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Voorwoord 

 

Dit boekje bevat alle 280 “inhoudswoorden” die 3 keer of vaker voorkomen in het pensum Ovidius 

voor het CE Latijn 2023. Als je ze allemaal kent, ken je al 42% van het pensum van in totaal 4031 

woorden.  “Inhoudswoorden” zijn de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en de werkwoorden 

die als het ware de inhoud van een tekst dragen; “structuurwoorden” zijn dan de pronomina (die een 

naamwoord vervangen en verbogen worden) en de (onverbuigbare) bijwoorden, voegwoorden, 

voorzetsels enz.  Je vindt een lijst van de meest voorkomende de structuurwoorden op 

stilus.nl/woorden. Als je naast deze inhoudswoorden óók de structuurwoorden leert, ken je 67% van 

het pensum. Dat scheelt natuurlijk enorm in tijd, bij het vertalen, bij het herhalen voor een toets of 

examen, bij het opzoeken van antwoorden op de vragen over gelezen tekst. Als gevolg daarvan houd 

je ook méér tijd over voor de proefvertaling. Tenslotte zal het dankzij deze leerinvestering beter 

lukken om woorden die je níet kent af te leiden uit de context.  

 

De lijst is ontstaan door het pensum met het gratis programma Collatinus te analyseren. Dat 

programma kan ook automatisch scanderen, Engelse woordbetekenissen toevoegen enz. En je kunt 

een ‘kale’ lijst importeren om zichtbaar te maken welke woorden herkend worden in de tekst: die 

worden groen. Op stilus.nl/kola vind je een tekstdocument van het Ovidiuspensum waarbij je precies 

kunt zien welke inhoudswoorden groen zijn – dus bekend – en welke zwart zijn, dus maar 1 of 2 keer 

voorkomen. Kijk maar eens welke woorden je examenbundel in de aantekeningen weggeeft, en je 

zult zien dat deze lijst de investering meer dan waard is!  

De woorden staan in deze lijst  zoveel mogelijk gesorteerd op vorm, dus de a-stammen bij elkaar, de 

medeklinker stammen enz. 

Je kunt ze overhoren met memrise  

https://app.memrise.com/course/6128057/ovidius-ce-2023/  

en quizlet 

https://quizlet.com/MagisterMichael/folders/ovidius-2023/sets  

 

Op het youtube kanaal ligula memoriae vind je uitlegfilmpjes hoe je woorden kunt leren door 

gebruik te maken van andere talen, keyword zinnetjes, woordvormingsprincipes enz.  

 

Mocht je aanmerkingen hebben bij deze lijst: het is maar mensenwerk en dus voor verbetering 

vatbaar, geef alsjeblieft je suggesties door aan mbuykx@gmail.com  

Ik wens je een goed examenjaar toe en veel plezier met Ovidius. 

Per aspera ad astra!   Michael Buijkx 
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https://quizlet.com/MagisterMichael/folders/ovidius-2023/sets
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Verba (122) 
 

sŭm  zijn 

adsŭm  aanwezig zijn 

absŭm  afwezig zijn 

possŭm  kunnen 

āio  zeggen 5 

vŏlo  willen (velle) 

inquĭt  zeggen 

ĕo  gaan (ire) 

ăbĕo  weggaan 

ădĕo  gaan naar 10 

cŏĕo  samenkomen, seks hebben 

exĕo  weggaan 

ĭnĕo  binnengaan, ondernemen 

rĕdĕo  teruggaan 

 

do  geven 15 

ămo  liefhebben, houden van 

vŏco  roepen, noemen 

dŭbĭto  twijfelen 

intrō  naar binnen 

clāmo  schreeuwen 20 

ōro  smeken 

păro  klaarmaken 

narro  vertellen 

iŭvo  in de smaak vallen bij 

cōnor  proberen 25 

servo  bewaren, bewaken, redden 

erro  dwalen, zwerven 

no  zwemmen 

oscŭlo  kussen 

vŏlo  vliegen (volare) 30 



vĕto  verbieden 

specto  kijken naar 

rŏgo  vragen 

opto  wensen 

mūto  veranderen 35 

iacto  gooien, werpen 

capto  vangen 

lĕvo  optillen 

mĕmŏro herinneren 

mĭsĕror  betreuren 40 

for  spreken 

 

vĭdĕo  zien 

tĕnĕo  houden 

sŏlĕo  gewoon zijn 

hăbĕo  hebben 45 

mŏvĕo  bewegen 

flĕo  huilen 

sĕdeo  zitten 

dŏlĕo  treuren 

mănĕo  blijven 50 

iăcĕo  liggen 

lătĕo  verborgen zijn 

rīdĕo  lachen 

rēspondĕo antwoorden 

miscĕo  mengen 55 

implĕo  vullen 

fătĕor  bekennen 

căreo  missen 

arcĕo  afweren 

sĭlĕo  zwijgen 60 

iŭbĕo  bevelen 

vŏvĕo  beloven 

 



dīco  zeggen 

fĕro  dragen, brengen 

lŏquor  spreken 65 

rĕfĕro  terugbrengen, rapporteren 

iungo  verbinden 

fallo  bedriegen 

tĕgo  bedekken 

crēdo  geloven 70 

addo  toevoegen 

ălo  voeden 

mitto  sturen 

trăho  trekken 

reddo  teruggeven, maken tot 75 

cognosco leren kennen, kennen 

tango  aanraken 

perdo  te gronde gaan, verwoesten 

fīo  gebeuren, worden 

ăgo  doen, brengen, drijven 80 

tendo  uitstrekken 

sĕquor  volgen 

rĕpĕto  opnieuw gaan naar, herhalen 

pōno  plaatsen, zetten 

sĭno  toelaten 85 

vīvo  leven 

solvo  losmaken 

rĕmitto  terugsturen 

cresco  groeien 

ūro  branden 90 

trādo  overleveren 

tollo  opheffen 

tingo  nat maken 

surgo  opstaan 

quĕror  klagen 95 

pĕto  gaan naar <met doel>; zoeken, vragen, aanvallen 



praefĕro verkiezen boven, prefereren 

mĕtŭo  vrezen 

gĕro  dragen 

fingo  verzinnen, vormen 100 

dēsĕro  verlaten 

amplector omhelzen, omvatten 

adtollo  optillen 

mŏrĭor  sterven 

rĕpello  terugdrijven 105 

verto  draaien, wenden 

rĕlinquo verlaten, achterlaten 

dēmo  ontnemen 

nascor  geboren worden 

caedo  slaan 110 

 

vĕnĭo  komen 

audĭo  horen 

sentĭo  voelen 

pervĕnĭo aankomen, bereiken 

invĕnĭo  vinden 115 

 

făcĭo  doen,maken 

fŭgĭo  vluchten 

răpĭo  roven 

căpĭo  pakken, nemen 

părĭo  verwerven 120 

ēgrĕdĭor naar buiten gaan 

dēcĭpĭo  bedriegen 

  



Substantiva (107) 
 

aura  briesje, windje 125 

unda  golf, water 

ăqua  water 

silva  bos 

dĕa  godin 

flamma  vlam, liefde 130 

terra  aarde, land 

nympha nimf (halfgodin), bruid 

lăcrĭma  traan 

mŏra  uitstel 

fĭgūra  vorm, schoonheid 135 

fāma  bericht, reputatie 

causa  oorzaak, reden 

aurōra  dageraad 

cūra  zorg 

tĕnebrae duisternis 140 

rīpa  oever 

penna  veer, vleugel 

lingua  taal, tong 

herba  gras 

fistŭla  buis, pijp 145 

forma  schoonheid, vorm 

pŭella  meisje 

ōra  kust 

verbum  woord 

dĕus  god 150 

thălămus slaapkamer, huwelijk 

dŏmus  huis 

furtum  diefstal 

bracchĭum arm 

signum  teken 155 

ŭtĕrus  buik, baarmoeder 



tergum  rug 

lŏcus  plaats 

dŏmus  huis 

oscŭlum kus 160 

ŏcŭlus  oog 

vĭr  man 

rădĭus  straal 

pōmum  vrucht 

membrum lid 165 

ferrum  ijzer, zwaard 

antrum  grot 

annus  jaar 

dōnum  geschenk 

tēlum  wapen (werptuig) 170 

mĕdĭum midden 

lŏcum  plaats 

vōtum  belofte 

 

vox  stem, geluid 

corpus  lichaam 175 

coniunx  echtgenoot, echtgenote 

ōs, oris n. mond 

ămor  liefde 

nox  nacht 

tempus  tijd 180 

sanguis  bloed 

pectus  borst 

nōmĕn  naam 

dŏlor  verdriet 

vestis  kledingstuk 185 

crīmĕn  misdaad, beschuldiging 

vulnus  wond 

arbŏr  boom 

mūnus  taak, geschenk 



auris  oor 190 

mors  dood 

mons  berg 

iŭvĕnis  jongeman 

ignis  vuur 

crŭor  bloed 195 

pars  deel 

sŏror  zus 

aequor  zee, zeeoppervlak 

mōs  gewoonte, gebruik 

vīs  kracht, geweld 200 

ŏs  bot 

umbra  schim, schaduw 

paelex  minnares 

fŏris  deur 

pēs  voet 205 

mens  geest 

līmĕn  drempel, huis 

lăpis  steen 

auctor  stichter, veroorzaker 

aes  brons 210 

saepes  omheining 

vēlāmĕn sluier 

victor  overwinnaar 

urbs  stad 

tĭmor  angst 215 

sermō  gesprek 

ops  macht, hulp 

murmur rumoer, gemompel 

fŏrāmĕn gaatje 

bōs  rund, koe 220 

lăbor  moeite, inspanning, werk 

cŏlor  kleur 

 



mănŭs  hand, handvol, groep 

vultus  gezicht 

sŏnus  geluid 225 

mĕtus  angst 

gĕnŭ  knie 

 

rēs  zaak, ding, iets 

făcĭes  gezicht, uiterlijk 

dĭes  dag 230 

fĭdēs  trouw, vertrouwen 

 

Adjectiva (51) 
 

nullŭs  geen 

prīmus  eerste 

mĭser  ongelukkig 

parvus  klein 235 

magnus  groot 

tōtus  geheel 

longus  lang 

nŏvus  nieuw 

vērus  waar, echt 240 

alter  ander 

tantus  zo groot 

multus  veel 

vānus  leeg, inhoudsloos 

cārus  dierbaar 245 

ălĭus  ander 

summus hoogst 

mălus  slecht 

ĭnīquus  onrechtvaardig 

āter  zwart, donker 250 

tūtus  veilig 

sŭpĕrus  die boven is 



saevus  woest 

pŭdīcus  kuis 

prŏpinquus naburig 255 

plēnus  vol 

maestus bedroefd 

ingrātus ondankbaar 

gĕlĭdus  koud, ijzig 

dignus  waardig 260 

bŏnus  goed 

blandus  vleiend 

anxĭus  bezorgd 

ambo  beide 

quantus hoe groot 265 

dūrus  hard 

fīdus  betrouwbaar 

nescĭus  onwetend 

lĕvis  licht 

certus  zeker 270 

mĕdĭus  middelste 

 

omnis  elke, alle 

quālis  hoedanig, wat voor een 

tālis  zodanig 

fortis  sterk, dapper 275 

sĭmĭlis  lijkend op, gelijk aan 

mĭsĕrābĭlis beklagenswaardig 

iŭgālis  echtelijk, huwelijks 

brĕvis  kort 

prĭor  eerder 280 

 

rĕcens  nieuw, vers 

fēlix  gelukkig 

infēlix  ongelukkig




