)
alqm â sç (ab)aliçnâre
âcer, -cris, -cre
înspeciôsus
sôlus
ambitiô, -ônis f
ambitiôsus

angst
– hebben
uit –
–ig
anonimiteit
apatisch
arm (behoeftig)
arrogant
–ie
attractief
babbelziek
bah! hou je mond!
balen: ergens van –
ik baal
bang zijn
ik ben bang dat ...
waar ben je – voor?
begrip (het begrijpen)
bedroefd
bedrog
bedwingen
beetje: een – adv
een – groter
beheersen
beheersing
beheerst
on–
behoeftig

angor, angôris m
formîdâre
prae metû
formîdolôsus
îgnôbilitâs, -âtis f
dçses, dçsidis
pauper, -ris, abl -re;
inops, inopis
arrogâns, -ntis; çlâtus;
superbus; cônfîdçns, -ntis
arrogantia
speciôsus
loquâx, loquâcis
au, tacç!
aliquid aegrç/graviter/
molestç ferre
mihi male est
timçre; metuere; verçrî
timeô (enz.) nç ...
quid est quod metuis?
intellçctus, -ûs
maestus; trîstis, -e
fraus, fraudis f;
dçstitûtiô, -ônis f
cohibçre
paululum; aliquantulum
paulô amplior
coercçre; continçre
continentia
compos, compotis suî
effrçnâtus
inops, inopis; pauper,
-ris, abl -re
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difficilis, -e
bullâtus
îrâtus
îrâscî (+ dat)
îra
dûrus
frûgâlis, -e; frûgî indecl
iactâre
audâx, -âcis; procâx,
-âcis; petulâns, -ntis
bui: in een goede/slechte – zijn malî/bonî habitûs esse
bekwaam
buitensporig in
immodicus + gen/abl
–heid
capaciteit (mogelijkheid)
facultâs,
-âtis f
belachelijk
chagrijn
môrôsitâs, -âtis f
belangrijk
–ig
môrôsus
beledigen: iem. –
charmant
amoenus;
lepidus; bellus
beleefd (tegen)
charme
amoenitâs,
-âtis f; decor,
+ acc)
-ôris
m;
grâtia;
–heid
cômitâs, -âtis f
iûcunditâs, -âtis f;
on–
inurbânus
lepôs, lepôris m
bemoeial
ardeliô, -ônis
consternatie
cônsternâtiô, -ônis f
bemoeien: zich ergens mee –
interpônere + dat / in +
cool
mîrandus
acc/abl
crimineel
/
misdadig
scelestus; facinorôsus
bemoei je met je eigen zaken! negôtium tuum age!
dagdromen
hallûcinârî
beroemen: zich – op
glôriârî + dç/alleen abl
dagdromer
hallûcinâtor, -ôris
berucht
nôtus; înfâmis, -e
deerniswekkend
çlâmentâbilis, -e
beschaafd
hûmânus
deftig
gravis, -e
on–
inhûmânus
delicaat
dçlicâtus
beschaving
hûmânitâs, -âtis f
deskundig
(in)
gnârus/perîtus (+ gen)
bescheiden
modestus
destructief
exitiôsus
on–
immodestus
dol (op)
cupidus (+ gen)
–heid
modestia
–
zijn
op
amâre
beter: zich – voelen
melius sç habçre; melius
dom
ineptus;
stultus; stupidus
valçre
domkop
/
flapdrol
/
loser
/
barcala;
caudex, -dicis;
beteren: God moge het –!
dî melius faxint!
mafkees
/
minkukel
/
bârô,
-ônis;
frutex, -ticis;
betrouwbaar
fîdus; firmus; fidçlis, -e
oelewapper/oen/sukkel
baceolus
– (getuige)
locuplçs, -çtis
die vent is een –
nûga iste est
–heid
fidçlitâs, -âtis f
doortrapt
dolôsus;
subdolus;
on–
înfîdus
vafer,
vafra,
vafrum
beven
tremere
doorzettingsvermogen
assiduitâs,
-âtis
f
overal –
contremere
–
hebben
facultâtem
(aliquid)
bewerkelijk
operôsus
efficiendî habçre
bewondering
admîrâtiô, -ônis f
drang/drijfveer
animî impetus, -ûs
bewonderenswaardig
admîrâbilis, -e
îrâcundiâ efferrî
bezorgdheid
sollicitûdô, -dinis f; cûra driftig: – worden
–
zijn
summâ îrâcundiâ esse
bezwaard: zich – voelen
gravârî
droefheid
maestitia
bitter
acerbus
droeftoeter
querulus (-a)
– klagen
graviter querî
dronken
çbrius
bizar
portentôsus
– worden
çbriârî
blaag/snotneus
procâx, -âcis; pûsiô, -ônis
half–/aangeschoten
çbriolus
blaaskaak
buccô, buccônis m
stom–
madidus
blij
laetus
–schap
çbrietâs, -âtis f
– zijn
gaudçre; laetârî
–schap (habituele, doorlopende) çbriôsitâs, -âtis f
blind
caecus
druiloor!
larva!
–heid
caecitâs, -âtis f
dubbelzinnig
ambiguus
bloed: hij/het doet mijn – koken facit ut sanguis ab îrâ
duurzaam
firmus
fervçscat
blozen
çrubçscere
–heid
firmitâs, -âtis f
bekend
– maken
bekendheid
on–
beknopt
bekritiseren
bekrompen
–heid
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nôtus
palam facere
fâma
îgnôbilitâs, -âtis f
brevis, -e
reprehendere
angustus
angustiae, -ârum
(pectoris);
humilitâs, -âtis f
artificiôsus
artificium
rîdiculus
magnus; grandis, -e
aliquem offendere
cômis, -e (+ dat /ergâ/in

bokkig
bombastisch
boos
– worden (op)
–heid
bot/gevoelloos
braaf
brallen
brutaal
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dwaas
– doen
–heid

edel (karakter, gevoelens)
één en dezelfde
eenzaam
–heid
eer
een – stellen in
–vol
–vol adv
–zucht
–zuchtig
efficient
ellende
iem. – bezorgen
wat een –!
ellendig
emotie
–s laten zien
energiek
enthousiasme
enthousiast voor
ergeren
dit ergert me
iem. –
zich aan iem./iets –
ergernis
ernstig
ervaren (in)
on– (in)
ervaring
exact (allcen van zaken)
expressief
fair (eerlijk, oprecht)
un–
familie: van goede – zijn
fantastisch
fatsoen
–lijk
fel
flink/ferm
flirt (persoon)
–en met
foutloos
frivool
frustreren
gefrustreerd zijn

însânus; dçsipiçns, -ntis
dçsipere; ineptîre
însânitâs, -âtis f; ineptia;
dçlîrâtiô, -ônis f;
dçsipientia
grandis, -e
ûnus et îdem
sôlitârius
sôlitûdô, -dinis f
honor, honôris m; glôria
glôriârî in + abl
honôrâbilis, -e; honestus
honestç
ambitiô, -ônis f
ambitiôsus
efficâx, -âcis
miseria; înfçlîcitâs, -âtis f
aliquem in aerumnam
obserere
ô rem miseram!
miser, -ra, -rum
animî môtus, -ûs
animî môtûs exprimere
alacer, -cris, -cre; nâvus;
vegetus
studium
studiôsus/cupidus + gen
male habçre
hoc mç male habet
alqm exercçre/offendere
offendî (in) aliquô/
aliquâ rç
molestia
gravis, -e
perîtus (+ gen)
inexpertus (+ gen/dat/ad)
ûsus, -ûs; experientia;
experîmentum
accûrâtus; exâctus
argûtus
aequus
inîquus
honestô locô nâtus
mîrificus; admîrâbilis, -e
honestâs, -âtis f; decentia
probus; honestus
âcre, âcris, âcre; ferôx,
ferôcis
firmus
dçsultor, -ôris; vaga
puella
subblandîrî + dat
çmendâtus
frîvolus
frûstrârî
dçceptum esse

frustratie
geborneerd: zie bekrompen
gedeprimeerd
– zijn
gedistingeerd
gedrag
jouw – bevalt me niet
gedragen: zich (goed) –
zich misdragen
zich als een vriend –
geduld
iems. – op de proef stellen
geduldig
– adv
geërgerd
geestig
gehaat
geil
gek
hij is – op sport
gekerm
gekunsteld
geleerd
geloofwaardig
–heid hebben
geluk
–kig
gemanierd: wel–
on–
gemoed
–stoestand
genereus
generositeit
geniepig
gepast
geprikkeld
gerespecteerd
geschiktheid
gespannen
gesteun
getalenteerd
gevoel
– hebben voor
–loos
gewaagd
geweld
–dadig
geweten
een goed –
een slecht –
–svol
gewoonte

frûstrâtiô, -ônis f
abiectus
abiectô animô esse
illûstris, -e
gestus, -ûs
gestus tuus mihi displicet
(probç) sç gerere
sç male/indecôrç/turpiter
gerere
amîcum agere
patientia
alicuius patientiâ abûtî
patiçns, -ntis
aequô animô
exercitus
fçstîvus; facçtus
odiôsus
salâx, -âcis; libîdinôsus
dçlîrus; însânus; cerrîtus
morbôsus est in lûdôs
gemitus, -ûs
affectâtus
doctus; çrudîtus
crçdibilis, -e
fidem habçre
beâtûdô, -dinis f
beâtus; fortûnâtus
bene môrâtus
male môrâtus
animus
affectus, -ûs; affectiô,
-ônis f animî
beneficus; lîberâlis, -e
lîberâlitâs, -âtis f
dolôsus; subdolus;
vafer, vafra, vafrum
decçns, -ntis; decôrus
stomachôsus
honôrâtus
facultâs, -âtis f
intentus
gemitus, -ûs
ingeniôsus
sçnsus, -ûs; affectus, -ûs
sapere
dûrus
audçns, -ntis; audâx, -âcis
vîs f, acc vim, abl vî, nom
pl vîrçs; violentia
violentus
cônscientia
mçns, -ntis f cônscia rçctî
mala cônscientia
dîligçns, -ntis
cônsuçtûdô, -dinis f;
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môs, môris m
gezellig
commodus
– (van personen)
sociâbilis, -e; fçstîvus;
congregâbilis, -e
gezelschap: elkaar – houden
inter sç colere
gezegend
fortûnâtus
gezocht (woorden)
affectâtus
gezond verstand: – hebben
cor habçre
gierig
avârus
–heid
avâritia
glad pratend
blandiloquus
glimlachen
surrîdçre
goed: zich –/niet – voelen
sç bene/male habçre
zich niet helemaal – voelen
sibi nôn bene habçre;
minus valçre
– gehumeurd
fçstîvus
goedaardig
facilis, -e; bonâtus
–heid
bonitâs, -âtis f
goeddoen: het zal je (veel /geen) prôderit (multum/nihil)
–
tibi
goodwill
benevolentia
grapje
iocus, nom pl n ioca
–s maken
iocârî
grappig
iocôsus
gretig
cupidus
–heid
cupiditâs, -âtis f
griezel
larva
grof (beledigend)
maledicus; dûrus
grootmoedig
magnanimus
gruwelijk
atrôx, atrôcis; dîrus
gul
lîberâlis, -e
–heid
lîberâlitâs, -âtis f
gulzig
edâx, -âcis; gulôsus
–heid
edâcitâs, -âtis f
gunst
beneficium
een – accepteren en
beneficium accipere et
retourneren
reddere
hardvochtig
dûrus
hart
cor, cordis n
–eloos
dûrus; crûdçlis, -e
–eloosheid
dûritia; crûdçlitâs, -âtis f
–stochtelijk
fervidus; ardçns, -ntis
–zeer
cordolium
met – en ziel
tôtô pectore
recht uit het –
ex animô
haten
ôdisse
haat (tegen)
odium (adversus/in + acc)
hautain
çlâtus
hectisch
phrençticus
heetgebakerd
îrâcundus
heilig
sânctus
–heid
sânctitâs, -âtis f
heimwee: – hebben
ex dçsîderiô labôrâre
heks
sagana; striga
–en huilen
strigae strîdent
hemel: in de zevende – zijn
digitô caelum attingere
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corcillum habçre
anticônfôrmista
commodus; cômis, -e
cômitâs, -âtis f
dîligere; observâre;
reverçrî
hoogbejaard
annôsus; grandis, -e nâtû
hoon
contemptiô, -ônis f
hoop
spçs, speî f
hopeloos
dçspçrâtus
hopen
spçrâre
houden van
amâre
houding
gestus, -ûs
huichelachtig
falsus; coâctus; simulâtus
huilen
flçre; lacrimâre
hulpeloos
inops, inopis
humeur: een goed –
fçstîvitâs, -âtis f
humeurig
môrôsus
humoristisch
fçstîvus
hypocriet subst
simulâtor, -ôris;
simulâtrîx, -îcis f
hypocriet adiect
simulâns, -ntis
idee
idea; cônsilium;
côgitâtiô, -ônis f
een uitstekend –
cônsilium exquîsîtum
goed – van je!
bene putâs!
identiek
identicus; îdem et pâr
identiteit
identitâs, -âtis f
idioot
fatuus; absurdus
ignorantie
înscientia
impertinent
însolçns, -ntis
imponeren
commovçre
impuls (geestelijke)
animî impetus, -ûs
indruk: – maken
commovçre
–wekkend
grandis, -e
ingeworteld
însitus
integriteit
honestâs, -âtis f
intellect
intellçctus, -ûs
intelligent
intellegçns, -ntis
intens
grandis, -e; vehemçns,
-ntis; profundus
interesseren
tençre
in spel geïnteresseerd zijn
lûdîs tençrî
in muziek geïnteresseerd zijn mûsicae studçre
de paardenraces – me totaal circçnsibus nç levissimç
niet
quidem teneor
zij interesseert me niet
ea meô cordî câra nôn est
interessant
speciôsus
het boek is interessant
liber mç tenet
interesse (voor)
studium (+ gen)
daarvoor heb ik geen interesse id mç nôn tenet
invloed
grâtia
–rijk
grâtiôsus
irriteren
exasperâre
geïrriteerd zijn
gravârî
irritatie
molestia
hersens: – hebben
hippie
hoffelijk
–heid
hoogachten
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jaloers
jaloezie
juichen
juist
kalm
– adv
kapot: je maakt me –!
karakter
kennis (wetenschap)
kieskeurig
kil/koel/koud (ook woorden)
kletsen
knap (uiterlijk)
knipogen (naar iem.)
koppig
kort
krankzinnig
kribbig
kreunen
gekreun
kuis
kundig
–heid
laaggeboren
labiel
laf
–heid
lang: – van stuk zijn
langdradig
langzaam
last
gooi de hele – maar op mijn
schouders
iem. een hoop – bezorgen
lelijk
–heid
leugen
een – vertellen
–achtig
leuk
ik vind iets (heel) –
levendig
lichtgelovig
lichtzinnig
liefde
– voor iem.
– voor iets
lomp
loyaal
loyaliteit

invidus
invidia
exsultâre
iûstus; rçctus
placidus
aequô animô
mç çnicâs!
indolçs, -lis f; ingenium;
môrçs, -um m pl
côgnitiô, -ônis f; scientia
dçlicâtus; fastîdiôsus
frîgidus
fâbulârî
fôrmôsus; bellus
nictâre (+ dat)
obstinâtus
brevis, -e
însânus
môrôsus
gemere
gemitus, -ûs
castus; pudîcus
artificiôsus
artificium
îgnôbilis, -e
înstabilis, -e
îgnâvus
îgnâvia
statûrâ prôcçrâ esse;
prôcçrum esse
longus; verbôsus
lentus
onus, oneris n
mihi omne onus impône

lui/sloom

îgnâvus; mûricîdus;
piger, -gra, -grum
–heid
îgnâvia
lusteloos
dçses, dçsidis
makker
contubernâlis, -lis;
convictor, -ôris
medelijden
misericordia; clçmentia
–d
clçmçns, -ntis
– hebben met
miserçrî + gen;
commiserârî + acc
meedogenloos
dîrus
meelijwekkend
flçbilis, -e
mening: ik heb mijn – opgemaakt dçstinâtum mihi est
merkwaardig/vreemd
însolitus; mîrus
mikken: hoog –
magnâs rçs appetere
mild
clçmçns, -ntis
minachten
dçspicere
–d over
dçspiciçns, -ntis + gen
minachting
contemptus, -ûs;
dçspiciô, -ônis f
misdadig/crimineel
scelestus; facinorôsus
missen
dçsîderâre
gemis van
dçsîderium + gen
misslaan: de plank –
dçstinâtô aberrâre
model
exemplar, -âris n
moed
fortitûdô, -dinis f
–ig
animôsus; fortis, -e
moeizaam
operôsus
mogelijkheid
facultâs, -âtis f
mompelen
mussâre; murmurâre
mond: een grote – geven
însolenter respondçre
mooi (schoon)
pulcher, -chra, -chrum;
fôrmôsus
– (knap, leuk)
bellus
motief
causa
molestiam gravem alicuî nachtmerrie: een – hebben
somnium turbulentum patî
adhibçre
nalatig
neglegçns, -ntis
dçfôrmis, -e
–heid
neglegentia
dçfôrmitâs, -âtis f
namaak-/nep
falsus; adulterînus
mendâcium; falsum
nauwkeurig
dîligçns, -ntis
mendâcium dîcere
neerkijken
dçspectâre
falsiloquus
neerslachtig
dçmissus
bellus; bellulus
– zijn
animô perculsô esse
alqd mihi (potissimum) nerveus
intentus; trepidus
placet
nervositeit
trepidâtiô, -ônis f;
alacer, -cris, -cre; vegetus
animus trepidus
crçdulus
netelig
lûbricus
dissolûtus; levis, -e
nietig
pusillus
amor, amôris m
nieuwsgierig
cûriôsus
amor ergâ/in + acc
ik wil niet – zijn, maar ...
nôn libet cûriôsus esse,
amor + gen
sed ...
inconcinnus;
nors
difficilis, -e
incompositus; horridus nuchter
sôbrius
fidçlis, -e
nutteloos
inûtilis, -e; inânis, -e
fidçlitâs, -âtis f
omhelzen (elkaar)
(inter sç) complectî
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onbenul
onbeschaamd
–heid
onbetamelijk
onbevreesd
onbillijk
– adv
ondeugd
ondeugend
oneerlijk
onevenwichtig
onfatsoenlijk/ordinair/vulgair
ongekunsteld
ongenade
ongepast
ongerust: zich – maken
ongerustheid (over)
ongevoelig (voor pijn)
– (handvochtig)
–heid
onhandig (dom)
onjuist
onlogisch
onmatig
onnozel
– (simpel)
onopgevoed
onpartijdig
–heid
onredelijk
onrijp
onschuld
–ig aan
onstuimig
ontdoen: zich – van (personen)
zich – van (zorgen e.d.)
ontmoedigd
volslagen – zijn
ontsnappen: aan de aandacht –
ontwijkend
ontwikkelen (karakter)
ontwikkeld
on–
ontzet
–ting
onverantwoordelijk
onvermoeibaar
onverschillig: een –e opmerking
– tegenover
–heid
onverschrokken
onverstandig
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nesapius (-a); homô
nçquam m/f
impudçns, -ntis;
improbus
improbitâs, -âtis f;
îgnôminia
indecçns, -ntis
impavidus
inîquus
inîquô animô
prâvitâs, -âtis f; vitium
petulâns, -ntis
fallâx, -âcis
inaequâlis, -e
sordidus
incompositus
dçdecus, -coris n;
îgnôminia
ineptus
sollicitârî
cûra (+ gen)
indolçns, -ntis
dûrus
dûritia
inconcinnus
falsus
absurdus
immodicus
crçdulus
fatuus
inçrudîtus
aequus
aequitâs, -âtis f
absurdus
immâtûrus
innocentia
innocçns, -ntis + gen
ferôx, -ôcis; fervidus
âmôlîrî
dîluere
dçmissus
înfrâctum animum gerere
fallere; effugere
ambiguus
cônfirmâre
çrudîtus
inçrudîtus
commôtus
cônsternâtiô, -ônis f
inofficiôsus
assiduus; impiger, -gra,
-grum
dictum incûriôsum
neglegçns, -ntis in + acc
frîgus, frîgoris n
impavidus
imprûdçns, -ntis

inimîcus
immâtûrus
immâtûritâs, -âtis f
înscîtus
înscientia
obstinâtus
incûriôsus
opus, operis n; cûra
candidus; apertus; lîber,
-ra, -rum
openlijk adv
apertç; prôpalam
opgewassen tegen
pâr, paris + dat
niet –
impâr, imparis + dat
opgraven: iets ergens uit –
quicquam çruere
ophalen: de schouders –
(h)umerôs allevâre
opkijken: naar/tegen iem. –
aliquem suspicere
oplettend
attentus; çrçctus
opluchting: het is een – voor me mihi levâmentô est
oprecht
sincçrus
on–
însincçrus
opruimen (moeilijkeden)
expedîre
opscheppen over
iactâre + acc;
glôriârî aliquid of dç
opschepperig
iactâns, -ntis
optimisme
cônfîdentia
opvrolijken
hilarâre; laetificâre
opwekken (gevoelens)
exagitâre; suscitâre
opwinden
excitâre
opgewonden
commôtus
zich opgewonden voelen
excitârî
hij deed niets waarover je je
nihil fçcit quod
zou kunnen –
suscçnseâs
opwinding
animî commôtiô, -ônis f
overdenken
reputâre
overdríjven
in mâius extollere
overmoedig
nimis cônfîdçns
overweg: – kunnen met (iem.)
concorditer congruere cum
overwegen: iets bij zichzelf –
aliquid sçcum reputâre
overweging: iem./iets in – nemen alqm/alqd contemplârî
overwinnen
superâre
passie
cupiditâs, -âtis f; amor,
-ôris m; libîdô, -dinis f;
furor, furôris m
gepassioneerd
ardçns, -ntis; furiôsus
pathetisch
çlâmentâbilis, -e
patriot
amâns, -ntis patriae
–tistisch
amâns patriae
pessimistisch
înfçlîx, -îcis
piekeren: ik heb er lang over
in eô aestuâvî diû
onvriendelijk
onvolwassen
–heid
onwetend
–heid
onwrikbaar
onzorgvuldig
opdracht (taak)
openhartig

gepiekerd
pijn: – hebben
– voelen
– gaan voelen
plagen
geplaagd
plezierig
on–

dolçre
dolôre afficî
condolçscere
exercçre
exercitâtus
iûcundus
iniûcundus
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plichtsgevoel
plomp
poeh!
populair
– zijn bij
populariteit
praktijkvoorbeeld
praktiseren
precies
– adv
– hetzelfde
prestige
prettig
prikkelbaar
pseudopunctueel
redelijk: – zijn
reputatie
goede –
slechte –
respect
iem. – betonen
–abel
–vol
–vol adv
rijk
roddel
–aar
–aarster
roekeloos
– adv
rolmodel
rouw
rouwen
rusteloos
ruw
saai
sarcasme
sarcastisch
schaamteloos
schandelijk
schat(je)

mijn –!
schoonheid
schouder: de –s ophalen
schreeuwlelijk
serieus
slecht
slim
–heid
slimmerik: hij is een –
slof: snel uit zijn – schieten
sloom: zie lui

pietâs, -âtis f
agrestis, -e
fu(e)! fî!
grâtiôsus
grâtiam habçre apud
grâtia
documentum
exercçre
exâctus
accûrâtç
nec eô sçtius
auctôritâs, -âtis f
commodus; grâtus
îrâcundus; stomachôsus
falsus
temperî; ad tempus
sapere
fâma
honestâs, -âtis f
înfâmia
observantia
aliquem observâre
honestus
observâns, -ntis
honôrificç
dîves, dîvitis, abl dîvite
rûmor, rûmôris m
fâmigerâtor, -ôris
fâmigerâtrîx, îcis
temerârius
temere
exemplar, -âris n
lûctus, -ûs
lûgçre
inquiçtus
asper, -ra, -rum
hebes, hebetis
dicâcitâs, -âtis f
dicâx, -âcis
impudçns, -ntis; improbus
dçdecorus; flâgitiôsus;
turpis, -e
dçliciae, -ârum;
animulus; corculum;
ocellus; mel; mellilla;
melculum
mî ocelle! mea voluptâs!
pulchritûdô, -dinis f
(h)umerôs allevâre
clâmâtor, -ôris m;
clâmâtrîx, trîcis f
gravis, -e; sçrius; sevçrus
malus; improbus
callidus
calliditâs, -âtis f
ingeniôsus est
cito fervçre

astûtus; colubrînus
çlegâns, -ntis
adhinnîre + dat/acc/in
+ acc
smeulen: er smeult een probleem nescio quid malî
concinnâtur
smoorverliefd: – zijn op iem.
aliquem efflîctim amâre
– worden
perditç amâre coepisse
hij is – op een of andere meid in amôrem haeret apud
nescio quam virginem
snobbish
fastîdiôsus
snotneus!
frustum puerî!
sociaal
sociâlis, -e
spanning
contentiô, -ônis f
speech
ôrâtiô, -ônis f
spijt: het – me
mç paenitet
het – me voor de anderen
mç paenitet aliôrum
sportief
âthlçticus
spraakzaam
loquâx, -âcis
stabiel
firmus
stem
vôx, vôcis f
met luide –
clârâ vôce
met zachte –
submissâ vôce
een zwakke –
vôx exîlis
stemming
animî affectus, -ûs
stilletjes: – weggaan
clanculum abîre;
apoculâre
stokken (taal)
frîgçre
stout
improbus
streng
sevçrus
strikt: – genomen
propriç
stuurs
difficilis, -e
succes
rçs, reî f bene/fçlîciter
gesta; successus, -ûs
–vol
fçlîx, fçlîcis
suggereren
subicere
sympathiek
amâbilis, -e
talent
indolçs, -lis f; ingenium;
artificium
tegen: ergens niet goed – kunnen aliquid molestç ferre
teleurstellen
frûstrârî
teleurstelling
incommodum
tendens/trend
inclînâtiô, -ônis f
teneergeslagen: – zijn
iacçre
tevreden (over)
contentus (+ abl)
toeblaffen: iem. –
aliquem allâtrâre
toevalstreffer
lûsus fortûnae
traag
lentus; dçses, dçsidis
treurnis
trîstitia
troost
levâtiô, -ônis f;
cônsôlâtiô, -ônis f
troosten
allevâre; cônsôlârî
trots (ook: bron van)
glôria
– (hooghartig)
glôriôsus
ergens – op zijn
tribuere magnopere + dat;
glôriârî + acc /dç/in + abl
type
genus, generis n
zo’n –
istîus generis homô
sluw
smaakvol
smachten/snakken naar
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uitflappen
uitgelezen
uitkomen: wanneer het jou uitkomt
uitstekend

uitweg
vampier
vastberaden
veeleisend zijn
verachten
verachtelijk
verantwoordelijkheid (voor)
het is mijn –
–sgevoel
verbeelden
verbeteren
verbijsteren
verbijstering
verbitterd
verdacht
verdenking
in – komen
verdriet
vergankelijk
vergezocht
vergissen: zich –
vergissing
je maakt een grote –
verkeerd
verkneukelen: zich –
verkwisten
verkwister
verlangen
– subst

verlegen
verleidelijk
verliefd worden
vermelden
vermoeden
– subst
vernuft
verontwaardigd
verschrikken
versmaden
verstand
gezond – hebben
met het volle – erbij zijn
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effûtîre
exquîsîtus; çlçctus
tuô commodô
çgregius; excellçns, -ntis;
eximius; însîgnis, -e;
praecipuus; praestâns,
-ntis
effugium
sanguisûga
obstinâtus
multa exigere
dçspicere
dçspiciçns, -ntis;
dçspicâtus
cûra (+ gen)
est mihi cûra
pietâs, pietâtis f
imâginârî
çmendâre
conturbâre
conturbâtiô, -ônis f;
cônsternâtiô, -ônis f
asper, -ra, -rum
suspectus
suspîciô, -ônis f
in suspîciônem venîre
maeror, maerôris m;
dolor, dolôris m
cadûcus
affectâtus
errâre
error, errôris m; peccâtum
errâs perversç;
vehementer errâs
falsus; prâvus
in sinû gaudçre
helluârî
helluô, helluônis m
dçsîderâre
cupiditâs, -âtis f;
dçsîderium;
dçsîderâtiô, -ônis f
timidus
illecebrôsus
adamâre; amâre coepisse
commemorâre
suspicârî
suspîciô, -ônis f
calliditâs, -âtis f
indîgnâbundus
terrçre; terrificâre
dçspicere
intellçctus, -ûs; ingenium
cor habçre
apud sç esse

(côn)fîdere + dat
frçtus + dat/abl
fidçs, fideî f; fîdûcia;
cônfîdentia
verwaand
fastîdiôsus; çlâtus;
glôriôsus
– zijn
fastîdîre
verwaarlozing
neglegentia
verwijfd
effçminâtus
verwilderd
efferâtus
verzwijgen: iets –
aliquid tacçre
vies
sordidus
vijand
hostis, hostis
– (persoonlijke)
inimîcus
vijandig
înfçstus
vlam
flamma
vlegel
procâx, -âcis; pûsiô, -ônis
vleien
blandîrî
vleiend
blandus
vleierij
blanditia
vloeiend
prôfluçns, -ntis;
volûbilis, -e
voelen
sentîre
zich niet goed –
nôn bene/male (sç) habçre
voorstellen: zich –
imâginârî
vooruitziend
prôvidus
voorwendsel
praetextum
voorzichtig
cautus
–heid
cautiô, cautiônis f
vordering: –en maken
prôficere
vreemd/merkwaardig
însolitus; mîrus
vrees
metus, -ûs; timor, -ôris
vreselijk
dîrus
vreugde
gaudium
vriendelijk
amîcus; benevolus
– (aanspreekbaar)
affâbilis, -e
– (hoffelijk, attent)
commodus
–heid
benevolentia
vriend(in)
amîcus (-a)
– (vaste)
amâns, -ntis
ze is mijn beste vriendin
amîca summa mea est
vriendinnetje
amîcula
vriendschap
amîcitia
vrijwillig: iets – doen
aliquid ultrô facere
vrolijk
alacer, -cris, -cre; hilarus
–heid
alacritâs, -âtis f;
hilaritûdô, -dinis f
zich – maken over iem.
alqm lûdificâre/çlûdere
vuil
sordidus
iem. met een –e blik aankijken alqm aspicere minus
familiârî vultû
vuist: voor de – weg spreken
ex tempore/dç summô
pectore dîcere
vulgair
sordidus
waard voor/om te ...
dîgnus + abl/+ inf
vertrouwen op
–d op
vertrouwen subst
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inûtilis, -e; inânis, -e;
nçquam (indecl)
een waardeloze vent/nietsnut homô nçquissimus
een waardeloze vent zijn
nihil hominis esse
waardig
gravis, -e
–heid
gravitâs, -âtis f
walgelijk
dçspicâtus
wanhoop
dçspçrâtiô, -ônis f
wanhopen
dçspçrâre
wantrouwen (iem.)
diffîdere (+ dat)
– subst
diffîdentia
warm: ik loop niet – voor haar
ea meô cordî câra nôn est
weerzinwekkend
odiôsus
weg: zijn eigen – gaan
viam temptâre
welbespraakt
disertus
welgemanierd
bene môrâtus
welgesteld
bene aerâtus
welkom
grâtus
wees –!
adventus tuus grâtissimus
est!
weloverwogen: – te werk gaan
cautç et côgitâtç rem
tractâre
wensen
cupere; optâre
hevig –
exoptâre
wentelen: zich –
volûtârî
verzopen: als een – kat
tamquam ûdus mûs
wijden: zich – aan
sç dare + dat
wisselvallig
môbilis, -e
zo – als het weer
ventôsus
woede
îra
zijn – beheersen
îrâcundiam cohibçre
waardeloos

woedend worden
woord (erewoord)
zijn – breken
zijn – geven
zijn – houden
zelfbeheersing
zelfgenoegzaam
zelfvertrouwen
zelfverzekerd
– zijn
–heid
zaniken/zeuren
zedig
zin: naar jouw –
– in
zoen
zoenen
zoet
zorgen: ik zal er zeker voor –
zich – maken
zorg
zorgeloos
zorgvuldig
zuchten over
zwaar: dit valt mij –
zwak
–heid
zwijgzaam

îrâscârî
fidçs, fideî f
fidem fallere
fidem dare
fidem servâre
continentia
cônfîdçns, -ntis
fîdûcia
cônfîdçns, -ntis
sibi cônfîdere
cônfîdentia
obiûrgitâre; obtundere
castus; pudîcus
arbitrâtû tuô
appetîtiô, -ônis f + gen
ôsculum; suâvium;
bâsium
ôscillârî; bâsiâre;
suâviârî
dulcis, -e
dabô equidem operam
sollicitârî
cûra
incûriôsus
dîligçns, -ntis
gemere
hoc dûrum accipiô; hoc
aegrç ferô
imbçcillus
imbçcillitâs, -âtis f
taciturnus
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1. Jans krijgt een nieuw kapsel

tônstrîx
Ioanna
tônstrîx
Ioanna
tônstrîx
Iohanna
tônstrîx
Ioanna
tônstrîx
Ioanna
tônstrîx
Ioanna
tônstrîx
Ioanna
tônstrîx

Salvç, Ioanna. Quid agis?
Valeô. Velim tônsûram, quaesô.
Cônsîde, amâbô tç, in hâc sellâ tônsôriâ.
Grâtiâs. Nôlî nimis dçtondçre comam.
At hodiç puellae gerunt comam curtam.
Id sciô, sed comam curtam nôn cûrô.
Quômodô ergô cupis mç tondçre comam?
Frange comam in gradûs.
Vîsne antiâs?
Nôlô. Repecte comam.
Vîsne me etiam cômere comam novissimô
modô?
Ita. Utrum prius lautûra es comam?
Scîlicet ego semper comam lavô antequam
eam cômô.
Sî tû vacâs, nôn modo crispâ sed etiam
tinge comam.
Vacô. Mihi crçde, amâbis hunc novum
cômptum.

kapster Dag Jans. Hoe is het?
Jans
Goed. Ik wil graag geknipt worden, alsjeblieft.
Ga als je wilt in deze kappersstoel zitten.
Dank je. Knip het haar niet te kort.
Maar tegenwoordig dragen de meisjes kort haar.
Dat weet ik, maar ik geef niet om kort haar.
Hoe wil je dan dat ik het haar knip?
Knip het haar in laagjes.
Wil je een pony?
Nee. Kam het haar naar achter.
Wil je dat ik je haar ook volgens de laatste mode opmaak?
Ja. Ga je het haar soms eerst wassen?
Natuurlijk was ik altijd het haar voordat ik het opmaak.
Als je tijd hebt, krul dan niet alleen het haar, maar verf het ook.
Ik heb tijd. Geloof me, dit nieuwe kapsel zal je zeer bevallen.

2. Beroepskeuze

pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
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Vîsne, mî fîlî, esse aliquandô ratiôcinâtor?
Nûllô modô! Meâ sententiâ, mathçmatica
est doctrîna difficillima. Porrô, taedet mç
tabulârum acceptî et expçnsî.
Fortasse velîs medicînam exercçre. Medicî,
ut scîs, magnâ auctôritâte ûtunter.
At medicî arcessuntur omnibus hôrîs diçî et
noctis. Numquam tempus subsicîvum habent.
Velîsne fierî causidicus? Rç vçrâ, causidicî
ingentem pecûniam faciunt.
Mihi nôn est ista calliditâs quae est
causidicôrum, sî scîs quid mihi velim.
Velîsne rempûblicam inîre et aliquandô
senâtor fierî?
Senâtôrçs quidem multum valent, sed saepe
sibi magis quam populô cônsulunt.
Fortasse mâlîs exercçre ûnum ex artificiîs?
Nôlô fierî neque tônsor neque pistor neque
lanius neque sûtor neque argentârius neque ...
At ûnusquisque nostrum dçbet vîctum
quaeritâre quômodôcumque! Quid dç
artibus çlegantiôribus?
Pictôrçs et sculptôrçs et scrîptôrçs habent
proprium ingenium quod mihi omnînô deest.
Quod tibi plânç deest, mî fîlî, nôn est
ingenium at ambitiô!

Wil je later boekhouder worden, mijn zoon?
Geen sprake van! Volgens mij is rekenen een heel moeilijk vak.
Verder heb ik een hekel aan lijsten van ontvangsten en uitgaven.
Misschien wil je dokter worden. Dokters genieten, zoals je weet,
groot aanzien.
Maar dokters worden op ieder uur van de dag en de nacht opgeroepen. Ze hebben nooit vrije tijd.
Zou je advocaat willen worden? Per slot van rekening verdienen
advocaten een hoop geld.
Ik bezit niet de sluwheid die advocaten eigen is, als je begrijpt
wat ik bedoel.
Wil je misschien in de politiek gaan en ooit senator worden?
Senatoren hebben weliswaar veel invloed, maar ze zorgen vaak
meer voor zichzelf dan voor het volk.
Misschien zou je liever een vak willen uitoefenen?
Ik wil geen kapper worden, geen bakker, geen slager, geen
schoenmaker, geen bankier, geen ...
Maar ieder van ons moet hoe dan ook de kost verdienen! Wat
vind je van de artistieke beroepen?
Schilders, beeldhouwers en schrijvers hebben een bijzonder
talent, dat mij totaal ontbreekt.
Wat jou volstrekt ontbreekt, mijn zoon, is niet talent, maar eerzucht!
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3. Bouwplannen

dominus
contractor
dominus
contractor
dominus

In animô habeô domum novam aedificâre.
Quô in locô?
In Viâ Novâ in Monte Aventînô
Quandô opus mihi incipiendum est?
Scîlicet quam prîmum. Quem architectum
commendâs?
contractor Vitrûvius potest architectâre tibi domum
pulchram.
dominus Ego eum prôtinus arcessam.
contractor Et ego prôtinus condûcam caementâriôs,
laterum strûctôrçs, tçctôrçs, fabrôs tîgnâriôs
atque magnum gregem operâriôrum.
dominus Quandô poterunt caementâriî fundâmentum
iacere?
contractor Trîduô aut quadrîduô summum.
dominus Quid deinde?
contractor Post iactum fundâmentum, strûctôrçs
laterçs struere poterunt.
dominus Quid fit deinde?
contractor Tçctôrçs tçctôrium parietibus indûcent.
dominus Nôlî oblîvîscî, iubç pictôrçs parietçs âtriî
tablînîque pingere.
contractor Vîsne etiam pictûrâs ûdô tçctôriô?
dominus Ita. Volô pictûrâs Mûsârum et nymphârum.
contractor Ubi vîs opus tesselâtum in pavîmentîs?
dominus In âtriô et trîclîniô et tablînô et omnibus
cubiculîs.
contractor Cônficiam tôtam domum intrâ sex mçnsçs.
dominus Bene sânç. Cûrâbô ut contractus cônscrîbâtur.

bouwheer Ik wil graag een nieuw huis bouwen.
aannemer Op welke locatie?
In de Nieuwstraat op de Aventijn.
Wanneer moet ik beginnen met het werk?
Natuurlijk zo gauw mogelijk. Welke architect beveelt u aan?
Vitruvius kan een mooi huis voor u ontwerpen.
Ik zal hem meteen laten komen.
En ik zal meteen betonwerkers, metselaars, stukadoors, timmerlieden en een grote ploeg arbeiders inhuren.
Wanneer zullen de betonwerkers het fundament kunnen storten?
Over drie of hoogstens vier dagen.
Wat daarna?
Als het fundament is gelegd, zullen de metselaars de bakstenen
kunnen metselen.
Wat gebeurt er daarna?
De stukadoors zullen op de wanden een pleisterlaag aanbrengen.
Vergeet niet de schilders de wanden van het atrium en de studeerkamer te laten schilderen.
Wilt u ook fresco’s?
Ja, ik wil schilderingen van muzen en nimfen.
Waar wilt u mozaïek op de vloeren?
In het atrium, in de eetkamer, in de studeerkamer en in alle
slaapkamers.
Ik zal het hele huis binnen zes maanden klaar hebben.
Zeer goed. Ik zal een contract laten opstellen.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Voor extra woorden zie ook de woordenlijst bij hoofdstuk XIV
aandeel (beurs)
aandelenbeurs
aardewerk
accountant
acteren
acteur
actrice
advocaat
– (in strafzaken)
ambacht
ansichtkaart
antropologie
antropoloog
apotheek
apotheker
arbeider

âctia
bursa
fictilia, -ium
ratiôcinâtor, -ôris;
ratiônârius
agere
histriô, -ônis
scaenica; âctrîx, -îcis
patrônus; iûriscônsultus;
causidicus
advocâtus
artificium
phôtochartula cursuâlis
anthrôpologia
anthrôpologus
medicâmentâria
medicâmentârius
operârius

archeoloog
archeologen hebben dit terrein
opgegraven
architect
architectuur
arts
astronaut
atleet
baas
bakker
–ij
baksteen
van –/bakstenen
balk
bank
een (groot) –bedrijf runnen
–boekje

archaeologus
archaeologî hunc situm
excavçrunt
architectus
architectûra
medicus
astronauta m/f
âthlçta m/f
dominus; ipsimus
pistor, -ôris
pistrîna
later, -ris m coctilis
laterîcius
trabs, trabis f; tîgnum
argentâria
argentâriam (mâximam)
facere/moderârî
argentâriae libellus
93

XVIII HANDEL EN BEROEP
–ier
–kluisje
–rekening
–zaken
banketbakker
bankschroef
barkeeper
-ster
batterij
bebouwen (akker)
land –
bedienen
– (machine, apparaat
beeldhouwer
beeldhouwwerk
bedrijf: een – runnen
begrafenisondernemer

e.d.)

behanger
beitelen
beitel
bekijken: alles goed –
belasting
–inner
beplanten
bericht
ik kreeg net het – dat ...
beroep
welk – heb je?
bestuurder/chauffeur/piloot
beton
bezorgen (post e.d.)
bibliothecaris
bibliotheek
biograaf
biografie
biografisch
bisschop
bodyguard
boekbinder
boekhandel
–aar
boekhouder
boekhouding
de – doen
boer
–derij
–enerf
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argentârius
dçpositôrium
syngraphârum
ratiô, -ônis f argentâria
argentâria, -ae
cuppçdinârius
retinâculum
ministrâtor, -ôris;
înservîtor, -ôris
ministrâtrîx, -îcis
accumulâtôrium
colere
agrum cônserere
ministrâre
administrâre
sculptor, -ôris
sculptûra
negôtium exercçre
pollînctor, -ôris;
libitînârius
tapçtârius
scalprô caedere
scalprum
omnia circumspectâre
vectîgal, -âlis n, abl -î
exâctor, -ôris; pûblicânus
serere
nuntius
modo mihi nuntiâtum
est ... (aci)
quaestus, -ûs
quem quaestum facis?
gubernâtor, -ôris
concrçtum
reddere
bibliothçcârius
bibliothçca
vîtae (alcis) scrîptor,
-ôris; biographus
vîta; biographia
biographicus
episcopus
satelles, -litis
glûtinâtor, -ôris
librâria
bibliopôla
ratiôcinâtor, -ôris;
ratiônârius
cônfectiô, -ônis f
tabulârum
tabulâs cônficere
agricola
vîlla rûstica; fundus
cohors, cohortis f

boomgaard
boren
boor
boormachine
bouwen
bouwvakker
brand
–alarm
–spuit
een – blussen
in – steken
–weerman
briefkaart
brievenbus
brievenopener
broodwinning
buis
caféhouder
cassière
cement
chauffeur
cheque
een – incasseren
een – uitschrijven
chemie

pômârius
terebrâre
terebra
terebra mâchinâlis
struere; aedificâre
strûctor, -ôris
incendium
sîgnum monitôrium
incendiî
sîphô, sîphônis m
incendium exstinguere
incendere
vigil, vigilis sîphônârius
chartula cursuâlis
capsa tabellâria
çnsiculus epistulâris
quaestus, -ûs; vîctus, -ûs
fistula
caupô, caupônis
arcâria
calx, calcis f; caementum
autoraedârius
syngrapha; mandâtum
nummârium
arcuâriô syngrapham
praebçre
syngrapham perscrîbere
chemia; chemicç, -çs

(Griekse gen) f
chemicus
chemisch
chirurg
–ie
collega
colporteur
cultuur
deal
laten we een – sluiten
we hebben een –!
deponeren: geld op een bank –

chemiae perîtus

chemicus

chîrurgus
chîrurgia
socius operis
înstitor, -ôris
hûmânitâs, -âtis f
pactiô, pactiônis f
pactiônem faciâmus
pactam rem habçtô!
pecûniam in argentâriâ
dçpônere
detailhandelaar
propôla
dichter/–es
poçta/poçtria
dienstmeid
ancilla; famula
dokter
medicus
dominee
minister, -trî; pâstor,
-ôris
draaischijf (pottenbakker)
rota figulâris
drukken
typîs imprimere
– subst/de druk
typographia
een boek laten –
opus prçlô subicere
druk: het boek is nog niet in – liber ç prçlô nôndum
verschenen
exiit
drukkerij
officîna typographica;
typographçum
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el (maat)
elektricien
elektriciteit
elektrisch
fabriek
failliet: – gaan
zich – laten verklaren
– zijn
faillissement
fokken
foto

ulna
çlectridis artifex, -ficis
çlectris, -idis f
çlectricus
fabrica
dçcoquere
bonam côpiam çiûrâre
solvendô nôn esse
dçcoctiô, -ônis f
çducâre
phôtographçma, -atis n;
imâgô, -ginis f
phôtographica
–graaf
phôtographus
–graferen
phôtographicç reddere
–kopie
exemplar, -âris n
phôtotypicum
–kopiëren
phôtotypicç dçscrîbere
–winkel
officîna phôtographica
functioneren
operârî; fungî
de automaat functioneert niet automaton, -î n suô
mûnere nôn fungitur
genezen (beter maken)
sânâre
– (beter worden)
convalçscere; sânçscere
gerst
hordeum
gewas
seges, segetis f
goochelen
praestîgiâre
goochelaar
magus
graafmachine
mâchina fossôria
graan (voedsel)
frûmentum
– (commercieel product)
frûmenta, -ôrum
groothandelaar
magnârius
hamer
malleus
voor–
marcus
handel
commercium
– drijven
negôtiârî
de boeken zijn in de –
librî in manibus sunt
handwerksman
faber, fabrî
haver
avçna
herder
pâstor, pâstôris
hoofdrol: de – spelen
prîmâs partçs agere
hoogbouw
multizônium
hooien
fçnum secâre
hooi
fçnum
hooizolder
fçnîlia, -ium
hypotheek
hypothçca
– aflossen
hypethçcam lîberâre
– geven
hypothçcam obligâre
imam
imâmus
ingenieur
mâchinâtor, -ôris
interview
colloquium
interrogâtôrium/
percontâtîvum
investeren in
collocâre in + abl
journalist
diurnârius

ars, artis f diurnâria
graphçum
capellânus
tônsor, -ôris
sella tônsôria
tônstrîna
facere ut capillus
tondeâtur
kapster
tônstrîx, -îcis
kassier
arcârius
kastelein
caupô, caupônis
kelner
minister, -trî
kernenergie
vîs, acc vim, abl vî, nom
pl vîrçs f nucleâris
kinderdagverblijf
nçpiagôgium
kiosk
diâriôrum tabernula
kleermaker
vestîficus
–ij
officîna vestium
koken
coquere; fervçfacere
– intr
fervçre
door–
çlixâre
door– intr
bullâre; fervçre
kok
coquus
chef-kok
archimagîrus
koopman
mercâtor, -ôris
kopie
exemplum
een – maken
exemplum facere
kopieermachine
polygraphum
krant
âcta, -ôrum diurna;
diârium
–enstok
scapus
week–
diârium hebdomadâle
kruidenier
macellârius
–szaak
macellum
kruier
bâiulus
kunsten: schone –
artçs, artium f çlegantiôrçs
land (boeren)
ager, agrî
– (onbebouwd)
campus
– bebouwen/bezaaien/beplanten agrum cônserere
–schap
regiônis fôrma
latje
tigillum
leraar/lerares
magister, -trî/-tra
letterzetter
typotheta
leven van
vescî + abl
levensonderhoud
quaestus, -ûs; vîctus, -ûs
levensverzekering
prô vîtâ cautiô, -ônis f;
vîtae assçcûrâtiô, -ônis f
lid(maat)
sodâlis, -is m/f
lijmen
glûtinâre
samen–
conglûtinâre
lijm
glûten, glûtinis n
lineaal
rçgula
met een – een lijn trekken
lîneam per rçgulam
dûcere
loodgieter
faber, fabrî plumbârius
-iek
kantoor
kapelaan
kapper
–sstoel
–szaak
naar de – gaan
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loon
een redelijk, onbillijk, goed,
laag – ontvangen
– betalen
– per week
maaien
maaier
maaimachine
machine
meetlat
metaalbewerker
metselen
metselaar
microscoop
mijn (kolen enz.)
–schacht
–werker
goud–
ijzer–
kolen–
zilver–
zout–
een – exploiteren
mortel
musicus
naaister
neerhalen (gebouw)
nieuwsberichten (radio, tv)

nul (cijfer)
ochtendblad
omroeper
omroepster
ondernemer/zakenman
ontslaan
ontwerpen (gebouw)
oogsten
oogst
oogst (opbrengst)
opinieonderzoek
optrekken (gebouw)
oven
overall
pachten
pachter
pakket
paslood
pastoor
patiseur
pers (journalisten)
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mercçs, mercçdis f
aequam, inîquam,
magnam, parvam
mercçdem accipere
mercçdem tribuere
mercçs per singulâs
hebdomadçs solûta
metere
messor, -ôris
mestrum ligâtôrium
înstrûmentum mâchinâle
rçgula
metallôrum faber, fabrî
laterçs struere
laterum strûctor, -ôris;
faber, fabrî lapidârius
microscopium
fodîna; metallum
fodînae puteus
metallârius
aurifodîna
ferrifodîna
fodîna carbônâria
argentifodîna
fodîna salinâria
metallum exercçre
harçnâtum
mûsicus
sarcinâtrîx, -îcis
dîruere; dçmôlîrî
nuntiî, -ôrum
(radiophônicî,
tçlevîsificî)
zerum
diârium mâtûtînum
annuntiâtor, -ôris
annuntrâtrîx, -îcis
negôtiâtor, -ôris
âmovçre
architectâre
(dç)metere
messis, messis f
prôventus, -ûs
dçmoscopia
exstruere
furnus
encombôma, -atis n
condûcere
conductor, -ôris
fasciculus
lîbra
pâstor, -ôris
cuppçdinârius
diurnâriî, -ôrum

– (om te drukken)
–conferentie
vers van de – komen
plakband
ploegen
ploeg
ploeteren
politieagent(e)
portokosten
de – betalen
post (posterijen)
– (stukken)
–bezorging
–bode
–code
– doorsturen
–zegel
ter – bezorgen
een stapel –
pottenbakker
–sklei
preek
een – houden
presentator
presentatrice
priester/-es
–schap
producer
productiviteit
proeflezen
professor
prostitueren: zich –
prostituee
psychiater
psycholoog
rabbijn
rechter
redacteur
hoofd–
rekening (boekhouding)
– (om te betalen)
de –en controleren
de – klopt
de –en kloppend maken
repareren
rupsvoertuig
salaris
iem. een redelijk – betalen
schaven

prçlum
congressus, -ûs
diurnâriîs docendîs
prçlô exîre
taenia adhaesîva
arâre
arâtrum
labôrâre
vigil, vigilis m/f; cûstôs,
-ôdis pûblicus
vectûra (litterârum)
prô vectûrâ solvere
cursus, -ûs pûblicus
epistulae, -ârum; rçs
cursuâlçs f pl
perlâtiô, -ônis f cursuâlis
tabellârius
numerus cursuâlis/
dîrçctôrius
rçs cursuâlçs dçferre
pittacium cursuâle
dare
multiiugae litterae, -ârum
figulus
figlîna
homîlia; sermô, -ônis m
homîliam habçre
annuntiâtor, -ôris
annuntiâtrîx, -îcis
sacerdôs, -ôtis m/f
sacerdôtium
chorâgus
fertilitâs, -âtis f
legere et çmendâre
professor, -ôris;
profestrîx, -îcis f
prôstâre
meretrîx, -îcis; prôstitûta
pschiâter, -trî
pschologus
rabbînus
iûdex, iûdicis
redâctor, -ôris
redâctor prînceps
ratiô, ratiônis f
ratiô dçbitî/nummâria
ratiônçs dispungere
ratiô cônstat
ratiônçs cônferre
reficere
vehiculum çrûcâtum
mercçs, mercçdis f
aequam mercçdem alcî
solvere
runcînâre
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runcîna
naupçgus
nâvâlia, -ium
perpendiculum
pictor, -ôris
ôrnâtrîx, -îcis
scrîptrîx, -îcis
scrîptor, -ôris
cochlea
cochleatorstrum
horreum
scrîba; âmanuçnsis, -is;
minister, -trî â manû
sjouwer
bâiulus
slager
lanius
–ij
laniçna
slijter
vînârius; oenopôlçs, -ae
–ij
oenopôlium
snoer (elektrisch)
fîlum (çlectricum)
soldaat (zie ook hoofdstuk XXI) mîles, mîlitis
spaarbankboekje
libellus comparsôrum
spijker
clâvus
vast–en (op)
cônfîgere (+ dat)
planken samen–en
tabulâs clâvîs cônfîgere
staking
operistitium
in – gaan/zijn
opus intermittere
standbeeld
statua; sîgnum
steenkool
carbô, -ônis m; lapis, -is
m gagas, gen lapis
gagatis
stomerij
fullônica
–medewerker
fullô, fullônis
stukadoren
(tçctôrium) parietî
indûcere
stukadoor
tçctor, -ôris
stucwerk
tçctôrium
tang
forceps, -cipis m/f
tarwe
trîticum
telescoop
tçlescopium
technicus
mçchânicus opifex, -ficis;
mâchinâtor, -ôris
telen
çducâre
timmerman
faber, fabrî tîgnârius
tin
plumbum album;
stannum
toneelspelen
agere
toneelspeler
histriô, -ônis
troffel
trulla
typen
dactylographiô scrîbere
typkunst
dactylographica ars, artis f
typemachine
mâchinula scrîptôria;
dactylographium
typist(e)
dactylographus (-a)
uitgave
çditiô, çditiônis f
uitgeven
çdere
uitgever
çditor, -ôris
schaaf
scheepsbouwmeester
scheepswerf
schietlood
schilder
schoonheidsspecialiste
schrijfster
schrijver
schroef
schroevendraaier
schuur
secretaris

uitgeverij
uitgraven
vak (ambacht)
–bond
vee(stapel)
veldvruchten
verf
verkoopster (in
verkoper
verloskundige
verpleegster
verpleger
verzekering

een winkel)

–smaatschappij
aansprakelijkheids–
levens–
vermogen
visitekaartje
vissen
visser
waarzeggen
waarzegger/-ster
waterpas
weegschaal
wegbrengen (post enz.)
weiden
wei
weiland
werken
werkgelegenheid
werkgever
werknemer
winst- en verliesrekening
wijn
–handelaar
winkelhaak
zagen
zaag
zaagmachine
zaak (handel)
zaken: – doen
– doen met iem.
–brief
–man
–vrouw
in – zijn
zanger
–es
zeeman
zekerheid: sociale ziekenverzorger/-ster
zwoegen

domus, -ûs f çditôria
effodere
artificium
syndicâtus, -ûs
pecus, pecoris n
frûgçs, -um f pl
pigmentum; color, -ôris m
tabernâria
tabernârius
obstçtrîx, -îcis
nosocoma
nosocomus
cautiô, cautiônis f;
assçcûrâtiô, -ônis f
societâs, -âtis f vîtae
cautiônî exercendae
assçcûrâtiô indemnitâtis
prô vîtâ cautiô; vîtae
assçcûrâtiô
rçs, reî f familiâris
chartula negôtiâlis
piscârî
piscâtor, -ôris
hariolârî
hariolus (-a)
lîbra; lîbraquâria
lîbra
dçferre
pâscere
prâtum
pâscuum
opus facere; operârî
quaestus, -ûs
(operae) conductor, -ôris
conductus; mercçnârius
tabulae acceptî et expçnsî
vînum
vînârius; oenopôlçs, -ae
norma
serrâ secâre
serra
serra mâchinâlis
negôtium
negôtiârî
negôtium trânsigere
cum aliquô
epistula negôtiâlis
negôtiâtor, -ôris
negôtiâtrîx, -îcis
in negôtiîs versârî
cantâtor, -ôris
cantâtrîx, -îcis
nauta
assçcûrâtiô, -ônis f
sociâlis
aegrôrum minister/-tra
labôrâre
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1. De voordelen van het leven in de stad

Emma
Gualterus
Emma
Gualterus
Emma
Gualterus
Emma
Gualterus

Dîc mihi, Gualtere, cûr praefers in urbe
habitâre quam rûrî?
Quia commodius est in urbe habitâre.
Quid ita?
Pedibus îre possum ad scholam et ad
variâs tabernâs.
Vîsitâsne umquam bibliothçcam pûblicam
an pinacothçcam an mûsçum?
Rârô. Sed saepe eô ad stadium aut
amphitheâtrum aut thermâs aut gymnasium.
Nônne commeâtus vehiculôrum et strepitus
viârum turbaeque tibi molestiae sunt?
Estô. Interdum istae rçs quidem molestae
sunt, sed ubi est vîta perfecta?

Vertel eens, Walter, waarom woon je liever in de stad dan op het
platteland?
Omdat het comfortabeler is in de stad te wonen.
Hoe dat zo?
Ik kan te voet naar school gaan en naar verschillende winkels.
Ga je wel eens naar een openbare bibliotheek, een galerie of
een museum?
Zelden. Maar ik ga vaak naar het stadion, het amfitheater, het
zwembad of de sportschool.
Vind je het autoverkeer en het lawaai van de straten en van de
massa niet vervelend?
Het is niet anders. Soms zijn die dingen natuurlijk vervelend,
maar waar is het leven volmaakt?

2. Émilie wil naar de stad

Æmilia

Guilhelme, potesne mç addûcere in
oppidum?
Guilhelmus Certç. Quid vîs facere in oppidô?
Æmilia Multa. Prîmum volô îre in tabernam
chartâriam.
Guilhelmus Quid emere vîs?
Æmilia Chartam scrîptôriam et librum
coquînâtôrium.
Guilhelmus At nôn venditant librôs coquînâtôriôs in
tabernâ chartâriâ sed in librâriâ, ut puta,
apud Sosiôs Frâtrçs.
Æmilia Ubi terrârum est illa librâria?
Guilhelmus Est in locô quî Argîlçtum appellâtur.
Æmilia Ubi itaque est Argîlçtum?
Guilhelmus Em, Argîlçtum est in emporiô inclutô
Rômae. Est adversum macellum.
Æmilia Eu! Sî tibi ôtium sit, velim etiam in
macellum îre, nam obsônia mihi
comparanda sunt.
Guilhelmus Agedum, cito eâmus. Mihi nôn est multum
tempus subsicîvum.

Willem, kan je me naar de stad brengen?
Ja hoor. Wat wil je doen in de stad?
Een heleboel. Eerst wil ik naar een kantoorboekhandel gaan.
Wat wil je kopen?
Schrijfpapier en een kookboek.
Maar ze verkopen geen kookboeken in een kantoorboekhandel,
maar in een boekhandel, bijvoorbeeld bij de Gebr. Sosii.
Waar in hemelsnaam is die boekhandel?
Die is in een buurt die het Argiletum wordt genoemd.
Waar is het Argiletum dan?
Wel, het Argiletum bevindt zich in het bekende zakencentrum
van Rome. Het is tegenover de markt.
Mooi! Als je tijd hebt, zou ik ook naar de markt willen gaan, want
ik heb boodschappen te doen.
Kom op, laten we gauw gaan. Ik heb niet veel tijd.

3. De weg vragen in de stad

peregrînus Îgnôsce mihi, bone vir. Deerrâvisse videor. vreemdeling Neem me niet kwalijk, meneer. Ik denk dat ik verQuô mç vertam nesciô.

vigil
Quô vîs îre? Viam tibi libenter ostendam.
peregrînus Ubi est stadium, quaesô?
vigil
Rçctç perge per trçs vîcôs ûsque ad
theâtrum; dein tç verte dextrôrsum et
prôcçde ûsque ad secundum compitum.
Stadium erit ab laevâ.
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dwaald ben. Ik weet niet welke straat ik moet inslaan.
politieagent Waar wilt u naartoe? Ik wil u graag de weg wijzen.
Waar is het stadion, alstublieft?
Ga drie huizenblokken rechtuit tot aan het theater. Sla daarna
rechtsaf en ga verder tot het tweede kruispunt. Het stadion is
dan aan de linkerkant.
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peregrînus Et ubi est gymnasium?
vigil
Haud procul est â stadiô. Ubi stadium
praeterieris, rçctç perge per duôs vîcôs;
ibi stat templum in alterô et thermae in
alterô angulô. Tç verte sinistrôrsum et
ambulâ per trçs vîcôs. Cônspiciçs dein
gymnasium prope moenia urbis.
peregrînus Estne popîna in eâ vîcîniâ?
vigil
Est popîna in omnî ferç angulô.
peregrînus Grâtiâs multâs!
vigil
Bene ambulâ!

En waar is een sportschool?
Niet ver van het stadion. Wanneer u het stadion voorbij bent, ga
twee blokken rechtuit; daar staat een tempel op de ene hoek en
de baden op de andere. Ga links af en loop drie blokken verder.
Dan zult u de sportschool bij de stadsmuren zien.

Is er een eettent in die buurt?
Er is een eettent op bijna elke hoek.
Dank u wel!
Een prettige wandeling!

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
dçverticulum; via
trânsversa/laterâlis
amfitheater
amphitheâtrum
apotheek
medicâmentâria
appelboom
mâlus f
apsis (kerk)
apsis, apsidis f
aquaduct
aquaeductus, -ûs, pl
aquârum ductûs
Argiletum (wijk vanaf de voet van Argîlçtum
afslag

de Quirinaal tot de Capitolijn
met winkels en werkplaatsen)
bakkerij
bank (geldinstituut)
begraafplaats
benzinestation
berk
beuk
bibliotheek
blokkeren
boekhandel
–aar
bolwerk
boom
–stronk
bos
brandweerkazerne
brug
ophaal–
burcht
bus
café

ceder
congres
den
dierentuin
dokterspraktijk
eik

pistrîna
argentâria
coemçtçrium
statiô, -ônis f benzînâria
betula
fâgus f
bibliothçca
obstâre + dat; obstruere
librâria
bibliopôla
arx, arcis f
arbor, arboris f
truncus
silva
statiô, -ônis f vigilum
sîphônâriôrum
pôns, pontis m
pôns sublevâbilis
burgus; arx, arcis f
raeda longa; lâophorum
thermopôlium; taberna
pôtôria; oecus
pôtâtôrius
cedrus f
congressus, -ûs
abiçs, abietis f
vîvârium
medicîna
rôbur, rôboris n;

entree
flatgebouw
galerie
galerij
gerechtsgebouw
gevangenis
graven
een gat – door
heiligdom
hofzaal
hoogbouw
hotel
–directeur/manager
in een – logeren
huizenblok
ijzerhandel
ingang
juwelierszaak
kapperszaak
kastanjeboom
kerk
–hof
kermis(terrein)
kersenboom
kledingzaak
klok (kerk)
–kentoren

kruidenierswinkel
kruispunt
laurier(boom)
lift
linde
magazijn
metro

milieu (omgeving)

quercus, -ûs f
introitus, -ûs
însula
pinacothçca
porticus, -ûs f
basilica
carcer, carceris m
fodere
perfodere
sacrârium
aula
multizônium
hospitium; dçversôrium
dçversôriî dîrçctor, -ôris
in dçversôriô morârî
vîcus
taberna ferrâria
ôstium
gemmâria
tônstrîna
castanea
ecclçsia
coemçtçrium
prâtum fçstîvum
cerasus f
taberna vestiâria
campâna
campânîle, -lis n;
turris, -is f, acc -im, abl
-î campânâria
macellum
compitum; quadrivium
laurea
cellula scânsôria
tilia
cella; apothçca
trâmen, -minis n
(ferriviârium)
subterrâneum
circumiecta, -ôrum
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modder
–ig
moskee
museum
muur
overkant: aan de –
paardenrenbaan
parfurmerie
park/plantsoen
perenboom
plataan
platteland
naar het –
op het –
van het –
plein
politiebureau
populier
postkantoor
restaurant
roltrap
sauna
schoenmaker
schoenwinkel
school (basis, lagere)
–(middelbare, secundaire)
spaarbank
spar
sportschool
stad
–je
stadhuis
stadsmuren
steeg
doodlopende –
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lutum
lutulentus
meschîta
mûseum
mûrus
trâns
hippodromus
taberna unguentâria
hortî, -ôrum
pirus f
platanus f
rûs, rûris n
rûs
rûrî
rûre
ârea; platça
statiô, -ônis f vigilum
pôpulus f
dîribitôrium cursuâle
caupôna
scâlae, -ârum môbilçs
thermae, -ârum; sûdârium
sûtor, -ôris
taberna calceâmentâria
lûdus (litterârius)
schola (superior)
argentâria pecûliîs
asservandîs
pînus, -ûs/-î f
gymnasium
urbs, urbis f; oppidum
oppidulum
cûria mûnicipâlis
moenia, -ium
angiportum
fundula

stoep
stomerij
straat (geplaveide)
struik
synagoge
tegenover
tempel
theater
toren
tram
trottoir
verkeer
viersprong
vismarkt
voetganger
voorstad
voorsteden
vuurwerk
warenhuis
wasserij
weg
hoofd–
provinciale –
verharde –
werkplaats
wilg
winkel
–centrum (overdekt)
zakencentrum
ziekenhuis
zijstraat

crepîdô, -dinis f viâria
fullônica
via strâta
frûtex, frûticis f
synagôga
exadversum + acc; ex
adversô + gen
templum; aedçs, aedis f
theâtrum
turris, -is f, acc -im, abl -î
currus, -ûs çlectricus
crepîdô, -dinis f viâria
commeâtus, -ûs
vehiculôrum
quadrivium
forum piscârium
pedes, peditis
suburbium
continentia, -ium
spectâculum
pyrotechnicum
pantopôlium
lavandâria, -ôrum
via
via prîncipâlis
via regiônâlis
agger, aggeris m viae
officîna
salix, salicis f
taberna
forum subtegulâneum
emporium
valçtûdinârium
via trânsversa/laterâlis;
dçverticulum

XX. OPENBAAR BESTUUR
1. Vader vertelt zijn zoon over zijn politieke ambities

fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater
fîlius
pater

Pater, cûr vîs cônsul fierî?
Quia ego iam omnçs aliôs honôrçs gessî.
Quôs honôrçs gessistî?
Prîmô quaestor eram, deinde aedîlis, deinde
praetor. Nunc cônsulâtum petô.
Suntne multî competîtôrçs?
Sunt vçrô.
Suntne eî omnçs patriciî dîvitçs?
Omnçs sunt virî magnae grâtiae et dîvitiârum.
Potestne pauper creârî cônsul?
Fierî potest sed difficillimum est.
Ubi comitia habçbuntur?
In Campô Mârtiô, ut solent.
Quandô comitia habçbuntur?
Hodiç post merîdiem.
Tibi fçlîciter, pater!
Grâtiâs, mî fîlî.

Vader, waarom wil je consul worden?
Omdat ik reeds alle andere ambten heb bekleed.
Welke ambten heb je bekleed?
Eerst was ik quaestor, daarna aediel, daarna praetor. Nu ding ik
naar het consulaat.
Zijn er veel mededingers?
Die zijn er inderdaad.
Zijn dat allemaal rijke patriciërs?
Het zijn allemaal mannen van grote invloed en rijkdom.
Kan een arme man tot consul gekozen worden?
Het is mogelijk, maar zeer moeilijk.
Waar zullen de verkiezingen worden gehouden?
Op het Marsveld, zoals gewoonlijk.
Wanneer zullen de verkiezingen worden gehouden?
Vanmiddag.
Veel succes, vader!
Dank je, mijn zoon.

2. Een senator legt aan zijn vrouw uit hoe de staat functioneert

senâtor Dâ mihi togam praetextam et mulleôs.
uxor Quô abîs iterum?
senâtor Num îgnôrâs mç hodiç prô rôstrîs ôrâtiônem
habitûrum esse?

uxor Nônne senâtus hodiç conveniet?
senâtor Etiam. Lçgâtî ç Graeciâ dç vectîgâlibus
uxor
senâtor
uxor
senâtor
uxor
senâtor

uxor
senâtor

senâtum alloquentur.
Querenturne dç vectîgâlibus an dç
exâctôribus?
Dç utrîsque. Ut scîs, Rôma novum vectîgal
istîs Graeculîs imposuit.
Quid praeses prôvinciae Achaeae dç novô
vectîgâlî dîcit?
Praeses dîcit nôn sôlum vectîgal sed etiam
exâctôrçs esse admodum inîquôs.
Cûr rçs pûblica vectîgâlia ex prôvinciîs
nostrîs cônstanter exigit?
Est simplex. Rôma mercçdem tribuit
exâctôribus et conductôribus et
ratiôcinâtôribus et innumerîs contubernâlibus
scrîbîsque.
At sî vectîgâlia nôn impônentur et exigentur,
nôn omnînô opus esset hîsce omnibus
mercçdem tribuere.
Manifestô tû rem pûblicam nôn intellegis!

Geef me mijn toga met purperen zoom en mijn goede schoenen.
Waar ga je nou weer naartoe?
Weet je dan niet dat ik vandaag op de rostra een redevoering zal
houden?
Komt de senaat vandaag dan niet bijeen?
Jawel. Gezanten uit Griekenland zullen over de belastingen de
senaat toespreken.
Zullen ze over de belastingen of over de inners daarvan klagen?
Over allebei. Zoals je weet heeft Rome een nieuwe belasting
aan die Griekjes opgelegd.
Wat zegt de gouverneur van de provincie Achaea over de nieuwe belasting?
De gouverneur zegt dat niet alleen de belasting maar ook de
belastinginners buitengewoon onbillijk zijn.
Waarom int de staat voortdurend belastingen van onze provincies?
Het is eenvoudig. Rome kent een vergoeding toe aan de belastinginners, de pachters, de boekhouders en aan de talloze medewerkers en klerken.
Maar als er geen belastingen zouden worden geheven en geind,
zou het helemaal niet nodig zijn aan al deze mensen een vergoeding toe te kennen.
Jíj hebt duidelijk geen verstand van politiek!

3. Een senaatsvergadering

novus homô Nônne senâtus hodiç habitus est?
nieuw lid
cônsul
Habitus est, sed nihil in senâtû cônfectum consul

Is er vandaag geen senaatsvergadering gehouden?
Ja, maar er is in de senaat niets afgehandeld.

est.

novus homô Quidnî? Dç quô disceptâtum est?

Waarom niet? Waarover is er gedebatteerd?
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cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul
novus homô
cônsul

Crassus rettulit dç imperiô Iûliî Caesaris,
quî bellum Gallîs înferre vult.
Quispiam in Crassî sententiam dîcçbat?
Pompçius vidçbâtur assentîrî Crassô, sed
omnçs ferç optimâtçs sententiae Crassî
obsistçbant.
Quid dîxçrunt Caesariânî?
Cûriô, tribûnus plçbis, Caesaris causam
magnô cum studiô çgit.
Et quid dç tç?
Ego breviter sententiam dîxî, sed nôluî
prôpalam assentîrî Crassô.
Num discessiô facta est in Crassî sententiam?
Nôn. Catô, homô equidem honestus sed
furiôsus, sententiae intercçdere cônâtus est.
Praevalçbatne Catô? Senatûs cônsultum
factum est?
Nôn factum est; sententia tamen est
perscrîpta. Subinde, mç referente, senâtus
dîmissus est.
Quis in Crassî sententiam îvit?
Cûriô, tribûnus plçbis, et paucî amîcî
Crassî.
Æstimâsne Caesarem aliquid
cônsecûtûrum esse?
Nullô modô. Hominçs mox eius
oblîvîscentur. Numquam exercituî in
Galliâ imperâbit.

Crassus heeft een motie ingediend over het militaire commando
van Julius Caesar, die een oorlog tegen de Galliërs wil beginnen.
Steunde iemand Crassus’ voorstel?
Pompejus leek het met Crassus eens te zijn, maar bijna alle conservatieven hebben zich tegen Crassus’ voorstel verzet.
Wat hebben Caesars aanhangers gezegd?
Curio, de volkstribuun, heeft de zaak van Caesar met groot elan
verdedigd.
En wat was uw standpunt?
Ik heb kort mijn mening gezegd, maar ik heb niet openlijk met
Crassus willen instemmen.
Is er een stemming gehouden over Crassus’ voorstel?
Nee. Cato, een volstrekt fatsoenlijk maar bezeten man, heeft geprobeerd het voorstel tegen te houden.
Kreeg Cato de meerderheid? Is er een senaatsbesluit genomen?
Nee; het voorstel is wel genotuleerd. Meteen daarna is op mijn
voorstel de senaatszitting opgeheven.
Wie heeft Crassus’ voorstel gesteund?
Volkstribuun Curio en enkele vrienden van Crassus.
Denkt u dat Caesar iets zal bereiken?
Geen sprake van. De mensen zullen hem gauw vergeten. Hij
krijgt nooit het commando over het leger in Gallië.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Zie voor extra juridische termen ook de woordenlijst bij hoofdstuk XXII
aediel
ambt van –
afgevaardigde
ambassadeur
ambtsdrager
ambtstermijn
aristocratie
autoriteiten
belasting
–inner
– betalen
iem. – opleggen
beleid
besturen
– (Romeinse provincie)
bestuur
bevelschrift
bondskanselier
bureaucraat
bureaucratie
burgemeester
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aedîlis, aedîlis
aedîlitâs, -âtis f
dçlçgâtus
lçgâtus
magistrâtus, -ûs
spatium (temporis)
potestâtis
nôbilitâs, -âtis f
magistrâtûs, -um
vectîgal, -âlis, abl -î n
exâctor, -ôris
vectîgâlia pçnsitâre
alcî vectîgal impônere
ratiô, ratiônis f
regere
obtinçre
administrâtiô, -ônis f
çdictum
cancellârius foederâlis
graphçocratçs, -ae
graphçocratia
praefectus urbis/urbî;
mâior, -ôris urbis

burger
in –
–ij
–lijk
mede–
burgerrecht(en)
verlies van –
iem. het – ontnemen
burgerschap
campagne
– voeren
censor
commando
het – hebben over
commissaris van de koning(in)

cîvis, cîvis
prîvâtus
cîvitâs, -âtis f
cîvîlis, -e
cîvis suus
iûs, iûris n cîvîle
dçminûtiô, -ônis f capitis
capite alcis dçminuere
cîvitâs, -âtis f
petîtiô, -ônis f
prçnsâre
cçnsor, -ôris
imperium
praesidçre + dat/acc;
imperâre + dat
commissârius rçgius

(Nederland)
commissie
concurrent
conservatief
consul
–aat

concilium
competîtor, -ôris
cônservâtîvus
cônsul, -lis
cônsulâtus, -ûs
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corruptie (in de politiek)
daling (in de opiniepeilingen)
debat
–teren
democraat
democratie
democratisch
demonstratie
dictator
dienst
eren
Europese Commissie
commissaris
Europese Unie
gemeente
–raad
gewest
gouverneur
grondwet
kabinet
lid van het –
keizer
– (titel van Augustus)
–lijk
kiezen (tot)
erbij – (senatoren)
klasse: hogere
lagere –
middel–
werkende –
klerk
legaal
maatregel: –(en) nemen
magistraat
mededinger
minister
eerste –
– van binnenlandse zaken
– van buitenlandse zaken
– van defensie
– van financiën
– van landbouw
– van onderwijs
ministerie
motie
een – indienen over
een – steunen
een – afwijzen
zijn – werd in stemming
gebracht

ambitus, -ûs
offçnsiô, -ônis f
disceptâtiô, -ônis f
disceptâre
dçmocrata m;
dçmocratia f
dçmocratia
dçmocraticus
prôtestâtiô, -ônis f
populâris
dictâtor, -ôris; tyrannus
ministerium
honôrâre
Commissiô, -ônis f
Eurôpaea
commissârius
Ûniô, -ônis f Eurôpaea
mûnicipium
dçcuriônçs, -um m pl
regiô, regiônis f
praeses, praesidis;
prôcûrâtor, -ôris
cônstitûta, -ôrum
summum cônsilium
cônsiliârius
imperâtor, -ôris
prînceps, prîncipis
imperiâlis, -e
creâre
cooptâre
ôrdô, ôrdinis m superior
ôrdô înferior
ôrdô medius
ôrdô operârius
scrîba
lçgitimus
cônsulere; ratiônem inîre
magistrâtus, -ûs
competîtor, -ôris
minister, -trî
– prîmârius
– rçrum interiôrum
– â negôtiîs/rçbus exterîs
– â dçfçnsiône
– fiscâlis
– agricultûrae provehendae
– çrudîtiônis
ministerium
sententia
sententiam referre dç
sententiam comprobâre
sententiae (dat) obsistere
discessiô facta est in
eius sententiam

neerleggen (ambt)
neutraal (zijn)

abîre + abl
nûllîus (neutrîus bij twee)
partis (esse)
opinieonderzoek
dçmoscopia
opponent
adversârius
orde: tot de – roepen
in ôrdinem côgere
parlement
parlâmentum
–slid
parlâmentârius
partij
factiô, -ônis f
patriciër
patricius
pensioen: met – gaan
rudem accipere; in
ôtium venîre
met – zijn
rude dônâtum esse
plebejer
plçbçius
politicus
vir, virî cîvîlis
politiek adiect
cîvîlis, -e
–e aangelegenheden
rçs, rçrum f pl cîvîlçs/
reî pûblicae
–e carrière
cursus, -ûs honôrum
–e wetenschappen
scientia cîvîlis
de – in gaan
rem pûblicam inîre
in de – actief zijn
in rç pûblicâ versârî
om –e redenen
reî pûblicae causâ
praetor
praetor, -ôris
praetuur
praetûra
premier
minister prîmârius
president
praesidçns, -ntis
vice-–
praesidçns vicârius
provincie
prôvincia
quaestor
quaestor, -ôris
–aat
quaestûra
Raad van Europa
Cônsilium Eurôpae
Parlementaire Vergadering
Coetus Dçputâtôrum
van de –
Cônsiliî Eurôpae
regeren: het land –
rem pûblicam gubernâre
regering
regimen, -minis n
–sleider
moderâtor, -ôris
republiek
rçs pûblica
republikein
rçpûblicânus
–en (in het antieke Rome) optimâtçs, -ium m pl
rivaal
competîtor, -ôris
schepen
scabînus; assessor, -ôris
schout
scultçtus
schudden: handen –
manûs prçnsâre
schuwen: de publiciteit –
forum ac lûcem fugere
secretaris (voor de correspondentie) sçcrçtârius (ab epistulîs)
senaat
senâtus, -ûs
de – bijeenroepen
senâtum vocâre
–sbesluit
senâtûs cônsultum
–sgebouw
cûria
–szitting
senâtus, -ûs
een –szitting houden
senâtum habçre
senator
senâtor, -ôris
–iaal
senâtôrius
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staat
–shoofd
–sman
stad
–je
stem (volk)
– (rechter,
–mer

parlement)

– uitbrengen
–briefje
–bureau
–bus
–hokje
met algemene –men
stemmen
– op iem. (volk)
vóór iem. – (parlement)
stemming: in – brengen
toegang (audientie)
tol
uitvaardigen (wet)
unaniem
– adv
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens
Verenigde Naties
vergadering
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rçs, reî f pûblica
rçctor, -ôris cîvitâtis
vir, virî cîvîlis
urbs, urbis f; oppidum;
cîvitâs, -âtis f
oppidulum
suffrâgium
sententia
suffrâgâtor, -ôris;
suffrâgâtrîx, -îcis
suffrâgium ferre
tabella
saepta, -ôrum
suffrâgiôrum cista
saeptum
omnibus sententiîs
suffrâgium ferre
suffrâgârî + dat
discçdere/(pedibus) îre
in alicuius sententiam
discessiônem facere
aditus, -ûs
portôrium
perferre
ûnanimis, -e
omnibus sententiîs; ûnâ
vôce
Professiô, -ônis f
Ûniversâlis Iûrium
Hûmânôrum
Nâtiônçs Ûnîtae
concilium

verkiezingen
– houden
parlements–
verkiezingsnederlaag
een – lijden
vertegenwoordiger
verwerpen (wetsvoorstel)
veto
–-recht
van het –-recht gebruik maken
volk: gewone –
volkstelling
volkstribuun
voorstel
een – indienen
op mijn –
voorstellen (wet)
voorzitten
vreemdeling
wet
–gever
–houder
–svoorstel
een – aannemen
een – ratificeren
een –svoorstel verwerpen
een –svoorstel indienen
geest van de –
volgens de –

comitia, -ôrum
comitia habçre
comitia parlâmentâria
comitiîs repulsa
repulsam ferre
dçlçgâtus
(lçgem) antîquâre
intercessiô, -ônis f
tribûnîcia potestâs, -âtis f
lçgî intercçdere
plçbs, plçbis f
populî recçnsus, -ûs
tribûnus plçbis
sententia
sententiam referre
mç referente
(lçgem) ferre
praesidçre (+ dat/acc)
peregrînus
lçx, lçgis f
lçgum scrîptor, -ôris/
conditor, -ôris
assessor, -ôris; scabînus
rogâtiô, -ônis f
lçgem/rogâtiônem
perferre
lçgem ratam iubçre
lçgem antîquâre
(lçgem) ferre
sententia/voluntâs, -âtis f
lçgis
lçge; secundum lçgem

XXI. OORLOG EN VREDE
1. Bregje ziet dat Joost in het leger is gegaan

Candida Salvç, Iûste. Ex quô tempore ôrnâtû es
mîlitârî?
Iûstus Abhinc sex ferç mçnsçs in mîlitiam inîvî.
Candida Quandô rudîmenta mîlitâria cônfçcistî?
Iûstus Abhinc duôs mçnsçs. Nôn iam tîrô rudis sum!
Candida Quamdiû rudîmenta mîlitâria dûrâverunt?
Iûstus Dûrâvçrunt quattuor mçnsçs. Nunc domî
sum in commeâtû.
Candida Quamdiû iam domî es?
Iûstus Commeâtum trîgintâ diçrum impetrâvî.
Candida Quandô est commeâtûs diçs?
Iûstus Crâs profectô erit commeâtûs diçs.
Candida Redîbisne crâs in castra?
Iûstus Rçctç dîcis. Bene valç, Candida.

Dag Joost. Sinds wanneer ben je in militair uniform?
Ongeveer zes maanden geleden ben ik in militaire dienst gegaan.
Wanneer heb je je rekrutentijd gedaan?
Twee maanden geleden. Ik ben nu geen rekruut meer!
Hoe lang heeft de rekrutentijd geduurd?
Die heeft vier maanden geduurd. Nu ben ik thuis met verlof.
Hoe lang ben je al thuis?
Ik heb een verlof van dertig dagen gekregen.
Wanneer is je laatste verlofdag?
In feite zal morgen mijn laatste verlofdag zijn.
Ga je morgen terug naar de kazerne?
Inderdaad. Een fijne dag, Bregje.

2. In Amerika: een kleinzoon vraagt zijn grootvader over diens militaire dienst

Michael Erâsne tû, tata, in mîlitiâ inter Bellum
avus
Michael
avus
Michael
avus

Michael

Opa, was jij in militaire dienst tijdens de tweede weSecundum Mundânum?
reldoorlog?
Ita, mî nepôs. Ego et amîcî omnçs in
grootvader Ja, mijn kleinzoon. Al mijn vrienden en ik zijn in milimîlitiam îvimus, postquam bellum in Eurôpâ
taire dienst gegaan, toen de oorlog in Europa was
exarsit.
uitgebroken.
Erâsne voluntârius an çvocâtus es?
Was je vrijwilliger of ben je opgeroepen?
Çvocâtus sum. Dîlçctus habçbâtur, et ego
Ik ben opgeroepen. Er werd een lichting gehouden en ik heb me
dîlçctum nôn subterfûgî.
niet aan de lichting onttrokken.
Meruistîne nauta an mîles?
Heb je bij de marine of bij de landmacht gediend?
In exercitû meruî. Post rudîmenta mîlitâria
Ik heb bij de infanterie gediend. Na de rekrutentijd ben ik naar
in Eurôpam çvectus sum. Adversus
Europa op transport gesteld. Ik heb tegen Duitsland gevochten.

Germâniam pûgnâvî.

Michael Cûr adversus Germânôs pûgnâvistî?
avus
Quod Germânia foedus violâverat et cum
Michael
avus
Michael
avus

Waarom heb je tegen de Duitsers gevochten?
Omdat Duitsland een verdrag had geschonden en met zijn buurfînitimîs bellum inîverat.
landen een oorlog was begonnen.
Cûr Germânia fînitimîs bellum intulit?
Waarom is Duitsland met zijn buurlanden een oorlog begonnen?
Prîncipçs enim Germâniae tôtam Eurôpam
De leiders van Duitsland wilden namelijk heel Europa overheersuperâre voluçrunt.
sen.
Quam diû in Eurôpâ mîlitâvistî?
Hoe lang ben je in Europa soldaat geweest?
Triennium mîlitiam explçvî, antequam nostrî Ik heb drie jaar gediend, voordat onze mensen en onze bondsociîque coçgçrunt Germânôs in dçditiônem genoten de Duitsers hebben gedwongen te capituleren.

venîre.
Michael Gaudeô, mî tata, tç salvum et sânum domum Ik ben blij, opa, dat je behouden en gezond weer thuis bent
redîsse.
gekomen.
avus
Ego fçlîcissimus eram. Nôn omnçs cçterî
Ik heb veel geluk gehad. Niet iedereen had zoveel geluk.
tam fçlîcçs erant.
3. Twee Amerikanen bespreken waarom hun land almaar oorlog voert

studçns Mihi vidçtur patria nostra semper in bellîs
docçns

cursist

externîs implicârî.
Ex foedere, patria nostra amîcîs sociîsque in docent
discrîmine succurrit.

Ik vind dat ons land steeds in buitenlandse oorlogen
wordt betrokken.
Op grond van verdragsverplichtingen komt ons land
vrienden en bondgenoten in een noodsituatie te hulp.
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studçns At America sç tam saepe bellîs externîs
docçns
studçns
docçns
studçns
docçns
studçns
docçns
studçns
docçns
studçns
docçns

interpônit. Quî fit?
America enim ubîque terrârum societâtçs ad
bellum dçfendendum fçcit.
Faciuntne adversâriî nostrî societâtçs ad
bellum înferendum?
Utraque pars, ut opînor, facit societâtçs ad
bellum dçfendendum. Sed altera pars alterî
partî nôn fîdit. Inde armôrum certâmen fit.
Hîs condiciônibus quemadmodum pâx inter
gentçs cônservârî potest?
Simplex est. Utraque pars tantum apparâtum
bellî comparat, ut altera pars alteram partem
oppûgnâre nôn audeat.
At quid sî ûna cîvitâs ab utrâ parte bellum
ultrô înferat?
Tum sociî omnçs ab alterâ parte dçbent
bellum indîcere illî cîvitâtî.
At quidnî bellum compônunt?
Quod neutra pars vult imbçcilla vidçrî.
Quae igitur est solûtiô?
Suspîciô bonâ fidç et mûtuâ observantiâ
substituenda est.

Maar Amerika bemoeit zich zo vaak met buitenlandse oorlogen.
Hoe komt dat?
Amerika heeft namelijk overal ter wereld defensieve allianties
gesloten.
Sluiten onze tegenstanders offensieve allianties?
Beide partijen, denk ik, sluiten defensieve allianties. Maar de ene
partij vertrouwt de andere partij niet. Daardoor ontstaat er een
wapenwedloop.
Hoe kan onder deze omstandigheden de vrede tussen de volkeren worden bewaard?
Het is eenvoudig. Elke partij verschaft zich zo’n groot wapenarsenaal dat de ene partij de andere partij niet durft aan te
vallen.
Maar wat als één staat van één van beide partijen uit eigen
beweging een oorlog zou beginnen?
Dan moeten alle bondgenoten van de andere partij die staat de
oorlog verklaren.
Maar waarom leggen ze de oorlog niet bij?
Omdat geen van beide partijen zwak wil lijken.
Wat is dan de oplossing?
Achterdocht moet plaats maken voor onderling vertrouwen en
wederzijds respect.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
oppûgnâre; adorîrî;
aggredî; impûgnâre
achterna zitten: iem. –
aliquem cônsectârî
afmaken (in alle betekenissen) cônficere
– (boek)
absolvere
afschieten
çiciere
aftuigen
percolopâre
afgetuigd worden
vâpulâre
alliantie
societâs, -âtis f
een defensieve en offensieve – societâs ad bellum
dçfendendum atque
înferendum facta
een – sluiten met
societâtem facere cum
artillerie
tormenta, -ôrum
atoombom
bomba atomica
bataljon
cohors, cohortis f
–scommandant
praefectus cohortis
beëdigen: soldaten –
mîlitçs sacrâmentô
adigere
belegeren
oppûgnâre; obsidçre
betrekkingen: vriendschappelijke – in amîcitiâ alicuius
onderhouden met een land
populî esse
bevoorrading
commeâtus, -ûs (ook pl)
bevorderen
prômovçre
– tot een hogere rang
prômovçre ad/in
ampliôrem gradum
bevordering
prômôtiô, -ônis f
bewapenen
armâre
aanvallen
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bewapend
bijleggen
binnenvallen
met het leger –
bom
nucleaire –
–menwerper
bombarderen

bondgenoot
–schap zie alliantie
branden
plat–
ver–
buitenland: naar het – gaan
in het – wonen
–s/uit het –
bunker
burgeroorlog
capitulatie
een land tot – dwingen
capituleren
cavalerie
commando
het – hebben over

armâtus
compônere
invâdere
cum exercitû ingredî
bomba; missile -lis n
dîrumpçns
bomba nucleâris
âeroplanum bombiferum
bombîs oppûgnâre;
missilibus dîrumpentibus
concutere
socius
ardçre
deûrere; cremâre
ûrere
peregrînârî
peregrînârî
extrînsecus
castellum subterrâneum
bellum cîvîle/domesticum
dçditiô, -ônis f
populum in dçditiônem
venîre côgere
dçdere
equitâtus, -ûs
imperium
praeesse + dat
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het oorlogs– hebben
compagnie
–commandant
concentreren: de troepen op één
plaats –
conflict
dienen (militaire dienst)
het land –
als soldaat/marinier –
dienst (militaire)
–plicht ontduiken
–plichtontduiker
–jaar
–tijd
in actieve – zijn
drie jaar in – zijn
in – gaan
duikboot
einde
een – aan de oorlog maken
expeditie
fort
galop
galopperen
garnizoen
gelijkmaken: een stad met de
grond –
generaal
gesteldheid: natuurlijke – van het
terrein
gevecht
– (bij/rond een stad)
– (in een land)
succesvol –
in een –
in een man-tegen-man-–
– leveren
geweer
met een – schieten
machine–
gijzelaar
guerilla
hachelijk: –e situatie
helm (leren)
– (metaal)
–bos
heroveren: een stad –
hoofdkwartier
hulptroepen: –sturen
inspecteren (troepen)
internationaal recht

bellum administrâre
centuria
centuriô, -ônis
côgere côpiâs in ûnum
locum
bellum
stîpendia merçre
dç rç pûblicâ merçre
mîlitem/nautam merçre
mîlitia
mîlitiam subterfugere
quî mîlitiam subterfugit
stîpendium
stîpendium
stîpendia facere
triennium mîlitiae
explçre
in mîlitiam inîre
nâvis, -is, abl ook -î f
submarîna/subaquânea
fînis, fînis m
bellî fînem facere
expedîtiô, -ônis f
castellum
cursus, -ûs citâtus
quadrupedâre
praesidium
oppidum solô aequâre

kanon
kapitein (v.e.
kazerne
kernbom
kernenergie

schip)

kerntroepen
kogel
kolonel
korporaal
krijgsgevangene
–n uitwisselen
krijgsmakker/‘maat’
kritiek: –e situatie
leger
een – op de been brengen
–kamp
–macht
–plaats
–tent
legioen
lichting
loopbaan (militaire)

luchtmacht
lucifer
luitenant
marine
dux, ducis
marinier
nâtûra locî
mars
matroos
pûgna; proelium
melden: zich –
proelium apud/circâ
militair adiect en subst
pûgna in + abl
militaire: – dienst
proelium secundum
mobilisatie: een – houden
proeliô
monsteren (troepen)
comminus
nederlaag
pûgnam/proelium facere
– lijden
sclopçtum
noodsituatie
sclopçtâre; sclopçtô
officier
trânsfîgere
onderzeeër

sclopçtum automatum
obses, obsidis
bellum clandestînum
discrîmen, -minis n
cassis, cassis f
galea
crista
oppidum recipere
praetôrium
subsidium summittere
recçnsçre; lûstrâre
iûs, iûris n gentium

onrustig: het is –
ontslag uit de militaire dienst
eervol – krijgen
oneervol – krijgen
ontwapenen
ontzetten: een stad –
oorlog: – aanwakkeren

tormentum
nauarchus
castra, -ôrum (statîva)
bomba nucleâris
vîs, acc vim, abl vî, nom
pl vîrçs f nucleâris
rôbora, -ôrum peditum
glâns, -ndis f plumbea
tribûnus mîlitum
dçcuriô, -ônis
captîvus
captîvôs inter sç
permûtâre
commîlitô, -ônis;
contubernâlis, -is
discrîmen, -minis n
exercitus, -ûs
exercitum comparâre
castra, -ôrum
arma, -ôrum
castra, -ôrum
mîlitum contubernium
legiô, legiônis f
dîlçctus, -ûs
stîpendium; stîpendia,
-ôrum
côpiae, -ârum âeriae
râmentum flammiferum
locumtençns, -ntis
côpiae, -ârum nâvâlçs
classiârius
iter, itineris n
nauta
nômen, nôminis n dare
mîlitâris, -e
mîlitia; stîpendium
côpiâs çvocâre
recçnsçre; lûstrâre
clâdçs, clâdis f
clâdem accipere
discrîmen, -minis n
praefectus
nâvis, -is, abl ook -î f
submarîna/subaquânea
tumultuâtur
missiô, missiônis f
missiônem honestam
impetrâre
missiônem îgnôminiôsam
accipere
armîs exuere
oppidum obsidiône
lîberâre
bellum concitâre/
excitâre
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bellum inîre cum
bellum perficere
bellum cônficere
bellum exardçscit/oritur
bellum imminet/
impendet/înstat
– tegen zeerovers
bellum pîrâticum
– tegen slaven
bellum servîle
– verklaren
bellum indîcere
– veroorzaken
bellum movçre
– voeren (tegen)
bellum gerere (cum)
– voorbereiden
bellum parâre
–sschip
nâvis, -is, abl ook -î f
longa/bellica
–stoneel
bellî sçdçs, sçdis f
–stuig
apparâtus, -ûs bellî (niet pl)
–svoering
administrâtiô, -ônis f
bellî
biologische –
bellum biologicum
burger–
bellum cîvîle
offensieve – (algemeen)
bellum ultrô înferendum
offensieve – (die aangedaan is) bellum ultrô illâtum
verdelgings–
bellum internecînum
aan een – deelnemen
bellum capessere
de – door diplomatieke
bellum compônere
– beginnen tegen
– beëindigen
– succesvol beëindigen
– breekt uit
– dreigt

raket
rang
recruteren: troepen –
recrutering
regiment
–scommandant
rekrutentijd
rekruut
reserve
ritmeester
sabel
schieten
schip
sergeant
slag
–linie/–veld
zee– bij Tenedos
soldaat (gewoon)
soldij
staakt-het-vuren
strategie/tactiek
van – veranderen

strijd
een – leveren
middelen beëindigen
strijder
ten – sturen
mittere ad bellum
succes
ten – trekken
proficîscî ad bellum
–vol
in/tijdens de –
bellô; bellî tempore
–vol adv
in een – betrokken worden
bellô implicârî
een oorlog –vol beëindigen
in – en vrede
pâce bellôque; domî
tank
bellôque
tent
een offensieve – beginnen
bellum/arma ultrô
terrein
tegen
înferre + dat
troepen
een – rekken/laten voortslepen bellum trahere/prôdûcere
grote –macht
operatie: –s uitvoeren
rçs gerere
kleine –macht
opperbevel
imperium
uithongeren
het – hebben
imperiî summam tençre; uithouden
imperiî summae praeesse uitval
–hebber
imperâtor, -ôris
uniform
oproepen
çvocâre
veldtocht
oproer
tumultus, -ûs
ontwapenen: iem. –
aliquem armîs exuere
verbannen
oudgediende
veterânus; çmeritus
verdrag
overwinnen
vincere
een – breken
overwinning
victôria
een – schenden
een – behalen
victôriam adipîscî
een – sluiten
een – behalen over
victôriam reportâre ab
een zekere – door de vingers victôriam explôrâtam
volgens het –
laten glippen
dîmittere
verlof
parachute
dçdiculum
zonder – afwezig zijn
proviand
commeâtus, -ûs
de vijand van de –ering
interclûdere hostçs
verslaan
afsnijden
commeâtibus
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rochçtum
gradus, -ûs
dîlçctum agere
dîlçctus, -ûs
legiô, legiônis f
legiônis praefectus
rudîmenta mîlitâria
tîrô, tîrônis
subsidium
praefectus equitum
çnsis, çnsis m falcâtus
mittere
nâvis, -is, abl ook -î f
optiô, optiônis
aciçs, aciçî f
aciçs, aciçî f
pûgna nâvâlis ante
Tenedum
mîles, mîlitis (gregârius)
stîpendium
indûtiae, -ârum
ratiô, ratiônis f
ratiônem bellî gerendî
mûtâre
pûgna; proelium
pûgnam/proelium facere
proeliâtor, -ôris
rçs, reî f fçlîciter gesta
secundus
fçlîciter
bellum cônficere
autocurrus, -ûs armâtus
tentôrium
locus
côpiae, -ârum
magnae côpiae
exiguae côpiae
fame domâre
sustinçre
excursiô, -ônis f
ôrnâtus, -ûs mîlitâris
expedîtiô, -ônis f;
stîpendium
exterminâre
foedus, foederis n
foedus frangere
foedus violâre
foedus ferîre (geen perf);
foedus îcere
ex pactô/foedere
commeâtus, -ûs
ad commeâtûs diem nôn
adesse
dçvincere; çvincere;
superâre
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veteraan
vijand
–elijkheden beginnen
vlag
met een – zwaaien
vliegtuig
straal–
–kaping
zweef–
vliegdekschip
vliegveld
vloot
een grote – hebben
voorwaarde
op deze –n
aan de –n vasthouden
vredes–n
vredes–n accepteren
vredes–n dicteren
vredes–n verwerpen
vredes–n voorstellen
vrede
– sluiten
–svoorstellen doen
–sonderhandelingen voeren
– tot stand brengen
de – is gesloten onder de
voorwaarde dat ...

veterânus; çmeritus
hostçs, hostium m pl
bellî initium facere
vexillum
vexillum quassâre
âeroplanum
âeroplanum
pyraulocînçticum
abductiô, -ônis f âeria
âeroplanum vçlivolum
nâvis, -is, abl ook -î f
âeroplanigera
âeroportus, -ûs
classis, classis f
nâvibus plûrimum posse
condiciô, -ônis f
hîs condiciônibus
in condiciônibus mançre
pâcis condiciônçs
pâcis condiciônçs
accipere
pâcis condiciônçs dîcere
pâcis condiciônçs
repudiâre
pâcis condiciônçs ferre
pâx, pâcis f
pâcem facere
pâcis condiciônçs ferre
agere dç pâce
pâcem conciliâre
pâx convenit in eam
condiciônem ut ...

domî et mîlitiae/in mîlitiâ;
domî mîlitiaeque
vrijgesteld: – zijn van militaire
mîlitiae vacâtiônem
dienst
habçre
vrijstelling van militaire dienst
mîlitiae vacâtiô, -ônis f
vrijwilliger
(mîles, -litis) voluntârius
zich als – opgeven
sponte nômen dare
wapen
tçlum
–s
arma, -ôrum
automatisch –
sclopçtum automatum
defensieve –s
tçla ad tegendum
offensieve –s
tçla ad nocendum
de –s inleveren
arma trâdere
de –s opnemen
arma capere
de –s neerleggen
ab armîs discçdere
iem. van manschappen en –s alicuî virôs et arma
voorzien
ministrâre
met/onder –geweld
vî et armîs
onder de –en zijn
in armîs esse
wapenstilstand
indûtiae, -ârum
– breken
indûtiâs violâre
– sluiten
indûtiâs facere
de – houdt stand
indûtiae dûrant
een – vragen
indûtiâs poscere
een – van zes jaar
indûtiae sex annôrum
wapenwedloop
armôrum certâmen,
-minis n
zadel
ephippium
zeeman
nauta
in oorlog en –
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1. Een belangrijk proces

Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia

Hallo Anton. Waar kom je vandaan?
Van het paleis van justitie op het forum.
Wat was daar gaande?
Er vond een opvallend proces plaats.
Wie was er rechter?
Een of andere senator.
Wie was de aangeklaagde?
Een zakenman. Wel, in feite mijn oom.
Wie heeft hem iets ten laste gelegd?
Hortensius, de vriend van Cicero, was de aanklager.
Wie was er advocaat?
Mucius Scaevola.
Welke aanklachten heeft Hortensius tegen je oom ingebracht?

Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius
Lîvia
Antônius

Hij heeft de arme man wegens verduistering van staatsgelden
aangeklaagd.
Zijn er veel getuigen verschenen?
Er waren er maar drie.
Wie?
Twee van zijn partners en een bankier.
Is hij vrijgesproken of veroordeeld?
Hij is natuurlijk met algemene stemmen vrijgesproken.

Salvç, Antônî. Unde venîs?
Â basilicâ Iûliâ â forô.
Quid ibi fîçbat?
Iûdicium nôtum fîçbat.
Quis iûs dîcçbat?
Nescio quis senâtor.
Quis erat reus?
Negôtiâtor. Em, vçrô patruus meus.
Quis crîmina in eum intulit?
Hortçnsius, amîcus Cicerônis, erat accûsâtor.
Quis erat dçfçnsor?
Mûcius Scaevola.
Quae crîmina Hortçnsius in patruum tuum
intulit?
Antônius Eum miserum pecûlâtûs accûsâvit.
Prôdiçrunt multî testçs?
Erant trçs tantummodo.
Quî?
Duo sociî eius et argentârius.
Estne absolûtus an condemnâtus?
Absolûtus est quidem omnibus sententiîs.

2. De arrestatie van twee jonge boeven veroorzaakt een oploopje

Rîta
praefectus
vigilum
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
Rîta
praef. vig.
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Quid reî est, praefecte? Cûr tanta turba hûc
congregâtur?
Modo apprehendimus duôs nôtôs
grassâtôrçs.
Quid accidit?
Latrôcinium modo factum est.
Ubi?
Istî latrônçs macellum intrâvçrunt et
macellârium omnî argentô eius spoliâvçrunt.
Latrônçsne macellâriô vim attulçrunt?
Etiam. Istî macellârium fûstibus concîdçrunt.
Effûgçruntne latrônçs?
Nûllô modô! Vigilçs meî apprehendçrunt
istôs grassâtôrçs et manicâs eîs iniçcçrunt.
Ubi sunt istî latrônçs nunc?
Vigilçs rapuçrunt eôs in carcerem.
Nônne arguentur dç latrôciniô?
Arguentur dç vî et manû atque latrôciniô.
Viae urbis nostrae nôn diûtus tûtae sunt.
Ego vereor nç per mç obsônem.
Uxor mea idem dîcit.
Spçrô iûdicem summô iûre cum istîs
âctûrum esse.
Adulçscentula, ego habeô mâximam fidem
nostrae ratiônî iûdiciâlî.

Rita

Wat is er aan de hand, inspecteur? Waarom staan
hier zo’n boel mensen bij elkaar?
inspecteur We hebben zojuist twee beruchte straatrovers gearresteerd.
Wat is er gebeurd?
Er heeft zojuist een overval plaatsgevonden.
Waar?
Die boeven zijn een kruidenierszaak binnengegaan en hebben
de kruidenier van al zijn geld beroofd.
Hebben de boeven geweld tegen de kruidenier gebruikt?
Ja. Die kerels hebben de kruidenier met stokken geslagen.
Zijn de boeven ontkomen?
Geen sprake van! Mijn agenten hebben die overvallers gearresteerd en hen in de boeien geslagen.
Waar zijn die boeven nu?
De agenten hebben ze naar de gevangenis gesleept.
Ze zullen toch wel van een overval worden beschuldigd?
Ze zullen worden beschuldigd van geweldpleging en beroving.
De straten van onze stad zijn langer niet veilig. Ik ben bang om
zelf boodschappen te doen.
Mijn vrouw zegt hetzelfde.
Ik hoop dat de rechter die kerels streng zal straffen.
Jongedame, ik heb het volste vertrouwen in ons rechtssysteem.
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3. Iemand heeft een advocaat nodig

cliçns
patrônus
cliçns

Dçsîderô iûriscônsultum. Potesne mihi
succurrere?
Quid est? Estne causa prîvâta an causa
pûblica?
Est causa pûblica. Aliquis parietem domûs
meae perfôdit.
Quandô effrâctûra facta est?
Mediâ nocte, dum ego et familia absumus.
Quid perfossôrçs sustulçrunt?
Pecûniam, pictûrâs, argentea.
Scîsne quis parietçs perfôderit?
Nesciô.
Aderantne oculâtî testçs?
Ûnus ex vîcînîs meîs, nômine Varrô.
Quid vîdit?
Vîdit et perfossôrem et indicem eius.
Voletne testis prôdîre?
Volet.
Arcessîvistîne vigilçs?

patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
patrônus
cliçns
Arcessîvî. Vigilçs mîsçrunt
investîgâtôrem ad mç. Investîgâtor iam
coçgit nônnûllôs suspectôs.
patrônus Macte virtûte estô! Ego suspectôs
quam prîmum in iûdicium addûcam.
Mihi crçde, mox in carcere sedçbunt.

cliënt

Ik heb een advocaat nodig. Kunt u me helpen?

advocaat Wat is er aan de hand? Gaat het om een civiele
zaak of een strafzaak?
Om een strafzaak. Iemand heeft bij mij thuis ingebroken.
Wanneer heeft de inbraak plaatsgevonden?
Midden in de nacht, terwijl mijn gezin en ik er niet waren.
Wat hebben de inbrekers weggenomen?
Geld, schilderijen en tafelzilver.
Weet u wie er heeft ingebroken?
Nee.
Waren er ooggetuigen aanwezig?
Eén van mijn buren, Varro heet hij.
Wat heeft hij gezien?
Hij heeft zowel de inbreker als zijn uitkijk gezien.
Zal hij als getuige willen optreden?
Ja.
Heeft u de politie laten komen?
Ja. De politie heeft een rechercheur naar me gestuurd. De
rechercheur heeft al enkele verdachten bij elkaar gezocht.
Bravo! Ik zal de verdachten zo gauw mogelijk voor de rechtbank
brengen. Geloof me, ze zullen gauw achter de tralies zitten.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

Zie voor extra juridische termen ook de woordenlijst bij hoofdstuk XX
reus
indicium profitçrî
indicium
dçnuntiâre
prehçnsiô, -ônis f
accûsâtiô, -ônis f
crîmina alicuî înferre
aliquem reum facere
accûsâre/arguere + gen/dç
aliquem (dç) crîmine/
crîminis arguere
aanranding
invâsiô, -ônis f
aantijging
însimulâtiô, -ônis f
valse –
însimulâtiô falsa
advocaat
patrônus; iûriscônsultus;
causidicus
– (in strafzaken)
advocâtus
iem. een – toewijzen
côgnitôrem alcî ascrîbere
advocatuur: in de – werkzaam zijn in iûdiciîs versârî; in
forô agere
afpersing
violenta exâctiô, -ônis f
pecûniârum
aangeklaagde
aangeven
aangifte
– doen
aanhouding
aanklacht
een – tegen iem. inbrengen
aanklagen
iem. – wegens
iem. wegens een misdaad –

alibi
alimentatie
appèl
appelleren bij
arresteren
balie
begaan (misdaad e.d.)
beklaagde/betichte (België)
bende
–lid
bepleiten: een zaak voor de
rechtbank –
berecht worden
beroep: hoger –
– toestaan
– afwijzen
in – gaan bij
Hof van – (België)
berouw
beroven

absentiae argûmentum
alimônium
appellâtiô, -ônis f
appellâre ad
apprehendere; rapere in
carcerem
forum
committere
reus
grex, gregis m; manus,
manûs f
praedô, -ônis gregâlis
causam prô tribûnâlî
agere
in iûs îre
appellâtiô, -ônis f
appellâtionem admittere
appellâtiônem improbâre
appellâre ad
iûdicium appellâtôrium
paenitentia
rapere
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carcer, carceris m
alqm in carcerem conicere
vîs f, acc vim, abl vî, nom
pl vîrçs
– gebruiken tegen iem.
vim facere in aliquem
gezond en wel
salvus et sânus
grondrechten
iûra cîvîlia
handboeien
manicae, -ârum
iem. – omdoen
alicuî manicâs inicere
hechtenis
cûstôdia
bona, -ôrum
iem. in – houden
alqm in cûstôdiâ habçre
iûra cîvîlia
iem. in – nemen
alqm in cûstôdiam trâdere
alqm capite dçminuere heterdaad: iem. op – betrappen aliquem in flagrantî
cûstôdiârius
dçlictô dçprehendere
cliçns, clientis
op – betrapt
manifestârius
corruptçla
Hof van Assisen (België)
iûdicium assessôrum
corrumpere
Hof van Beroep (België)
iûdicium appellâtôrium
aliquem in iûdicium
Hof van Cassatie (België)
tribûnal, -âlis n cassâtiônis
addûcere/vocâre
Hoge Raad (Nederland)
cônsilium suprçmum
dagvaarden: iem. –
diem dare alicuî
hoorzitting
côgnitiô, -ônis f
dief/dievegge
fûr, fûris m/f
een – houden
côgnitiônem habçre
–stal
fûrtum
huisarrest
cûstôdia lîbera
doodstraf
supplicium capitis
iem. onder – stellen
aliquem occlûdere domî
de – ondergaan
suppliciô capitis afficî
identificatie
identificâtiô, -ônis f
een misdrijf waarop de – staat capitâle crîmen, -minis n identificeren
identificâre
iem. tot de –/ter dood
aliquem capitis damnâre inbraak
effrâctûra
veroordelen
– (huis)
(domûs) latrôcinium
terechtstaan wegens een delict iûdicium dç capite subîre inbreken (huis)
domûs parietçs perfodere
waarop de – staat
inbreker
effrâctor, -ôris
echtscheiden
dîvortium facere
informant
index, indicis
echtscheiding
dîvortium
inspecteur van politie
praefectus vigilum
– aanvragen
dîvortium petere
internationaal recht
iûs, iûris n gentium
edelachtbaar
honestus
jatten
surripere
eiser
petîtor, -ôris
jury
cônsilium; iûdicçs, -um pl
executeren: iem. –
supplicium capitis dç
–lid
iûdex, iûdicis
aliquô sûmere
kantonrechter (Nederland)
iûdex cantônâlis
fraude
fraus, fraudis f
kapen
vî abdûcere
gangster
praedô, -ônis gregâlis;
kennisgeving
dçnuntiâtiô, -ônis f
grassâtor, -ôris
knuppel
fûstis, fûstis m, abl ook -î
gedaagde
reus
–en
fûste concidere
gerechtelijk
iûdiciâlis, -e
dood–en
fûstîgâre
gerechtigheid
iûstitia
land
terra
gerechtsgebouw
basilica
– (politiek)
rçs pûblica
–hof (Nederland)
iûdicium appellâtôrium
– (fysiek)
fînçs, fînium m pl
getuige (belastend/ontlastend) testis, testis m/f (prô/in
vader–
patria
+ acc)
legaal adv
lçgitimç; secundum
betrouwbare –
testis locuplçs
lçgem/lçgçs
als – optreden
testem prôdîre
letsel
vulnus, vulneris n
als – verklaren
contestârî
levenslang: iem. tot – veroordelen alqm damnâre carcerî
deze –verklaring kan niet
hoc testimônium nôn
quoad vîvat
worden toegelaten
sûmendum est
meineed
periûrium
getuigen
testârî
– plegen
pçierâre
tegen iem. –
testimônium dîcere in
misdaad
crîmen, crîminis n;
facinus, facinoris n;
aliquem
iem. – van
beroving
beschuldigde
beschuldigen: – wegens
bewaken
bewaker
beweren
bewijs
met welk – wil je me
veroordelen?
bezittingen
burgerrechten
iem. zijn – ontnemen
cipier
cliënt
corruptie
– plegen
dagen: iem. voor de rechtbank –
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alqm spoliâre/prîvâre + abl
latrôcinium
reus
culpâre ob
cûstôdîre
cûstôdiârius
arguere
indicium; testimônium
quô mç teste convincçs?

gevangenis
iem. in de – zetten
geweld
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scelus, sceleris n
vim facere in aliquem
accûsâre dç vî et manû
homocîdium
nex, necis f
caedçs, caedis f; occîsiô,
-ônis f
– (op een familielid)
parricîdium
–enaar
necâtor, -ôris; homocîda;
percussor, -ôris
–enaar (v.e. familielid)
parricîda
notoir
nôtus
officier van justitie (Nederland) accûsâtor, -ôris pûblicus
omkoopsom
pretium
omkopen
corrumpere
omkoping
corruptçla
onderpand
pîgnus, pîgnoris n
ondervragen
interrogâre
onderzoek: gerechtelijk –
quaestiô, -ônis f
–srechter
quaesîtor, -ôris
een – instellen
causam côgnôscere
een – doen naar
inquîrere in + acc
ongestraft
impûnîtus
– ervan afkomen
impûnîtus dîmittî
onpartijdig
incorruptus; integer,
-gra, -grum; aequus
ontvankelijk (eiser, eis, klacht) sûmendus
ooggetuige
oculâtus (-a) testis
opeisen
postulâre; vindicâre
opsluiten: in de gevangenis –
in carcerem compingere
overtreding
dçlictum
overval
latrôcinium
–ler
latrô, latrônis
paleis van justitie
basilica
plegen (misdaad e.d.)
committere
ploertendoder
fûstis, fûstis m, abl ook -î
politieagent
vigil, vigilis m/f
proces (algemeen)
lîs, lîtis f; causa; âctiô,
âctiônis f
– (in de rechtbank)
iûdicium; quaestiô,
-ônis f
iem. een – aandoen
lîtem alicuî înferre;
âctiônem alcî intendere
met een – worden aangedaan causam subîre
een – verliezen
causam perdere
een – voeren
causam agere; causam
dîcere
een – winnen
causâ/iûdiciô vincere
procureur (advocaat)
côgnitor, -ôris;
côgnitrîx, -îcis
– des Konings (België)
accûsâtor, -ôris pûblicus
raadsman
advocâtus; iûriscônsultus
rechercheur
investîgâtor, -ôris;
inquîsîtor, -ôris
recht
iûs, iuris n
mishandelen: iem. –
mishandeling: wegens – aanklagen
moord
– (v.e. vermoorde)
– (op iem.)

iûs dîcere
summô iûre cum aliquô
agere
iûdicium
aliquem in iûdicium
addûcere/vocâre
voor de –bank staan wegens iûdicium subîre dç
voorzitter zijn van de –bank
iûdiciô praeesse
–er
iûdex, iûdicis
–er-commissaris
quaesîtor, -ôris
–sgeding
lîs, lîtis f, gen pl lîtium
–ssysteem
ratiô, ratiônis f iûdiciâlis
–szaak
causa; lîs, lîtis f
civiele –szaak
causa prîvâta
een –szaak tegen iem. beginnen lîtem alicuî intendere
een –szaak bepleiten (voor de causam agere (prô
rechtbank)
tribûnâlî)
een –szaak bijleggen
causam compônere
een –szaak verliezen
causam perdere
een –szaak winnen
causâ/iûdiciô vincere
–vaardig
iûstus
–vaardigheid
iûstitia
referentie (iem. als –)
advocâtus
risico: vrij van –
tûtus â perîculô
schikking
spônsiô, -ônis f
schuld
culpa
–ig
reus; sôns, sontis
–ig aan
manifestus + gen;
noxius + gen/abl
–ig bevinden
convincere
–ig bevonden worden
noxium iûdicârî
–ig zijn
in culpâ esse
–igen straffen
poenam dç sontibus
exigere
on–ig zijn
extrâ culpam esse
sheriff
geraefa
slaan: met de vuist/knuppel –
caedere pûgnô/fûste/fûstî
finaal in elkaar –
pulchrç percolopâre
smeergeld
pretium
stelen
fûrârî; clepâre; tollere
straatrover
grassâtor, -ôris
straf
poena
– geven/–fen
pûnîre
iem. – geven
aliquem poenâ afficere
– krijgen
poenâs dare/reddere
– ondergaan
poenâs luere; poenâs
rependere; poenâs
ferre
– voor de misdaden
poena facinorum
–pleiter
âctor, -ôris causârum;
causidicus
–zaak
causa pûblica
tenlastelegging
crîmen, -minis n
terecht
iûstç
–staan wegens
iûdicium subîre dç
– spreken
volgens het strengste – iem.
behandelen
–bank
iem. voor de –bank dagen
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in carcerem rapere/
compingere
uitkijk
index, indicis m/f
uitspraak
sententia iûdicum;
iûdicium
een – doen
dçcernere
uitvoeren: de wet –
lçgem exercçre
unaniem
omnibus sententiîs
valselijk adv
falsô
veilig (tegen)
tûtus (ab)
verdacht
suspectus
–e (in Nederlands strafrecht) reus
verdagen
ampliâre
verdedigen: iem. –
causam alcis dçfendere
verdediger
dçfçnsor, -ôris
verduisteren
pecûniam âvertere
– (van overheidsgeld)
pecûlâtum facere
verduistering (van overheidsgeld) pecûlâtus, -ûs
vergeving/vergiffenis
venia
vergrijp
dçlictum
verklikker
index, indicis m/f
verkrachten
per vim stuprâre; stuprô
violâre
verkrachter
stuprâtor, -ôris
verkrachting
stuprum
verliezen: een proces –
causam perdere
vermoorden
necâre
– (gewelddadig)
trucîdâre
veroordelen
condemnâre
iem. ter dood –
aliquem capitis damnâre
iem. – wegens meervoudige alqm multîs crîminibus
fraude
fraudis convincere
een veroordelend vonnis
condemnâtôriam
uitspreken
sententiam ferre
tralies: achter de – zetten
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condemnâtiô, -ônis f
prôditiô, -ônis f
iûdiciô persequî
iûs, iûris n gentium
sententia; iûdicium
côgnitiô, -ônis f;
quaestiô, -ônis f
het – leiden
quaestiônî praeesse
vrijspraak
absolûtiô, -ônis f
vrijspreken: iem. ergens van –
absolûtôriam sententiam
ferre
iem. – van een halsmisdrijf
aliquem capitis absolvere
waarheid
vçrum
om de – te spreken
ut vçrum/vçra dîcam
–sgetrouw
vçridicus
weerleggen
dissolvere
weerlegging
dissolûtiô, -ônis f
wet
lçx, lçgis f
–geving
lçgislâtiô, -ônis f
-sartikel
caput, capitis n (lçgis)
de – schenden
lçgem violâre
de – uitvoeren
lçgem exercçre
geest van de –
sententia/voluntâs, -âtis f
lçgis
in overeenstemming met de – secundum lçgem
tegen de –
contrâ iûs
volgens de –
lçge
winnen: een proces –
causâ/iûdiciô vincere
zakkenrollen
manticulârî
zakkenroller
sacculârius; levâtôr, -ôris
zoeklicht
lûminâre, -ris n
zwerver
larifuga, -ae m
veroordeling
verraad
vervolgen (gerechtelijk)
volkenrecht
vonnis
vooronderzoek (gerechtelijk)

XXIII. GEOGRAFIE EN TOPOGRAFIE
1. Patrick wil naar de VS emigreren

Patricius Salvç, Gregôrî. Ego in animô habeô mox
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius
Patricius
Gregôrius

ex Hiberniâ in Americam çmigrâre.
Potesne narrâre mihi aliquid dç Americâ?
Libenter. Prîmô, America est multô
amplior quam Hibernia.
Itane est? Quae sunt mçnsûrae Cîvitâtum
Foederâtârum Americae?
Ôra maritima orientâlis tantum abest ab
ôra occidentâlî quantum Hibernia abest â
Cîvitâtibus Foederâtîs Americae.
Incrçdibile est! Estne Novum Eborâcum
caput Cîvitâtum Foederâtârum Americae?
Novum Eborâcum est urbs Americae
amplissima, sed, mîrâbile dictû, nôn est
caput.
Quae urbs est caput?
Vashintonia est caput Cîvitâtum
Foederâtârum Americae.
America ex quot cîvitâtibus cônstat?
Sunt duodçquînquâgintâ cîvitâtçs in
continente, praeter Alascam et Havaiôs.
Ubi est Alasca?
Est suprâ Canadam, quae attingit Cîvitâtçs
Foederâtâs Americae â septentriône.
Ubi sunt Havaiî?
Haviî sunt celebritâs însulârum longissimç
ante ôram Californiae.
Quae est urbs optima in quâ ego cum
familiâ habitem?
Est difficillimum dictû. Urbs enim
quaeque suâs virtûtçs habet.

Hallo Gregor. Ik wil graag binnenkort van Ierland naar Amerika
emigreren. Kun je me wat over Amerika vertellen?
Graag. In de eerste plaats is Amerika veel groter dan Ierland.
Ja? Wat zijn de afmetingen van de Verenigde Staten van Amerika?
De oostkust is net zo ver weg van de westkust als Ierland van de
Verenigde Staten van Amerika.
Het is niet te geloven! Is New York de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika?
New York is Amerka’s grootste stad, maar, vreemd genoeg, het
is niet de hoofdstad.
Welke stad is de hoofdstad?
Washington is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika.
Uit hoeveel staten bestaat Amerika?
Er zijn achtenveertig staten op het vasteland, afgezien van Alaska en Hawaii.
Waar ligt Alaska?
Het ligt boven Canada, dat grenst aan de noordkant van de Verenigde Staten.
Waar ligt Hawaii?
Hawaii is een eilandengroep zeer ver vóór de kust van Californië.
Wat is de beste stad waar ik met mijn gezin kan wonen?
Het is erg moeilijk te zeggen. Elke stad heeft immers zijn kwaliteiten.

2. Mientje wil wat meer weten over de Tiber

Philomena
magistra
Philomena
magistra

Quod flûmen affluit Rômam?
Tiberis, cuî vetus nômen erat Albula.
Unde oritur Tiberis flûmen?
Fôns eius est in Appennînô monte inter
Etrûriam ab occidente et Umbriam ab
oriente.
Philomena Estne Tiberis flûmen lâtissimum?
magistra Lâtitûdô eius scîlicet varia est. Ut ex
Appennînô monte prôfluit, prîmô
angustum est. Sed ut fluviî in eum
înfluunt, Tiberis lâtitûdine augçtur.
Philomena Ferturne Tiberis per dîrçctum?
magistra Minimç. Ut scîs, Italia intus est aspera et
montâna; itaque Tiberis cursû meante
Rômam pervenit.
Philomena Eratne Tiberis flûmen nâvigâbile aetâte
Rômânâ?

Welke rivier stroomt er naar Rome?
De Tiber, die vroeger Albula heette.
Waar ontspringt de Tiber?
Zijn bron is in de Apennijnen tussen Etrurië in het westen en
Umbrië in het oosten.
Is de Tiber een zeer brede rivier?
Zijn breedte varieert natuurlijk. Wanneer hij uit het Apennijnengebergte te voorschijn komt, is hij aanvankelijk smal. Maar wanneer er zijrivieren instromen, neemt de Tiber in breedte toe.
Gaat de Tiber in een rechte lijn?
Integendeel. Zoals je weet is het binnenland van Italië ruig en
bergachtig; daarom bereikt de Tiber Rome in een bochtige loop.
Was de rivier de Tiber bevaarbaar in de Romeinse tijd?
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magistra Ita, sed suprâ Rômam ratibus tantum
Philomena
magistra
Philomena
magistra
Philomena
magistra
Philomena
magistra
Philomena
magistra
Philomena
magistra

nâvigâbile erat. Inter Rômam autem et
ôstium omnibus nâvibus nâvigâbile erat.
Quâ longitûdine est Tiberis?
Circiter centum quînquâgintâ mîlia passuum.
Quantum abest Rôma â Tiberis ôstiô?
Circiter quîndecim mîlia passuum distat.
Ibi in mare Tyrrhçnum sç effundit.
Quae gçns suprâ Tiberim habitâbat?
Etrûscî, quôrum prînceps urbs erat Vçiî.
Estne Rôma clîvôsa an plâna?
Rôma est quidem clîvôsa; complectitur
enim illôs inclutôs septem montçs. Urbs
apposita est flexuî flûminis.
Quis môns est proximus Tiberî?
Môns Aventînus est proximus; sed môns
Palâtînus est item prope flûmen.
Utinam aliquandô aspiciam Tiberim!
Aspiciçs.

Ja, maar boven Rome was hij alleen met vlotten bevaarbaar.
Maar tussen Rome en de monding was hij voor alle schepen
bevaarbaar.
Wat is de lengte van de Tiber?
Ongeveer tweehonderdvijfentwintig kilometer.
Hoever ligt Rome af van de monding van de Tiber?
Ongeveer drieëntwintig kilometer. Daar mondt hij uit in de
Tyrrheense zee.
Welk volk woonde er ten noorden van de Tiber?
De Etrusken. Hun voornaamste stad was Veii.
Is Rome heuvelachtig of vlak?
Rome is natuurlijk heuvelachtig; ze beslaat immers de beroemde zeven heuvels. De stad ligt in een bocht van de rivier.
Welke heuvel ligt het dichtst bij de Tiber?
De Aventijn ligt het dichtst bij; maar de Palatijn ligt eveneens
dicht bij de rivier.
Hopelijk zie ik een keer de Tiber!
Reken maar.

3. Van Rome naar Athene

Ioannçs
magister
Ioannçs
magister
Ioannçs
magister

Ioannçs
magister
Ioannçs
magister
Ioannçs
magister
Ioannçs
magister

116

Magister, quâ viâ Rômânî antîquitus in
Graeciam iter faciçbant?
In Italiâ ipsâ via Appia â portâ Capçnâ
dûcit rçctâ ad montem Albânum, deinde
per palûdem Pomptînam ad urbem Capuam.
Estne Capua in Latiô an in Campâniâ?
Capua est profectô prînceps urbs
Campâniae.
Quantum Rôma abest Capuâ?
Abest paulô amplius quam centum et
vîgintî mîlia passuum, mçnsûrâ currente.
Deinde via dûcit praeter Beneventum in
mediterrâneô trâns montem Appennînum
ad portum apud Brundisium.
Tenditne môns Appennînnus ad
merîdiânâs regiônçs Italiae?
Ita. Môns Appennînus, Italiae
amplissimus, tendit perpetuîs iugîs ab
Alpibus ad Siculum frçtum.
Nônne fînîtur via Appia ad portum?
Ita. Etiamnunc duae columnae altae ante
portum indicant fînem viae Appiae.
Nâvigâbantne Rômânî per dîrçctum ad
sinum Corinthiacum?
Nôn. Nam trânsitus trâns Hadriâticum
mare erat brevissimus inter Brundisium et
Apollôniam, quae in Illyricô est.
Viâtôrçs deinde terrçnô itinere Athçnâs
petçbant?
Prîmô nâvigâbant in merîdiem versus,
secundum ôram Illyricî; deinde intrâbant
sinum Corinthiacum. Postrçmô vehçbantur
terrçnô itinere per isthmum in Atticam et
Athçnâs.

Jan

Meester, langs welke route reisden de Romeinen in de
oudheid naar Griekenland?
leraar In Italië zelf gaat de Via Appia vanaf de Porta Capena in
een rechte lijn naar de Monte Albano, daarna door het
Pomptijnse moeras naar de stad Capua.
Ligt Capua in Latium of in Campanië?
Capua is juist de voornaamste stad van Campanië.
Hoever ligt Rome af van Capua?
Iets meer dan honderdtachtig kilometer hemelsbreed. Daarna
gaat de weg langs Benevento in het binnenland over de Apennijnen naar de haven bij Brindisi.

Strekken de Apennijnen zich uit tot in het zuiden van Italië?
Ja. het Apennijnengebergte, het grootste van Italië, strekt zich in
een ononderbroken keten uit van de Alpen naar de Straat van
Messina.
Eindigt de Via Appia niet bij de haven?
Ja. Nu nog markeren twee hoge zuilen vóór de haven het einde
van de Via Appia.
Voeren de Romeinen rechtstreeks naar de Golf van Korinthe?
Nee. Want de passage over de Adriatische zee was het kortst
tussen Brindisi en Apollonia, dat in Illyrië ligt.
Gingen de reizigers daarna over land naar Athene?
Eerst voeren ze naar het zuiden langs de kust van Illyrië; daarna
gingen ze de Golf van Korinthe binnen. Ten slotte reden ze over
land over de isthmus naar Attica en Athene.
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EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aardbeving
achter
Adriatische zee
afgelegen
Afrika
afstand
het ligt op een – van drie
kilometer van zee
Alpen
–gebergte
Amerika
Noord-–
Zuid-–
Amerikaans
Apennijnen
Ardea
arriveren
Athene
Atlantisch
–e oceaan
Attica
Azië
baai
beek
–je
beginnen bij/met
Benevento
bereiken
berg
–achtig
–kam/-rug
–keten
–pas
beroemd
– wegens
bevaarbaar
bevolking
de totale –
bezaaid: de rivier is aan de
rechter- en linkerzijde met
talrijke steden –
bij prep
binnenland: in/naar het –
in het –
steden in het – van Tarente
–se zeeën
bocht (in een rivier)
– (in een weg)

terrae môtus, -ûs
post; pône; â tergô + gen
mare, -ris n Hadriâticum
longinquus
Âfrica
spatium
abest â marî tria
chîliometra
Alpçs, Alpium f pl
Alpium iuga, -ôrum
America
America Septentriônâlis
America Merîdiônâlis
Americânus
Appennînus môns, -ntis m
Ardea
pervenîre ad/in + acc
Athçnae, -ârum
Atlanticus
Atlanticum mare, -ris n;
Atlanticus ôceanus
Attica
Asia
sinus, -ûs; recessus, -ûs
rîvus
rîvulus
incipere ab
Beneventum
pervenîre ad/in + acc
môns, montis m
montânus; montuôsus
iugum
montçs perpetuî
saltus, -ûs
praeclârus
inclutus + abl; nôbilis,
-e + abl
nâvigâbilis, -e
multitûdô, -dinis f
numerus omnis
multitûdinis
amnis accolitur/
frequentâtur dextrâ
laevâque crçbrîs oppidîs
apud; prope; vîcînus + dat
intus
in mediterrâneô; intus
oppida per continentem
â Tarentô sita
maria, -ium interiôra
flexus, -ûs
ânfrâctus, -ûs

flexuôsus
silva
ager, agrî
lâtitûdô, -dinis f
lâtitûdine; in lâtitûdinem
Brundisium
fôns, fontis m
flectere
Campânia
Capua
pars, partis f mundî
Dânuvius (amnis)
vîcus
proximus
însula
fînis, fînis m
fînîrî; dçsinere
Etrûria
Etrûscus
Eurôpa
Eurôpeânus
sç cônferre; sç agere
petere
quô hinc tç agis?
dûcere
iter ad urbem dûcit
regiô, regiônis f
regiô ûberrimae
multitûdinis
geheten
dictus/appellâtus/vocitâtus/
vocâtus/nuncupâtus
gelegen bij/tegen
appositus + dat
gematigd
modicus
geografie
geôgraphia
gericht zijn naar het noorden,
spectâre in/ad
oosten, zuiden, westen
septentriônçs, orientem,
merîdiem, occidentem
getijde/tij
aestus, -ûs
Gibraltar
Calpç, -çs (Griekse gen) f
straat van –
Gâdîtânum fretum
glooien
vergere
glooiing
clîvus
golf (baai)
sinus, -ûs
grens
fînis, fînis m; cônfînium;
terminus
op de – van Italië en Zwitserland ad discrîmen Italiae et
Helvçtiae
–lijn
discrîmen, -minis n
grenzen aan
attingere + acc; adiungî
–ig
bos
bouwland
breedte
in de –
Brindisi
bron
buigen
Campanië
Capua
continent
Donau (de rivier de –)
dorp
eerstvolgend
eiland
einde
eindigen (weg)
Etrurië
Etruskisch
Europa
Europees
gaan
– naar
waar ga je naartoe?
– (weg)
de weg gaat naar de stad
gebied
dichtbevolkt –

+ dat
–d aan
in het oosten grenst het aan ...

conterminus + dat
ab oriente clauditur ... (abl)
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Graecus
celebritâs, -âtis f
(însulârum)
grond: stuk –
ager, agrî
groot
amplus
grootte
magnitûdô, -dinis f
grot
specus, -ûs
haven
portus, -ûs
heelal
ûniversum; ûniversitâs,
-âtis f
helling
clîvus
steile/zacht aflopende –
clîvus arduus/lçnis
hemelsbreed
mçnsûrâ currente
heuvel
collis, collis m
–achtig
clîvôsus
– op adv
adversus clîvum; in
collem
hoofdprînceps, prîncipis
hoofdstad
caput, capitis n
Illyrië
Illyricum
isthmus
isthmus m/f
Italiaans
Italicus
Italisch
Italus
kanaal
fossa
kant
latus, lateris n
aan de andere – van
ultrâ
aan deze – van
cis/citrâ
aan de rechter– van
â latere dextrô
keten: de ononderbroken – van de Appennînus môns
Apennijnen die zich uitstrekt
perpetuîs iugîs ab
van de Alpen tot ...
Alpibus tendçns ad ...
kilometer
chîliometrum
klimaat
caelum
kompas
pyxis, -idis f magnçtica
Korinthe
Corinthus f
golf van –
sinus, -ûs Corinthiacus/
Corinthius
krater
crâtçr, crâtçris m
kronkelpad
ambitus, -ûs
kust
ôra (maritima)
land
terra
–inwaarts
intus
–schap
regiônis fôrma
–streek
regiô, -ônis f; tractus, -ûs
lang
longus
vijftien meter –
quîndecim metra in
longitûdine;
quîndecim metra in
longitûdinem patçns
langs
per; secundum
lengte
longitûdô, -dinis f
in de –
longitûdine; per
longitûdinem
liggen
iacçre; situm/positum esse
– in de richting van
vergere ad
Grieks
groep: grote – (eilanden)

118

collî impositum esse
situs, -ûs; locus
lînea
per dîrçctum
sinister, -tra, -trum;
laevus
naar –
sinistrôrsum
aan de linkerkant
(â) laevâ
logies
hospitium
loop
cursus, -ûs
in een bochtige –
meante cursû
lopen (rivier): naar zee –
vergere ad mare
maat
mçnsûra
meer
lacus, lacûs
meter
metrum
Middellandse Zee
Internum/Tûscum/
Tyrrhçnum mare
mijn (goud–, lood–, ijzer–, koper–, metallum (aurî, plumbî,
zilver–, tin–)
ferrî, cypriî, argentî,
plumbî albî)
moeras
palûs, palûdis f
de Pomptijnse –sen
palûs Pomptîna
monding
ôstium
naam: met de –
dictus/appellâtus/vocitâtus/
vocâtus/nuncupâtus
naast
proximus + dat; iûxtâ
natie
gçns, gentis f
natuur (fysieke wereld)
rçrum nâtûra
nergens
nusquam
noordelijk
superior, -ius;
septentriônâlis, -e
noorden
septentriô, -ônis m;
septentriônçs, -um m pl
in het –
â septentriône
ten –
ad septentriônçs
ten – van
suprâ/super + acc
naar het –
in septentriônem versus
op een heuvel –
ligging
lijn
in een rechte –
links

(adv)
oceaan
oever
de Tiber is buiten de –s
getreden
omtrek
de krater heeft een – van
100 m
omvang
omvatten (bedekken)
ongeveer
ontspringen in
oostelijk
oosten
in het –
naar het –
naar het – gaan

ôceanus
rîpa
Tiberis super rîpâs
effûsus est
circuitus, -ûs
crâtçr patet circuitû
centum metra
magnitûdô, -dinis f;
amplitûdô, -dinis f
obtinçre
circâ; circiter; ferç
(ex)orîrî + abl
orientâlis, -e
oriçns, -ntis
ab oriente
in orientem versus (adv)
orientem petere; ad
orientem tendere
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tenuis, -e
surgere
cônsurgere
trâns
trânsitus, -ûs
rûs, rûris n
rûs
rûrî
rûre
stâgnum
poldrum
multitûdô, -dinis f
fertilitâs, -âtis f
gçns, gentis f
dexter, -(e)ra, -(e)rum
dextrâ; â dexterâ
dextrôrsum
dextrôrsum vertere
rçctâ; per dîrçctum
flûmen, -minis n
amnis, amnis m
alveus
aestuârium
Rômânus
asper, -ra, -rum
cônfluçns, -ntis
inter cônfluentçs Tiberim
et Aniônem
sçparâre; discernere;
distinguere
Duitsland wordt door de rivier de Germânia discernitur/
Rijn van Frankrijk gescheiden
distinguitur/sçparâtur â
Galliâ amne Rhçnô
schiereiland
paenînsula
smal
angustus
spelonk
spçlunca
staat
cîvitâs, -âtis f; rçs
pûblica; status, -ûs
stad
urbs, urbis f; oppidum
–je
oppidulum
straat (zee–)
fretum
strand
acta
streek
regiô, regiônis f
stromen
fluere
– in
înfluere in + acc
– langs
praefluere/praeterfluere
oppervlakkig
oprijzen
– (bij meer dan één)
over
passage
platteland
naar het –
op het –
van het –
poel
polder
populatie
productiviteit
ras
rechts
aan de rechterkant
naar –
– afslaan
rechtstreeks
rivier
– (los van grootte of lengte)
–bedding
–mond (trechtervormig)
Romeins
ruw
samenvloeiing
bij de – van de Tiber en
de Anio
scheiden

+ acc
– naar
– (van)uit
naar beneden – vanaf
stroom/stroming
–versnelling
met de – mee
sterke –
tegen de – in

affluere ad/+ dat
effluere ab
dçfluere dç
flûmen, flûminis n
vadum candicâns
secundô flûmine
vîs f flûminis
adversô flûmine

tegenover
Tiber
tij/getijde
toenemen
top (berg)
de – van de berg
topografie
uitbreiden (land)
uitmonden
uitstrekken: zich –
het gebied strekt zich uit van
... tot ...
Umbrië
vallei
varen
vasteland
Veii
ver
– weg zijn
hoe –?
niet – weg van
hoe – is ... af van ...?
naar het –ste zuiden
verbonden
verbreden
verhard: –e weg
verwijderd: – zijn van
vijver
vlak
vlakte
open –
vlot
voet (berg)
aan de – van de berg
–pad
vóór
voorbij
voorgebergte
voorstad
voorsteden
vooruitsteken
ver – in zee
vroeger
waterval
wereld
–kaart
over de hele –
de zeven –wonderen
‘s –s slechtste dichter

ex adversô + gen;
exadversum + acc
Tiberis, -is m, acc -im,
abl -î
aestus, -ûs
augçre
cacûmen, -minis n
summus môns, montis m
locôrum dçscrîptiô,
-ônis f
sç pandere
sç effundere
tendere; prôtendere;
patçre
regiô tendit ab ... ad ...
Umbria
vallçs, vallis f
nâvigâre; nâve/nâvî vehî
continçns, -ntis f
Veiî, -ôrum
longç
longç abesse
quoad? quoûsque?
procul ab
quantum ... distat/abest
ab ...?
longissimç in merîdiem
iûnctus
dîlâtâre
agger, aggeris m viae
abesse/distâre ab
stâgnum
plânus
campus
campus patçns
ratis, ratis f
râdîx, râdîcis m montis
sub râdîce montis
pedestris trânsitus, -ûs
ante
ultrâ
prômunturium
suburbium
urbis continentia, -ium
excurrere
excurrere longç in mare
anteâ
cataracta
mundus; orbis, orbis m
terrârum
orbis terrârum pictus
ubîque terrârum
septem mîrâcula mundî
poçta pessimus omnium
119

XXIII GEOGRAFIE EN TOPOGRAFIE
westelijk
westen
in het –
naar het –
woestijn
wonen
– bij/in de buurt van
zakencentrum
zee
–kust
–straat

occidentâlis, -e
occidçns, -ntis m
ab occidente
in occidentem versus (adv)
dçserta, -ôrum
habitâre
accolere
emporium
mare, maris n
ôra maritima; lîtus,
lîtoris n
fretum

zeilen
zijrivier
de Allia is een – van de Tiber
zuidelijk
– adv
zuiden
in het –
aan de zuidkant
naar het –
naar het uiterste –
ten – van

vçlificâre
fluvius
Allia in Tiberim înfluit
înferior, -ius; merîdiânus
ad merîdiem
merîdiçs, -çî m;
merîdiânum
â merîdiç
latere merîdiânô
in merîdiem versus (adv)
longissimç in merîdiem
înfrâ

BELGIË
Belgium
Rçgnum Belgiî
Aalst
Aarlen
Anderlecht
Antwerpen
Bastenaken
Belg
Belgisch
Bergen
Brugge
Brussel
Charleroi
Doornik
Gent
Hasselt
Henegouwen
Kortrijk
Leuven

Alostum
Orolaurum
Anderlâcum
Antverpia
Bastonica
Belga
Belgicus
Montçs, -ium
Brugae, -ârum
Bruxellae, -ârum
Carolorçgium
Tornâcum
Gandavum
Hassela
Hannonia; Henegovia
Cortrâcum; Cortorâcium
Lovânia; Lovânium

Limburg
Luik
Luxemburg
Mechelen
Namen
Nieuwpoort
Oostende
Oost-Vlaanderen
Oudenaarde
Schaarbeek
Tongeren
Vlaams-Brabant
Vlaanderen
Waals-Brabant
Wallonië
West-Vlaanderen
Waver

Limburgum
Leodi(c)um
Luxemburgum
Mechlînia
Namurcum
Novus Portus, -ûs
Ostenda
Flandria Orientâlis
Aldernarda
Scarbçca
Atuâtuca Tungrôrum
Brabantia Flandrica
Flandria
Brabantia Vallônica
Vallônia
Flandria Occidentâlis
Vâvera

NEDERLAND
Batâvia
Rçgnum Nçderlandiae
Alkmaar
Alphen aan den Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Assen
Bergen op Zoom
Breda
Cuijk
Delft
Den Bosch
Den Haag
Den Helder
Deventer
Dordrecht
Drenthe
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Alcmaria
Albaniâna
Âmersfortia
Amstelodamum
Arnhemia; Arecânum
Assenia
Bergae, -ârum ad Zômam
Breda
Ceuclum
Delfum
Silva Ducis
Hâga (Comitis)
Heldria
Daventria
Dordrâcum
Drenthia

Eindhoven
Emmeloord
Enschede
Flevoland
Friesland
Gelderland
Gouda
Groningen
Haarlem
Harderwijk
Harlingen
Heerlen
Helmond
Leeuwarden
Leiden
Lelystad

E(i)ndhovia
Emmelverda
Çnsceda
Flçvôlandia
Frîsia
Gel(d)ria
Gaudanum
Grôninga
Harlemum
Hardervîcum
Harlinga
Coriovallum
Helmonda
Leovardia
Lugdûnum Batâvôrum
Lçlypolis
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Limburg
Maastricht
Middelburg
Nederlander
Nederlands
Nijmegen
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Schiedam
Terneuzen

Limburgum
Mosae Trâiectum
Medioburgum
Batâvus
Batâvicus
Noviomagus
Brabantia Septentriônâlis
Hollandia Septentriônâlis
Trânsisalânia
Rûraemunda
Vallis, -is f Rosârum
Roterodamum
Scîdamum
Ternûsia

Tilburg
Utrecht
Valkenburg
Vlaardingen
Vlissingen
Voorburg
Wijk bij Duurstede
Woerden
Zeeland
Zuid-Holland
Zutphen
Zwammerdam
Zwolle

Tilburgum
Ultrâiectum;Trâiectum
ad Rhçnum
Praetôrium Agrippînae
Flardinga
Flissinga
Forum Hadriânî
Dûristata
Laur(i)um
Zçlandia
Hollandia Merîdiônâlis
Zutphania
Nigrum Pullum
Svolla

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Ûnîtî Statûs Americae
Cîvitâtçs Foederâtae Americae
Cîvitâtçs Americae Ûnîtae

Na de naam van elke staat volgt het adiect daarvan, waarvan de mannelijke en vrouwelijke vorm tevens als subst geldt
voor de inwoner, daaronder eventueel een afwijkend subst, daarna de naam van de hoofdstad en ten slotte de namen van enige
andere grotere steden
Alabama
Montgomery
Mobile
Alaska
Juneau
Anchorage
Arizona
Phoenix
Arkansas
Little Rock
Californië
Sacramento
Los Angelos
Hollywood
San Diego
San Francisco
Colorado
Denver
Durango
Connecticut
Hartford
Delaware
Dover
Florida
Tallahasse
Miami
Palm Beach

Alabâma
Alabâmçnsis, -e
Môns, -ntis Gomericî
Môbilis, -is f
Alasca
Alascânus
Iunellum
Anchorâria
Arizôna
Arizônçnsis, -e
Phoenîx, -îcis f
Arcânsia
Arcânsiçnsis, -e
Petricula
California
Californiçnsis, -e
Sacrâmentum
Angelopolis, -is f
Rûscisilva; Âcrifolçtum
Didacopolis, -is f
Franciscopolis, -is f
Colôrâtum
Colôrâtçnsis, -e
Denverium
Dûrangum
Connecticûta
Connecticûtiçnsis, -e
Hardifordia
Delavâria
Delavâriânus
Dubris, -is f
Flôrida
Flôridiânus
Tellahassia
Miâmia
Ôra Palmâria

Georgia
Atlanta
Athens
Savannah
Hawaii
Honolulu
Pearl Harbor
Idaho
Boise
Illinois
Springfield
Chicago
Indiana
Indianapolis
Iowa
Des Moines
Kansas
Topeka
Kansas City
Kentucky
Frankfort
Lexington
Lousiana
Baton Rouge
New Orleans
Maine

Georgia
Georgiânus
Atlanta
Athçnae, -ârum
Savanna
Havaiî, -ôrum
Havaiânus
Honolûlum
Portus, -ûs Margarîtârius
Idahum
Idahçnsis, -e
Xylopolis, -is f
Illinoesia
Illinoesiânus
Campifôns, -ntis m
Sicâgum; Chicâgum
Indiâna
Indiânçnsis, -e
Indiânâpolis, is f
Iova
Iovânus
Monachopolis, -is f
Kânsia
Kânsiânus
Topçca
Kânsanopolis, -is f
Kentukia; Chentuchia
Kentukiânus
Francofurtum
Lexintônia
Lûdovîciâna
Lûdovîciânçnsis, -e
Rubrobastum
Nova Aurçlia
Cenomannica
Cenomançnsis, -e
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Augusta
Maryland
Annapolis
Balltimore
Massachusetts
Boston
Michigan
Lansing
Detroit
Minnesota
St. Paul
Minneapolis
Mississippi
Jackson
Missouri
Jefferson City
Montana
Helena
Nebraska
Lincoln
Nevada
Carson City
Reno
New Hampshire
Concord
New Jersey
Trenton
Newark
New Mexico
Santa Fe
New York
Albany
New York
Bronx
Brooklyn
Long Island
Manhattan
Rochester
Buffalo
North Carolina

Raleigh
North Dakota
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Cenomannicus
Augusta
Terra Marîae, gen Terrae
Marîae
Annâpolis, -is f
Baltimôra
Massachuset(t)a
Massachusset(t)ânus
Bostônia
Michigania
Michigançnsis, -is f
Lânsinga
Detroitum
Minnesôta
Minnesôtânus
Paulopolis, -is f
Minneâpolis, -is f
Mississippia
Mississippiânus
Iacsônia
Missûria
Missûriânus
Ieffersônia
Montâna
Montâniânus
Helenopolis, -is f
Nebrasca
Nebrascânus
Lincolnia
Nivâta
Nivâtçnsis, -e
Carsônia
Rçnum
Nova Hantônia
Novohantôniçnsis
Concordia
Nova Caesarça
Novocaesariçns, -ntis
Trentônia
Novarcum
Novum Mexicum
Novomexicânus
Sâncta Fidçs, -eî f
Novum Eborâcum
Neo-Ebocârçnsis, -e
Albanum
Novum Eborâcum
Bronxia
Bruclinum
Longa Însula
Manhatta
Rucupae, -ârum
Buffalum
Carolîna Septentriônâlis
Carolçnsis -is
Septentriônâlis
Ralçia
Dacôta Septentriônâlis
Dacôtânus Septentriônâlis

Bismarck
Ohio
Columbus
Cincinnaty
Oklahoma
Oklahoma City
Oregon
Salem
Pennsylvania
Harrisburg
Philadelphia
Pittsburgh
Rhode Island
Providence
South Carolina

Columbia
South Dakota

Pierre
Tenessee
Nashville
Memphis
Texas

Austin
Dallas
Houston
Utah
Salt Lake City
Vermont
Montpellier
Virginia
Richmond
Washington
Olympia
West Virgina

Charleston
Wisconsin
Madison
Wyoming
Casper
Cheyenne

Bismarcopolis, -is f
Ohîum
Ohiçnsis, -e
Columbopolis, -is f
Cincinnâtopolis, -is f
Oclahôma
Oclahômçnsis, -e
Oclahôma Urbs
Oregônia
Oregôniçnsis, -e
Salem indecl
Pennsilvânia
Pennsilvâniçnsis, -e
Harrisburgum
Philadelphia
Pittsburgum
Rhodçnsis Însula
Rhodçnsis, -e
Prôvidentia
Carolîna Merîdiônâlis
Carolînçnsis, -e
Merîdiônâlis
Columbia
Dacôta Merîdiônâlis
Dacôtânus
Dacôtânus Merîdiônâlis
Petropolis, -is f
Tennesia
Tennesiânus
Nashvîlla; Nasburgum
Memphis, -is f
Texiâ, -ae
Texiânus
Texâs, -i m (-a, -ae f)
Austinopolis, -is f
Dallasium
H(o)ustonia
Ûta
Ûtçnsis, -e
Urbs, -bis f Lacûs Salsî
Môns, -ntis m Viridis
Môns, -ntis m Pessulânus
Virginia
Virginiçnsis, -e
Ricmondia
Vashintônia
Vashintôniçnsis, -e
Olympia
Virginia Occidentâlis
Virginiçnsis, -e
Occidentâlis
Carolopolis, -is f
Viscônsinia
Viscônsiânus
Madisonia
Vyomin(g)a
Vyomin(g)ânus
Casperia
Cheyenna
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OVERIGE LANDEN
Afganistania
Albânia
Algerium
Prîncipâtus Andorrae
Angôla
Antîqua et Barbûda
Argentîna
Armenia
Arûba
Austrâlia
Atropatçnç, -çs (Griekse
gen) f; Azerbaiziania
Bahamas
Însulae Bahamçnsçs
Bahrein
Baharîna
Bangla Desh
Bangladçs(i)a
Barbados
Barbatiânae Însulae
Belize
Belîza
Benin
Benînum
Bermuda
Bermûda
Bhutan
Butania
Bolivia
Bolivia
Bonaire
Însula Bonî Âeris
Bondsrepubliek Duitsland
Germâniae Foederâta
Rçspûblica
Bosnië Herzegovina
Bosnia Erzegovîna
Botswana
Botsuâna
Brazilië
Brasilia
Brunei
Brunçium
Bulgarije
Bulgâria
Burkina Faso
Burkîna Fâsô, -ae -ônis
Burundi
Burundia
Cambodja
Cambosia
Canada
Canad(i)a; Foederâtae
Cîvitâtçs Canadçnsçs
Centraal-Afrikaanse Republiek
Rçspûblica Âfricae
Mediae
Chili
Chilia
China
Sinae, Sinârum;
Rçspûblica populâris
Sinârum
Colombia
Columbia
Comoren
Însulae Comoriânae
Congo-Brazzaville
Rçspûblica Congçnsis
Congo-Kinshasa
Rçspûblica Dçmocratica
Congçnsis
Cookeilanden
Însulae Cookçnsçs
Costa Rica
Ôra Dîves; Costarîcçnsis
Rçspûblica
Cuba
Cuba
Curaçao
Curacium; Însula
Curacçnsis
Cyprus
Cyprus f
Denemarken
Dânia
Djibouti
Zibûtum
Dominica
Dominica
Dominicaanse Republiek
Dominicâna Rçspûblica
Duitse Democratische Republiek Germânica Dçmocratica
Rçspûblica
Duitsland
Germânia
Ecuador
Æquatôria
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan

Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Fiji-eilanden
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Grenada
Griekenland
Groot-Brittannië
Guatemala
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israel
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jemen
Joegoslavië
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kanaaleilanden
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Kiribati
Koeweit
Kosovo
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Madagascar

Ægyptus f
Salvatôria
Guinça Æquinoctiâlis
Erythraea
Estônia
Æthiôpia
Însulae Figiçnsçs
Philippînae Însulae
Finnia
Francia; Gallia;
Francogallia
Gabon, -ônis m
Gambia
Georgia
Ghâna
Granâta
Graecia
Britanniârum rçgnum
Guatimâl(i)a
Guinça
Guinça Bissaviçnsis
Guiâna
Haitia
Hondûria
Hûngaria
Honcongum
Hibernia
Islandia
India
Indonçsia
Irâcia; Irâquia; Irâcum
Irânia
Israel, Israçlis m
Italia
Lîtus Eburneum
Iamaica
Iapônia
Içmenia
Iugoslâvia
Iordânia
Caput Verdî
Cammarûnia; Camerônia
Însulae Normannicae
Cazachstania
Kçnia
Chirgisia; Kyrgyzstania
Rçspûblica Kiribatôrum
Cuvaitum
Kosovia
Croâtia
Laotia; Laosium
Lesôthum
Lettônia
Libanum
Lîberia
Libya
Prîncipâtus Lîchtenstçnî
Lituânia
Luxemburgum
Madagascaria
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Malawi
Malediven
Maleisië
Mali
Malta
Man (eiland van –)
Marokko
Marshalleilanden
Mauritanië
Mauritius
Mexico

Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Noord-Korea

Noord-Macedonië
Noorwegen
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestina
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Rwanda
Saba
Saint Lucia
Saint Kitts en Nevis
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Malâvium
Însulae Maldîvae
Malaesia
Mâlia
Melita
Monapia; Mannia
Marôcum
Însulae Marsalliçnsçs
Mauritânia
Mauritia; Însula
Mauritiâna
Mexicâna Rçspûblica;
Foederâtae Mexicî
Cîvitâtçs
Micronçsia; Cîvitâtçs
Foederâtae Micronçsiae
Moldâvia
Prîncipâtus Monoecî;
Portus Herculis Monoecî
Mongôlia
Môns Niger; Nigrîmontium
Mozambîcum
Birmania; èniô Myanmaris
Namibia
Nauru n indecl; Nauruna
Însula
Nepalia
Nicaragua
Nova Zçlandia
Nigrîtânia; Nigerium
Nigeria
Corça Septentriônâlis;
Rçspûblica populâris
dçmocratica Coreâna
Macedonia
Septentriônâlis
Norvçgia
Uganda
Ucraîna
Usbekistania
Ômâna
Austria
Timora Orientâlis
Pakistania
Însulae Paluçnsçs
Palaestîna
Panama
Papua Nova Guinça
Paraquâria
Peruvia
Polônia
Lûsitânia; Lûsitâna
Rçspûblica
Quataria
Rômânia
Russia
Ruanda
Sâba
Însulae Sânctae Lûciae
Sânctus Chrîstophorus
et Nivçs

Saint Vincent en de Grenadines
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Saoedi-Arabië
Sao Tomé en Principe
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint Eustatius
Sint Maarten
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
Sovjet-Unie
Spanje
Sri Lanka

Sânctus Vincentius et
Granâtînae
Însulae Salomônis
Sâmoa
Sânctî Marînî Rçspûblica
Arabia Saudiâna
Sânctî Tomae et Prîncipis
Însulae
Senegalia
Servia
Însulae Seisellçnsçs
Môns Leonînus
Singapûra
Statia; Însula Sânctî
Eustasiî
Sânctus Mârtînus
Slovçnia
Slovâcia
Sudânia
Somâlia
Foederâtae Cîvitâtçs
Sociâlisticae Sovieticae
Hispânia
Srîlanca; Tâprobanç, -çs

(Griekse gen) f
Suriname
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tsjecho-Slowakije
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wit-Rusland
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zuid-Soedan
Zweden
Zwitserland

Surinâmum; Surinâmia
Svâzia
Syria
Tadzikistania
Tanzanîa
Thailandia
Tonga
Trînitâs et Tobâgum
Tzâdia
Cechia; Rçspûblica
Bohçmica
Cechoslovâcia
Tunçsia
Turcia
Turcmenistania
Tuvaluae Însulae
Uruguâia
Vanuatu n indecl
Cîvitâs Vâticâna; Status
Cîvitâtis Vâticânae
Venetiola
Prîncipâtûs Arabicî
Foederâtî
Vietnamia
Belorussia; Ruthçnia
Alba; Albarussia
Zambia
Zimbabua
Rçspûblica Âfricae
Austrâlis
Corça Merîdiâna
Sudânia Austrâlis
Suçtia; Suçcia
Cônfoederâtiô Helvçtica;
Helvçtia

XXIV. OP REIS
1. Op het station van New York

Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius
Tçrçsia
tesserârius

Salvç! Velim comparâre tesseram
itinerâriam prîmae classis.
Quô, quaesô?
Sacrâmentum in Californiam.
Vîsne tesseram ûnîus cursûs an tesseram
itûs reditûsque?
Tesseram itûs reditûsque. Quotâ hôrâ
trâmen meum abscçdit?
Hôrâ ûndecimâ.
Â quotâ crepîdine trâmen abscçdit?
Â crepîdine quârtâ, in orbitâ decimâ.
Estne trâmen dîrçctum?
Minimç. Mûtâbis trâmina in statiône
Sicâgçnsî. Quâs sarcinâs tçcum habçs?
Ûnum riscum, ûnam bulgam, ûnam pçram.
Cûrâtiô sarcinârum est illîc, iûxtâ oecum
praestôlâtôrium.
Suntne bâiulî in prômptû?
Ita. Illî illîc stant prope scâlâs môbilçs.
Suntne currus cçnâtôrius et currus
dormîtôrius in hôc trâmine?
Certç.
Quam mox mihi licet trâmen ferriviârium
înscendere?
Vîgintî aut summum trîgintâ minûtîs. Çn,
cape hoc hôrârium trâminum.
Grâtiâs. Quantî cônstat tessera itinerâria?
Centum octôgintâ quînque dollarîs.
Ecce vectûram.
Grâtiâs. Bene ambulâ.

Trees

Dag. Ik wil graag een kaartje voor een reis
eerste klas hebben.
kaartverkoper Waarheen, alstublieft?
Naar Sacramento in Californië.
Wilt u een kaartje enkele reis of een retourtje?
Een retourtje. Hoe laat vertrekt mijn trein?
Om elf uur.
Van welk perron vertrekt de trein?
Van perron vier, spoor tien.
Is het een rechtstreekse trein?
Nee. U moet overstappen op het station van Chicago. Wat voor
bagage heeft u bij u?
Eén koffer, één tas en één schoudertas.
De afhandeling van de bagage is daar, naast de wachtkamer.
Zijn er kruiers beschikbaar?
Ja. Die staan daar bij de roltrap.
Zijn er een restauratiewagen en een slaaprijtuig in deze trein?
Ja hoor.
Hoe gauw kan ik in de trein instappen?
Over twintig, hoogstens dertig minuten. Hier hebt u een dienstregeling.
Dank u. Hoeveel kost het treinkaartje?
Honderdvijfentachtig dollar.
Hier is het reisgeld.
Dank u. Goede reis.

2. Op het vliegveld

Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa

Salvç. Velim tesseram itinerâriam (ad
urbem) Vindôbonam in Austriam
comparâre.
Habçsne sçdem reservâtam?
Nôn habeô.
Contingit tibi ut aliquot sçdçs vacuae
restent. Optâsne sçdem prîmae classis?
Sânç.
In quâ parte âeroplanî vîs sedçre?
Meâ nîl interest. Volô autem prope
exitum sedçre, sî fierî potest.
Probç. Habeô forte vacuam sçdem in
ôrdine decimô quârtô.
Praeferô sçdem fenestrâlem.
Bene hoc habet.
Nônne poterô volâre rçctâ in Austriam?

Dag. Ik wil graag een ticket naar (de stad) Wenen in Oostenrijk
hebben.
Heeft u een stoel gereserveerd?
Nee.
U treft het dat er een aantal vrije stoelen over is. Wenst u een zitplaats in de eerste klasse?
Heel graag.
In welk gedeelte van het vliegtuig wilt u zitten?
Dat maakt me niet uit. Ik wil wel bij een uitgang zitten, als het
kan.
Goed. Ik heb toevallig een stoel vrij in rij veertien.
Ik heb het liefst een raamplaats.
Dat is goed.
Kan ik niet rechtstreeks naar Oostenrijk vliegen?
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tesserârius Tibi volandum erit per Parîsiôs aut

U zult via Parijs of Frankfurt moeten vliegen.

Francofordiam.

Rosa
Mihi opus erit âeroplana mûtâre?
tesserârius Ita, apud utrumque âeriportum.
Rosa
Apud quem âeriportum est coniûnctiô

Moet ik in een ander vliegtuig overstappen?
Ja, op beide vliegvelden.
Op welk vliegveld is de beste aansluiting?

melior?

tesserârius Commorâtiô apud âeriportum
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius
Rosa
tesserârius

Francofordiçnsem est satis brevis: duâs
hôrâs summum.
Bene. Capiam volâtum per Francofordiam.
Probç.
Licetne hanc sarcinulam manuâlem
mçcum in âeroplanum portâre?
Licet tibi. Modo repône eam in retinâculô
sarcinâlî suprâ sçdem tuam.
Quantî cônstat tessera?
Ecce tesseram tuam. Pretium est
octingentî trîgintâ dollarî.
Praesentâriam pecûniam nôn habeô. Ecce
autem meam tabellam tribûtâriam.
Bene est. Grâtiâs. Bene valç!

De tussenstop op het vliegveld van Frankfurt is behoorlijk kort:
twee uur op z’n hoogst.
Goed. Ik neem de vlucht via Frankfurt.
Goed.
Mag ik dit handkoffertje meenemen in het vliegtuig?
Ja. Leg het wel in het bagagerek boven uw stoel.
Hoeveel kost het ticket?
Hier is uw ticket. De prijs is achthonderddertig dollar.
Ik heb geen contant geld. Maar hier is mijn creditcard.
Dat is oké. Dank u. Een fijne dag!

3. Met de auto

uxor
marîtus
uxor
marîtus
uxor
marîtus
uxor
marîtus
uxor
marîtus
uxor
marîtus

Heus, tû, estne autocînçtum nostrum
adhûc in officînâ reparâtôriâ? Ut satis
scîs, mihi hodiç obsônandum est.
Minimç. Ego id iam ex officînâ
reparâtôriâ petîvî.
Estne proinde iste currus tandem reparâtus?
Ita, motôrium rûrsus in bonô statû est.
Et quid dç cummeîs canthîs?
Cummeî canthî iam â mçchanicô opifice
mûtâtî sunt.
Dâ operam eîs rçbus continuô! Nôn
ûniversum diem habeô quem absûmam.
Dabô profectô. Sed mementô, necesse
habçbimus cônsistere in statiône
benzînâriâ ad bezînum comparandum.
Rûrsus?
Rûrsus quidem. Benzînum enim iam dçficit.
Dî immortâlçs! Ecquandô mihi erit locus
obsônandî! Istuc autocînçtum est ingçns
molestia!

(Sçcum) Et sîc tû quoque!

vrouw
man

Hé, jij, staat onze auto nog bij het garagebedrijf?
Zoals je goed weet, moet ik vandaag boodschappen doen.
Nee hoor. Ik heb hem al bij de garage opgehaald.

Is die kar van je dus eindelijk gerepareerd?
Ja, de motor is weer in goede staat.
En hoe staat het met de banden?
De banden zijn nu door de monteur vervangen.
Zorg onmiddellijk voor die dingen! Ik heb niet de hele dag om te
verspillen.
Dat zal ik inderdaad. Maar denk eraan, we zullen bij een benzinestation moeten stoppen om benzine te tanken.
Alweer?
Alweer natuurlijk. Want de benzine begint al op te raken.
Grote goden! Wanneer krijg ik nou eens eindelijk de kans om
boodschappen te doen! Die auto van jou is een allemachtige
plaag!
(Bij zichzelf) En jij ook!

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aanhouden: een auto –
aankomen (in)
aankomst
–tijd
aanleggen (schip)
aansluiting
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autoraedam sistere
advenîre (ad/in + acc )
adventus, -ûs
tempus, temporis n
adveniendî
ad terram appellere
connectiô, -ônis f

accu
achterbank
achterlichten
afkorting: een – nemen
afremmen
afslaan
afslag

accumulâtôrium
sçdçs, -is f posterior
lûminâria, -ium n postîca
compendiâriâ îre
cursum reprimere
vertî
dçverticulum;
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flexus, -ûs viae
de verkeerde – nemen
perperam vertî
afsnijden: de weg –
compendiâriâ îre
airbag
âerius follis, -is m
ambulance
autoarcera
arriveren (in)
advenîre/pervenîre
(ad/in + acc)
auto
autoraeda; autocînçtum
–kaart
tabula viâria
–licht
autoraedae lûminâre, -ris n
–rijden
currum/autoraedam
gubernâre/agere
–sleutel
clâvis accçnsîva
–verzekering
assçcûrâtiô, -ônis f
vehiculâria
–wasplaats
autocînçtî lavâtiô, -ônis f;
autocînçtî lavâtôrium
–weg
via autocînçtica
een – aanschaffen
autoraedam/currum
comparâre
met de – gaan
currû/autoraedâ îre
met de – naar de stad gaan
autoraedâ in urbem sç
cônferre
iem. met de – meenemen
alqm autoraedâ dûcere
iem. met de – naar huis
alqm autoraedâ domum
brengen
dûcere
bagage
sarcinae, -ârum
–afhandeling
cûrâtiô, -ônis f sarcinârum
–label
pittacium sarcinâle
–net/-rek
retinâculum sarcinâle
–trolley/–wagentje
chîramaxium sarcinârum
in het –net/rek leggen/zetten in retinâculô repônere
een stuk –
sarcina/sarcinula
band (auto)
canthus cummeus
bed and breakfast
synoecium
benzine
benzînum
–pomp
antlia benzînâria
–station
statiô, -ônis f benzînâria
–tank
immissârium benzînârium;
receptâculum benzînârium
besturen
gubernâre
bestuurder/chauffeur/piloot
gubernâtor, -ôris
beurt: om de – rijden
invicem/in vicçs/per
vicçs gubernâre
bocht
flexus, -ûs
boord: aan – gaan
înscendere
van – gaan
in terram çgredî
botsing
collîsiô, -ônis f
bougie
candçla accçnsîva
brandstof
mâteria prôpulsôria
brom-/snorfiets
autobirotula
buitenland: naar het – gaan
peregrînârî
in het – wonen
peregrînârî
–s/uit het –
extrînsecus

bumper
bus
caravan
sta–
chaufferen
chauffeur
claxon
–neren
cockpit
compartiment/coupé
– eerste/tweede klasse
conducteur
dashboard
dienstregeling (bus, vliegtuig,
trein)
dieselmotor
diesel(olie)
driewieler
eenrichtingsweg
fiets
–er
–stoeltje/zadel
fietsen
gaan: gaat deze weg naar ...?
gangpad
garage
–bedrijf (werkplaats)
de auto in de – zetten
gas: – geven
– inhouden
–pedaal
gate (vliegveld)
gids (toeristen)
halt houden
handbagage
handrem
handtas (grote)
handvat
hangar
helikopter
per – komen
een – vliegen
in een – vliegen
hostess

contus tûtôrius
lâophorum; autoraeda
longa; coenautocînçtum
habitâculum remulcâtum
domuncula surrotâta
gubernâre
autoraedârius (-a);
autocînçtistçs, -ae m/f
bûcina
bûcinâ clangere
cellula âeroplanî
diaeta
diaeta prîmae/secundae
classis
trâminis înspector, -ôris
tabula indicâtôria
hôrârium (autoraedârum
longârum, âeroplanôrum,
trâminum)
môtrum Dîseliânum
benzînum Dîseliânum
trirota
ûnîus cursûs via
birota
birotârius (-a)
sessibulum
birotâ vehî
dûcitne haec via ad ...?
ambulâtiuncula
autocînçtî receptâculum
officîna reparâtôria
autoraedam in
receptâculô collocâre
accelerâre
cursum reprimere
pedâle, -is n
accelerâtiônis
aditus, -ûs
mystagôgus; dux, ducis
itinerârius
cônsistere
sarcinulae, -ârum
manuâlçs
sufflâmen, -minis n
manuâle
bulga; vîdulus
manubrium
receptâculum
âeroplanôrum
helicopterum
per helicopterum trânsvehî
helicopterum gubernâre
helicopterô vehî
hospita âeria
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hospitium; dçversôrium
in dçversôriô morârî
autoraedam condûcere
nômen in tabulâs
dçversôriî referre
koffers –
sarcinâs mandâre
informatie
indicium
instappen
înscendere
in een wagen –
in currum/autoraedam
înscendere; currum/
autoraedam ingredî
invetten (met vet insmeren)
ung(u)ere
jerrycan
vâsculum stanneum
kaartje
tessera
– enkele reis
tessera ûnîus cursûs
– knippen
tesseram perforâre
retour–
tessera reditûs
kaartverkoper
tesserârius
kamer: éénpersoons –
cubiculum ûnîus lectî
– met bad/douche
cubiculum balneô/balneô
pluviô înstrûctum
–s naast elkaar
iûncta cubicula
kentekenplaat
notâculum autocînçtî
kilometer
chîliometrum
klasse: zitplaats eerste/tweede – sçdçs, sçdis f prîmae/
secundae classis
toeristen–
classis tûristica
knooppunt
coniûnctiô, -ônis f viârum
koffer
vîdulus; riscus; cista
–bak
receptâculum sarcinârum;
ploxemum
–tje
risculus
–s pakken
sarcinâs/sarcinulâs/vâsa
colligere
koplamp: de –en aan- en uitdoen lûminâria praecandentia
accendere et exstinguere
koppelen
iungere
koppeling
pedâle, -is n iûnctiônis/
côpulâtiônis
kruier
bâiulus
kruising
compitum; quadrivium
laadwagen
plaustrum
landen (schip)
ad terram appellere
– (vliegtuig)
deorsum appellere
landing
appulsus, -ûs
liter
lîtra
locomotief
currus, -ûs tractôrius
logement
synoecium
loket
ôstiolum; tesserârium
luchtdruk
pressiô, -ônis f âeria
luchthaven
âeroportus, -ûs
luchtvaartlijn
trâmes, -mitis m âerius
machinist
mâchinâtor, -ôris
maximum snelheid
modus vçlôcitâtis
metro (dienst)
ferrivia subterrânea
– (trein)
trâmen, -inis n ferriviârium
subterrâneum
monteur
mçchanicus opifex, -ficis
motel
dçversôrum vehiculârium
motor
mâchinâmentum; môtrum
hotel
in een – logeren
huren: een auto –
inchecken: – in een hotel
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scapha automatâria
autobirota
oleum môtrî
autobirotârius (-a)
convertî
circuitus, -ûs
flexus, -ûs
viam flectere
sî tibi nôn sânç dçvium
erit
ongeval
câsus, -ûs; calamitâs,
-âtis f (autocînçtica)
er is een – gebeurd onderweg câsus fortuîtô çvçnit in
itinere
oppompen: een band –
canthum cummeum
înflâre
opstijgen
sursum in âera ascendere
opstopping
affluentia vehiculâria
overstappen (bus, trein, vliegtuig) mûtâre (autoraedâs
longâs, trâmina,
âeroplana)
– in/op
trânscendere in + acc
pakken (koffer)
colligere
parkeerstatîvus
–geld
taxa statîva
–kaartje
tessera statîva
–meter
statimetrum
een munt in de –meter doen nummum in statimetrum
immittere
een –plaats zoeken
autoraedâ aliquem
locum petere
–terrein
ârea statîva
–wachter
cûstôs, -ôdis âreae
statîvae
parkeren
autocînçtum statuere
paspoort
commeâtûs diplôma,
-atis n
passagier
vector, -ôris
–strein
trâmen, trâminis n
commûne
mede–
convector, -ôris
passeren
praetervehî
perron
crepîdô, -dinis f
piloot
gubernâtor, -ôris
pont
nâvis, -is, abl ook -î f
trâiectôria
portier (auto)
autoraedae ôstiolum
raam
fenestra
uit het – kijken
ex fenestrâ prôspicere
–pje
fenestella
raamplaats
sçdçs, sçdis f fenestrâlis
razen: over de weg –
viam vorâre
receptie (hotel)
salûtâtiô, -ônis f
reis
iter, itineris n
–agent(e)
itinerum prôcûrâtor,
-ôris (prôcûrâtrîx, -îcis)
–bureau
sçdçs, sçdis f periçgçtica
–gids
liber, librî periçgçticus
– in/naar het buitenland
peregrînâtiô, -ônis f
reizen
iter facere
–boot
–fiets
–olie
–rijder
omdraaien intr
omleiding
omweg
– maken
als het geen grote – voor je is
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– per trein, vliegtuig, schip
reiziger/reizigster
rem
remmen
reserveren
reservering
restaurant
restauratiewagon
richtingaanwijzer
rij
rijbewijs
rijden (auto, trein, paard, fiets)
rit
een –je maken
route
ruitenwisser
schoudertas
sjouwen (bagage)
slaapwagon
slaapzak
sluiproute: een – nemen
smering (auto)
snelheidsbeperking
sneltrein
souvenir
spatbord
spoor (trein)
–weg
start- en landingsbaan
startmotor (auto)
station (trein)
–shal
steward
–ess
stop: een – maken
–licht (rood, geel, groen)
–teken
stoppen (halt houden)
stopt deze trein in ...?
straat (geplaveide)
zij–
stuur(wiel)
takelwagen
take-off
tarief
taxi
terminal

trâmine, âeroplanô,
nâve/nâvî vehî
viâtor, -ôris/viâtrîx, -îcis
sufflâmen, -minis n
rotâs sufflâminâre
reservâre
reservâtiô, -ônis f
caupôna
currus, -ûs cçnâtôrius
index, indicis m/f
dîrçctiônis
ôrdô, ôrdinis m
autoraedâriî diplôma,
-atis n
vehî (autocînçtô, trâmine,
equô, birotâ)
vectiô, -ônis f
gestâtiônem autoraedâ
facere
certus cursus, -ûs
vitritergium
pçra
bâiulâre
currus, -ûs dormîtôrius
saccus dormîtôrius
compendiâriâ îre
ûnctiô, -ônis f autocînçtî
modus vçlôcitâtis
trâmen, trâminis n
rapidissimum
mnçmosnum
luticipulum
orbita
ferrivia
âerodromus
incitâtrum
statiô, -ônis ferriviâria
oecus praestôlâtôrius
hospes, hospitis âerius
hospita âeria
commorârî
sçmaphorum (rubrum,
flâvum, viride)
sîgnum subsistendî
cônsistere; subsistere
subsistitne trâmen in ...
(+ abl)?
via strâta
via laterâlis
rota moderâtrîx, -îcis f
carrus remulcandî
âvolâtiô, -ônis f
vectûra
raeda meritôria
statiô, -ônis f terminâlis

terugkeren
ticket
eersteklas– (tweedeklas–)
toerist

–enbus
–enklasse
toeteren
toilet
– (openbare)
– doorspoelen
–papier
–pot
ik moet naar het –
tolgeld
tolhuis
tolweg
tussenstop
tractor
tram
transport
trein
–kaartje
doorgaande –
trolleybus
tunnel (trein–, auto–)
tussenlanding
uitchecken: – uit een hotel
(na het betalen van de
rekening)
uitgang
uitlaat(pijp)
uitstappen: een wagen –
veer (boot)
veiligheidsgordel
– vastmaken (losmaken)

velg
verboden: – in te halen!
– te parkeren!
– te stoppen!
verkeer
druk –

redîre
tessera
tessera prîmae
(secundae) classis
peregrînâtor, -ôris;
peregrînâtrîx, -îcis f;
periçgçticus (-a)
coenautocînçticum
periçgçticum
classis tûristica/
periçgçtica
bûcinâ clangere
locus sçcrçtus; lâtrîna
forica; aumâtium
lâtrînam prôluere
chartula hygiçnica
lâbellum intimum
mihi eundum est in
lâtrînam
rotârium; vectîgal, -âlis
n rotâre
taberna vectîgâlis rotâris;
rotârium
via vectîgâlis rotâris
commorâtiô, -ônis f
currus tractôrius
currus, -ûs çlectricus
vectûra; commeâtûs
vehicula, -ôrum
trâmen, -minis n
tessera ferriviâria
trâmen dîrçctum
currus, -ûs çlectricus
specus, -ûs (ferriviârius,
autocînçticus)
commorâtiô, -ônis f
â dçversôriô discçdere
(post ratiônem
compônendam)
exitus, -ûs
tubus çmissârius
dç currû/autoraedâ çgredî
nâvis, -is, abl ook -î f
trâiectôria
cinctûra sçcûritâtis
cinctûram sçcûritâtis
astringere (laxâre/
levâre)
vitus, -ûs f; canthus
cavç praevehâris!
cavç statuâs vehiculum!
nç sistitô!
commeâtus, -ûs
vehiculôrum
celebritâs, -âtis f viae;
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verkeersagent
verkeerslicht
versnelling
–spook
vertrek
vertrekken
vervoer
viaduct
vierbaansweg
viersprong
vliegen
een viegtuig –
met een vlieguig –
vliegtuig
straal–
vliegveld
vlucht
volmaken, alsjeblieft!
voorstoel
vrachtgeld
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vehiculôrum frequentia
vigil, vigilis viâtôrius (-a)
sçmaphorum
accelerâtrum
iûnctiô, -ônis f
vçlôcitâtum
abscessus, -ûs
abscçdere
vectûra; commeatûs
vehicula, -ôrum
viaeductus, -ûs, pl
viârum ductûs
strâta autocînçtica
quadripertîta
quadrivium
volâre
âeroplanum gubernâre
âeroplanô vehî
âeroplanum
âeroplanum
pyraulocînçticum
âeroportus, -ûs
volâtus, -ûs
replç tôtum, quaesô!
sçdçs, sçdis f anterior
vectûra

vrachtwagen
–chauffeur
wachtkamer
wagen
wagon
weg
hoofd–
zij–
provinciale –
verharde –
de – kwijtraken
wat is de kortste (beste) –
naar ...?
wegenkaart
windscherm
zebrapad
zeilen
zigzaggend
zigzagstraten
zijstraat
zitplaats
– aan het gangpad
– bij een raampje
gereserveerde –

autocînçtum onerârium;
autocarrus
autocînçtî onerâriî
gubernâtor, -ôris
oecus praestôlâtôrius
currus, -ûs; (auto)raeda
currus, -ûs ferriviârius
via
via prîncipâlis
via laterâlis
via regiônâlis
agger, aggeris m viae
aberrâre
quae est via brevissima
(optima) ad ...?
tabula viâria
vitrum antiâerium
trânsitus, -ûs peditum
vçlificâre
tortuôsus
ânfrâctûs, -um viârum
via laterâlis
sçdçs, sçdis f
sçdçs andrônâlis
sçdçs fenestrâlis
sçdçs reservâta

XXV. LATIJNSE LES VAN EEN ROMEINSE GRAMMATICUS
DÇ PARTIBUS ÔRÂTIÔNIS

magister
discipulus
magister
discipulus

Partçs ôrâtiônis quot sunt?
Octô.
Quae?
Nômen, prônômen, verbum, adiectîvum,
adverbium, coniûnctiô, praepositiô,
interiectiô.
DÇ NÔMINE

DE WOORDSOORTEN
Hoeveel woordsoorten zijn er?
Acht.
Welke?
Het zelfstandige naamwoord, het voornaamwoord, het werkwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het bijwoord, het voegwoord,
het voorzetsel en het tussenwerpsel.
HET ZELFSTANDIGE NAAMWOORD

Bij de verbuiging van zelfstandige naamwoorden gebruikten de Romeinse grammatici de aanwijzende voornaamwoorden
hic, haec, hoc als lidwoord. Ze werden prônômina articulâria praepositîva genoemd (vooropgeplaatste voornaamwoorden als lidwoord) en worden in vertaling weergegeven door ‘de’ en ‘het’
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

magister
discipulus

magister

Dîc/dâ nômen proprium.
Caesar.
Dîc nômen appellâtîvum.
Puella.
Dîc nômen collçctîvum.
Populus.
Quârç ‘populus’ dîcitur nômen collçctîvum?
Quia ‘populus’ est numerî singulâris at
multitûdinem sîgnîficâns.
Genera nôminum quot sunt?
Tria.
Quae?
Genus masculînum, ut ‘hic magister’;
genus fçminînum, ut ‘haec mâtrôna’; genus
neutrum, ut ‘hoc dônum’.
Numerî nôminum quot sunt?
Duo.
Quî?
Singulâris, ut ‘hic magister’; plûrâlis, ut ‘hî
magistrî’.
Câsûs nôminum quot sunt?
Sex.
Quî?
Nôminâtîvus, ut ‘hic magister’; genitîvus,
ut ‘huius magistrî’; datîvus, ut ‘huîc
magistrô’; accûsâtîvus, ut ‘hunc
magistrum’; vocâtîvus, ut ‘ô magister’;
ablâtîvus, ut ‘ab hôc magistrô’.
Dâ dçclînâtiônem nôminis generis
fçminînî, numerî singulâris.
Nôminâtîvô câsû: ‘haec puella’; genitîvô
câsû: ‘huius puellae’; datîvô câsû: ‘huîc
puellae’; accûsâtîvô câsû: ‘hanc puellam’,
vocâtîvô câsû: ‘ô puella’; ablâtîvô câsû: ‘ab
hâc puellâ’.
Quae partçs ôrâtiônis eôdem modô
dçclînantur?

Noem/geef een eigennaam.
Caesar.
Noem een soortnaam.
Meisje.
Noem een verzamelnaam.
Volk.
Waarom wordt ‘volk’ een verzamelnaam genoemd?
Omdat ‘volk’ enkelvoudig is in getal, maar een meervoudig
begrip aanduidt.
Hoeveel geslachten hebben zelfstandige naamwoorden?
Drie.
Welke?
Het mannelijk geslacht, bijv. ‘de leraar’, het vrouwelijke geslacht,
bijv. ‘de dame’ en het onzijdige geslacht, bijv. ‘het geschenk’.
Hoeveel getallen zijn er van de zelfstandige naamwoorden?
Twee.
Welke?
Het enkelvoud, bijv. ‘de leraar’ en het meervoud, bijv. ‘de leraren’.
Hoeveel naamvallen zijn er van de zelfstandige naamwoorden?
Zes.
Welke?
De nominativus bijv. ‘de leraar’, de genitivus, bijv. ‘van de leraar’,
de dativus, zoals, ‘aan/voor de leraar’, de accusativus, bijv. ‘de
leraar’, de vocativus, bijv. ‘o leraar’ en de ablativus, bijv. ‘door de
leraar’.
Geef de verbuiging van een zelfstandig naamwoord van het
vrouwelijke geslacht in het enkelvoud.
In de nominativus: ‘het meisje’, in de genitivus: ‘van het meisje’,
in de dativus: ‘aan/voor het meisje’, in de accusativus: ‘het
meisje’, in de vocativus: ‘o meisje’ en in de ablativus: ‘door het
meisje’.
Welke woordsoorten worden op dezelfde wijze verbogen?
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discipulus Nômina, prônômina, adiectîva, participia,
gerundia.

magister Dçclînâtiônçs nôminum quot sunt?
discipulus Quînque.
magister Prîma quae est?
discipulus Prîma dçclînâtiô est nôminis, cuius
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

magister
discipulus
magister
discipulus

genitîvus singulâris in ‘ae’ diphtongô
terminâtur.
Dâ exemplum.
Haec puella, huius puellae.
Secunda dçclînâtiô quae est?
Secunda dçclînâtiô est nôminis, cuius
genitîvus singulâris in ‘î’ longâ terminâtur.
Dâ exemplum.
Hic magister, huius magistrî, vel: hoc
dônum, huius dônî.
Tertia dçclînâtiô quae est?
Tertia dçclînâtiô est nôminis, cuius
genitîvus singulâris in ‘is’ brevî terminâtur,
ut ‘hic pater’, ‘huius patris’.
Quârta dçclînâtiô quae est?
Quârta dçclînâtiô est nôminis, cuius
genitîvus singulâris in ‘ûs’ longâ
terminâtur, ‘ut ‘hic exercitus’, ‘huius
exercitûs’.
Quînta dçclînâtiô quae est?
Quînta dçclînâtiô est nôminis, cuius
genitîvus singulâris terminâtur in ‘eî’
litterîs dîvisîs, ut ‘hic diçs’, ‘huius diçî’.
Dçscrîbe proprietâtçs ‘magister’ nôminis.
‘Magister’ est nômen appellâtîvum,
masculînî generis, numerî singulâris, câsû
nôminâtîvô.
DÇ PRÔNÔMINE

magister Prônômen quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis quae prô nômine pônitur.
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
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Numerî prônôminum quot sunt?
Duo.
Quî?
Singulâris, ut ‘ille’; plûrâlis, ut ‘illî’.
Genera prônôminum quot sunt?
Tria.
Quae?
Genus masculînum, fçminînum, neutrum.
Prônômina sunt aut fînîta aut înfînîta. Dâ
exemplum prônôminis fînîtî.
Ego, tû, ille.
Dâ exemplum prônôminis înfînîtî.
Quî, aliquis.
Dâ exempla prônôminis dçmônstrâtîvî.
Hic, ille.

Zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden, deelwoorden en gerundia.
Hoeveel verbuigingsgroepen zijn er van de zelfstandige naamwoorden?
Vijf.
Welke is de eerste?
De eerste verbuigingsgroep is die van een zelfstandig naamwoord, waarvan de genitivus eindigt op de tweeklank ‘ae’.
Geef een voorbeeld.
Het meisje, van het meisje.
Welke is de tweede verbuigingsgroep?
De tweede verbuigingsgroep is die van een zelfstandig naamwoord, waarvan de genitivus enkelvoud eindigt op een lange ‘i’.
Geef een voorbeeld.
De leraar, van de leraar, of: het geschenk, van het geschenk.
Welke is de derde verbuigingsgroep?
De derde verbuigingsgroep is die van een zelfstandig naamwoord, waarvan de genitivus enkelvoud eindigt op de korte uitgang ‘is’, bijv. ‘de vader’ en ‘van de vader’.
Welke is de vierde verbuigingsgroep?
De vierde verbuigingsgroep is die van een zelfstandig naamwoord, waarvan de genitivus enkelvoud eindigt op de lange uitgang ‘us’, bijv. ‘het leger’ en ‘van het leger’.
Welke is de vijfde verbuigingsgroep?
De vijfde verbuigingsgroep is die van een zelfstandig naamwoord, waarvan de genitivus enkelvoud eindigt op ‘ei’ in afzonderlijke letters, bijv. ‘de dag’ en ‘van de dag’.
Ontleed het woord ‘leraar’ taalkundig.
‘Leraar’ is een soortnaam, van het mannelijke geslacht, in het
enkelvoud, in de nominativus.

HET VOORNAAMWOORD
Wat is een voornaamwoord?
Een woordsoort dat in plaats van een ander naamwoord wordt
gebruikt.
Hoeveel getallen heeft het voornaamwoord?
Twee.
Welke?
Het enkelvoud, bijv. ‘hij’ en het meervoud, bijv. ‘zij’.
Hoeveel geslachten heeft het voornaamwoord?
Drie.
Welke?
Het mannelijke, vrouwelijke en onzijdige geslacht.
Voornaamwoorden zijn bepaald of onbepaald. Geef een voorbeeld van een bepaald voornaamwoord.
Ik, jij, hij.
Geef een voorbeeld van een onbepaald voornaamwoord.
Iemand, iemand.
Geef voorbeelden van een aanwijzend voornaamwoord.
Deze, die.
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magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

Dâ exempla prônôminis relâtîvî.
Quî, quae, quod.
Dâ exempla prônôminis interrogâtîvî.
Quis, quod.
Dâ exempla prônôminis intentiônis.
Ipse, ipsa, ipsum.
Dâ exempla prônôminis reciprocî.
Sç, sibi.
Dâ exempla prônôminis persônâlis.
Ego, nôs, tû.
Prônômen est aut simplex aut compositum.
Dâ exemplum prônôminis simplicis.
Quis.
Dâ exemplum prônôminis compositî.
Quisnam.
Ex quibus ‘quisnam’ compônitur?
Ex ‘quis’ prônômine et ex ‘nam’ particulâ.
Estne figûra ‘quisquis’ prônôminis simplex
an composita?
Est composita.
Dçscrîbe proprietâtçs ‘ego’ prônôminis.
‘Ego’ est prônômen persônâle, generis
masculînî et fçminînî, persônae prîmae,
numerî singulâris, câsû nôminâtîvô.
Dçscrîbe propriçtâtçs ‘quôrum’
prônôminis.
‘Quôrum’ est prônômen relâtîvum aut
interrogâtîvum, persônae tertiae, numerî
plûrâlis, generis masculînî et neutrî, câsû
genitîvô.
DÇ VERBÔ

Geef voorbeelden van een betrekkelijk voornaamwoord.
Die, die, dat.
Geef voorbeelden van een vragend voornaamwoord.
Wie, wat.
Geef voorbeelden van een benadrukkend voornaamwoord.
Hijzelf, zijzelf, hetzelf.
Geef voorbeelden van een wederkerend voornaamwoord.
Zich, aan/voor zich.
Geef voorbeelden van een persoonlijk voornaamwoord.
Ik, wij, jij.
Een voornaamwoord is enkelvoudig of samengesteld. Geef een
voorbeeld van een enkelvoudig voornaamwoord.
Wie.
Geef een voorbeeld van een samengesteld voornaamwoord.
Wie dan.
Waaruit is ‘wie dan’ samengesteld?
Uit het voornaamwoord ‘wie’ en het partikel ‘dan’.
Is de vorm van het voornaamwoord ‘wie ook’ enkelvoudig of
samengesteld?
Het is samengesteld.
Ontleed het voornaamwoord ‘ik’ taalkundig.
‘Ik’ is een persoonlijk voornaamwoord, in het enkelvoud, van het
mannelijke en vrouwelijke geslacht, van de eerste persoon
enkelvoud, in de nominativus.
Ontleed het voornaamwoord ‘van wie /waarvan’.
‘Van wie/waarvan’ is een betrekkelijk of vragend voornaamwoord, van de derde persoon, in het meervoud, van het mannelijke en onzijdige geslacht, in de genitivus.

HET WERKWOORD

Romeinse grammatici onderscheidden het werkwoord in vijf wijzen; moderne taalkundigen in drie: indicativus, coniunctivus en
imperativus

magister Verbum quid est?
Wat is een werkwoord?
discipulus Pars ôrâtiônis cum tempore et persônâ sine Een woordsoort met tijd en persoon zonder naamval.
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

câsû.
Modî quot sunt?
Quînque.
Quî?
Indicâtîvus, ut ‘legô; subiûnctîvus, ut ‘cum
legam’; imperâtîvus, ut ‘lege’; înfînîtîvus,
ut ‘legere’; impersônâlis, ‘ut legitur’.
Numerî verbôrum quot sunt?
Duo.
Quî?
Singulâris et plûrâlis.
Persônae verbôrum quot sunt?
Trçs.
Quae?
Prîma, ut, ‘legô’; secunda, ut ‘legis’; tertia,
ut ‘legit’.
Tempora in dçclînâtiône verbôrum quot sunt?
Sex.

Hoeveel wijzen zijn er?
Vijf.
Welke?
Aantonende wijs, bijv. ‘ik lees’; aanvoegende wijs, bijv. ‘toen ik
las’; gebiedende wijs, bijv. ‘lees!; onbepaalde wijs, bijv. ‘lezen’,
onpersoonlijke wijs, bijv. ‘men leest’.
Hoeveel getallen heeft het werkwoord?
Twee.
Welke?
Enkelvoud en meervoud
Hoeveel personen heeft het werkwoord?
Drie.
Welke?
De eerste, bijv. ‘ik lees’; de tweede, bijv. ‘jij leest’ en de derde,
bijv. ‘hij leest’.
Hoeveel tijden zijn er bij de vervoeging van het werkwoord?
Zes.
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magister Quae?
discipulus Praesçns, ut ‘legô’; praeteritum

magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
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imperfectum, ut ‘legçbam’; futûrum, ut
‘legam’; praeteritum perfectum, ut ‘lçgî’;
praeteritum plûsquamperfectum, ut
‘lçgeram’; futûrum perfectum, ut ‘lçgerô’.
Coniugâtiônçs verbôrum quot sunt?
Quattuor.
Quae?
Prîma, secunda, tertia, quârta.
Dçclînâ verbum âctîvum prîmae
coniugâtiônis, indicâtîvô modô, tempore
praesentî, numerô singulârî.
Amô, amâs, amat.
Dçclînâ verbum âctîvum secundae
coniugâtiônis, indicâtîvô modô, tempore
praeteritô imperfectô, plûrâliter.
Docçbâmus, docçbâtis, docçbant.
Dçclînâ verbum âctîvum tertiae
coniugâtiônis, indicâtîvô modô, tempore
futûrô, numerô singulârî.
Regam, regçs, reget.
Dçclînâ verbum âctîvum quârtae
coniugâtiônis, indicâtîvô modô, tempore
praeteritô plûsquamperfectô, plûrâliter.
Audîverâmus, audîverâtis, audîverant.
Genera verbôrum quot sunt?
Quattuor.
Quae?
Âctîva, passîva, neutra vel neutrâlia,
dçpônentia.
Dâ exempla verbî neutrâlis.
Sedeô, stô, cubô.
Dâ exempla verbî dçpônentis.
Loquor, sequor, fruor.
Dâ dçclînâtiônem verbî âctîvî ‘legô’
indicâtîvô modô, tempore praesentî,
singulâriter.
Dçclînâtur: legô, legis, legit.
Dçclînâ idem verbum âctîvum, tempore
praeteritô imperfectô, plûrâliter.
Dçclînâtur: legçbâmus, legçbâtis, legçbant.
Dâ dçclînâtiônem eiusdem verbî âctîvî,
tempore praesentî, modô subiûnctîvô,
singulâriter.
Dçclînâtur: legam, legâs, legat.
Dçclînâ idem verbum âctîvum tempore
praeteritô plûsquamperfectô, modô
subiûnctivô, plûrâliter.
Dçclînâtur: lçgissçmus, lçgissçtis,
lçgissent.
Dîc imperâtîvum modum eiusdem verbî,
tempore praesentî, singulâriter et plûrâliter.
‘Lege!’, ‘legite!’

Welke?
De tegenwoordige tijd, bijv. ‘ik lees’, de onvoltooid verleden tijd,
bijv. ‘ik las’, de toekomende tijd, bijv. ‘ik zal lezen’; de voltooid
tegenwoordige tijd, bijv. ‘ik heb gelezen’, de voltooid verleden
tijd, bijv. ‘ik had gelezen’ en de voltooid toekomende tijd, bijv. ‘ik
zal hebben gelezen’.
Hoeveel vervoegingsgroepen heeft het werkwoord?
Vier.
Welke?
De eerste, de tweede, de derde en de vierde.
Vervoeg een werkwoord in de bedrijvende vorm van de eerste
vervoegingsgroep, in de aantonende wijs, in de tegenwoordige
tijd, in het enkelvoud.
Ik bemin, jij bemint, hij bemint.
Vervoeg een werkwoord in de bedrijvende vorm van de tweede
vervoegingsgroep, in de aantonende wijs, in de onvoltooid verleden tijd, in het meervoud.
Wij onderwezen, jullie onderwezen, zij onderwezen.
Vervoeg een werkwoord in de bedrijvende vorm van de derde
vervoegingsgroep, in de aantonende wijs, in de toekomende tijd,
in het enkelvoud.
Ik zal besturen, jij zult besturen, hij zal besturen.
Vervoeg een werkwoord in de bedrijvende vorm van de vierde
vervoegingsgroep, in de aantonende wijs, in de voltooid verleden
tijd, in het meervoud.
Wij hadden gehoord, jullie hadden gehoord, zij hadden gehoord.
Hoeveel geslachten zijn er van de werkwoorden?
Vier.
Welke?
De bedrijvende vorm, de lijdende vorm, onovergankelijke vormen
en deponentia.
Geef voorbeelden van een onovergankelijk werkwoord.
Zitten, staan, gaan liggen.
Geef voorbeelden van een verbum deponens.
Spreken, volgen, genieten.
Geef de vervoeging van het actieve werkwoord ‘lezen’, in de
aantonende wijs, in de tegenwoordige tijd, in het enkelvoud.
Het wordt aldus vervoegd: ik lees, jij leest, hij leest.
Geef de vervoeging van het hetzelfe actieve werkwoord, in de
onvoltooid verleden tijd, in het meervoud.
Het wordt vervoegd: wij lazen, jullie lazen, zij lazen.
Geef de vervoeging van hetzelfde actieve werkwoord, in de
tegenwoordige tijd, in de aanvoegende wijs, in het enkelvoud.
Het wordt als volgt vervoegd: dat ik lees, dat jij leest, dat hij leest.
Vervoeg hetzelfde actieve werkwoord in de voltooid verleden tijd,
in de aanvoegende wijs, in het meervoud.
Het wordt vervoegd als volgt: dat wij hadden gelezen, dat jullie
hadden gelezen, dat zij hadden gelezen.
Noem de gebiedende wijs van hetzelfde werkwoord in de tegenwoordige tijd, in het enkel- en meervoud.
‘Lees!’, ‘leest!’.
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magister Dîc imperâtîvum eiusdem verbî, tempore
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

futûrô, secundâ et tertiâ persônâ,
singulâriter et plûrâliter.
Persôna secunda: ‘legitô!’, ‘legitôte!,
persôna tertia: ‘legitô!, ‘leguntô!’.
Dîc participium huius verbî, praesentî
tempore.
Legçns.
Dîc participium huius verbî, futûrô tempore.
Lçctûrus.
Dîc participium huius verbî, praeteritô
perfectô tempore.
Lçctus.
Dîc înfînîtîvum âctîvum huius verbî,
praesentî tempore.
Legere.
Dîc înfînîtîvum passîvum huius verbî,
praesentî tempore.
Legî.
Dîc înfînîtîvum âctîvum huius verbî
praeteritô perfectô tempore.
Lçgisse.
Dîc înfînîtîvum passîvum huius verbî,
praeteritô perfectô tempore.
Lçctum esse.
Dçscrîbe proprietâtçs ‘legô’ verbî.
‘Legô’ est verbum âctîvum indicâtîvî modî,
prîmae persônae, numerî singulâris,
temporis praesentis, tertiae coniugâtiônis.
Dâ exempla verbî inaequâlis.
Fîô, soleô, ferô, gaudeô, nôlô.
Quârç inaequâlia dîcuntur?
Quia dçclînâtiônçs extrâ rçgulam sunt.
Dâ exempla verbî dçfectîvî.
Pudet, ôdî.
Quârç dçfectîva dîcuntur?
Quia haec verba quibusdam figûrîs egent.
Quibus figûrîs ‘pudet’ eget?
Eget persônâ prîmâ et secundâ. Dîcitur
etiam verbum impersônâle.
Quibus figûrîs ‘ôdî’ eget?
Habet neque tempus praesçns, neque
praeteritum imperfectum, neque futûrum.
Dâ partçs prîncipâlçs ‘doceô’ verbî.
Doceô, docçre, docuî, doctus.
DÇ ADVERBIÔ

magister Adverbium quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis, quae adiecta verbô
sîgnificâtiônem eius explânat atque implet.
magister Cuî dictiônî adverbium adicitur?
discipulus Vel verbô vel adverbiô vel adiectîvô
adicitur.
magister Dâ adverbia locî.

Noem de gebiedende wijs van hetzelfde werkwoord, in de toekomende tijd, in de tweede en derde persoon, in het enkel- en
meervoud.
De tweede persoon: ‘gij zult lezen!’, ‘jullie zult lezen!’, de derde
persoon: ‘hij moet lezen!’, ‘zij moeten lezen!’.
Noem het tegenwoordige deelwoord van dit werkwoord.
Lezend
Noem het toekomende deelwoord van dit werkwoord.
Zullende lezen.
Noem het verleden deelwoord van dit werkwoord.
Gelezen.
Noem de onbepaalde wijs in de bedrijvende vorm van dit werkwoord in de tegenwoordige tijd.
Te lezen.
Noem de onbepaalde wijs van dit werkwoord in de lijdende vorm,
in de tegenwoordige tijd.
Gelezen te worden.
Noem de onbepaalde wijs in de bedrijvende vorm van dit werkwoord in de voltooid tegenwoordige tijd.
Te hebben gelezen.
Noem de onbepaalde wijs van dit werkwoord in de lijdende vorm
in de voltooid tegenwoordige tijd.
Gelezen te zijn.
Ontleed de werkwoordsvorm ‘ik lees’.
‘Ik lees’ is een werkwoordsvorm in de bedrijvende vorm, in de
aantonende wijs, van de eerste persoon enkelvoud, van de
tegenwoordige tijd, van de derde vervoegingsgroep.
Geef voorbeelden van een onregelmatig werkwoord.
Worden, gewoon zijn, dragen, verheugen, niet willen.
Waarom worden ze onregelmatig genoemd?
Omdat de vervoegingen niet volgens de regels zijn.
Geef voorbeelden van een onvolledig werkwoord.
Zich schamen, haten.
Waarom worden ze onvolledig genoemd?
Omdat bij deze werkwoorden sommige vormen ontbreken.
Welke vormen ontbreken bij ‘zich schamen’?
De eerste en de tweede persoon ontbreken. Het wordt ook een
onpersoonlijk werkwoord genoemd.
Welke vormen ontbreken bij ‘haten’?
Het heeft geen tegenwoordige tijd, geen onvoltooid verleden tijd
en ook geen toekomende tijd.
Geef de stamtijden van het werkwoord ‘onderwijzen’.
Ik onderwijs, te onderwijzen, ik heb onderwezen, onderwezen.
HET BIJWOORD
Wat is een bijwoord?
Een woordsoort dat, als het bij een (werk)woord hoort, de betekenis daarvan uitlegt en aanvult.
Bij wat voor woorden kan een bijwoord worden gevoegd?
Het kan bij een werkwoord, een ander bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord worden gevoegd.
Geef enkele bijwoorden van plaats.
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discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

Hîc, ibi, intus, forîs, illîc, inde.
Dâ adverbia temporis.
Hodiç, nûper, aliquandô, mox.
Dâ adverbia numerî.
Semel, bis, ter, deciçs.
Dâ adverbium affirmandî.
Etiam.
Dâ adverbium negandî.
Nôn.
Dâ adverbia interrogandî.
Cûr, quârç, quamobrem.
Dâ adverbia ôrdinis.
Prîmum, deinde, postrçmô.
Dâ adverbia quantitâtis.
Multum, parum.
Dâ adverbia quâlitâtis.
Pulchrç, bene, male.
Quot gradûs comparâtiônis sunt adverbiîs?
Trçs.
Quî?
Positîvus, ut ‘saepe’; comparâtîvus, ut
‘saepius’; superlâtîvus, ut ‘saepissimç’.
magister Suntne adverbia dçclînâbilia an
indçclînâbilia?
discipulus Sunt indçclînâbilia.
DÇ ADIECTÎVÔ

Hier, daar, binnen, buiten, daar, vandaar.
Geef enkele bijwoorden van tijd.
Heden, onlangs, eens, spoedig.
Geef enkele bijwoorden van getal.
Eénmaal, tweemaal, driemaal, tienmaal.
Geef een bijwoord van bevestiging.
Ja.
Geef een bijwoord van ontkenning.
Nee.
Geef enkele vragende bijwoorden
Waarom, waarom, waarom.
Geef enkele bijwoorden van rangschikking.
Eerst, daarna, tenslotte.
Geef enkele bijwoorden van hoeveelheid.
Veel, weinig.
Geef enkele bijwoorden van hoedanigheid.
Mooi, goed, slecht.
Hoeveel trappen van vergelijking zijn er bij de bijwoorden?
Drie.
Welke?
De stellende trap, bijv. ‘vaak’; de vergrotende trap, bijv. ‘vaker’
en de overtreffende trap, bijv. ‘het vaakst’.
Zijn bijwoorden verbuigbaar of onverbuigbaar?
Ze zijn onverbuigbaar.
HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

magister Adiectîvum quid est?
Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
discipulus Pars ôrâtiônis est quae nôminî adicitur.
Het is een woordsoort dat bij een zelfstandig naamwoord hoort.
magister Quot gradûs comparâtiônis sunt adiectîvîs? Hoeveel trappen van vergelijking hebben bijvoeglijk naamwoordiscipulus Trçs gradûs comparâtiônis.
magister Quî?
discipulus Positîvus, ut ‘doctus’; comparâtîvus, ut
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
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‘doctior’; superlâtîvus, ut ‘doctissimus’.
Quot terminâtiônçs sunt adiectîvîs, gradûs
positîvî?
Trçs.
Quae?
Masculîna, ut ‘doctus’; fçminîna, ut
‘docta’; neutra, ut ‘doctum’.
Quot terminâtiônçs sunt adiectîvîs, gradûs
comparâtîvî?
Duae.
Quae?
Masculîna et fçminîna, ut ‘doctior’; neutra,
ut ‘doctius’.
Quot terminâtiônçs sunt adiectîvîs, gradûs
superlâtîvî?
Trçs, sîcut in gradû positîvô.
Dîc adiectîvum possessîvum.
Meus.
Dîc adiectîvum quâlitâtis.
Bonus.

den?
Drie trappen van vergelijking.
Welke?
De stellende trap, bijv. ‘geleerd’; de vergelijkende trap, bijv. ‘geleerder’ en de overtreffende trap, bijv. ‘geleerdst’.
Hoeveel uitgangen hebben bijvoeglijke naamwoorden van de
stellende trap?
Drie.
Welke?
De mannelijke, bijv. ‘geleerd’; de vrouwelijke, bijv. ‘geleerd’ en de
onzijdige, bijv. ‘geleerd’.
Hoeveel uitgangen hebben bijvoeglijke naamwoorden van de
vergrotende trap?
Twee.
Welke?
Een mannelijke en vrouwelijke, bijv. ‘geleerder’ en een onzijdige,
bijv. ‘geleerder’.
Hoeveel uitgangen hebben bijvoeglijke naamwoorden van de
overtreffende trap?
Drie, net zoals bij de stellende trap.
Noem een bijvoeglijk naamwoord van bezit.
Mijn.
Noem een bijvoeglijk naamwoord van hoedanigheid.
Goed.
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magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

Dîc adiectîva quantitâtis.
Magnus, parvus.
Dîc adiectîva numerî.
Ûnus, duo, trçs.
Dîc adiectîva numerî ôrdinâlis.
Prîmus, secundus, tertius.
DÇ PARTICIPIÔ

magister Participium quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis partem adiectîvî capiçns,
partem verbî.

magister Tempora participiôrum quot sunt?
discipulus Praesçns, ut ‘legçns’; praeteritum
perfectum, ut ‘lçctus’; futûrum, ut
‘lçctûrus’.
magister Quot participia ab âctîvô verbô veniunt?

discipulus Duo.
magister Quae?
discipulus Praesçns, ut ‘legçns’ et futûrum, ut
‘lçctûrus’.

magister Quot participia â passîvô verbô veniunt?
discipulus Ûnum.
magister Quod?
discipulus Praeteritum perfectum, ut ‘lçctus’.
DÇ GERUNDIÔ

magister
discipulus
magister
discipulus

Gerundium quid est?
Est nômen verbâle.
Quârç sîc vocâtur?
Quia partem nôminis capit, partem verbî.

magister
discipulus
magister
discipulus

Dâ exemplum gerundiî.
Legendî librôs causâ.
Quômodô capit partem nôminis?
Eô quod habet câsûs oblîquôs, perinde ut
nômina.
magister Quômodô capit partem verbî?
discipulus Eô quod adiungitur câsuî accûsâtîvô,
perinde ut verba.
DÇ GERUNDÎVÔ

magister
discipulus
magister
discipulus

Gerundîvum quid est?
Est adiectîvum verbâle.
Quârç sîc vocâtur?
Quia partem adiectîvî capit, partem verbî.

magister
discipulus
magister
discipulus

Dâ exemplum gerundîvî.
Legendôrum librôrum causâ.
Quômodô partem adiectîvî capit?
Eô quod ‘librôs’ nôminî adicitur.

Noem enkele bijvoeglijke naamwoorden van hoeveelheid.
Groot, klein.
Noem enkele bijvoeglijke naamwoorden van getal.
Eén, twee, drie.
Noem enkele bijvoeglijke rangtelwoorden.
Eerste, tweede, derde.
HET DEELWOORD
Wat is een deelwoord?
Een woordsoort dat deels de functie van een bijvoeglijk naamwoord vervult, deels die van een werkwoord.
Hoeveel tijden zijn er van de deelwoorden?
De tegenwoordige tijd, bijv. ‘lezend’; van de verleden tijd, bijv.
‘gelezen’ en van de toekomende tijd, bijv. ‘zullende lezen’.
Hoeveel deelwoorden komen er voor bij een werkwoord in de
bedrijvende vorm?
Twee.
Welke?
De tegenwoordige tijd, bijv. ‘lezend’ en de toekomende tijd, bijv.
‘zullende lezen’.
Hoeveel deelwoorden komen er voor bij een werkwoord in de lijdende vorm?
Eén.
Welke?
De voltooid verleden tijd, bijv. ‘gelezen’.
HET GERUNDIUM
Wat is een gerundium?
Het is een werkwoordelijk zelfstandig naamwoord.
Waarom wordt het zo genoemd?
Omdat het deels de functie van een zelfstandig naamwoord
vervult, deels die van een werkwoord.
Geef een voorbeeld van een gerundium
Om boeken te lezen.
Hoe vervult het de functie van een zelfstandig naamwoord?
Omdat het verbogen naamvallen heeft, zoals bij zelfstandige
naamwoorden.
Hoe vervult het de functie van een werkwoord?
Omdat het de accusativus regeert, zoals ook werkwoorden doen.

HET GERUNDIVUM
Wat is een gerundivum?
Het is een werkwoordelijk bijvoeglijk naamwoord.
Waarom wordt het zo genoemd?
Omdat het deels de functie van een bijvoeglijk naamwoord
vervult, deels die van een werkwoord.
Geef een voorbeeld van een gerundivum.
Om boeken te lezen.
Hoe vervult het de functie van een bijvoeglijk naamwoord?
Omdat het bij het zelfstandig naamwoord ‘de boeken’ hoort.
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DÇ CONIÛNCTIÔNE

magister Coniûnctiô quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis connectçns ôrdinânsque
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

sententiam.
Dâ coniûnctiônçs côpulâtîvâs.
Et, atque, ac.
Dâ coniûnctiônçs disiûnctîvâs.
Aut, -ve, vel.
Dâ coniûnctiônçs adversâtîvâs.
Sed, at.
Dâ coniûnctiônçs concessîvâs.
Quamquam, quamvîs.
Dâ coniûnctiônçs temporâlçs.
Cum, antequam, postquam.
Dâ coniûnctiônçs condiciônâlçs.
Sî, nisi.

HET VOEGWOORD
Wat is een voegwoord?
Een woordsoort dat de zin verbindt en rangschikt.
Geef enkele nevenschikkende voegwoorden.
En, en, en.
Geef enkele onderschikkende voegwoorden.
Of, of, of.
Geef enkele voegwoorden van tegenstelling.
Maar, anderzijds.
Geef enkele voegwoorden van toegeving.
Hoewel, ofschoon.
Geef enkele voegwoorden van tijd.
Toen, voordat, nadat.
Geef enkele voegwoorden van voorwaarde.
Indien, tenzij.

DÇ PRAEPOSITIÔNE

HET VOORZETSEL

magister Praepositiô quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis quae, aliîs partibus ôrâtiônis

Wat is een voorzetsel?
Een woordsoort dat vóór een ander woord wordt geplaatst en de
betekenis daarvan aanvult of verandert.

magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

praeposita, sîgnificâtiônem eârum implet
aut mûtat.
Quibus câsibus praepositiônçs serviunt?
Accûsâtîvô et ablâtîvô.
Dâ praepositiônçs câsûs accûsâtîvî.
Ad, apud, ante, adversum, ergâ.
Dâ praepositiônçs câsûs ablâtîvî.
Ab, cum, côram, clam, dç, ex, prô.
Dâ praepositiônçs utrîusque câsûs.
In, sub, super, subter.
‘In’ et ‘sub’ quandô ablâtîvô câsuî
serviunt?
Quandô sîgnificâmus quôslibet aut
quaelibet in locô esse.
‘In’ et ‘sub’ quandô accûsâtîvô serviunt?
Quandô sîgnificâmus quôslibet aut
quaelibet in locum îre.
‘Super’ quam vim habet?
Ubi locum sîgnificat, magis accûsâtîvô
câsuî servit quam ablâtîvô locî; ubi
mentiônem alicuius facimus, ablâtîvô câsuî
dumtaxat servit, ut ‘multa super Priamô
rogitâns’.
DÇ INTERIECTIÔNE

magister Interiectiô quid est?
discipulus Pars ôrâtiônis sîgnificâns mentis affectum
vôce inconditâ.

magister Interiectiô quid sîgnificâre potest?
discipulus Vel laetitiam, ut ‘euax’; vel dolôrem, ut
‘heu’; vel admîrâtiônem, ut ‘papae’; vel
metum, ut ‘attat’.
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Welke naamvallen regeren voorzetsels?
De accusativus en ablativus.
Noem een paar voorzetsels met de accusativus.
Naar, bij, vóór, tegen, jegens.
Noem enkele voorzetsels met de ablativus.
Vanaf, met, ten overstaan van, achter de rug van, over, uit, voor.
Geef enige voorzetsels met beide naamvallen.
In, onder, boven, beneden.
Wanneer eisen ‘in’ en ‘sub’ de ablativus?
Wanneer we willen zeggen dat iemand of iets ter plaatse is.
Wanneer eisen ‘in’ en ‘sub’ de accusativus?
Wanneer we willen zeggen dat iemand of iets ergens naar toe
gaat.
Wat doet ‘super’?
Wanneer een plaats wordt bedoeld wordt het liever met een
accusativus verbonden dan met een ablativus van plaats;
wanneer er sprake is van een persoon wordt het uitsluitend met
de ablativus verbonden, zoals ‘met veel vragen over Priamus’.

HET TUSSENWERPSEL
Wat is een tussenwerpsel?
Een woordsoort dat een gemoedsaandoening aanduidt met een
ongeordende klank.
Wat kan een tussenwerpsel betekenen?
Blijdschap, bijv. ‘hoera’; of verdriet, bijv. ‘wee’; of bewondering,
bijv. ‘asjemenou’; of vrees, bijv. ‘ach’.
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DÇ ACCENTÛ

magister In quâ syllabâ accentum pônimus?
discipulus Aut in antepaenultimâ aut in paenultimâ.
magister Quandô accentum in paenultimâ syllabâ
pônimus?

discipulus Quandô paenultima syllaba est longa, ut

HET WOORDACCENT
Op welke lettergreep plaatsen we het woordaccent?
Op de derde lettergreep van achteren of op de voorlaatste.
Wanneer plaatsen we het woordaccent op de voorlaatste lettergreep?
Wanneer de voorlaatste lettergreep lang is, bijv. ‘vriend’.

‘amîcus’.

magister In quâ syllabâ accentum pônimus sî

Op welke lettergreep plaatsen we het woordaccent, als de voor-

paenultima syllaba est brevis?
laatste lettergreep kort is?
discipulus In antepaenultimâ syllabâ.
Op de derde lettergreep van achteren.
magister Quandô accentus pônitur in ultimâ syllabâ? Wanneer wordt het woordaccent op de laatste lettergreep

discipulus Numquam aut utcumque rârissimô.
DÇ PROPRIETÂTIBUS DICTIÔNUM
DÇSCRÎBENDÎS

geplaatst?
Nooit of in ieder geval zeer zelden.
DE TAALKUNDIGE ZINSONTLEDING

De gen qualitatis wordt gebruikt bij de taalkundige ontleding van woorden: Cuius generis est ‘puella’? Fçminînî generis
(Van welk geslacht is ‘meisje’? Van het vrouwelijke). Maar als gevraagd wordt naar de naamval van een naamwoord wordt
meestal de abl qualitatis gebruikt: ‘Homine’ quô câsû est? Ablâtîvô (In welke naamval staat ‘man’? In de ablativus)
magister Dçscrîbâmus nunc proprietâtçs dictiônum

Laten we nu de volgende zin ontleden: ‘Ik bezing de wapens en
in hâc sententiâ: ‘Ego arma virumque canô, de man, die eens van de verre kusten van Troje is gekomen’.
quî ôlim â Trôiae ôrîs longinquîs vçnit’.
Wat voor een woordsoort is ‘ik’?

discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

‘Ego’ quae pars ôrâtiônis est?
Prônômen.
Cuius est numerî?
Numerî singulâris.
Cuius est generis in hôc locô?
Masculînî.
Cuius est persônae?
Prîmae persônae.
Quô est câsû?
Câsû nôminâtîvô.
Estne prônômen fînîtum an înfînîtum?
Prônômen fînîtum.
‘Arma’ quae pars ôrâtiônis est?
Nômen.
Quâle? Nômen proprium an appellâtîvum?
Nômen appellâtîvum.
Cuius est generis?
Neutrî.
Cuius est numerî?
Plûrâlis.
Quô câsû est in hôc locô?
Accûsâtîvô.
Unde hoc certum est?
Â syntaxe; ‘canô’ enim verbum accûsâtîvô
adiungitur.
Quotae dçclînâtiônis est ‘arma’?
Secundae.
Pôniturne ‘arma’ propriç an figûrâtç?
Figûrâtç.
Quârç?
Quia prô ‘bellô’ pônitur.

Een voornaamwoord.
Welk getal?
Enkelvoud.
Welk geslacht heeft het in deze zinsnede?
Het mannelijke.
Welke persoon?
De eerste persoon.
In welke naamval staat het?
In de nominativus.
Is het een bepalend of een onbepaald voornaamwoord?
Een bepalend voornaamwoord.
Wat voor woordsoort is ‘wapens’?
Een zelfstandig naamwoord.
Wat voor een? Een eigen- of soortnaam?
Een soortnaam.
Welk geslacht heeft het?
Het onzijdige.
Welk getal heeft het?
Het meervoud.
In welke naamval is het in deze zinsnede?
In de accusativus.
Waardoor wordt dit bepaald?
Door de zinsbouw; want het werkwoord ‘ik zing’ wordt met de
accusativus verbonden.
Van de hoeveelste verbuigingsgroep is ‘wapens’?
Van de tweede.
Wordt ‘wapens’ letterlijk of figuurlijk gebruikt?
Figuurlijk.
Waarom?
Omdat het in plaats van ‘oorlog’ wordt gebruikt.
139

XXV EEN LATIJNSE LES

magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
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‘Virum’ quae pars ôrâtiônis est?
Nômen.
Cuius est generis?
Masculînî.
Cuius est numerî?
Singulâris.
Quô câsû est?
Accûsâtîvô.
Dîc câsum nôminâtîvum.
Vir.
Quotae dçclînâtiônis est ‘virum’?
Secundae.
Cuius est numerî?
Singulâris.
Quâle nômen? Proprium an appellâtîvum?
Nômen appellâtîvum.
‘Que’ quae pars ôrâtiônis est?
Coniûnctiô.
Cuius est potestâtis? Côpulâtîvae an
disiûnctîvae?
Côpulâtîvae.
Cuius ôrdinis? Praepositîvî an postpositîvî?
Postpositîvî; itaque dîcitur encliticum.
Fac compositum ab eô quod est ‘que’.
Itaque, neque, quoque.
‘Canô’ quae pars ôrâtiônis est?
Verbum.
Cuius modî est?
Indicâtîvî.
Cuius persônae est?
Prîmae.
Dîc tertiam persônam.
Canit.
Cuius numerî est?
Singulâris.
Dîc plûrâlem prîmae persônae.
Canimus.
Cuius generis est? Âctîvî an passîvî?
Âctîvî.
Dîc passîvum
Canor.
Cuius temporis est?
Praesentis.
Dîc praeteritum imperfectum.
Cançbam.
Dîc praeteritum perfectum.
Cecinî.
Dîc participium praesçns.
Cançns.
Dîc participium futûrum.
Cantûrus.
Dîc înfînîtîvum âctîvum.
Canere.
Dîc gerundium.
Canendî.

Welke woordsoort is ‘man’?
Een zelfstandig naamwoord.
Welk geslacht heeft het?
Het mannelijke.
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
In welke naamval staat het?
In de accusativus.
Noem de nominativus.
Man.
Van de hoeveelste verbuigingsgroep is ‘man’?
Van de tweede.
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
Wat voor een zelfstandig naamwoord? Een eigen- of soortnaam?
Een soortnaam.
Wat voor woordsoort is ‘en’?
Een voegwoord.
Welke functie heeft het? Nevenschikkend of onderschikkend?
Nevenschikkend.
Wat is de woordvolgorde ervan? Voorgeplaatst of achtergeplaatst?
Achtergeplaatst; daarom wordt het ‘enclitisch’ genoemd.
Maak een samenstelling met ‘en’.
Dus, noch, ook.
Welke woordsoort is ‘ik zing’?
Een werkwoord.
Welke wijze heeft het?
De aantonende wijs.
Van welke persoon is het?
Van de eerste.
Noem de derde persoon.
Hij zingt.
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
Noem het meervoud van de eerste persoon.
Wij zingen.
Welke vorm heeft het? De bedrijvende of de lijdende?
De bedrijvende.
Noem de lijdende.
Ik word gezongen.
Welke tijd heeft het?
De tegenwoordige tijd.
Noem de onvoltooid verleden tijd.
Ik zong.
Noem de voltooid tegenwoordige tijd.
Ik heb gezongen.
Noem het tegenwoordig deelwoord.
Zingend.
Noem het toekomende deelwoord.
Zullende zingen.
Noem de onbepaalde wijs van de bedrijvende vorm.
Zingen.
Noem het gerundium.
Van het zingen.
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magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister

Dîc gerundium câsû nôminâtîvô.
Gerundium eget câsû nôminâtîvô.
‘Quî’ quae pars ôrâtiônis est?
Prônômen.
Quâle prônômen?
Relâtîvum prônômen.
Quid est eius nômen antecçdçns?
Virum.
‘Quî’ cuius est generis?
Masculînî.
Cuius numerî est?
Singulâris.
Quârç numerus singulâris pônitur?
Quia nômen antecçdçns est numerî
singulâris.
Quô câsû est ‘quî’?
Câsû nôminâtîvô.
Cuius potentiae est?
Est subiectum ‘vçnit’ verbî.
‘Ôlim’ quae pars ôrâtiônis est?
Adverbium.
Cuî dictiônî ‘ôlim’ adicitur?
‘Vçnit’ verbô.
Estne adverbium locî an temporis an
quâlitâtis an quantitâtis?
Temporis.
‘Â’ quae pars ôrâtiônis est?
Praepositiô.
Cuî câsuî servit?
Câsuî ablâtîvô.
Cuî nôminî adiungitur?
‘Ôrîs’ nôminî.
‘Trôiae’ quae pars ôrâtiônis est?
Nômen.
Quâle? Promprium an appellâtîvum?
Proprium.
Cuius est generis?
Fçminînî.
Cuius est numerî?
Singulâris.
Quô est câsû?
Genitîvô.
‘Ôrîs’ quae pars ôrâtiônis est?
Nômen.
Quâle? Proprium an appellâtîvum?
Appellâtîvum.
Cuius generis est?
Fçminînî.
Quô câsû est?
Ablâtîvô plûrâlî.
Dîc câsum nôminâtîvum singulârem.
Ôra.
‘Longinquîs’ quae pars ôrâtiônis est?
Adiectîvum.
Quô est câsû?

Noem het gerundium in de nominativus.
Een gerundium heeft geen nominativus.
Welke woordsoort is ‘die’?
Een voornaamwoord.
Wat voor een voornaamwoord?
Een betrekkelijk voornaamwoord.
Wat is het antecedent ervan?
Man.
Welk geslacht heeft ‘die’?
Het mannelijke.
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
Waarom wordt het enkelvoud gebruikt?
Omdat het antecendent in het enkelvoud staat.
In welke naamval staat ‘die’?
In de nominativus.
Welke functie heeft het?
Het is het onderwerp van het werkwoord ‘hij is gekomen’.
Welke woordsoort is ‘eens’?
Een bijwoord.
Bij welk woord hoort ‘eens’?
Bij het werkwoord ‘hij is gekomen’.
Is het een bijwoord van plaats, van tijd, van hoedanigheid of van
hoeveelheid?
Van tijd.
Welke woordsoort is ‘van’?
Een voorzetsel.
Welke naamval regeert het?
De ablativus.
Bij welk zelfstandig naamwoord hoort het?
Bij het zelfstandige naamwoord ‘kusten’.
Welk woordsoort is ‘van Troje’?
Een zelfstandig naamwoord.
Wat voor een? Een eigen- of een soortnaam?
Een eigennaam.
Welk geslacht heeft het?
Het vrouwelijke
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
In welke naamval staat het?
In de genitivus.
Welke woordsoort is ‘kusten’?
Een zelfstandig naamwoord.
Wat voor een? Een eigen- of soortnaam?
Een soortnaam.
Welk geslacht heeft het?
Het vrouwelijke.
In welke naamval staat het?
In de ablativus meervoud.
Noem de nominativus enkelvoud.
Kust.
Welke woordsoort is ‘verre’?
Een bijvoeglijk naamwoord.
In welke naamval?
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discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus
magister
discipulus

Ablâtîvô.
Cuius est generis?
Fçminînî.
Cuius est numerî?
Plûrâlis.
Cuî dictiônî adicitur?
‘Ôrîs’.
Cuius gradûs comparâtiônis est?
Positîvî.
Dâ gradum superlâtîvum.
Longinquissimus.
‘Vçnit’ quae pars ôrâtiônis est?
Verbum.
Cuius temporis?
Temporis praeteritî perfectî.
Cuius persônae est?
Tertiae.
Dîc persônam prîmam.
Vçnî.
Cuius numerî est?
Singulâris.
Cuius modî est?
Indicâtîvî.
Cuius generis est?
Neutrâlis.
Cuius coniugâtiônis est?
Quârtae.
Dîc partçs prîncipâlçs verbî canendî.
Canere, cecinisse, cantum.

In de ablativus.
Welk geslacht heeft het?
Het vrouwelijke.
Welk getal?
Het meervoud.
Bij welk woord hoort het?
Bij ‘kusten’.
Welke trap van vergelijking heeft het?
De stellende.
Geef de overtreffende trap.
Verst.
Welke woordsoort is ‘hij is gekomen’?
Een werkwoord.
Welke tijd heeft het?
De voltooide tegenwoordige tijd.
Welke persoon heeft het?
De derde.
Noem de eerste persoon.
Ik ben gekomen.
Welk getal heeft het?
Het enkelvoud.
Welke wijze heeft het?
De aantonende wijs.
Welke vorm heeft het?
De intransitieve vorm.
Tot welke vervoegingsgroep behoort het?
Tot de vierde.
Geef de stamtijden van het werkwoord ‘zingen’.
Zingen, gezongen te hebben, om te zingen.

EXTRA WOORDEN EN UITDRUKKINGEN
aanwijzend
ablativus
in de –
accent
het – op een lettergreep laten
vallen
–teken
accusativus
actief: – zijn in
– werkwoord
actieve vorm
afkorten
afleiden van
alfabet

het – kennen
antecedent
bedrijvend
–e vorm
beide
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dçmônstrâtîvus
câsus, -ûs ablâtîvus
câsû ablâtîvô
accentus, -ûs
accentum in syllabâ
pônere
apex, apicis m
câsus, -ûs accûsâtîvus
versârî in + abl
verbum agendî/agçns/
âctîvum
genus, generis n âctîvum
breviâre
dçrîvâre ab
alphabçtum; prîmae
litterae, -ârum;
elementa, -ôrum
prîmâs litterâs scîre
nômen, nôminis n
antecçdçns
âctîvus
genus, -neris n âctîvum
uter-/utra-/utrumque

wij allebei
benadrukkend: – voornaamwoord
zoals ipse
benadrukking
bepaald
on–
bepalen
bestaan uit
betekenen
betekenis
betrekkelijk
bijvoeglijk
– naamwoord
bijwoord
–elijk
combinatie
een lettergreep is een – van
letters
combineren
voorzetsels kunnen met
werkwoorden worden
gecombineerd
coniunctivus

uterque nostrum
prônômen, -minis n
intentiônis
intentiô, -ônis f
fînîtus
înfînîtus
dçfînîre
cônstâre ex
sîgnificâre
sîgnificâtiô, -ônis f
relâtîvus
adiectîvus; adiectîvâlis, -e
adiectîvum
adverbium
adverbiâlis, -e
comprehçnsiô, -ônis f
syllaba est comprçhçnsiô
litterârum
compônere
praepositiônçs cum verbîs
compônî possunt
modus subiûnctîvus
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constructie
correct
– adv
–ie
correlatief (zoals tâlis ... quâlis)
corrigeren
daarna
dativus
deelwoord
tegenwoordig –
voltooid –
deponens
dubbel
–e ‘i’ zoals in armarii
eigennaam zoals ‘Hektor’
ø soortnaam zoals ‘man’
eindeindigen op

cônstrûctiô, -ônis f
rçctus; çmendâtus
rçctç; çmendâtç
çmendâtiô, -ônis f
relâtîvus
çmendâre
deinde; subinde
câsus, -ûs datîvus
participium
praesentis temporis
participium
praeteritî temporis
participium
(verbum) dçpônçns
geminâtus
‘i’ littera geminâta ut
‘armâriî’
proprium nômen, -minis n
ut ‘Hector’
appellâtîvum nômen ut
‘homô’
fînâlis, -e
terminârî + abl/in + acc/

abl
–d op ...

terminâtus + abl/in +

acc/abl

herhalen
hierna
hoofdtelwoord
hoofdzin

repetere; iterâre
posthâc
numerus cardinâlis
ôrâtiô, -ônis f

horen bij
welk naamwoord hoort bij
bonus?
idiomatische uitdrukkingen
idioom
– van het Latijn/Nederlands

adiungî + dat ; adicî + dat
cuî nôminî ‘bonus’
adicitur?
quae linguae propria sunt
figûra
proprietâs, -âtis f linguae
Latînae/Batâvicae
quispiam, cuiuspiam
sî quis ...
modus indicâtîvus
modô indicâtîvô
modus înfînîtîvus
interpûnctiô, -ônis f
intrânsitîvus; neutrâlis, -e
sonus
vocâlis, vocâlis f
venîre ab; dçrîvâre ab
comma, -atis n
brevis, -e; correptus
ultimus
Cicerô novissimus
locûtus est
longus; prôductus (ø
brevis; correptus)
vocâlis est longa nâtûrâ
aut positiône
interpûnctum; pûnctum
interpungere
littera
syllaba
syllabae faciunt dictiônçs
proprius (ø trânslâtîvus)
propriç; ad verbum (ø
figûrâtç)
litterae faciunt syllabâs
littera minuscula/minûta
littera mâiuscula/grandis
antepaenultima syllaba
paenultima syllaba
articulus

(= ook volledige zin)

iemand
als – ...
indicativus
in de –
infinitivus
interpunctie
intransitief
klank
klinker
komen: vandaan –
komma
kort
laatste
Cicero heeft als – gesproken

et; atque
et perinde; et cçtera; et ita lang (ø kort)
porrô
een klinker is – van nature of
enclitisch woord (zoals -que, -ve) encliticum
door positie
enkelvoud: in het –
singulâriter
leesteken
enkelvoudig (ø meervoudig)
singulâris, -e (ø
–s plaatsen
plûrâlis, -e)
figuurlijk
trânslâtîvus; figûrâtîvus letter
–greep
– adv
per trânslâtiônem;
–grepen vormen woorden
figûrâtç
–lijk
fout/verkeerd
vitiôsus; prâvus
–lijk adv
– adv
perperam
fout subst
vitium; mendum
–s vormen –grepen
een – maken
vitium facere
kleine –
functie
potentia
en

–zovoort

gaan met (coniunctivus, naamval): zie vereisen
gebruiken
pônere
gebruik lego in een zin
pône ‘legô’ in sententiâ
genitivus
câsus, -ûs genitîvus
gerundium
gerundium
gerundivum
gerundîvum
geslacht
genus, generis n
getal
numerus
geven (noemen)
facere; dare; dîcere
geef de gebiedende wijs van fac imperâtîvum
het werkwoord venire
‘venîre’ verbî
geef het meervoud van
dâ/dîc figûram plûrâlem

gaudium
grammatica

‘gaudium’ nôminis
grammatica;
ars, artis f grammatica

hoofd–
derde –greep van achteren
voorlaatste –greep
lidwoord

(hic, haec, hoc fungeren als
lidwoord bij verbuigingen)
(on)bepaald –
lijdend voorwerp: het – wordt

articulus (în)fînîtîvus

aangegeven met het werkwoord
adiungî + verbô (dat)
‘de man’ is –

hic homô verbô adiungitur

(niet obiectum als –)
lijdende vorm
mannelijk

genus, -neris n passîvum
masculînus
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cônsonâns, -ntis f
numerus plûrâlis/
multitûdinis;
multitûdô, -dinis f
multitûdinem sîgnificâns
plûrâliter
plûrâlis, -e
numerus; metrum

ø enkelvoudig
samenvatting

simplex, simplicis
nota compendiâria;
summârium; breviârium
schrijven
scrîbere
doelend op een –
het woord wordt met een ‘a’
vocâbulum per litteram
in het –
geschreven
‘a’ scrîbitur
–ig
in het Latijn –
Latînç scrîbere
metrum
soortnaam
nômen, nôminis n
na
post
appellâtîvum
onmiddellijk –
statim ab
– zoals ‘goedheid’
appellâtiô, -ônis f ut
naamval
câsus, -ûs
‘bonitâs’
naamwoord in de tweede –
nômen genitîvô câsû
spellen
scrîbere
naamwoord
nômen, nôminis n
goed –
rçctç scrîbere
nominativus
câsus nôminâtîvus
sommigen – cum met een q quîdam scrîbunt ‘cum’
onderwerp (grammaticaal)
subiectum
als het de tijd aangeeft
per ‘q’ litteram, sî
– (studie)
genus, -neris n studiôrum;
tempus sîgnificat
doctrîna
spelling
orthographia
onjuist
vitiôsus; prâvus
spreken
loquî
onpersoonlijk
impersônâlis, -e
Latijn –
Latînç loquî
onregelmatig
inaequâlis, -e
stamtijden
partçs, partium f pl
– adv
inaequâliter
verbî prîncipâlçs
– werkwoord
inaequâle verbum
superlativus
gradus, -ûs superlâtîvus
duo wordt – verbogen
‘duo’ inaequâliter
in de –
superlâtîvç
dçclînâtur
geef laetus in de superlativus dîc ‘laetus’ superlâtîvç
ontleden
proprietâtçs (+ gen)
supinum
supînum
dçscrîbere
syntaxis
syntaxis, -is f
onverbuigbaar
indçclînâbilis, -e
– (Latijnse term)
ôrdinâtiô, -ônis f
onvolledig
dçfectîvus
tegenstellend
adversâtîvus
onzijdig
neuter, -tra, -trum, gen sg teken
nota
neutrîus, maar voor
telwoord
nômen, -minis n numerâle
woordgeslacht neutrî
zoals één, twee, drie
ut ‘ûnus’, ‘duo’, ‘trçs’
in het –
neutrâliter
tijd
tempus, temporis n
overdrachtelijk adv
figûrâtç; trânslâtîvç
onvoltooid verleden tijd
tempus praeteritum
overgankelijk
trânsitîvus
imperfectum
onintrânsitîvus; neutrâlis, -e
tegenwoordige –
praesçns tempus
participium
participium
toekomende –
tempus futûrum
partikel
particula
verleden –
tempus praeteritum
(de vier onverbuigbare:
trap
gradus, -ûs
bijwoord, voorzetsel,
stellende –
gradus positîvus
voegwoord, tussenwerpsel)
vergelijkende –
gradus comparâtîvus
passief (werkwoord) adiect
passîvus
overtreffende –
gradus superlâtîvus
passivum
genus, -neris n passîvum transitief
trânsitîvus
persoon
persôna
tussenwerpsel zoals ‘hé jij!’
interiectiô, -ônis f ut
–lijk
persônâlis, -e
‘heus tû!’
prefix
praepositiô, -ônis f per
tweeklank
diphtongus f
compositiônem
uitdrukken
exprimere
punt
pûnctum
uitdrukking
dictiô, dictiônis f;
rangtelwoord zoals ‘eerste’,
numerus ôrdinâlis ut
locûtiô, -ônis f
‘tweede’
‘prîmus’, ‘secundus’ uitgaan op
terminârî + abl/in + acc/abl
regel
rçgula
uitgang
terminâtiô, -ônis f
de regel in acht nemen
rçgulam servâre
uitleggen
explânâre; explicâre
de – breken
rçgulam frangere
uitspreken
prôferre; prônuntiâre
–s vaststellen
rçgulâs înstituere
een klinker kort of lang –
vocâlem correptç aut
samengesteld (werkwoord)
compositus
prôductç prônuntiâre
medeklinker
meervoud
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verbâlis, -e
çmendâre
dçclînâre
dçclînâtiô, -ônis f
accipere; servîre/adiungere/
coniungere + dat
namen van steden – geen
nômina cîvitâtum nôn
voorzetsel, bijv. ‘ik ga naar
accipiunt praepositiônçs,
Rome’
ut ‘Rômam vâdô’
het voorzetsel ad eist de
‘ad’ praepositiô câsuî
accusativus
accûsâtîvô servit
dit werkwoord eist de
hoc verbum coniungitur/
accusativus
adiungitur câsuî
accûsâtîvô
voorzetsels – de accusativus praepositiônçs aut
of de ablativus
accûsâtîvô aut ablâtîvô
câsuî serviunt
vergelijken (met)
comparâre (cum)
–d
comparâtîvus
–e trap
gradus, -ûs comparâtîvus
vergelijking
comparâtiô, -ônis f
verklarend
dçclârâtîvus
verkleinwoord
dçminûtîvum (nômen,
nôminis n)
verkorten (klinker)
corripere
verlengen (klinker)
prôdûcere
vertalen
convertere; trânsferre
uit het Latijn in het Nederlands ex Latînô in Batâvicum
vertalen
convertere
vertaling (het vertalen)
conversiô, -ônis f;
trânslâtiô, -ônis f
vervoegen
dçclînâre
vervoeging
coniugâtiô, -ônis f;
dçclînâtiô, -ônis f
verzamelend
collçctîvus
verzamelnaam
nômen, nôminis n
collçctîvum
vocativus
câsus, -ûs vocâtîvus
verbaal
verbeteren
verbuigen
verbuiging
vereisen (coniunctivus, naamval)

coniûnctiô, -ônis f
coniûnctiô côpulâtîva
coniûnctiô subiûnctîva
prônômen, -minis n
quod (mç)
figûra
figûra est aut simplex, ut
‘doctus’, aut compositus,
ut ‘indoctus’
fçminînus
iterum; rûrsus
identidem; etiam atque
etiam
weglaten: het is weggelaten
subaudîtur
ego is weggelaten, wanneer
subaudîtur ‘ego’ sî dîcam
ik zeg ‘sum philosophus’
‘sum philosophus’
werkwoord
verbum
wijs
modus
aantonende – zoals ‘ik lees’
modus indicâtîvus ut
‘legô’
aanvoegende – zoals ‘omdat modus subiûnctîvus ut
ik lees’
‘cum legam’
gebiedende – zoals ‘lees!’
modus imperâtîvus ut
‘lege!’
woord (in algemene zin)
verbum
– (in taalkundige zin)
vôx, vôcis f; vocâbulum
werk–
verbum
– voor –
verbum prô verbô
–accent
accentus, -ûs
nieuwe –en creëren
nova verba fingere
zeggen
dîcere
zelfstandig naamwoord
substantîvum
zin
sententia; ôrâtiô, -ônis f
–sdeel
membrum ôrâtiônis
zoals
sîcut; ut
– bijvoorbeeld
ut puta
voegwoord
nevenschikkend –
onderschikkend –
voornaamwoord
voorzover (het mij betreft)
vorm (grammaticale)
de – is enkelvoudig, zoals
‘geleerd’, of samengesteld,
zoals ‘niet geleerd’
vrouwelijk
weer (opnieuw)
steeds –
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APPENDIX I: ‘JA’ EN ‘NEE’ IN HET LATIJN
Het Latijn heeft geen eenduidige equivalenten voor ons ‘ja’ en ‘nee’. Er is wel een aantal bijwoorden met bevestigende betekenis die
daarvoor kunnen worden gebruikt, zoals etiam, ita, sîc, sânç, mâximç, admodum, oppidô, certç, plânç, plânissimç,
maar deze hebben niet steeds dezelfde betekenis: ita en sîc betekenen ‘het is zo’; plânissimç is ‘ja, precies zo’; certç betekent
‘zeker’; admodum en oppidô betekenen beide ‘jazeker’, maar oppidô is nadrukkelijker. De meest directe en korte termen zijn
van Cicero: aut ‘etiam’ aut ‘nôn’ respondçre ‘met “ja” of “nee” antwoorden’.
De meest gebruikelijke manier om ‘ja’ te zeggen is de herhaling van het (de) woord(en) waarop in de vraag de nadruk valt. Bij een
werkwoord moet daarbij wel op de juiste persoon worden gelet, zoals hieronder in het tweede voorbeeld:

‘Paterne autocînçtum vendidit?’ ‘Vendidit.’
‘An nôn dîxî hoc esse futûrum?’ ‘Dîxistî.’
‘Ad patremne eam dûcis?’ ‘Ad eum ipsum.’
‘Âiô, negâs.’

‘Heeft vader de auto verkocht?’ ‘Ja.’
‘Heb ik niet gezegd dat dit zou gebeuren?’ ‘Ja.’
‘Breng je haar naar haar vader?’ ‘Ja, precies.’
‘Ik zeg ja, jij zegt nee.’

Maar ook kan veilig één van de genoemde bijwoorden voor ‘ja’ worden gebruikt. Wil men de fraaiere vorm van de herhaling hanteren, dan moeten wel de juiste woorden worden geherformuleerd, zoals hierboven in het derde voorbeeld, of men kiest heel andere
woorden, zoals in het laatste voorbeeld.
Zoals boven gezegd is nôn het meest directe woord voor ‘nee’, vaak verbonden met het werkwoord van de vraag. Minimç is
nadrukkelijker: ‘helemaal niet’, met vçrô versterkt: minimç vçrô ‘nee, beslist niet’, of ook het meer informele minimç gentium
‘absoluut niet’. Ook haud is sterker dan nôn, maar wordt vooral gebruikt bij adiect en adv. Immô of îmô worden gebruikt als
loutere versterking: ‘sterker nog’, of bij een krachtige afwijzing: ‘nee, integendeel’. Om dit soort uitspraken kracht bij te zetten haalden de Romeinen de goden erbij: çcastor ‘bij Castor’, pol of edepol ‘bij Pollux’, (me)hercle of (me)herculç(s) ‘bij Hercules’,
prô Iuppiter ‘bij Jupiter’, prô dî immortâlçs ‘bij de onsterfelijke goden’ en soortgelijke toevoegsels.
Voor ‘nee, dank je’ bij het afslaan van een aanbod zeiden de Romeinen kortweg benîgnç of rçctç ‘het is goed zo’.
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APPENDIX II: SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN
aambeeld: altijd op hetzelfde –
slaan
tussen hamer en –
alles: – of niets
winnen is –
ambt: krachtens zijn/haar –
appel: de – valt niet ver van de
boom
A-Z: van – uitleggen
baard: twisten om des keizers –
in zijn – lachen
bedriegen: de wereld wil bedrogen
worden
belang: in het algemeen –
beminnen: een vrouw bemint of
haat; iets anders kent ze niet
blind: liefde is –
bloemetjes: de – buiten zetten
bof: het is een – dat je nog leeft
boontje: – komt om zijn loontje
c’est la vie!
controleur: wie controleert de –s?
dag: pluk de –!
dienst: de ene – is de andere
waard
dode: over de –n niets dan goeds
doen: niemand hoeft meer te –
dan hij kan
dovemansoren: tegen – praten
drinkeboer: ik hou niet van een –
met een goed geheugen
druppel: de gestage drup holt de
steen
als twee –s water

eandem recoquere
crambem
inter sacrum saxumque
aut Caesar aut nûllus
vincere aut morî
ex officiô
colubra restem nôn parit
ab aciâ et acû expônere
dç lânâ caprînâ rîxârî
tacitô rîdçre nâsô
mundus dçcipî vult
prô bonô pûblicô
aut amat aut ôdit mulier,
nihil est tertium
nçmô in amôre videt
pergraecârî
dç lucrô vîvis
habet quod sibi dçbçbâtur
sîc vîta hominum est!
quis cûstôdçs cûstôdiet?
carpe diem!
grâtia grâtiam parit
dç mortuîs nisi bonum
ultrâ posse nçmô obligâtur
ad surdâs aurçs cantâre
ôdî memorem
compôtôrem
gutta cavat lapidem

tam similis quam lac
lactî est
dubbel: wie gauw geeft, geeft – bis dat, quî dat cito
je moet geen dubbel-– leiden nôn vîvçs aliter in
sôlitûdine, aliter in forô
duivel: als je over de – spreekt,
lupus in fâbulâ/sermône
trap je hem op zijn staart
eenzaam: – is hij die geen vriend
heeft
eerst: wie het – komt, het – maalt
eigenliefde: – is blind
eind(e): – goed, al goed

het – van de ellende is in
zicht!
familie: van goede – zijn
fout: een – is geen excuus
voor een –

sôlus omnînô est, quî
sine amîcô est
prior tempore, prior iûre
caecus est amor suî
bellç adhûc; omnia rçctç
sunt quae bene
fîniuntur
fînem ecce labôrum!
honestô locô nâtus
iniûria nôn excûsat
iniûriam

garen: ergens – bij spinnen
geheim: als je wilt dat een ander je –
bewaart, bewaar het eerst zelf
geloven: zien is –
geluk: het – staat de dapperen bij
gering: –e gift, –e dank
gewillig: het lot leidt de –e, de
on–e sleept het mee
geschieden: wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook een
ander niet
gezond: een –e geest in een
– lichaam
God: als – voor ons is, wie is dan
tegen ons?
met –s wil
godzijdank
goed: wie komt het ten –e?
ik zie het –e en sta erachter,
maar doe toch het verkeerde
goud: –en bergen beloven
gulden: de – middenweg
gunst: het aannemen van een – is
het verkopen van zijn vrijheid
hand: de ene – wast de andere
hart: mijn – klopte in mijn keel
waar het – van vol is, loopt de
mond van over
heilig: het –e der –en
helen: geduld heelt elk verdriet
hemd: het – is nader dan de rok
herhaling: – is de moeder van
elke studie
hete kolen: op – zitten
heterdaad: op –
hond: maak geen slapende
–en wakker
hoog: hoe hoger je staat, hoe
dieper je valt
horen: voor wat hoort wat
huid: verkoop de – niet voor de
beer is geschoten
huilen: – geeft een bepaald
genot
tranen met tuiten –
ijskoud: dat laat me –!
ijzer: je moet het – smeden
als het heet is

magnum commodum ex
aliquâ rç capere
alium silçre quod volçs,
prîmum silç
vidç et crçde
fortçs fortûna adiuvat
vîle dônum, vîlis grâtia
dûcunt volentem fâta,
nôlentem trahunt
ab aliô exspectçs alterî
quod fçceris
mçns sâna in corpore
sânô
sî Deus prô nôbîs, quis
contrâ nôs?
Deô volente
Deô grâtiâs
cuî bonô?
videô meliôra probôque,
dçteriôra sequor
montçs aurî pollicçrî
aurea mediocritâs
beneficium accipere,
lîbertâtem est vendere
manus manum lavat
anima mihi in nâsô erat
ex abundantiâ cordis ôs
loquitur
sânctum sânctôrum
cuîvîs dolôrî remedium
est patientia
prîma câritâs incipit
â sç ipsô
repetîtiô est mâter
studiôrum
animî pendçre
in flagrantî dçlictô
nôlî irritâre leônçs
câsus excelsîs multô
facilius nocet
quid prô quô
adhûc tua messis in
herbâ est
est quaedam voluptâs
flçre
lacrimâs effundere
id floccî nôn faciô!
ferrum cûdendum est
dum candet in îgne
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indruk: de eerste – is vaak
bedrieglijk
kaart: zet niet alles op één –
kennis: – is macht
kiem: in de – smoren
kleren: – maken de man
klok: de – hebben horen luiden
maar niet weten waar de
klepel hangt
koek: dat is ouwe –
kogel: de – is door de kerk
koop: iedereen is te –

frôns prîma multôs
dçcipit
nç committâs omnia ûnî
nâvî
ipsa scientia potestâs est
prîncipiîs obstâre
vestis virum facit
aliquis in omnibus,
nûllus in singulîs

crambç repetîta est
âlea iacta est
vçnâlis populus, vçnâlis
cûria patrum
koper: –, wees op je hoede!
caveat emptor!
krot: er kan een groot man
exîre magnus vir ex
uit een – komen
tuguriô potest
kwaliteit: liever – dan kwantiteit
nôn multa sed multum
‘s lands wijs, ‘s lands eer
cônsuçtûdô locî
observanda est
lenen: je leeft in geleende tijd
dç lucrô vîvis
leren: al doende leert men
ûsus est optimus
magister
je leert, terwijl je doceert
hominçs, dum docent,
discunt
leven: zolang er – is, is er hoop dum anima est, spçs est
liedje: je zingt steeds hetzelfde – cantilçnam eandem canis
liefde: – is blind
nçmô in amôre videt
– en hoesten laten zich niet
amor tussisque nôn
verbergen
cçlantur
lijden: na – komt verblijden
per aspera ad astra
lik: – op stuk geven
pâr pârî respondçre
logisch: dat is niet –
nôn sequitur
loodje: het – leggen
animam bullîre
loon: – naar werk krijgen
ut sçmentem fçceris, ita
et metçs
luchtkasteel: je bouwt
in arçnâ aedificâs
luchtkastelen
lusten: wat de boer niet kent,
damnant quod nôn
lust hij niet
intellegunt
maag: een volle – leert niet graag plçnus venter nôn studet

libenter
de – laat zich niet beleren
venter nôn habet aurçs
laat je ogen niet groter zijn
quî mâiôra cupit, saepe
dan je –
minôra capit
maat: – in alle dingen
modus in rçbus/omnibus;
nç nimium; nç quid nimis
macht: – corrumpeert
honôrçs mûtant môrçs
manusje: – van alles
homô omnis Minervae
moed: – beschermt als een muur audâcia prô mûrô habçtur
mohikanen: ziedaar, de laatste
em, ultimus Rômânôrum
der –
nest: in de –en zitten
neus: iem. bij de – nemen
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auribus lupum tençre
labiîs aliquem ductâre

nieuw: niets –s onder de zon

noest: –e arbeid overwint alles
nood: – maakt vindingrijk
noodzaak: – gaat niet op
vakantie
nu: – of nooit
oefening: – baart kunst
olie: – op het vuur gooien
olifant: van een mug een
– maken
ongerijmde: een bewijs uit het –
oogst: jouw – staat nog in de
halmen
oorlog: wie vrede wil, maakt
zich op voor de –
opnieuw: helemaal – moeten
beginnen
oren: je zit er tot over je – in
ouderdom: – maakt kinds
paard: een – dat rent, heeft
geen sporen nodig
persoonlijk: een –e aanval
pijp: de – uitgaan
proces: van een – komt een –
recht: het – moet hoe dan ook
zijn loop hebben
met welk –?
waar een – is, is ook een
plicht
rechter: de zaak is nog onder
de –
reet: dat kan me geen –/zier

nîl dictum quod nôn
prius dictum; nihil
novî sub sôle
labor vincit omnia
ingeniôsa rçrum egestâs
est
necessitâs caret fçriîs
nunc aut numquam
exercitâtiô optima
magistra est
oleum addere camînô
ç rîvô flûmina magna
facere
reductiô ad absurdum
adhûc tua messis in
herbâ est
quî dçsîderat pâcem,
praeparat bellum
ad carcerçs â calce
revocârî
magnum mare ingrederis
bis puerî sençs
equô currentî nôn opus
calcâribus
argûmentum in hominem
animam bullîre
lîs lîtem generat
fîat iûstitia, ruat caelum
quô iûre?
ubi iûs, ibi officium
adhûc sub iûdice lîs est
id floccî nôn faciô!

schelen!
roet: – in het eten gooien
rook: waar – is, is vuur
rust: – roest
schaduw: zelfs een enkele
haar heeft een –
schat: waar je – is, daar is ook
je hart
scholing: – kan niemand van je
afnemen
slavenvee: o volgelingen van
het –!
smaak: over – valt niet te
twisten
dit is niet mijn –
gebrek aan goede –
soort: – zoekt –

plaustrum percellere
flamma fûmô proxima est
lapis volûtus haud
muscô obdûcitur
etiam capillus ûnus
habet umbram suam
ubi est thçsaurus tuus,
ibi est et cor tuum
homô doctus in sç
dîvitiâs semper habet
ô imitâtôrçs, servum
pecus!
dç gûstibus nôn
disputandum est
hoc nôn meî stomachî est
dçfôrmitâs, -âtis f
parçs cum paribus
facillimç congregantur

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN APP. II
enig in zijn –
spijker: je hebt de – op de kop
geslagen
–s op laag water zoeken
spoed: haastige – is zelden goed
stel: ze vormen een goed –
stilstand: – is achteruitgang
storm: een – in een glas water
veroorzaken
straf: zo de zonde, zo de –

suî generis
acû rem tetigistî

nôdum in scirpô quaerere
festînâtiô tarda est
pâr bene comparâtum
nôn prôgredî est regredî
excitâre flûctûs in
simpulô
culpae/noxiae poena pâr
estô
teerling: de – is geworpen
âlea iacta est
terecht: van de beste voornemens bene côgitâta saepe
komt vaak niets –
cecidçrunt male
tijd: de – zal het leren
tempus omnia revçlat;
diçs vçritâtem aperit
de – vliegt
tempus fugit
de –en veranderen en wij
tempora mûtantur, nôs
met hen
et mûtâmur in illîs
tong: het ligt op het puntje van
versâtur mihi in
mijn –
prîmôribus labrîs
tranen: – drogen snel
lacrimâ nihil citius
ârçscit
– met tuiten huilen
lacrimâs effundere
ik heb tot –s toe gelachen
rîsî ûsque ad lacrimâs
trekken: hij heeft zijn – thuis
habet quod sibi dçbçbâtur
gekregen
treuren: hij treurt echt, die
in z’n eentje treurt
trouw: te goeder –
uur: te elfder ure
verandering: na de nodige –en
verbazen: verbaas je nergens
over
vergaan: zo vergaat ‘s werelds
roem
vergissen: – is menselijk,
vergeven doet God
verspillen: je verspilt je tijd
vertrouwelijkheid: – leidt tot
minachting
vertrouwen: – wekt –
vinger: je hebt de – op de zere
plek gelegd
vlieg: twee –en in één klap
slaan
voet: ik heb mezelf in de –
geschoten
voordeel: wie heeft er – van?
voorteken: een gunstig –

ille dolet vçrç, quî sine
teste dolet
bonâ fidç
inter caesa et porrçcta
mûtâtîs mûtandîs
nîl mîrâre
sîc trânsit glôria mundî
errâre hûmânum est,
îgnôscere dîvînum
laterem crûdum lavâs
cônversâtiô parit
contemptum
fidçs facit fidem
tangis ulcûs
duôs parietçs dç eâdem
fidçliâ dealbâre
mihi asciam in crûs
impçgî
cuî bonô?
ômen faustum

causa sine quâ nôn
vulpçs pilum mûtat, nôn
môrçs
quî dçsîderat pâcem,
praeparat bellum
avârus semper eget
is est amîcus, quî in rç
dubiâ rç iuvat
ubi amîcî, ibi opçs
ex tempore/dç summô
pectore dîcere
vuur: – met – bestrijden
similia similibus cûrantur
olie op het – gooien
oleum addere camînô
welzijn: het – van het volk is
salûs populî suprçma
de hoogste wet
est lçx
wereld: ‘s –s slechtste dichter
poçta pessimus omnium
wet: niemand staat boven de –
Caesar nôn suprâ
grammaticôs est
wijze: had je gezwegen, had men je ô sî tacuissçs, philosophus
voor een – gehouden
mânsissçs
willen: wie zegt wat hij wil, zal
quî quae vult dîcit, quae
horen wat hij niet wil
nôn vult audiet
woede: – is een korte waanzin
îra furor brevis est
woord: een goed verstaander
dictum sapientî sat est
voorwaarde : noodzakelijke –
vos: een – verliest wel zijn haren,
maar niet zijn streken
vrede: wie – wil, maakt zich
klaar voor de oorlog
vrek: een – heeft altijd gebrek
vriend: in tijden van nood leert
men zijn –en kennen
waar –en zijn, daar is rijkdom
vuist: voor de – weg spreken

heeft aan een half – genoeg
van –en komen klappen
worst: dat zal me – wezen!
zien: – is geloven
zijn: ik ben wat jij zult –, ik ben
geweest wat jij bent
het doet er niet toe wie je
bent, maar wat je bent
zijne: ieder het –
zin: zoveel mensen, zoveel –nen

je kan niet iedereen het naar
de – maken
zingen: je zingt steeds hetzelfde
liedje
zo: – vader, – zoon
– gezegd, – gedaan
– de zonde, – de straf
zorgen: maak je geen – voor de
dag van morgen
zout: met een korrel –
zwijgen: wie zwijgt, stemt toe

â verbîs ad verbera
id floccî nôn faciô!
vidç et crçde
sum quod eris, fuî quod es

(grafschrift)
nôn quis sed quid
suum cuîque
quot hominçs, tot
sententiae; quot capita,
tot sçnsûs
frûstrâ labôrat quî
omnibus placçre studet
cantilçnam eandem canis
colubra restem nôn parit
dictô citius; dictum
factum
culpae/noxiae poena pâr
estô
quid sit futûrum crâs,
fuge quaerere
cum grânô salis
quî tacet, cônsentit
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asgrijs
azuurblauw
beige
– (paarden)
blauwachtig
blauwgrijs/loodkleurig
blauwgrijs (ogen)
bloedrood
blond
bruin
citroengeel
crèmekleurig
donkerblauw
donkerbruin
donkergeel
donkergrijs
donkeroranje
donkerrood
geel
geel-bruin
geel-oranje
glanzend zwart
gouden
grasgroen
grijsachtig
groen
groenachtig
hemelsblauw
kardinaalsrood
kastanjebruin

– (paarden)
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cinereus
venetus
flâvidus
gilvus
subcaeruleus
lîvidus
caesius
sanguineus
flâvus
fulvus
citreus
eburneus
caneus
fuscus
lûteus
pullus
armeniacus
rubidus; coccineus
flâvus
fulvus
çlectricus
niger, -gra, -grum
aureus; aureolus
herbâceus
cânçscçns, -ntis
viridis, -e
subviridis, -e
caeruleus
cardinâlis, -e
spâdîx, -îcis;
badius

kersenrood
lichtgrijs
lichtgroen
matwit
matzwart
okergeel
olijfgroen
oranje
pikzwart
purperen
roestkleurig
rood
roodachtig
roodbruin
rose
rossig
scharlaken
smaragd-groen
sneeuwwit
turquoise
vermiljoen
violet
vleeskleurig
vuurrood
wit
stralend –
witachtig
zeegroen (diep,
– (licht)
zilveren

blauwachtig)

cerasinus
cânus
prasinus
crçtâceus
âter, -tra, -um
silâceus
olevâceus
aurantius; lûteus
piceus
purpureus
rubiginôsus
ruber, -bra, -brum
rutilus; surruber, -bra,
-brum
rubicundus
roseus
rûfus
miniâtus; coccineus
smaragdinus
niveus
turcicus
coccineus; miniâtus
violâceus
carneus
pûniceus; flammeus
albus
candidus
subalbus
venetus
glaucus
argenteus

APPENDIX IV: COMPUTERTERMEN
aangehecht document
aanzetten
adres
adresboek
attachement
beeldscherm
bericht
bestand
besturingssysteem
bewerken
bijlage
bit
bladeren
browser
bug
bus
byte
CD-player
CD(-ROM)
chat verbum
chip
commando
computer

computerspel
connect
connection
cookie
copy subst
crash subst
crash
cursor
cyberspace
data
database
debug
delete
desktop
digitaal
directory
disk

documentum annexum;
appendicula
excitâre
înscrîptiô, -ônis f
çlectronica
liber, librî înscrîptiônum
çlectronicârum
documentum annexum;
appendicula
quadrum vîsificum
nuntius
documentum
systçma, -atis n internum
çdere
documentum annexum;
appendicula
bitus
perlûstrâre
nâvigâtôrium
mendum
magistrâle, -lis n
ocçtus
înstrûmentum discîs
legendîs
Compâctus Discus
fâbulârî
talus
iussum; mandâtum
computâtrum;
computâtôrium;
ôrdinâtôrium
lûsus, -ûs computâtrâlis
cônectere
cônexus, -ûs
crûstulum
exemplar, -âris n
collâpsus, -ûs
corruere
indicium; cursor, -ôris m;
(mûris) index, indicis m/f
spatium cybernçticum;
cyberspatium
data, -ôrum
datôrum repositôrium
çmendâre
dçlçre; çrâdere
tabula (systçmatis);
mensa
digitâlis, -e
plicârum index, -dicis m/f
discus

disk drive
diskette
doorsturen, forwarden
downloaden
DVD
e-mail (algemeen)
e-mail
e-mail-adres
e-mailen (iem.)
elektronisch
enter
file
floppy disk
folder
format
formatteren
gamen
geheugen
hacker
harddisk
hardware

hexadecimaal
home page
hypertext
icon
imput
in- en output
inloggen
installeren
internet
joystick
keyboard

klikken
links/rechts/dubbel –
knippen en plakken
knop
kopiëren
laptop
lettertype

discôrum receptâculum
disculus
dçferre
exprômere; ex rçte
prehendere
Discus Varius Digitâlis
cursus, -ûs pûblicus
çlectronicus
litterae, -ârum
çlectronicae
înscrîptiô, -ônis f
çlectronica
(ad aliquem) litterâs
çlectronicâs mittere
çlectronicus
in computâtrum referre
documentum
discus flexibilis
scrînium; cooperculum
fôrma
cônfôrmâre
lûsû computâtrâlî lûdere
memoria
plagiârius çlectronicus;
effrâctârius çlectronicus
discus dûrus
apparâtus, -ûs
computâtrâlis;
armatûra çlectronica
sçdecimâlis
pâgina domestica
hypertextus, -ûs
îcon, îconis f
initus, -ûs
initus, -ûs exitusque, -ûs
inîre
înstruere; înstituere
interrçte, -tis n; rçte, -tis n
omnium gentium
vectis, -is m; vectulus
plçctrologium; ôrdô,
-dinis m plçctrôrum;
clâviâtûra
pulsâre; dçprimere
sinistrôrsum/dextrôrsum/
bis dçprimere
secâre et glûtinâre
plçctrum
exemplar, -âris n facere
computâtrulum portâbile
typus
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lijstbeheerder
link
–-editor
linken
loop
magnetisch
mailinglijst
map
menu
modem
monitor
muis
–klik
–klikker
netserver
openen
opslaan
opstarten
output
password
personal cumputer
poort
printen
printer
processor
programma
het – loopt
programmeren
programmeur
prompt
RAM
reboot
ROM
scannen
scanner
scherm
schijfstation
schrijven (programma)
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gregis moderâtor, -ôris
cônexus, -ûs
cônectrum
cônectere
ambitus, -ûs
magnçticus
grex, gregis m rçtiâlis
scrînium; cooperculum
iussôrum tabella
trânsmodulâtôrium
monitôrium
mûsculus; mûs, mûris m
pulsus, -ûs mûris
pulsâbulum mûris
daemôn, -ônis m moderâns
aperîre
servâre
initiâre systçma, -atis n
exitus, -ûs
sîgnum; tessera
computâtrum domesticum
portus, -ûs
typîs imprimere
impressôrium
çditôrium; prôcessôrium
programma, -atis n
programma operâtur
programmâre
programmâtor, -ôris
monitus, -ûs
memoria volâtilis
redinitiâre
memoria fîxa
scandere
scânsôrium
quadrum vîsificum
dûra statiô, -ônis f
(programma) compônere

(dç)volvere
situs, -ûs
trahere
conclûdere; claudere
programma, -atis n
sagînâtiô, -ônis f
megaphônium
charta computâtîva
seriçs, seriçî f
plicârum subindex,
-dicis m/f
subscribe
subscrîbere
tekstvenster
textûs fenestella
tekstverwerker
programma, -atis n
çditôrium
terminal
terminâle, -lis n
toets
malleolus; plçctrum;
clâvis, clâvis f
–enbord
plçctrologium; ôrdô,
-dinis m plçctrôrum;
clâviâtûra
toolbar
înstrûmentôrum tabella
typen
dactylographâre
uitloggen
exîre
uitvoeren (programma)
programma administrâre
het programma wordt uitgevoerd programma operâtur
uitzetten
exstinguere
unsubscribe
cessâre
upload
mittere; impônere
venster
fenestra
wachtwoord
sîgnum; tessera
webadres/URL
înscrîptiô, -ônis f
interrçtiâlis;
Ûniversâle Rçrum
Locâtrum
website
situs, -ûs interrçtiâlis
WWW
Tçla, -ae Tôtîus Terrae
(TTT)
scrollen (down)
site
slepen
sluiten
software
spam
speaker
spreadsheet
string (tekenreeks)
subdirectory

APPENDIX V: TELWOORDEN
NUMERÂLIA

1
2
3
4
5
6
7
8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

9

IX

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

22

XXII

28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
101
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2.000
1.000.000

XXVIII
XXIX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC
C
CI
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
DCCCC
M
MM of ÎÎ
jXk

cardinâlia

ôrdinâria

distribûtîva

adverbiâlia

één

eerste

telkens/ieder één

eenmaal

ûnus
duo, duae, duo
trçs, tria
quattuor
quînque
sex
septem
octô
novem
decem
ûndecim
duodecim
trçdecim
quattuordecim
quîndecim
sçdecim
septendecim
duodçvîgintî
ûndçvîgintî
vîgintî
ûnus et vîgintî
of vîgintî ûnus
duo et vîgintî
of vîgintî duo
duodçtrîgintâ
ûndçtrîgintâ
trîgintâ
quadrâgintâ
quînquâgintâ
sexâgintâ
septuâgintâ
octôgintâ
nônâgintâ
centum
centum (et) ûnus
ducentî, -ae, -a
trecentî, enz.
quadringentî
quîngentî
sescentî
septingentî
octingentî
nôngentî
mîlle
duo mîlia
deciçs centçna mîlia

prîmus, -a, -um
secundus of alter, enz.
tertius
quârtus
quîntus
sextus
septimus
octâvus
nônus
decimus
ûndecimus
duodecimus
tertius decimus
quârtus decimus
quîntus decimus
sextus decimus
septimus decimus
duodçvîcçsimus
ûndçvîcçsimus
vîcçsimus
ûnus et vîcçsimus
of vîcçsimus prîmus
alter et vîcçsimus
of vîcçsimus alter
duodçtrîcçsimus
ûndçtrîcçsimus
trîcçsimus
quadrâgçsimus
quînquâgçsimus
sexâgçsimus
septuâgçsimus
octôgçsimus
nônâgçsimus
centçsimus
centçsimus prîmus
ducentçsimus
trecentçsimus
quadringentçsimus
quîngentçsimus
sescentçsimus
septingentçsimus
octingentçsimus
nôngentçsimus
mîllçsimus
bis mîllçsimus
deciçs centiçs
mîllçsimus

singulî, -ae, -a
bînî, enz.
ternî (trînî)
quaternî
quînî
sçnî
septçnî
octônî
nôvçnî
dçnî
ûndçnî
duodçnî
ternî dçnî
quaternî dçnî
quînî dçnî
sçnî dçnî
septçnî dçnî
duodçvîcçnî
ûndçvîcçnî
vîcçnî
singulî et vîcçnî
of vîcçnî singulî
bînî et vîcçnî
of vîcçnî bînî
duodçtrîcçnî
ûndçtrîcçnî
trîcçnî
quadrâgçnî
quînquâgçnî
sexâgçnî
septuâgçnî
octôgçnî
nônâgçnî
centçnî
centçnî singulî
ducentçnî
trecentçnî
quadringçnî
quîngçnî
sescçnî
septingçnî
octingçnî
nôngçnî
singula mîlia
bîna mîlia
deciçs centçna
mîlia

semel
bis
ter
quater
quînquiç(n)s
sexiç(n)s
septiç(n)s
octiç(n)s
noviç(n)s
deciç(n)s
ûndeciç(n)s
duodeciçs
ter deciçs
quater deciçs
quinquiçs deciçs
sexiçs deciçs
septiçs deciçs
duodçvîciçs
ûndçvîciçs
vîciçs
semel et vîciçs
of vîciçs semel
bis et vîciçs
of vîciçs bis
duodçtrîciçs
ûndçtrîciçs
trîciçs
quadrâgiçs
quînquâgiçs
sexâgiçs
septuâgiçs
octôgiçs
nônâgiçs
centiçs
centiçs semel
ducentiçs
trecentiçs
quadringentiçs
quîngentiçs
sescentiçs
septingentiçs
octingentiçs
nôngentiçs
mîlliçs
bis mîlliçs
deciçs centiçs
mîlliçs
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ALS OMGANGSTAAL IN HET DAGELIJKS
LEVEN VAN TOEN EN NU

LATIJN ALS OMGANGSTAAL

Conversational Latin for Oral Proficiency is zijn laatste
werk, waarvan in 2007 de vierde editie is verschenen:
een modern dubbeltalig conversatieboek met vele treffende
voorbeelden van een hedendaags en verantwoord gebruik
van het klassiek Latijn als spreektaal. In vijfentwintig
hoofdstukken komen allerlei dagelijkse en minder dagelijkse onderwerpen van onze tijd aan de orde, elk voorzien
van een uitgebreide Nederlands-Latijnse lijst van extra
specifieke woorden en uitdrukkingen. Het laatste hoofdstuk
demonstreert uitvoerig hoe een grammatica-les in het Latijn
kan worden gegeven. Het boek is ook geschikt voor beginners: elk hoofdstuk begint met een drietal gesprekken die in
moeilijkheidsgraad opklimmen. In de appendices o.a. een
Nederlands-Latijnse lijst van spreekwoorden en gezegden,
aandacht voor de terminologie rond de computer en ook
hoe ‘ja’ en ‘nee’ in het Latijn kunnen worden gezegd.
Het boek wordt besloten met een ruime bibliografie.
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auteur van vele boeken en artikelen over klassieke onderwerpen, vooral over de Latijnse taal, die hij voor velen op
onorthodoxe wijze toegankelijk heeft gemaakt.
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