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L.S.
De onderviniling heeft mij geleerd <lat ·n dergelijk soort
van repetitorium, zoals hiermee aangeboden wor dt, zeer
dienstig is om kandidaten voor het :Madikulatie eksamen
voor te bgr eiden. Ik meende ook and eren misschien ·n
dienst rn kunnen bewijzen door in 't licht te geven wat ik
zelf bij ' t les ge,en aan die klasse gebruik.

F. l"OSTifA.
Potche:fstroom,
F ebruarie 1918.
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1. a) Hoe wordi; de nom. sing. Yan de mum stammen
gevormd ? Geef >ooroeelden. Xoem de uitzoudeingen.
J b) Geef de 'oornaamste regels >oor her vormen ,·an de
t rappen nm vergelijhing Yan adiecri va. V 1:rgelijk:
plurimus , pius, similis, utilis. melior. antio uus,
magnificus, p~ior.
. '
.
J c ) Schrijf korte zinnen waarin gebruikt· worden:
aliquis, quisquam; alius, alter; se. ipse ; quis, qui
' '
'
, (beide pron. interr. ).
' 2. a ) Geef aan met voorbeelden de verschillende wijzen, waarop de prae::;ensstam geYormd wordt.
J b) Sch1-ijf uir: de hoofdtijden -an:
cado, caedo, espergiscor, illicio. iu·rn. prosterno,
cw•eo, refero,
v
c ) Gee£ 'i; impf. coni. rnn: >olo. fe.r,or.
fut-e::rnctum •an: possum, eo.
imper. act. >an : duco, scindo.
gerundium •an: r eprehendc, domo.
' 3. a) Xocm de adiectiva en verba die met de ablacivus
gekonstrueerd worden. Geef voorbeelden.
b) Geef 'n indeling -.an ' t verschillend gebruik. n.n de
ablatlvus.
c) Xoem en ...-erduideli.k door korte zinnen het •erschil!end gebruik >an: cum, dum.
" 4 . V t-rtaal in 't L atijn:
r a ) met de tijd ruoer rekening gehouden worden: < hij
keerde on»errichtet zake terug :.!'an d e schone stad .\thene
gingen "ij naar Afrika ;_,op de raadge•ing \'S'l de konsul:
~- kinderen moeten hunne ouders gehoorzasm zijn ~ wij h t:b ben ruets te zeggen ':) overeenkomstig de ''etten ?ui: zelf•erdedi<Zinz ~ de.or de bliksem getroffon ~ter dood •eroordeeld .;, ik ;r~es dat Karthago ;~rn-0€s1i '~oet warden ;.niemand · zal eraan twijfelen dat de zaak zo staat : d"ert.oornt
de rechters niet ;, l;llj geselde en doodde de genmgenen.
~ b) Ho.:wel Cicero zeli 'an zeer zwak~:e (t.enui;:;) gezond~
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L .S.
De onden·inding heeft mij geleerd <lat ·n dergelijk soort
van repetitori.um, zoals hiermee aangeboden wor dt, zeer
dienstig is om kandidaten voor her- }Iar-fikularie eksamen
voor te b5reiden. Ik meende ook anderen misschien 'n
dienst re kunnen bewijzen door in 'i:; licht te geven wat ik
zelf bij 't les ge·.-en aan die klasse gebruik.
F. I'OSTl\iA.
P otchefstroom,
Februarie 1918.
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1
1. a) Hoe wordt de nom. sing. rnn de mura :nammen
ge vormd ? Geef rnoroeelden. Xoem de uirzoude:ingen.
J b) Geef de >oornaamste regels ·rnor her •·ormen ,·an de
trappen van vergelijhing Yan adiecri rn. Y ergelijk:
plurimus, pius, similis, utilis, melior. anriquus,
magnificus, prior.
c) Schrijf korte zinnen waarin gebruih wo::tlen:
aliquis, quisquam ; alius , a lter ; se. ipse ; quis. qu,i
•
~
..
1
'
'
,. (betde pron. interr.).
· 2. a ) Geef aan met rnorbeelden de vers chillende wijzen, waarop de praesensstam gevormd wordi; .
./ b) Schr'ijf uit de hoofdtijden -an :
cado, cae<lo, e~-pergiscor , illicio. iuvo. prosrerno,
Ca\·eo, r efero,
..; c ) Geef 't impf. coni. rnn: •oio. feror.
fut-exactum •an: po.ssum, eo.
imper. act·. van: duco, scindo.
gerundium >an: reprehendo, domo.
' 3. a) Xocm de adiectirn en verbs die met d e ablativus
gekonstrueerd worden. Geef •oorbeelden.
b) Geef 'n indeling •an 't verschillend gebruik .an de
a blativus.
c) Xoem en •erduideli1: door korte zinnen het •erschil!end gebruik van: cum, dum.
" 4. V ertaal in 't Latijn:
r a ) met de tijd moet rekening gehouden worden: 1 hij
keerde om·errichter zake rerug ;.irnn de schone .srad .-\thene
g'ingen v.ij naar .-\frika (:Op de raadgFing '8'1 de konsul :
;· kinderen mocten hunne ouders gehoorza~m zijn ~ wij h ehben ruet.s te zeggen ;; owreenkomstig de werten i"uit zelfverdediQ"in~
<]door de bliksem ~etroffen
(,,.rer dood ,-eroor._
""'
....
I (..;...
deeld ~. ik n~es dat E.arthago verwoesi; moet worden j.niemand · zal eraan mijfelen dat de zaak zo staat: ,J"erl-00rm
de rechters niet; q..ij gesclde en doodde de ge>:mgenen.
~ b) HO<?wel Ciceto zeli >an zeer zwak;.;e (t..:nuis) gezond-

J

~
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heid was, gunde (r elinquere) hij zich zelfs niet d e tijd
Yan de nacht (adi. ) \COr rust, zodat hij door z'n soldaten
gedwongen .verd zich to:: sparen.
c) Zij zeggen <lat acht gege,·en moet worden. Yoordat
hu.p.ne geheime plannen openbaar worden (efferri ), hoe
Caesar rnn het leger afgesnP.dP.n (intercludi) zou kunnen
(niet Yertalen) worden.
d ) Toen hij dam· gekcmen wa,;:. gaf bij de-sraten bc:,el
soldate:q) te ieH,ren (be Ye! ge,·en te lfiete~: imperare) E:n gebood ze op ·n zekere pl~ar:;; te samen te komen. _Tocn
<lit bericht werd, zonden de Pirlli!rae gezanten naar hem
om hem mee te delen dat· niets Yan die dingen Yan de
staat was uitgegaan (publico factum consilio) , en toonden
aan dat zij ber,,id waren op alle manieren rnor (d e) hH
onrecht 1~nc.egd0i-n!ng te doen.J..:eo-Toen Caesar hun reden
Yc::rnomen ~percipere) had (ab!. ahsol.), gaf hij be,el gij zelaa1·s te le,ercn en gebood dat zij teczen 'n bepalde dag
gebracht zoudt::n warden.
5. Vertaal in "t ~ederlands:
a · b.o:ninum memoria; interE:<>t- -omni um r:ec ce
-facere: misericordia adductus feci t : J.g-esi'aus cbucius
(J..f...J~- ~f-duit al~; conduxit in Palario -non magno do- -1-c-mum: Britanni cspillo sum promisso: tua 1'ltera
patria; res publica mea u nius opera est $.'lha : alii
alio mittebantur; qui modeste paret. 'i<len:~· 1ui
&liquando imperet- d.ignus esse: rem ael: rnmrere:
quaerent sirne -:-eru~; te hortor. ut maneas in sen~
renti&: n r tute excepta nih il amicitia prnesrat:E:.is ·
<lissimulatio est. cum alia dicuntur ac sencias. /
b) Prima luce prod ucris omn:bu~ copii~ rluDlici
acie insrimta. aux.iliis in me<li:..m aciem. coniectis .
quid hcstes ccnsilii caperent. exsp ectaba~.
c i .An dubirnmus " . inquir . .. quin nefario faci.r:ore
admisso R omani iam ad nc-:,; interficiendos co:-icurranr :' P roinde. si quid in nobis animi est per;e:_usmur
eoruro mon:-em, qui indignissime interie-:u:ir :uque
hos h: tron~ imerticiamus. ,.
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(Verander O.R. in 0.0 na 'n historiese tijd ) .
d ) Bellovaci a.utem defect.ione Haeduorum cognira ,
qui iam ante erant per se iniideles, m anus cogere
atque aperte helium para.re coeperunt. Tum L abienus
tama rerum -commuratione lc r.ge aliud sibi capiendun.
consilium, atque ant.ea senserat, intellegebat net}Ut
iam, ut aliquid acquireret p!'oelioque hostes lace-s
seret , sed ut incolumem e:xercitum _.\.gedincun:
reduceret, cogii::abat. )iamque altera ex parte Bellontci, quae civitas in Gallia maximam habt:t
opinionem ·:irtutis. inst-abant, alteram Camulogcn us
para to at<;ue insrructo exercitu tenebat; tum !egione:s
a praesidio atque impe<limentis interclusas maximun.
flumen distinebat .

v

l. u

slac:hi:

Ged de !!en. plur., de stam. de bet-. en het

g~ 

'~m:

fo.u:x. uc:eeps, care.. c:; : we.:: ':>ocrden 1. m""· :zenu:;. armiger. s~. unguis. r6bur . forceps. turbo.
prl!~O. pt:Cter.
b) \\"at zijn ad'.et:-i,·a mo een uitgang:1 W rnnc-o::r hebben deze .,um" in de gen. plur. :1 Ged nx~rl.eelden en
noem ook enige uii:zcnderingen.
c) Vorm ad·verbia ,-an de >olgende prcnomina: hie.
ist.e . ille. is. qui ! t·eL). idem: >an de •olgend€' acliecrin:
aliu.s, urerque.
2. a) H oe wordt het perfectum gernrmd?
b) Wat zijn en hc>E worden g-e,·ormd: •er ba incohari,-;:;.
de.siderativa. intensirn. frequentativa, deminufrrn ? G t<:f
• oorbee!den.
c) Onrleed en vervceg de 'oigende

""h""·

:n de modu:::
en tijd waarin zij gegHen worden:
lsHere. ulcis<:'e!"emini. se-cre.-isseris. sciscent. fen: ntur. ferientur. oriretur. ordietur. saepseram. spopon d eritis.
7

3. a ) Schrijf korte zinnen om de casus-konstruktie van
de 'olgende wkww. asn te duiden :
doceo, miseret, subvenio, potior, curo.
b) Verklaar en geef voorbeelden van : de dati,us \an
de- handelende pe!"So{m, gen. qualitatis, gen. subiectivue;
en o biedi:rns, acc . limitationis, abl. separati\Us, ab!.
originis, a.bl. c-0mpa.rati,us.
c ) Vtrduidelik door ..-oorbeelden de konstru1.- tie ' an :
priusquam, postquam .
.1 4 . Vertaal in 't La.tijn :
" a ; wie her; ook moge zijn ; op tijd ; ZO\ eel groter ; te
Rhodllii ben ik niet geweest, maar tweemaal in B ithynie ; •
na de vlucht ; de 16de }faar t 1917 ; de 28ste December :
1: 3, 3/ 5. 8 /9 ; 168,999 paarderuiters ; \ hij was niet de
man om z ·n woord te breken ; hij verdient konsul ge ·
maakt te women ; ik weet niet of hij de zaak duidelik
hE.eft uiteengezet; waarheen moesten zij zich wenden ?oc h dat hij m ij n brief gelezen had l- ik za.l zeggen hoe ik
over de zaak denk .
../ b) Hoeve!e schrij vers van z 'n dad en heeft . naar m en
zegt. A.lexa.nder de Grote bij zich gehad ~ En toch heeft hij .
toen hij bij de grafhem-el van Achilles gest.aan had . gezegd:
. .o gel ukkige jongeling, die als lofredenaar
(praecoj • an u w dapperheid een H om erus hebt ge•onden . "
c ) Th: vraag r niet, waarom Sex. R-OSciu;, zij n n der
gedood heeft, (maar) ik n-aag, hoe h ij hem gE:<lood heeft ?
.·n zo vraag ik U , C. Erucius , hoe. en zo zal ik m et 'C
han<lelen, <lat ik U de gelegenheid geven (facere) zal of
om mij t-e antwoorden of in de rede t.e vallen (int erpellare), cf ook om ( m ij) te ondervragen (gebruik gen.
ger. ) .
S
d ) Dewijl ik over de soort van oorlog gesproken heb. zal
~ ik nu o>er de grootte 'n p aa= woorden zeggen. H et kan
zmm ers gezegd worden dat de sc-0rt van oorlog zo noodzakelik is . <lat bet ge>oerd m eet worden . (maar' niet zo
!!root-. dat m en het moet n-ezen (ger). Ten opzichte (in)
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hiervan moor m en m o ral bezorgd · (laborare) ZlJ n. opdat
uieio misschien die dingen. wau!~•oor zeer nauwkeurig zorg.
m oet ged-ragen worden l providere). l' onbe<luidend
(gebr. gerundi,um \ilO comemno) zcuden schijnen ce
wezen.
:J. V.::rrnal

1:1

·r :\ededands:

.,/ a ) pars dimidia et se:;ra; sim111s sui; quoy_uo modo
res se habebat; cura ut 'ir sis ; e::se oprrret ut vi•~s
non \·i\·ere, ut edas; res pub!ica mea unius cpera est
;;ai rn; •idetur non fuisse solvendo;

sernper aeque
mihi amicus fuir. ac sibi; # non possum non com·
m emorare; rebus ad•ersis, r ebll5 secundis; inu;:;iratum est regem reum capitis esse; qucd meminerim ;
cum oraculum Apollinis ,, nosce te' · <licit, hcc <licit :
no:;ce animum tuum ; consulibus salus pop uli suprema lex esto; malum ne alien um fece:ris tu um .'
gaudium.
"':.'b) Xoic plura, !le: ac:rn Dol&.ue!lae Yi<le:ar conYeller e, quae necesse est aliquando ad nostrum coliegiurn
deferanmr. Sed a:-rogantiam homin:s insolentiamque
.::ognosci te.
v~'c) Vide a urem quid intersit inter te et a\·um mum.
I'le seno;im dicebat, quod causae prodesset. tu cursim
dicis :llit:~a. _.\c quanta m ar -;; rhetori data est!
Aud ite, audite, patres conscript-i, ei; cognc:.scite reipublit·ae ~·ulnera.
d 1 Eteni.m si abhinc :m!!os prcpe ngrnr: noc ipso
in templo negs.Yi posse mortem immaturam esse
co!lsulari (oud-konsul 1. quanto verius nunc negabo
seni.'. ::\.Iihi nro. patres conscripti, iam etiam optands
mors est, perfuncto r ebus iis, quas adeptus sum
:_uasque ges.si. Duo modo haee opto, unu.m, ut
mor!en.s populum Romanum libe~ relinq;iam-hoc
mihi maius a dis im.mortalibus dari nihil poteslr--,
::;irerum, ut ita cuique Heniat , ut de re publicg.
qu'.sque: meeatur.
9

cum consequi neglexisset, omnem ,-irn ingenii, quae
su mma f uit in illo. in populari lHitare corisumpsit.
Itactue-cum respectum ad senarum et ad bonos nor:
haberet, eam sibi ,-iam ipse paretecir ad opes s uas
arupEficandas , quam \·irtus libcri populi ~trre non
posset.
4

1. a) Geef de gen. p lur., stam, abl. sing., acc. plur.,
berekenis rnn: Ya<; l t<;>;-ee woorden), nix, r etc. munu2,
moenia, as , linter, socer, lil.ier, femur, fulgur, a pis, was,
H:ru.
o) Hoe ,-ormt men ad\·erbia en hun r.rappen rnn Yergclijl:ing?
c) Y t:~klaar door vcorbeelden UH onderscheid russen:
quidam , aliquis; alter , alius; qw:::quam, ullus ;
quis, qui (beide pron. inter.).
2. a) H oe wordt het part. fut. act. g.::>ormd~ \\elke
werkwoorden 'IVijken h ier in af? Geef Yan deze werk\\·oortlen ht-t parr. fut. act..
!; ) Geer de hoofdtijdE-n en bet. nm Je \-clgende v:<:r: .~-<:>':.~den:

<liligo, de~igo , cogo. refer(. pungo comp·.mgo
f!ndo. pando, vei::o. a~·cesso. fingo. figo, pecto, ,;uc curro, procurro.
c; Schrijf uit: gen. sing. par t. praes. >an : ade9, ambio.
2 pars. sing. plpf. coni . act. ' an: s1:'.r go. i'undo .
:3 pcrs. sing. impf. coni . act . ,-an: fero, ferio, 'iacio.
iaceo.
2 p ers. piur. fu: . ex. acr. >an: differo. nedo. ad sp1c10.
.
3 p ers. p'.ur. fur. 1!.ldic rnn.: surr:. possum. malo.
" Toon aan door ,-ccr 1 1~.0 1 de:n hce in ·r L ari!n u!tge dr11b wordt: uirbr eiding in ruimte en rijd ; wrbreiding
o>er ·n plaats: plaats \·anwaa·r? t ijd ~-anneer? plaats
~-aarheen ? plaats waa:·'.1 tijd Wtlil.r:i prijs waarrnor 9
b) "\\"st is her >er sch'.l tusse:n: persua-1e e . sratuere. ef-
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ficere, monere met ut·· en met acc. cum i'lf. ? Geef nlOr beelden.
c) Konsrrueer korte zinnen om het >erschi!lend gebruik van ,,qui· ' met de coni. aan te tonen.
-! . Vertaal in 't Latijn:
a ) met zonsopgang ; na zonsondergang; nachtschepen ; oorlogschep en; alien m0€t.en sterven; kinder en behoren hunne ouders te alien rijde gehoorzaam te zijn ; 3
J anuarie 1917; driemaal zes is achttien ; Zo\·er ik mij kan
herinnerrn; wij konden nier helpen de redenaars te p:ij ·
::en ; het scheelde niet Yee! of allen •:rerden gedood: er
was niemand of hij kende die m an ; zij ,·erhinderden
niemand aan de zijnen 'n brief te schrijven; tweemaal 's
daags ; drie legerplaatsen; elk drie legerplaatsen.
b) Gesrel dat de • ijand de ;;;rad zou innemen; wat moe ·
ten wij clan doen :1 waarheen moeren ~·ij dan viuchtm :'
c) De ..\theners zouden, a!s zij eendrachtig waren ge ·
weest, !anger aan de Lacedaemoniers, roen deze hun srsd
belegerden, weersr.and hebben geboden.
d ) Ci.m:as stond bij koning Pyrrhus zeer hoog aangeschre-ven (Yert: was ... in grote ere ) om zijn grore welsprekendheid en biezondere bekwaamheid ; menigmaal zeide
de koning meer sreden re hebben gewonnen door het beleid van Cineas dan dcor wapengeweld. Toen deze nu.
d oor Pyrrhus ge!onden, te Rome kwam, rrachtte hij eerst
door geschenken ·en innemende (bland us ) woorden dt
aanzienlike Romeinen -rnor zich re winnen ; daar:)a in her
r aadhuis binnengeleid, legde hij ,,deze nedesYcorwaarden
-rnor, dat de Griekse steden onarhankelik (sui iuris) zouden zijn en dat aan de _.\puliers (_.\pulus) en andere· rnlken (natio) dat \\erd reruggen:n . war hun omnomen was.
5. V erraal in · t ~ ederlands:
a ) Quod.cunque conaris, cogires q uo per>enias ;
operae pretium est hqs 'er~u;; commemorare: non
possum non menrionem beUi max.imi facere : accidit
ut in f;~_o essent per mu!ff m!lites ; Eriphyle auro viri
vitam v~ndidit ; omnia pericula patTi sunt ducenda :
13

ficere, monere mer ut"· en met acc. cum i11f. ? Geef >oorbeelden.
c) Konstrueer kor te zinnen om het >erschillrnd gebruik van ,,qui·' met de coni. aan re tonen.
4. Venaal in ' t Larijn:
a ) met zonsopgang ; na zonsondergang;
nachtschepen ; ocdogscbepen ; alien moeten sten·en; kinderez: behoren hunne ouders re alien tijde gehoorzaam te zijn ; 3
J anuarie 1917; ciriemaal zes is achttien ; zo,·er ik mij kan
herinneren ; wij konden niet helpen de re<lenaars te prij::en ; het scbeelde niet Yee! of alien werden gedood ; er
was niemand of hij kende die man ; zij >erhinderden
niemand aan de zijnen 'n brief te schrij,-en; rweemaal 's
daags; drie legerplaatsen ; elk drie legerplaatsen.
b) Gestel dat de vijand de srad zou innemen; wat moe·
ten wij dan doen ? »aarheen moeren "ij dan viucht.::n '.'
c) D e _.\theners zouden, a 1s zij eendrachtig waren ge
weest, !anger aan de L acedaemoniers. teen deze bun stsd
belegerden, weerswnd hebben geboden .
d ) Ciuea;; stond bij koning Pyrrhus zeer hoog aangeschreven (>ert: was .. . in grote ere) om zijn grote we!sprekendheid en biezondere bekwaamheid; menigmaal zeide
de koning meer steden re hebben gewonnen door bet beleid van Cineas dan dcor wapengeweld. TO€n deze nu.
door Pyr.rhus gezonden, te Rome kwam, trachtte hij eerst
door geschenken ·en innemende ( blandus ) woorden de
aanzienlike Romeinen >oor zich re winnen; daarna in her
raad.huis binnengeleid, legde hij ,..deze rre<les\oorwaarden
voor. da.t de Griekse steden onafhankelik (:mi iuris) zouden zijn en dar aan de _.\puliers (Apulus ) en andere· ;-olken (natio ) dat werd teruggeven, \Vat hun ontnomen was.
5. Verraa! in 't ~ e<lerlands:
a) Quocl.cunque conaris, cogites quo pervenias;
operae pretium est_hes .;er~tIB commemorare: non
poss.um non memionem belli. ma:rimi iacere ; accidit
ut in fo-;_o essent permu!t:l milites: Eriph:yle aura viri
>iram vi::..ndidit ; om.nia pericula. parvi sunt ducenda :
13

/ " t > · a hoe maxime inte<m '"e te>tem; qumo non.
ne tibi f~ciendum idem sit; nescio an dici oporteat, illum maie.statis esse condernnaturn; consuliirns salus
populi suprema lex est-o; e:xspectemus dum rogemur:
,.. ec:q uis f1:1it, quin l,?-Crimaret- ?- animus in corpore est
tani)t1:Ifu.''iillen1.1 - dofu1; de caeio tangi; diem ex die . ,,,
b) C _ .Jiarius mihi secundis rebus unus ex fortuna tis hominibus, a<h-ersis unus ex summis 'iris videbatur, quo beatius esse mortali nihil potest.
c ) Quaerenti mihi (so. Ciceroni) muitumque diu
-.cogirnnti, quanam re p.ossem prodesse qu~m plurimis, ne quando int-ermitterem consulere rei publicae,
nulla maior occurrebat quam si oprimarum artium
Yia.s traderem meis ci,·ibUB; quod compluribus iam
libris me arbitror consecutum esse.
d ) P. Decius ille, Quinti fi!ius , qui primus e _Deciis
c onsul fuit, curu esset tri bunus militum }I. Valerio
A. Cornelio consulibus a Samniribusque preme:retur
noster exercitus, cum pericula iniret audacius moner e rurque ut cautior esset, dixir., qucd ex.stat in
annalib us. sibi in somnis 'isum es<:E:, cum m mediis hos ti bus Tersaretm, occidere c um maxima gloria, et tum quidem incolumis e-xercitum obsidione libera.-it; post triennium autem, cum consul esset. devont se et in aciem L &tinornm inrupit arma•us: quo
eius facto superati sunt et de~ eri Latini. Cuius mors
ita gio:io-sa fuit, ut eandem concupisceret filius.

_,,...
/

~
~
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•
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1., fl ) Geef de berekepj?1 gen. plur., sram rnn: gen us,

...4~ -:.., ~'tt;-<fil1igister, pi-b{~ 1 ~-efil \·an el.k Yan deze ~oorten

/

n og twee yoorbeelden met hun betekenissen.
b) Druk in 't Latijn uit de lOde en de 2 lste dag n.n
al de maanden.
c) Hoe worden breuken in 't L atijn uitgedrukt-?
2. a 1 Wat zijn deponentia ? ·w elke werkwoorden zijn
deponentia. alleen in het pa...>i:. pf.?
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b) Geef de hoofdtijden en de betekenis rnn de rnlgcude werkwoorden:
meto, patior, orior, ordior, pasco, lino, crepo, pl.)tn
cogo, demo, sepelio, prosterno, fo.-eo, divello, neeto,
c) Schrijf uit 2 pers . plur. pf. coni. rnn: possum , malo
2 per.s. sing. pr&es. indic. pass. >an: fero,
dlicio.
3 pers. sing. impi. coni . >a n: e:pt:rgiscor,
adipiscor.
2 pers plm. pf. i ndic. act. van: retundo,
desino.
3 pers. plur. fut. indic . >an: sum, rnlo.
3. a J \\"&e werkwoorden nemen bij zich : twee al.!cus a.ti>i, de geneti··;us, de abiati>us?
b) Op we~e verschillende »ijzen warden eenlrdige en
tweeledige vragen uitgedru.h.-i;? Geef rnorbeelden.
c) Geef de Yoomaamst.e ri:_gels aa.n »oor het »eranderen
Yan 0. Rect.a in 0. Obliqua.
-!. Ven:aal in 't Latijn.
a ) >Oor dag ; meer geld ; te paard rijden : in ooze
tijd; uii; zelherdediging; ik overweeg bij mijzeli: een
iecier moet >oor zichze!f zorgen; hoe een>oudiger de le»enswijze, des te gezonder zijn de mensen: ik ;\e2t niet
o.f hij wel goed gelezen heeft; de n-aag is of de <lief
niet uit de gevangenis is ontsnapt ; hij is konsul rnor d e
zesde keer; er is geen reden waarom wij hem niet zullen
gelo.-en; wij nezen da.t hii nooit zijn doe! z;al bereiken ; hij heeft beloofd mij ·n brief re zul!en schrij 'en :
er is >oor mij zeer >eel aan gelegen of die persoon gisteren in de stad geweest is of niet.
b ) Het is er zo.-er rnn dat w ij onze. ( werke.n J be won
d eren, dat wij z-0 moeilik (te berredigen) en m~t Echt
,·oldaan (morosi) zijn dat zelfs Demosthenes ons niet
vo!doet.
c) Asngsande mij heeft de senaa-v op >oordro c: hi rnr.
Cn. Pom peius alzo besloten dat, indien iemand zijn te-
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rugkeer zou verhirideren, hij als n vijand zou b1'schouwd
worden.
d ) Toeu Socra~es o\·er de onsrerfelikhe;d >8..'.J de zie·
!en geredene.,.rd had en de tijd Yan stenen nu .hard naderde t urgere), het:ft hij op 'n naag (part. pf. pass).
rnn Crito hoe hij wenste begra\·en te worden, gezegd:
,, vee:l moeite voorzeker, o nienden, heb ik tevergeefs
aangewend; onze ( niendJ Crit-0 immers heb ik n ;et overrnig<l dat ib: rnn hier zal we15'liegen En nier,s 'an mij
achterlaten. ~Iaar toch, Crito, indien gij mij zult kunnen inba!en l adsequi}, of indien gij ergens mij zult ku.unen >inden, moet gij, zoals 'r, e goe<l ~al schijr·en, LniJ
begra>en.
5. Vertaal in ' t Ne<lerla nds:
a ) est m ihi tee urn pro aris et focis certarr~en; re1
ca.pitalis reus ; non csr meum contra ius dicere ;
fuga destit-erunr; quid hoc homine iacias ? pro se
quisque; cavere alicui, cavere a 1iquem ; habeo quas
ad t:- undem litteras misit: ne sir summum malum
dolor. malum cert e est: ne difficilia optemus; esse
v!)Ortet ut ,Ai,a:;, non \·i\·ere, ut edas; tiinere non
debeo. ne non \' erres cruce dignus iudicetur ; dissimulatio est: cum alia dicuntur ac se~tia.s; hoc ipso
miser es, quo<l non sen tis quam miser sis ; sapientia
beams efficiat necoe sola per ee, quae.stio est.
b) Plutooi c um in cunis parvulo dorm.ienti apes
in labellis consedissent, responsum est singu!ari ilium sua;-itate orationis fore: ita futura -=lcquentia
provisa. in infante est.
c) Scite Ch:rysippus, ut multa, .,qui stadium" ,
in.quit, . ,currir-. eniti et contendere debet quam
maxime possit ut .-incat, supplantare eum, quicum
certei;, aut manu depe!lere nullo modo d ebet: sic
in v-ita ei sibi quemque petere quod pertineat ad
us um non iniquum est, alt-eri deripere ius non est. "
(Verand er in 0. Obliqua na. ,, dixit. ")
d ) Si qui hoc ~obore animi atque hac indole virtu16

tis ac continentiae fu ii;. ui; respueret omnes voluptates omnemque vitae suae cursum in labore corporie
atque in animi contentione coniiceret, quem non
quies, non remissio, non aequalium studia, non ludi,
non com-ivia delectarent, qui nihil in vita expetendum putaret, 11isi quod esset cum !aude et cum
dignitate coniunctum, hunc mea sententia divinis
quibusdam bonis instructum atque ornatum puto. Ex
hoc genere illo fuisse arbitror Camillos, Fabr icios,
Curios omnesque eos, qui haec e:x minimis tanta
fecerunt.

1. a ) Welke suhstantiva behoren t-Ot de i-stammen ?
b) Geef de andere trappen van vergelijking van de • olgende woorden :
frugalior';' pessimus, similis, utilis, beneficus.
vetus, maturus , potius, saepe, magis, ociter, no•e.
deterior, paTVUS, plus.
c} Noem de adverbiale correlativa van de volgende
a.dverbia:
ubi, quo, unde, quotiens , quam.
2. a ) Geef voorbeelden van :
(1) intra:nsitieve actieve wkww. die als passiva
gebruikt worden;
(rr) passie•e w1.-ww. die door intransitiva vertaald warden ;
(m ) werh-woorden die zowel transitief als intransitief gebruikt worden.
b ) Ontleed en vervoeg de volgende werkwoorden in de
modus en tijd waarin zij gegeven worden:
laetere, desieris (2 ·tijden), mulsissem, !aver, tuebamini , metieris, laberis , ambiam, redibo, ero,
illicis, imbuant, velleras, volueras, quereris.
c) S chrijf nit de hoofdtijden van de onder (b) genoemde werkwoorden.

J
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3. a) Geef 'n kort overzicht van de verschillende gebruiken van d e ablativus.
b) Wanneer wordt de coniunctivus in hoofwnnen gebezigd?
c) V erduidelik door korte z.innen het verschillend gebruik van: quin, ne. -

4. V ertaal in 't Latijn:
a ) Wees niet bedroefd en ween niet ; er is geen verschil tussen onze meningen ; laat niemand zeggen da.t hij
de toekomst kan voorspellen; 3 / 4; ieder drie-en-twintig
boeken; drie legerplaatsen, ieder drie legerp!aatsen; naar
huis; te huis; te Athene; driemaal zes is achttien; 'n
man >an wijsheid; 'n man van grot-e wijsheid; wat voor
nieuws is er?- hoe laat is het?----Oe brief li; gedateerd de
llde 3-Iaart 1916; de -djand had in de slag 18791 manschappen verloren.
b) Th zou mij schamen, als ik hoorde, dat de mensen
zo slecht over mij oordeelden.
c) Gij vraagt mij, of ik soms Catilina vrees. In geen
enkel opzicht, en ik heb zorg gedragen dat niemand hem
zou vrezen, maar zijne troepen, die ik bier zie, zeg ik
moeten geVl"eesd warden.
d ) ~adat Caesar de troepen verdeeld had onder (cum)
Gaius Fabius, de onderbevelhebber (legatus) , en Marcus
Crassus, d e quaest-0r, en snel de bruggen klaar gemaakt
nad, kwam hij nader van drie kanten ( tripertit-0), verbrandde de woningen en de gehuchten, en krees in z'n
bezit (potior) 'n groot aantal vee en mensen. Hierdoor
gedwongen zonden de .Mena.piers gezanten naar hem om
vrede te vra-gen. Hij nam de gijze)aars aan ( abl. absol. )
en verzekerde (ze) dat hij ze ais vijanden zou beschouwen, indien zij of .Ambiorix of gezanten van hem in hun
gebied rouden opnemen. Nadat deze dingen befil-achtigd
waren, liet hij Commius de Atrebaat (Atrebas , - atis) achter met de ruiterij om de Menapiers ·te bewaken ; zelf
ging hij naar de Treveri.
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(N.B. Gebruik voor de verleden tijden _in de hoofdzinnen ' t praesens historic um) .
5. Vertaal in 't N ederlands :
a) Iuravi rem publicam m ea unius. opera esse salvam; r em acu tangere; in odio sumus; tempor·a
habenda ratio est; alia dicunt ac sentiunt; videtur
non fuisse solvendo; quid ageret coepit cogitare ;
ecqui5 fuit quin lacrimaret?- fremant omnes licet,
dicam quod sentio; nee fuit quisquam, qui praedae
studeret; faciam, ut potero, Laeli; quin tu abis?te ut ulla r es irangat?-in nostrane potestate est,
quid meminerimus ?- liunc ego non d iligam , non
admirer ?
b) Quae cum ita sint, patres conscripti, vobis
popUli Rcmam praesidia non desunt; vos n e pop:tlo
Romano deesse videamini providete.
c) ,,Quo proficiscimur", inquit~ ,,milites? Orrulli!
noster equitatus , omnis nobilitas interiit. H aec ab
ipsis cognoscite, qui ex ipsa caede fugerun t; nam ego
fratribus atque omnibus meis propinquis interfectis
dolore prohibeor, quae ges'ta sunt, pronuntiare."
{Verander in 0. Obliqua na ,,dic;t" en ,,di:rit").
d ) C. Marius , cum a spe consu!atus longe abesset
et iam septimum annum pust praeturam iaceret
(hopeloos had doorgehracht) neque petiturus umquarn consulatum vider etur, Q Tufetellum, cuius
legatus erat. summum virum et civem, cum ab eo,
1mperatore suo, Roman missus esset, apud populum
Romanum criminatus est, l:fBllum illum ducere; s1
se consulern fecissent, brevi tempore au t v"inim aut
rnortuum Iugurtham se in potestatem popuii Romani
redaclururn; itaque factus est ille quidem consul, &ed
a fide iustitiaque discessit, qui optimum et grav"issi mum civem, cuius legatus et a quo m issus esset, in
invidiam falso crimine a<lduxerit.

7
1. a)_ Welke substantiva hebben ui tsluit~nd im en.
in de acc. en abl. sing.?
Ver buig enkelv. en meerv.: le>ius hoc vas; piscosus
lacus.
b) Vorm adverbia van de volgende acliectiva en geef
dan de trappen van vergelijking~
audax, suavis, bonU5, mu!tus, miser, nequam,
humilis, elegam;, prior, ocior.
c) Schrijf korte zinnen, waarin de >olgende pronomina
gebrui.1.-t worden :
nostri. nostrum (gen. plur. ), uter, quisquam,
quisque, alius, alter , suus, hie, ille, iste.
2. a) Geef de hoofdtijden en betekenissen van acU
>erba. deponentia:
(r) twee behor ende rot de a-stammen.
(n )
,, ,, e-stammen.
(rn)
,, ,, konsonantstammen .
(rv)
,, _i-stammen.
b) . Ontleed en vervoeg de vo1gende werkwoorden in demodus en tijd, waarin zij gegeven warden:
ordiamini, oriemini, sarseris, fulseras, reperitis,
retundatis, pe::rissetis, adspiceretis, veheremini, diliges, coniringebaris, fideratis, serant, pungetis, vellas.
c) Geef de hoofdtijden en de bet. van de onder (b)
genoemde werkwoorden.
3. a ) Schrijf korte zinnen waarin gobruikt warden
(r) adiecfrrn die met de genetiYus gekonstrueerd
worden;
(rr) adiechrn die met de dativus gekonstrueerd
worden ;
(m) adiecti"va die met de ablativus gekonstrueerd
worden ;
Geef twee voorbeelden van elk.
b) De wkww. moneo~ pi:rsiiadeo, efficio kunnen ge>o!gd
worden door ut cum coniunctivo of acc. cum infinitivo.
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Schrijf korte zinnen om het >erschil in betekenis aan t.e
ton en. Geef van die zinnen d e vertaling.
c ) Geef m et korte zinnen het verschillen.d gebruik aan
van : uv, qui.
4. Vertaal in ' t L atijn: :
a.) Hoe meer geld iemand heeft, hoe minder hij voor
z 'n volk doet; wij moeten deze boeken gebruiken ; hij
ree-d te paard om spoediger de stad te bcreiken ; de lieide
van kinderen jegens bun ouders moeo hoog geacht word en ; de last is \OOr de ossen te zwaar om te trekken ;
laat ons e!ka.nder helpen en n.iet benadelen; niemand twijfelde eraan dat hij gewillig w as rnor z 'n vaderland t e
sten en; de zee was rnor de ouden een 'erschrikking,; ziet
t-0e dat gij niet door valse ·u ienden bedrogen wordt;
~j leren niet ·rnor de school, maar rnor het le,en ; d e
s~ag duurde :.erscheidene <la.gen, van de !Ode tot de 15de
Augustus; de moeders geven aan de dochters de schoonste bloemen, die zij hebben; 666 keer ; de brief is gedateerd, 10 Okt-0ber 1916; driemaa! acht is .-ierentmntig.
b) Dat oude (gezegde) .-an Cato is zeer geestig (scitum), die zei<le dat hij z:ich >erwonder de dat 'n waarzegger niet lacht-e, wanneer hij 'n waarzegger zag (plqf. ) .
c ) 1\feen niet dat iemand rijker (bedeeld) 1 compar.
van p!enus en uber ) was >oor welsprekendheid ( ,.ad" cum
ger undio). Och dat hij niet. zo zeer aan z'n br oeder. als
aan z 'n vaderland liefde (pietas) };tad 'Willen hewijzen
(praestare) ! H oe gemakkelik had hij door zuLk 'n talent,
indien hij !anger had geleefd, of d e roem van z'n vader
(adi. ) of die van z'n grootvader verkregen !
d ) Intussen worci.t hij na weinige dagen verwittigd door
de Ubiers dat de Sueven al hun macht-en op een plaat.s
ve.rzamelen en dat zij die stam.m.en, die onder hun r egering staan ( e.:;se), aanzeggen ( denun tiare), om hulp troepen .-an voefrvolk en ruiter ij te zend en. Dit vs:rnomen
hebbende bezorgt hij d e le>ensmiddelen, kiest voor 't
kamp 'n geschikte plaats, gebiedt de "Cbiers hun vee weg
t e voeren en al hun bezittingen va.n d e Ianden naar de
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dorpen te brengen ; geeft bevel dikwels ( adi.) spioenen
naar de Sueven te zenden en uit t e vinden ( cognoscere)
wat er bij hen gedaan wordt . Zij >olvoeren de bevelen en
na weinige dagen ( abl. ab.sol. met intermittere) berichten
zij dat al de Sueven zich met al hun machten en die van
de bondgenoten, die zij verzame!d hadden, tot aan de uirerste grenzen hadden begeven.
.
5. Vertaal in 't Nederlands :
Quid agis ? male mecum agitur ; liceat his ipsis esse
ealvis ; utrum mavis ? statimne nos vela facere an
pauklum remigare ?- hoc diiudicari nescio an numquam, sed hoc sermone certe non potest; huius me
constantiae puto fore ut numquam paeniteat; mens
sapientis ·ad iubendum idonea; si quid mihi a te opus
esset, ego· ad te ;-enissem: si quid tu me -..is, te ad
me venire oportet; tantum abest ut scribi
nolimus, ut etiam maxime optemus ; quid est tam
commune, quam spiritus nvlS, terra mortuis;
ma::rime interest quemadmcdum quaeque re,; audiatur ; idem ve!le atque idem nolle, ea demum fuma
amicitia est; quinque et viginti natus annos dominatum occupavit; Britanni capillo sunt promi..<:So atque
omni parte corporis rasa praeter capu~ et labrum
s uperius; qua prude:Jtia es nihil te fugiet ; optimus
quisque maxime gloria ducitur.
b) In oratoribus Graecis admirabile est quantum
int.er omnes unus excellat ; ac tamen, cum esset
Demosthenes, multi oratores magni et clari fuerunt
et antea fuerant nee postea defecerunt.
c) Errare eos dicunt, si quicquam ab his praesidii
sperent, qui suis rebus diffidant: sese tain.en hoc
esse in Ciceronem popuiumqu e Romanum animo, ut
nihil nisi hibema recusent a tque hanc inveterascere
commetudinem nolint ; licere illis incolumibus per se
ex hibernis discedere et, quascumque in part.es velint, sine metu proficisci .
(N.B. Verander in 0. Reeta).
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d ) Post pugnam Pharsalicam ad me (i.e. Cicero - .
nem) misit Antonius exemp!um Caesaris ad se faterarum, in quibus erat, se audisse Caton.em et L.
Metellum
i.u
Italiam
venisse,
Romae
ut
essent palam ;
id
sibi
non
placere,
ne
qui motus ex eo fierent, prohiberique omnes
Italia, nisi quorum ipse causam cognovisset; deque
eo >ehementitts erat scriptum. Itaque Antonius pete
bat a me per littera.;, ut sibi ignoscerem: facere se
non posse quin iis litter is pareret. Tum ad eum misi
L. L amiam, qui demonstraret ilium Dolabellae
dixisse, ut ad me scriberet, ut in Italiam quam primum venirem; eius me litteris venisse. Tum ille
edixit ita, ut me exciperet et Laelium nominatim.

8
1. a-) Geef de bet. en het geslacht van de substantiva.
die - ubus in de dat. en abl. plur. hebben.
b) Schr ijf korte zinnen, waarin de >olgende adiecti '"~'
in de abl. smg. voor komen:
pauper, dives, locuples, vigil, solus, equester, elegans, sospes.
c) Verduidelik door korte zinnen het gebruik van:
quisquam, ullus, aliquis, aliqui, quisquis, quis (pron.
interr. ), qui (pron. int.err.), quidam, talis .... qruilis
2. a.) Wat zijn onpersoon!ike wkww. ? Noem er vijf
met hun betekenissen en geef de hoofdtijden.
b ) Geef de hoofdtijden en de betekenissen van de volgende wlnvw. :
spendeo, posoo, prosterno, lavo, domo, verro, pello,
redigo, neglego, procurro, succurro, tego, texo,
arcesso.
c) Schrijf uit:
:J pers. plur. fut. ex. act. van: eo, do, dedo.
~

3 pers. i::ing. impf. coni. a.ct. van: tero, ruo, sino.
2 pers. sing. plqpf. coni. act. van: nolo, laedo, fugo.
al de vormen van de imperativus van: scio, facio .
fero, proiiciscor.
3. a) "'Welke zijn de regels voor de konstru1..i:ie van interest? Geef rnorbeelden.
b) Gebruik in kone zinnen:
genetivus qualitatis, abl. or1guus, ab!. separatiVl.l.S.
ablat. comparauirus, abl. limitatiionis, a.cc. limitationis, acc. bij uitroepen, dativus possessivus, datinr.,;
praedicatinis (wt; aanwijzing >an doel) , dativus om
de handelende persoon aan t.e duiden.
c) ~oem enige rege!.s Yoor het gebruik >~n voorwaardelike zinnen in 0 . Obliqua. Geef rnorbeelden.
4. Vert.aa.l in ·t L arijn :
a) Hij ;-erkocht zijn huis tegen 'n zeer hoge prijs. Voor
hoeYeel? Voor £1000 ;t het is onmogelik zijne vragen goed
U; beanhrnorden ; wanneer zal het werk geeindigd zijn?
hij vroeg wannee:r het werk geeindigd zou zijn; het is de
naag of hij woord heett gehouden; ik weer niet of ik lJ
op de reis zal kunnen >ergezellen; ik vreesde dat de jongen nooit zij n doel zou bereiken; de soldaren aarzelden
niet een brug te slaan over de rivier onder de ogen
•an de vijand; di1nvels _wordt gezegd: kinder_e n moeten
gezien maar niet gehoord wo:rden ; men zegt· dat Caesar
voor de dood nie't neesde; hoe>eel malen waan gij te
Athene? Zij wensten te weten hoeveel malen gij te Rome
geweesu waart; laat U niet misleiden oi bedriegen door
verkeerde vrienden ; geef acht op de voorschriiten van
uwe ouders en onderwijzers; ik kan niet begrijpen wat
voor belang gij er bij hebt om mij dergelijke vragen te
doen.
b) Indien de wachters dcor het lawaai ( clp.mor) >an de
ganzen niet uit hun slaap gewekt ( excito) waren, zou het
Kapit-00! in 't jaar 390 V.C. vero•erd zijn geweest.
' Vert. 120.000 seste."'tii; 'n sesrertius was iets meer dan 2d.
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c) Toen men aan Lycurgus uoeg, waarom h1j zulke
eenrnudige plechtigheden (sacrum) had ingesteld, zeide
hij : , ,opdat de Lacedaemonier:s nooi-u zouden ophouden de
godeu te e.r en. ' '
d ) :.\Iet dezen deelt hij de beloning en spoo1-r ze aan re
gedenken dat zij nij ( zijn) en tOTi hee:rsen geboren. Dat
het alleen de staat 'an de H aedui is, die de zekere
(superl. ) overwinning van Gailie n rtraagt (di~tinere ) :
dat door zijn gezag de andere zich laten bed"lringen (con t:ineri); da1 indiE-n deze zou overgeb.aald (rraducere) zijn
(abL ab soi. ), er rnor de RomeinE-n in Gallie geen plaats
zou wezen cm post te vatten ( consistere) . W aaTom tooh
z-0uden de H aedui, wat betreft (d e) hun recht en de wetten , lieYer naar Cae:;ar als s<:heidsrechter (disceptator )
dan de Romeinen naar de Haedui komen ?
5. Vertaal in ·i; ~ederlands:
a) Is dies erat a.d. V Kal. _.\.pril. L. Pirone, A .
Gabinio consulibus ; alia dicunr ac sentiunti ; quid
m ea refert unde •eneris?- homines lingua, institutis,
legibus inter se dilierunt ; apior exoriatjlr necesse
est; decimo quoque die; mea ipsius opera ; m ode ne
capti.-us r eliger; heres ex doclrante; peior P.St qu.a.m
cui ignoscatlli; facere non possum quin laudem quae
scr ipsit ~ir dcctissimus; forsitan a!iquis dicD.t te insanire; u bicumque locorum sunt,
ibi omne es-i:
reipublicae praesidium; quanti quisque se ipse facit,
tanti fieti ab amicis ; poterit id, quod libet, et ei
libeLit, quod non licet.
b) Atqui :0i diligenter, quid ~Iithridates potuerit et
quid effecerii: et qui 'ir fuerit, consideraris, omnibus
r egibus, quibuscum pcpulus Romanus bellum gessit,
hunc regem nimirum antepones.
c) Praedare Socrates hanc nam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse. si quis id
ageret, ut qualis haberi vellet, t.WS e;:;set.
{Verander in 0 . Reeta.).
d ) Bello illo ma.xi.mo, quad Athenienses et Lace-
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daemonii summa inter se contentione g.=sserunt,
Pericles ille, et auctaritate et eloquentia et consilio
princeps civitatis suae, cum obscu:rato sole t.enebrae
factae essent repent.a Atheniensilimque animos summus timor occupansset, docuisse ci>es suos dicitur,
id quod ipse ab Anaxagora, cuius auditor fuer at.
acceperat, certo illud tempore fieri eo necessario, cum tota se luna sub orbem solis subiecisset :
itaque etsi non omni intermenstruo (nieuwe maan) ,
tamen id fieri non posse nisi intermensb:uo t.empore.
Quod cum disputando rat-ionibusque docuisset, populum libera>it metu : erat enim tum haec r.o>a et ignota ratio, solem lunae oppositu soler e deficere, quod
'Ihaletem 1Iilesium primum vidisse dicunt.
9
l. a) Geef de stam, geslacht, bet., gen. en dat. sing.
gen. en acc. plur. >an :

cinis, nix, ligo, paries, iter, os (twee woorden),
Testis, fustis, munus, supellex, p ecus, lepus, lepos,
grando.
b) Geef 't neutrum sing . van de compar. van:
bonus, frugi, nequam, parvus, malus, malevolus,
uti!is, pulcher, infimus, supremus, proximus, deterrimus, ocissimus, locuples, ben eficus.
c) Schrijf kort-0 zinnen, waa.rin de volgende pr onominale ad \erbia voorkomen:
quo, eo, ibidem, aliquo, aliquoties, alicubi, istuc,
a!ias, aliter, utroque .
./ 2. a) Waarom wordt het wkw. eo tot de onregelmatige
wkww. gerekend? Noem het compositum van dit wkw.
dat regelmatig is en geef de bet.
b) On.Heed en ven-oeg de volgende wkww. in de modus
en tijd, waarin zij gegeven worden:
la>eras , sciderimus, prostravissetis. sternuenmt .
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sciveratis (twee wh.-ww.) , comminisceris, comilllllisceris, operires, erunt, ferris, mavis, patereris, pateres,
paras, parca.s.
c ) Geef voorbeelden van adiectiva die
(r) met de gen . gebruih.-t worden
(u) met de dat. gebruikt worden
(rn) met de ab!. gebruikt warden.
b) Hoe warden wkww. , die de dativus bij zich nemen,
in 't passinim gekonstrueerd ? Geef Yoorbeelden waar gebruikt wordt
{I) hev i.mpf. indic. (rr) her fur. indic {III) het gerundivum.
c) Konstrueer korte zinnen om het gebruik \·an dum
en dummodo aan te t-0nen.
4. Vertaal in 'r L atijn:
a ) driemaal acht is >iert:nuwintig; zo>er ik weet; ik zou
nieti 1.lllilen, indien ik het wilde; driemaal "sdaags ; de 16de
April; >eertig jaren oud; hij heeft geld nodig ; de soldaten
vrees<len dat zij nooit weer hun land zouden zien; hij
werd van ·n halsmi.sdaad beschuldigd ; soldaten l wijkt
niet, maar werpt de Yijand terug; mcgen de god.en dit on·
heil akenden! gesre! dat gij morgen niet op tijd in de stae
aankomt, wat zult gij dan aa1rrnngen ?--0m de vijand op
te houden en ze niet in 't gebied te laten kome:u, liet de
generaal de brug afb-reken; de brief is geda.teerd de 15de
Juhe 1916 ; 2,o5-!,4Sfl schapen.
b) Er is niemand of hij meem dat de wetten van de
sta.at gehoorzaamd moeten worden.
c) Gij zoudt u m et mij niet verzoenen (in gratiam
cum aliquo redire ) indien gij wist hoe ik mij schaam over
uwe s!echtheid (nequitia),
waaro>er gij L zelf niet
schaamt.
d ) Hoewel Caesar begreep , waarom die d!ngen gezegd
werden, en welke zaak hem >an zijn >oorgenomen (institutus, a, um ) plan afschrih.i;e (deterreo), toch om niet ge
dwongen t<O warden de z.cmer in hen gebied >an de Tre>eri
door te brengen ( con.sumere), nada.t alles >oor de oorlog
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tegen Brit<:anie \ adi.) gereed was, ga£ hij bHel da.t Indutiomarus naar hem zou komen (praes . inf.) met 200
gijze!aars. Toen dezen gebracht werden, onder hen, zijn
2000 en al zijn bloed..-erwanten, die hij bij name (ad>erbiu:n) ontboden had, Yertroostte hij Indutiomarus en moe-digde hem aan om z 'n plicht te doen (in officio man.ere)
5. Yertaal in 't. Xederlands:
a) ex unitLS tua nta. pendet omni um; duas a te
2.ccepi epist.ulas. Respondebo igimr priori ;--qua..rr1
norit artem, in hac se exerceat; suo cuique iudirio
t:sr utendum; supersritionem to!lendo non rollitlll·
religio; an timebant ne tot unum superare non possem ?- haec, si bis bin.a quot essem didicisset E.picuru.s, certe non diceret; nihil gratiae caus.a fee eris.
misericordia commotus ne sis; ex paupeni.ffio di•es
factus est; hie orator acurior e-st quam ornat.ior; in
omni arte opt·imum q uidque ra.rissimum est:; non possumus omnia per nos agere, alius in alia est re magis
utilis: non quantum quisque prosir. sed quanti quisque sit. ponderandum est; Demosthenes P laten.is
studiosu,, audiendi fuit; difficile esu dictu, quanto in
odio simus.
b) _-\c rnrnen facile cst, cum id fit , quern ad m odum et a quibus fiat t:t quid integra. multitude faciat,
•id ere. Quid ego nunc dicam, quibus vivis auti cui
generi civium ma;;:ime plaudatur? Xeminem vestrum
fallit."
\ V crander in 0. 0. na ·n historiese tijd ) .

c) ,.H abetis.", inquit, .,milites, quam petistis
facultatem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis; praesrate eandern nobis ducibus virtutem, quam
saepenumero imperatori praesfaist;i_s, atque ilium
adesse et haec coram cernere exi:;tirnate."
( Verander in 0.0. na 'n hoo£d- e_n ·n historiese tij<l) .
cl) Addum etiam de Sabini morl.e:
Ambiorigem
ost.entant fidei faciundae eausa. Errare eos dicunt, si
quicqu.am ab his praesidii sperent. qui suis rebus dif2<'3

fidant; sese tamen hoc esse in Ciceronem populumque R.omanum animo, ut nihil nisi hiberna "!°ecU£ent
atque hanc in'eterascere consuetudinem nolint; licere illis incolumibus per se ex hibernis discedere et,
quascumque in panes t"elint, sine metu proficisci.
Cicero ad haec unum mcdo respondet: non &.';Se consuetudinern populi Romani accipere a b hoste armato
condicionem; si ab armis discedere velint, se adiut-0re utanhtr legatosque ad Caesarem mittant; sperare
pro--eius iustitia, quae petierint, impetraturos.
(Verander de 0 .0. in O.R. 10) .
10

-.. 1. a ) Hoe worden verkleinwoorden gevormd ? Geef voorbeelden.
b) Geef de superlatiVUB van het adverbium van:
bonus, multus, celer, pulcher, humilis, utilis, antiquus, honorificus, ma,,,anus, parvus, altus, miser, te·
nuis, audax, malus.
·c ) :J.faa.k met 'oorbeelden duidelik wa-nneer ipse en s e
gebruih.-t worden.
2. a) \Yat zijn neutro-passiva of ' semi-_deponentia:
Noem enke!e \OOrbeelden met de hoofdtijden en de bet.ekenis.sen.
b) G.e ef de afuij.kende vormen van edo, ik eet. H o0
zou U die vormen kunnen verklaren?
c) Geef de hoofdtijden en de betekenissen van de w!gende w kww. : ·
veto, domo, lavo, ulciscor , comminiscor, delitesco,
pan.go ,tundo, pinso, sapio, nanciscor ,nascor, plecto
fingo, figo.
3. a) Geef 'n inde!iiig-,an 't ven:chillend gebruik va:·i
d:e genetinis en verduidelik door voorbeelden.
b) Verklaar de ,,ablativus absolutus . . ' W elke versehil·
lende soort~n rnn zinnen kan de ablativus abso'.utus ver'\'"angen ? W anneer kan 't niet gebruikt worden?
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c) Geef duidelik aan het gelnuik van voorwaardeliko
zinnen in 0. Obliqua. na 'n hooidtijd .:n na 'n historioot>
tijd.
5. Vertaal in ' t L atijn:
a) De zaak gaat mij niet aan; hij is meer geleer d dan
wijs; hoe ellendig ben ik l het is onmogelik alle mensen
tevreden te steUen; bezin eer gij begint; laat hem razen,
als hij maar gehoorzaamt; onze moedertaal ; wij moeten
op de 20ste December twee brieven schrijven, een a.an
onze ouders, en de andere aan onze oom; hoo>eel is viermaal zeven ? achtentwintig. - het scheelde niet veel of
alien werden gedqod; wij konden niet helpen de r edenaars
te prijzen; er was niemand, die die man niet kende; zij
verhinderden niemand aan zijn vrienden 'n brief te schrijven; men zegt dat de Latijnse t~al arm is; het zou te lang
nemen <le gehele zaak te behandelen.
b) Gestel dat de >ijand de stad zou innemen; wat moe
ten wij dan doen? Waarheen moeten wij ons wenden of
waarheen moeten wij ·duchtten ?
c) Toen de onzen Sllel de wa.pens opgenomen en d e
wal bespegen hadden en (toen) aan de ene zijde, nadat d~
Spaanse miters uitgezonden waren , (de onzen) in 'n ruit ergevecht de o•erhand hadden verkregen, trok de vijand
ender >ertwijfelde omstandigheden de hunnen van de
aan>al t.erpg.
d) Of het gebeurd is of niet is zeer de vraag; indien
h et gebeurd zou ·zijn, kan niemand eraan twijfrlen dat
het tegen de wet is. Het is dus belachelik dat<;ene, wat
twijfelachtig is, onzeker te laten, (maar) dat wat voor
niemand twijfe 1achtig is, aan te brengen. Bovendien
word~ dit ot:slo'. .:n t·fl het verlangen -an al de kand1daten,
opdat het uit het besluit -an de sen aat niet zou 1.-unnen
begrepen warden of in wiens belang het is of tegen wid
het is. Bewijs dus dat die (dingen) door L. Murena. ge<laan zijn; dan zal ik, wat mij aangaat , U toeslemmen
dat ( ze ) t.egen de -wet gedaan zijn.
5. V ertaal in 't N ederlands:
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a) Timotheus r ei milita.ris fuit peritus neque m.inlld
civitatis r egendae; quocicunque conaris, cogiti:s quo
pen-enias; i!Jud quis est qui dubitet? - cuiusTI.s
horninis est errare, nullius nisi insipientis in errore
p erse\erare; qua re impetrata arma tradere iussi
faciunt; ut sementem feceris, ita metes; qui plura
loquitur, is ineptus dicitur; non possumus omnia per
nos agere, alius in alia est r e magi.s utilis ;- malum
ne alien um feceris tuum gaudium ; haec cum vider em, quid agerE!m, iudices? - suum quisque noscat
ingenium; sapientia beatos efEciat necne s o!a per se,
quaestio est; faciam, ut potero, Laeli; naves aedilicandas veteresque reficiendas curabat.
b) Sicilia tot a. si una \OCe loq ueretur, hoc dicer et:
,,quod auri, quod argenti, quod ornamentorum in
meis urbibus, sedibus, deluhris fuit, quod in un!l.
quaque re beneficio sen.atus populique Romani iuris
habui, id mihi tu, C. Verre<s, eripuisti atque abstulisti,
quo nomine abs te sestertium miliens ex lege repeto."
(Verander de 0. Reeta. in 0. Obliqua na 'n historiese
tijd).
c) Quam mu!ta ioca solent esse in epistulis, quae
pro!ata si sint, inepta ,ideantur! quam multa seria
neque tamen ullo modo divulganda! sit hoc inhumanitatis : stultitiam incredibilem videte .
d) Eadem nocte accidit, ut esset !una piena, qui
dies maritimos aestus maximos in Oceano efficere
consuent, nostrisque id erat incognitum. Ita uno
tempore et longas na>es, quibus Caesar exer citum
transP.ortandum curaverat quasque in aridum subduxerat, aestus comple>erat, et onerarias, quae ad
ancoras erant deligatae, tempestas adflictabat, neque
ulla. nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi
dabatur. Compluribus navibus frac tis re!iquae cum
essent iunibus, ancoris reliquisque armamentis amissis ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse
erat accidere, totius exercitus perturbatio facta €6t.
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Neque enim naves erant aliae, quibus reportari possent, et omnia deerant, quae ad reficiendas naves
erant usui, et, quod omnibus constabat, hiemare
in Gallia oponere, frumentum his in locis in hiemern
pro>isum non erat.
11

1. a) (r) Koem zes substanti"i;a, die a.ileen in de p!uralis gebruikt worden. Geef de betekenissen.
(rr) Schrijf uit zes substanti"rn, die in de pluralis 'n
andere betekenis hel>ben dan in de singularis.
b) Xoem enkele adiectirn (r) die geen compar. maar
wer "n superlativus hebben; (rr) die geen superlativus
maar wel 'n comparafrrn.s hebben.
c) Schrijf korte zinnen waarin het pron. indefinitum
qua gebruikt wordt .
..Jv 2. a) Wat is de coniugatio periphrastica? Geef al de
tijden van de indicativus met de betekenis •an het wkw.
scribo.
v b) Ontleed en •er•oeg de volgende wkww. in de modus
en tijd, waarin zij gegeven worden:
eunto, nolitot-e, itu, absterseras, fassi eratis.
fricueris, metieris, mentiamini, sarcias, molebas,
facessi>er inlns, desiisti, paveras, pandant, lueris.
~ c) Geef de betek. en de hoo£dtijden van de orider (b)
~enoemde "t>1..-ww.
3 a) V erklaar de casits van de gespatieerde woorden:
a ) vi r i propria maxime est fortitudo.
b) qua n t i leges Ve..."PTes fecerit.
c) H omo sum; h u m a n i n:ihil a me alien um puto.
d ) L. Cassius in causis quaerere solebat, cu i
b o n o fuisset.
e ) Animus in corpore est tanquam a Ii: e n a e
domi.
f) Sol m u 1 t i s p a. rt i b u s maior est quam t err a. universa..
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g) F eci ro g a tu t u o.
h) Toti s c ::i. st r is testamenta obsignabantur.
i) Romines obs cu ro loco nati.
j ) Britanni 1 a ct e et car n e vivunt.
b) Gebruik in korte zinnen:
necne, ut non. ne, num, quin.
c) \\anneer worden na wk"". 'an 'erhinderen gebruib.-t ne, quominus. quin?
4. Vertaal in ' t L atijn :
a) Vijfmaal zes is dertig ; hij ontkende dat iemand
nem \erwittigd had ; ,·erbruik uw geld niet en verspil uw
tij d niet; het grootste deel rnn de mensen; ik ben niet
waa:.:dig door L geeerd re warden; laat ons elkander helpen; de brief is geduteerd 31 .Xo'l' ember 1916 ; aan een
ieder 'an de burgers gaf de koning 300 5estenii ; \\at is
de betekenis \an de wet?-de redenaar vroeg wai; de betekenLs was >an de wet; wa\i is er voor l) a.an geltgen of ik
het bc el: heb gesch1-.:,en of niet ?-i.~ weet nier of ik dit
mag d cen ;- er was groot gernar dat hij gevangen genomen
zou \\·c:den; niers is-mij dierbaarder dan mijn moede!'taa.l;
Z:e dat gij niet u"- plicht w rzuimt.
b) H ee hij •andaar " egging of liever bijna niet wegging weren rnj.
c) rh zeide dat zolang als gij vreesdet, gij alles zoudt
belo>en ; maar dat, zodra als gij opgehouden zult hebben
te vrezen, gij r ze1f gelijk zoudt zijn.
d ) Bij het aanbreken •an de <lag waxen al de onzen
O\e:-gebracht en werd de slagorde -van de njand gezien.
L abienus de soiaaten aansporende om hun vroegere dapperheid en zeer • oorspoedige gevechten in gedachtenis te
houden en te denken dat Caesar zelf, onder wiens leiding
zij dikwels de vijand hadden o•ef'\\onne.n, persoonlik
(praesens) tegenwoordig was, gaf het Sein VOO!" 't gevecht.
B ij de eerste agnloop werd op de rechterv!eugel, waar het
Zc"\"ende legioen plaats had genomen, de njand ver dre>en
en op de •lucht gejaagd (conici); op de linkervleugel,
welke plaats het twaa!fde legioen ha-d, hoewel de eerst.e
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rijeu rnn de vijand, m et de werpspiesen doorboord, gedood
waren, hielden toch de ove!ig~n zeer dapper stand.
5. V ertaal in 't N ederlands :
a) maier pars hominum.; inter se aspiciebap.t; \ere
sapiemes; convenit mihi tecum de huiusce \OCis vi;
loqui prae maerore non potuit; fac ut diligentissime
t_e ipsum custod.ias; qucd dii omen avertant; quad
laetere habes; oderint, dum metuant; Atticus ne qua
sibi statua poneretur, restitit; inusitatum est regem
r eum capitis esse; Di,itiacus d.i:xit futurum esse
paucis annis, uti Galli ex Gal!iae iinibus pellerentur;
- post Punicum perfectum bellum.; Eburones erant et
\irtute et numero pugnando pares.
b) Cum propter longitudinem agminis minus facile
omnia per ee obire et, quid quoque loco facieudum
esset, providere possent, iusserunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque in orbem c~nsisterent.
c) Vercingetorix docet longe alia ratione esse bell um gerendum, atque antea gestum sit. Omnibus modis huic rei studendum, ut pabu!atione ac commeatu
Romani prohibeantur. Id esse facile, quad equitatu
ipsi abundent et quad anni tempore sub!Hentur.
Pabulum secari non posse; necessario disperses bastes ex aedificiis pete:-e: hos omnes ootidie ab equitibus deleri posse.
(Verander de 0 . Obliqua in 0. R eeta).
d) Erat e r egione oppidi collis sub ipsis radicibus
montis, egregie munitus atque ex omni parie cil·cumclims; quern si tenerent nostri, et aquae magna parte
et pabulatione libera prohibituri hostes ddebantur;
sed is locus praesidio ab his, non nimis :fu:mo rnmen,
tenebatur: eilenti<> noctis Caesar ex castris egressus .
priusquam eubsidio ex oppido \eniri posset. deiecto
praesidi<> potitus loco duas ibi legiones colloca.-it fossamque duplicem duodenum pedu.m a maioribus castris ad minors perdu:xit, ut tu~ ab repentino hostium
incursu etiam singuli commeare possent.
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1. a ) Geef de betekenis, het geslacht en de stam rnn
de ,-olgende substanti"rn:
Ya 1 lum, vallis; genus, gener; murus, mus; funus,
funis; fames, fama; res, reus; sol um, solium; arx:
arcus; os , ora; opus, opera.
b) Vc>rm adiecti"rn Yan de >olgende sub<ltantiva,:
>esper , Horatius, Syracusae, domus, ljger, nox,
dies, dolor, A.thenae, Gallia, c~vis, bellum, cruor,
palus, onus.
<!) Gebruik in korte Zlllllen:
quivis, quisquam, quisquis , aliquis, quidam, quis en
qui (pron. inten- . ), quaecunque, quotquot, alter,
alius, uter, ute:·que, quidque, quispiam.
2. a) --Hoe wordt de praesen?stam in 't L atij n ge>ormd ?
b) Geef de 2 pers. sing. Faes. indic . pass. rnn : fero,
facio, tango, Iavo.
3 pers. plur . fut . exact. indic. act. van:
capio, eo, sum, scindo.
gen. sing. en plur. >an part. praes. van: eo,
munio, ambio, hortor.
al de ' ormen >f d imperari>us ' an : scio,
proficiscor, lino, memini.
c) Geef de hocidtijden en de bet. >an de 'olgende
wkww.:

fugio, fugo; oppugno, e::..-pugno; trade , traho; diligo,
de'igo; lino, lenio; tego, texo; moneo, maneo ; iacio.
iaceo; dono, domu;·cerno, cresco; soleo, solvo; para,
pario, pareo.
3. a) Schr.jf kort e zinner:, besta'.lnde uit 'n hoofdZ:n en
'n afhankelike zin, waarin de v::lgende wh ww. in de hoofd.zin gebruikt warden :
impero, iubeo. cre:.o. efficio, ccnstituo, dubito.
b) Ver duidelik d00r rn:)rleelden het ge!::uik _-an : de
d ubbele acc., de. acc. b!j uitroepen: genet. partitfrus; gen.
subiectivus en obiecti;-us; gen . qualitatis; genct . pretii ;
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abl. modi ; abl. separativus; abl. onguus; abl. mensurae ;·
abl. comp ar ati.-us ; abl. localis ; <lat . van de handelende
pen ;oon; da"G. praedicafil\US; <lat. possessivus.
c) W-at zijn koncessie\e zinnen ? ~oem de rne~oorden
die dergelijke zinnen inleiden. Is er ook \erschil in de
konstruktie? Geef rnorbeelden.
4 . V ertaal in 't Latijn :
a ) De hoop om de stad te nemen is gering; hij ging om
d e staat te wrdedigen (gerundirnm) ; hij •ertrok •an devolkrijke stad Athene naar Delos; zij moeten langs dezelfde -weg t erugkeren, -waarlangs zij gegaan waren; bo\en op
d e berg; tienmaal zestien is honderd en zestig; 7;s, 5 / 8,
-1/ 10; -rnn de llde t ot de 18de }fei -was mijn jongen ern- .
stig krank ; wat moet ili doen om gered te warden ?- ik bid
en smeek L hem te helpen ; -wenst niet wat niet gebeuren
kan (vertaal ap twee manieren) : aan de konsuls droeg(do) de sensat de •erdediging rnn de staat op (gebruik
gerundirnm); het is m cei!ik te zeggen hoezeer rnj gehaat
warden; het •erraadt 'n trage geest d e beekjes na te gaan
(maaJ) de bronnen •an de dingen niet te zien; daar is mij
veel aangelegen U te zien.
b) En to::h zou ik deze mening goedkeuren, indien ik
zag dat er geen \etlies behafre ( dat ) \all OilS le\ell ZOU
plaatsYinden; maar laat ons bij bet nemen rnn 'n plan.
acht slaan (respicio) op geheel Gallie. · dat wij •oor onze
hulp hebben opgeroepen.
c) Onder dezen was er ·n grote strij d ci zij zich <loo:- middel rnn de muren zcuden >erdeC.igen dan of zij de •ijand
zouden tegemoet gaan.
d) Toen zij hier enige tijd (aliquamdiu) in gesprek waren geweest, keerde )Iithridates, \Oordat hij bi{ de zijnen
Jlankwam. te:ug naar d ezelfde plaats, en ging zit!i?n daar .
waar het "t\apen tegr:n-en was (infcdio) en riep Datames
te·ug. Intussen haalde hij 't wapen, d at •erborgen was,
voo:- de dag ( p:-oierre) en stak 't in z 'n kleed weg (tegere ), en teen Datames aa.nkwam zeide hij t-0t hem dat hif
be:nerh.-t had d at 'n zekere plaats geschikt was om 'n kamp.
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>Op te s'aan. En toen hij deze met de vinger beduidde (demonstrare) en (toen ) hij omzag, doorstak hij hem met 't
zwaard, en rnordat iemand- tor; hulp kon komen, doodde
hij hem.
5. V ertaal in 't N ederlands:
a) Cedendum ex Italia, migrandum Rhodum aut
aliquo terrarum arbitror; bonis cidbus est a. rnbis
cousulendum; is to bono (corporis m ibus) utare. dum
adsit: cum absir, ne requiras; interest rei publicae
Ca.esarem cum Pompe'.o col1oqui; dii il!ud m:ilum
a>ertanr; quod meminerim, Roma Luretiam milites
non profecti sunr-; quid agerem; quo me >eterem ?facere non possum quin ad ilia superiora r eferam; Yideant consules ne quid detrimenti respublica capiat;
ca.-endum est ne in eundem en-or em incidas; Germani
neque consilii habendi neque arma capiendi ~patw
dato perturbantur; barba:orum est in diem vi.-ere;
-..-endo meurn non pluris quam ceteri, fortasse etiam
minori.s; aliis consi'ium, aliis animus, aliis occasio
defuit: rnluntas nemini; ne desieriti5 patriam defendere; quis quid acciderit ignorat ?
b) Ad haec ccgnoscenda priusquam periculum faceret idoneum esse arbit:ratus C. Volusenum cum na>i
longa praemittit.
c ) Caesar respondir: sibi nullam cum iis amiciti.am
esse posse si in Gallia remanerent; neque >erum esse,
qui suos fines tueri non potuerint, a!ienos occupare;
neque ullos in Gallia vacare agros, qui dari tantae
mu ltitud.ini sine inuria possint.
{Verander de 0. Ob!iqua in 0. Reeta. ).
d ) Durn haec in his locis geruntur, Cassi>ella.unus
ad Camium, quod esse ad mare supra demonsrranmus, q_uibus region!bus quartuor r eges praeerant, Cinget-o:·ix, Carvilius, Taximagulus, Sego>ax, nuntics mittit atque iis imperar , uti coactis omnibus copiis. castra
navalia de impro>iso adoriantur atque oppugnent.
Ii cum ad castra. venissent, nostri eruptione Ia.eta mul-
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tis eorum imerfectis, capto etiam nobili duce Lugot-0
rige suos incolumes reduxerum . Cassi>e11aunus hoc
proelio nuntiato tot detrimentis acceptis, >astatis finibus, ma:rime etiam permotus dcfectione cirii:atum, legates per _:\trebatem Commium de deditione ad
Caesarem mittit.,
13
1 . a) 'Yat zijn patronymica? \'i-elke zijn de gebruikelike
uitgangen ? Gee£ de ':erbuiging .-an 'n m anlik en 'n nouwelik woord?

b) Geef de abl. sing. en de gen. plur. van de rnlgende
adiectfra:
acer, niger. pauper, locuples, praeceps, pubes,
memor, diYes, difficilior, plus. >etus, audax, caelebs,
simplex, c~. { v-d~ 1
c) ~oem de verschillende casus rnn 't pron. reile:s::inrm
eu g(·brn'1: ze iu kortt! zinnen.
__,, ,,, 2. a ) Wat is de Stam -rnn het 'l>kw. eo? In welke op ·
zichten wijkt de rnrvoeging af >an wh-ww. die dezelide
stam hebben?
b) G eef de 2 pers plur. in1pf. coni. act. van : fero, capio,
audeo, audio.
3 pers. plur. fut. indic . pass. rnn : facio,
domo, demo, mo!lio.
S pe·s. plur. rnn a! de tijden rnn de con.i
'an: peto, Ia,o, reper io, mordeo.
al de \·ormen van de infin. act. 'an: iu\o .
sc-no, ruaneo, moneo.
c) Geef de
wkww. :

hoof~hijden

en d e bet.

van de rnlgende

ordior, orior; \-illco, >incio, vivo; potior, patior ;
aperio, comperio; mem, metier ; nascor, nanciscor ;
sedeo, sido ; pando, pendo, pendeo ; >erro , >erf-0:
c~o, caedo, cedo ; findo, fido. ,
I'
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3. a) Wanneer wordt de nom. cum. infinitivo gebruikt '
b) Hoe wordt de coni. in hoofdziD.Ren gebrnikt ?
c) Verklaar en verduidelik door voorbeelden de kontrukties Yan :
priusquam, dum.
~- Vertaal in 't Latijn:
a) zi 1\·er genoeg; naar 't kcnsulaat din.gen; grote mar
sen maken; 'n brug owr 'n rivier slaan; aan 'n ieder van
de vijftien leerlingen gaf hij acht boe.ken; hij is niet de
man om z 'n uienden te verlaten; hij had niets t e am
wcorden; zo-,-er ik mij herinner, is hij tweemaal konsu!
geweesr; er bestaau geen twij-fel dat de vijand verslagen
is; wie zou mij verhindcren de gehele zaak uiteen te zett en ?-!aat niet na wat gij begc-n nen ziju te doen; op 39
jarige leeftij d stied hij; tegen de wil >an de vader; zondet
schade voor de staat; van de lOde tot de 20st e :Jiaart wa.>
hij afwezig.
b) Och dat deze uwe beschuldiging waar \Yare ! meer
van mijn vrienden en verwanten zouden nu in 't leveu
zijn.
c) ·n Zekere dichter heeft gezE:gd: Zo gewonnen, zo ge·
ronnen.
d) De volgt:nde dag in de mo~gen vrceg zond hij in dri -~
richtingen ( n·ipertito) soldaten en ruite-rs op 'n expeditie
om hen, die gevlucht "aren, .te achten-clgen. Toen dezf'n eindweegs (aliquantum itineris) voortgegaan waren (ab!.
absol) , (en) toen de laatsten nog (iam) in 't gezicht waren. 1."amen ruiters Yan Q. .d.trius naar Caesar om te meld en dat er de "l"Orige nacht 'n zeer grote st-0rm ontstaan
was (ab!. absol. ), en dat bijna al de schepen geteist~rd
(adfligo) en op de 1.-ust waren geworpen, omdat de ankers en de rcuwen niet weerstand boden en de matrozeu
en stuurlieden het gewe 1d Yan de storm niet konden verduren; en dat alzo tengevolge van die botsing van d e schepen er 'n verlies (incommodum ) geleden werd. Toen deze
dingen vernomen werden, gebood (hist. praes. ) Caesar de
legioenen en de ruiterij terug te roepen (inf. pass. ) en op
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c) .Konstrueer korte zinnen om de verschillende soorten
van rnorwaardclike zinnen aan te duiden. Gebruik deze'.fde iinnen in 0.0. na 'n hoofdtijd.
4. V d·taal in 't Latljn:
a J viermaal acht is rwee-en-dertig; de brief is gedateerd de l lde Dec. Hllti; wie zal ens beletten de waarheid
t.e zeggen? - Oi hij ruijn >ader gezien heen of n!et weet
ik niet; onder<lanen moeten d e o>erheid gehoorzaam zijn;
al!en ~oel:en srerren; de wijze Socrates stierf :iadat hij
op be>el \ergifo had gedronken; het kan niet betwijfe!d
worden dat onze Yoorcuders \eel -voor dit !and hebben
gel eden; hij gar a~u z ·n soldaren elk 359 sestertien; och
da i; de jongens naa.r mijn raad hadden geluist.erd ~-Yer
koop u~ huis en goederen niet; er bestaat ge>aar dai; wij
\' eel geld zullen verliezen; waarom moeten d e-oe..-elhebbers gehoorzaamd warden? - Voor hoe,eel heeft hij dat
landgoed gekoeht:) - het is de vraag 0£ de redenaar zijn
~ehoo: zal boeien ( tenere) .
b j Indien inderdaa<l in die tijd, zoals ik gezegd heb,
mijn raadge:,ing en in\loed ( aucroritas ) gezege,ierd hadden ( n!eo), gij zoudt ..-andaag arm zijn, \\ ij zouden n-ij
wezen rn de scaat zou niet zo...,:!e a.an•oerders en legers
verloren hebben.
11) Dit. here!! rt::ch ters, zou iJ; niet durren openbaar makeri (proferre), indien i.k niet rreesde dat gij misscbien
zoudt zeggen dat gij mccr van hem en van anderen in--het
gesprek dan van mij tijdens (in) de rechtszaak gehoord
hebt.
d ) ~ad.at (po.stquam) Caesar van de Menapii bij de
Treveri was gekomen , besloot hij om twee redenen owr
de Rhijn te gaan; de een hiervan was, omdat zij hulptroepen regen hem aan de Tre...-eri hadden gezonden, de
andere. op<lat _\mbiori:x bij hen geen r-oevluchtsoord (receptus) zou hebben. )l'adat dit besloten was began (instituo)
hij 'n -..-cinig_ boven die pla.ats, waar h ij te \Oren z'n lege!"
had o>erge,oerd. 'n brug te s~aan (facere). Op de bekende en vastgestelde wijze werd door de grate ij-ver van de
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soldaten binnen we1mge dagen het werk voltoo:d ( prae:;. hist.) . N adat 'n sterke bezening in 't gebied van de Tre>eri bij de brug nage!aten was, opdat er niet plo1st:-ling uit
hen ' n omwemeling zou ontstaan, leidde (hist.. p:·aes.) b.ij
de OYerige noepen en ruii:erij o.-er. D e C bii, die Yan te
voren gijzelaars gegeYen en z.ich oYergege>en ha.dden, zo.nden gezamen naar hem om zich te rechi;nardigen (purgare ) , cm hem - te !uen dat noch hulpt!:oepen uit hun
staat naar de T-: e\eri ,rnren gezonden uoch hun gege;·en
woord door hen geschonden was .
5. Vernal in 't ~ ederlands:
a ) res gestae; rnde donatus; req uiescat l :J. pace;
salus pcpuli sup::ema lex esto; si \is pacc:rn, para b2 l ~
ium; ~ua .-itc-r in mode, fori:iter i:i;i re; video meEora
proboque, detericrn sequcr; ab alio e:xpcctes. a'teri
quod feceris; ceciant arma ~ogae; de gustibus non etili
disputandum ; de mcrtuis nil nisi bonum; diem ex
d[e tlucere; frustra laborali, qui omnibus placere studet; in cauda Yenenum; indicta causa.
b ) l -tinam, Pompei, cum Ca e~ are socie ~atem aut
numquam coisses aut numq uam diremi;;ses! fuit alterum gri.n·itatis. a!terum prudeHtiae tuae ~
c ) ~tmc, cum >ivum nescio quern istum producis,
ta~en derideri \ides; quid? si aufugisset, si >inda .
rupis;;et ita, ur Nico ille nobilissimus pirata fecit,
quern P. Servilius, qua felicitate ceperat, eadem recuperan-t-, quid diceres?
d ) Sophocles ad summam senectutern tragoedias.
fecit: quod propter studium cum rem neglegere farniliarem videretm, a filiis in iudicium. rncatus est,
ut, quern ad modum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum quasi
desipientem a re familiari removerent iudices: tum
senex dicitur earn fabularrf. quam in manibus nacebat er proxime scripserat. Oe<lipum Coloneum recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen d esipientis videretur; quo recitato sententiis iudicum est !iberatus.
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1. a) V erbuig enkel: en meerv. :
• etus ilia arbor; locuples domus ; di Yes sene:x;
il'gerum; textile rete.
b) Vorm ad•erbia. van de volgende adiecfrrn en geef
dan de trappen van vergelijking :
bre\·is ,miser, acer, auda:x, atrox, longus, bonus.
nequam, ocior, prior, mulrus, rnalus, s apiens, parvus.
felix.
c) Geef enige regels aan \OCr het gebruik van distributfra numeralia.
2. a ) Hoe wordt- het pan. fut. ac t. gHormd? Noem de
wkww. die hierop 'n uitzondering ma.ken.
b) Schrijf uit:
de 2-0e pers. sing. imper. rnn: . fe-o ,duco, e:)..-pergiscor,
o:dior.
de 3de pers. sing. impf. coni. van: largior, orior , tu€<.Jr ,
dome.
fu t. i.ndic . ...-an: tollo, fio, ambio, possum.
plqpf. coni. act. >an : iurn, discedo, diligo, dcligo,
coll~go.

c) Gee£ de hoofdtijden en de bet- rnn:

dccerno, discern-:>, coalesce, co!-ripio, corrumpo, r eperio , refero ,spondeo, aspergo, comminiscor. di!abor ,
operio, dimetior, coniercio, ulci5cor.
::S. a) \Yat: is het onderscheid tussen de gen. qua!iratis
en de abl. qualitatis? Geer voorqeelden.
b) Geef 'n .-erdeling van de verschillende soorten -rnn
voorwaardelike ,,.innen. chrijf 'n >oorwaardelike zin, waarin de modt1$ potenrialis mo~t gebezigd wcrde:n.
c) Geef cie regels aan rnor de konstru1.-rie van interest
en refert. Schrijf korte zinnen als rnorbeelden.
4. V ertaal in ' t Latijn:
a) Gij moet dit boek gebruiken (gerundirum) ; al d e
paardeu moeten uaar het kamp gebracht worden (gerun<lirnm); de leraar spoorne de jongens aan om vlijtiger te
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leren; hoe korter de dagen, hoe langer de nachten ; het
Yisnet is \()(}:'OTIS te zwaar OID te trekken; Wat \"COr nieUWS
is er ? - hoe gaa t het met mi.j n oude.rs? - nieruand za!
mij verhi.nderen 'n brief aan mijn leraar te schrijven; hij
verkocht zijn bezi.ttingen voor 10,000,000 sc:csterhfn; wrraad cf benadeel uwe nienden niet: n egen ma.al negen is
een-en-ra:chtig; het maakt geen verschil wie van r beiden
wij de zaak ulteenzet: indien v.-ij zwijgen, zulilen wij
schuldig zijn; indien hij leefde, zoudli gij zijne woorden
hcren; men zegt <lat Demosthenes zeer ij ver!g de kunst
van we'sprekendheid beoefend heeft.
b) lmmers indien uwe u iendschap mij nm deze zaak
zou verwijderd hebben en indi.en ditzelfde met de beroemde Q. Hortensius en :\L Crassus >rnre gebeurd. (clan) zou
in deze staat de aanstaande ( designatus} kcnsul gee n
•erdediger hebben.
c ) Cicero zeide tot Catilina : ,,indien ik bHeel C te doden, ( dan) zal d e overige bende samenzweerders in de
staat achterblijven (reside.re) , maar ind.ien (sin) gij weggaat, zuUen uwe bondgenoten C_ volgen en onze srad za!
van zoYele slechte burgers ben-ijd zijn."
d) Vrezencie dus d?.t hij doer allen ,-erlaten zou wo:den,
zond hij gezamen naar-Caesar (zeggende ) : drit h ij hiercm van de zijnen nie t heeft willen weggaan en naar hem
gaan om des te gemak.keliker d e burgerij in toom te houden (in o~cio continere) , opdar niet het voik door~t heengaan Yan heel de adel wegens cnvomzichtigheid zou afgl.ijden; dat dm de burgerij in zijn mac ht wa;;, en <lat hij ,
indi.en Caesar het zou t-0elaten, naar hem in de !egerpl::.:Hs zcu komen .
.5. Vertaal in 't ~ederlands:
a) Tulliae mihi in men tern venit: inndiae fui; rrederes; longum est ad omnia respondere; gratum mihi
fecisti quod !_ldes; nescio c1uid semper a best : miit magistratum; media insulB.; reliquum itEr; cui non sunt
haec aud.ita? - odi od'.oque sum Romanis ; multo sanguine P oenis victoria stetit ; ruri, rure, rus
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.m aar ook bij ons en in ~ndere landen, dat niemand hen,
door wie Z!J onderdi'1.l.b.-i:; wer den, noemt , (maa.r)
alien
het onheil
van dezen boven de
heerschappij
van
genen
\erkiezen.
·wie
rnn de
Karthagers is »an meer waarde (pluris) geweest
clan Hannibal doer zijn beleid, moed en krijgsdaden, die
a!leen met ZO\ele bevelhebbers rnn ons ( adi. ) gedurende
zmele jaren gestreden heeft ? Dezen hebben zijn burgers
uit de !:ita;it geworpen : wij zien dar ook onze -.;ijand in
onze letre1·kunde \ec.heerlikt (.celebro) is geworden. L aat
ons derhah-e onze Bruti, Camilli, Ahalae en ontelbare auderen narnlgen. L aat ens 'f rnderland liefhebben, de senaar gehocrzamen, YOOr de goedgezinden zorgen.
5. Vertaal in 't Xederlands:
a ) oderunt· peccare Loni Yirtutis amore ; dimidium
fa::ti qui bene coepit habet ; multi t e oderint si te
ipsum n!mis amabis ; pcssunt quia posse videntur;
quot homines tot sententiae; bis dat qui crro da t; non
mise-ra mors est, aditus ad mortem est m iser ; qui de
c-ontemnenda gloria libros se:ribunt nomen.. suum
inse:ribum; aoeunt Etudia in mores; cui bono fuit? rem ae:u rerigisri ; d ulce et decorum est pro patria
mori; homo sum: humani nil a me alienum puto;
ipsa quidem nrlus sihlmet pulcherrima m ere:es; nemo me impune lacessit.
b) Lycmgus, cuius temporibus Homerus etiam
fuisse ante hanc urbem conditam traditur, sapiens
habitus est.
e:) ., Quae t e", inquit, ,,ratio in istam spem ind uxit,
ut eos tibi fideles purares for e, quos pecunia corrupisses ? An r.u id agis, -uti )facedones non te regem
suum, sed minisirum et praebito rem sperent fore?"
(Ve:ander in 0.0. na 'n historiese tijd ) .
d) Scipio Africanus summam spem cinum, quam
de eo iam puero habuerant, continuo adu1escens incredibili_ virlute superavit; qui consulatum petivit
numquam, factus est bis, primum ante tempus, ite43

rum suo sibi tempore, rei publicae paene sero; qui
dua.bus ll'bibus avers.is inimicissimis huic imperio non
- modo praesentia, verum etiam futura bella delevit.
Quid dicam de moribus facillimis, de pietate in matrem, liberalitate in sorores, bonitate in suos, iustitia
in omnes? Nota sunt .-obis. Quam autem civitati carus
fuerit, maerore funeris indicatum est.
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1. a ) Geef de bet., geslacht, gen. sing., gen. plur. van :
pectus , tribus, fagus, poema, seges, grex, grus,
opus, paries, vox, sedes, cor, ius, lis, imber.
b) Geef de andere.trappen van vergeLijking van:
imus, ultimus, propius, diu, zrnper, pius, peius,
satis, sac er , senior, levissime, frugi, facile, ociter,
bene.
c) Verbuig aliqui met domus, acer met cupido, duo
m et vas (m. ) en met vas (n ) .
2. a) In welk opzicht verschilt de ve:-·voeging van capere van die rnn regere? Noem vijf w1..-ww. die als capere
vervoegd worden.
b) Maak onderscheid tussen :
velit, velet, vellet ; ve:xarunt, vexare, vexerunt ;
vicerunt, vinxerunt, vixerunt; texerant, te:xuerant ;
fugaverunt, fugerunt; cedunt, caedunt, cadunt
c) Geef de inf. pf. act. en inf. praes. en pf. pass. met
de bet. van:
perimo, rescindo, comperio, desino, compingo, sancio, foveo, sepelio, decipio, mordeo, illicio, p erstringo,
pin.so, capesso, tero.
3. a ) Geei de bet. van per, prae, pro, ob, praeter met
de caslis die da.ar bij gebruikt warden ; ge€f de bet. van dezelide voorzetsels in samenstellingen. V erduidelik door
voorbeelden.
b) T<JOn aan door middel van korte z.innen hoe 'n wens,
'n verbod, 'n koncessieve zin in 't Latijn wordt aangegeven_

c) V erklaa.r de konstruktie van licet, pU£iet, refert.
twee voorbeelden van elk.
4. Vertaal in 't Latijn:
a ) de stad werd gespaard; wij moeten wapenen gebruiken ; hij trok uit om de vijand aan te vallen; hij gaf zijn
toga aan z 'n vrouw om te verstellen ; wij wet.en niet hoe
om deze brief te lezen; dit is zeer gemakkelik om te zeg-gen; onrecht te lijden is bet.er dan om 't te doen ; wie gij
ook zijt ik >ergeef U; ik gebruikte de grootete van de legerplaatsen; wanneer hebt gij hem dat horen zeggen ?- zij
wacht.en tien jaar op hem ; laat mij U hier n ooit weer
zien; als hij van plan is om te komen moot hij spoedig komen; l ,6'78,911 goudsrukken; de_slag t.e Cannae vond
plaats in 't jaar 216 v66r Christus.
b) Ik hoorde dat hij te Antium was op de eerst-e van
..\Iaart en dat hij naar Spanje ging.
c ) Wat >oor onderscheid maah.-t het of ik gewenst. heb
<lat 't gedaan zou worden of mij verheug dat het gedaan
G~f

IS.

d) Terwijl dit (mv. ) in Azie plaa.ts vond (prae-s.), gebeurde het toeva!lig <lat.de gezant.en van Prusias te Rome
bij "T. Quintius Flamininus, de oud-konsul (consularis) ,
het middaoamaal gebruikten (ceno), en dat , toen daar van
Hannibal m elding werd gemaakt, een van hen zei_de dat
bij in het r ijk van Prusias was. Dit berichtte Flarnininus
de w lgende <lag aan de senaat. Omdat (qui causale) de
senatoren meenden dat zij nooit buiten gevaar (sine insidiis) zouden zijn zolaug Hannibal leefde, z-0nden zij gezanren naa:r Bithynie om de koning t.e vragen dat hij h un
grootste vijand niet bij zich zou houden, maar aan hen zou
uitleveren. P:rusias weige:rde: rut moesten zij niet van hem
>orderen, daar rut tegen he.t r echt van de gastvrijheid was.
5. Vertaal in 't Nederlands:
a ) Quibus consulibus interierit, non convenit; quo
facto Atbenienses se Lacedaemoniis dediderunt ; neque
ea res illum faellit; sic Alcibia-des annos ci.rciter
qua.draginta natus diem obiit supremum ; sed satis de
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hoc: reliquos ordiamur; causa cognita capitis absolu-

tus pecunia multatus est; noctu de servis suis quem
habuit fidelissimum ad r egem misit; pontem fecit in
Histro flumine, qua copias traduceret; se<l ab initio
est ordiendum; quantae s aluti fuerit unive.rSae Graeciae, hello cognitum est Persico; legem tu!it, ne quis
prius consilium aperiretur suum, quam cogitata perfecisset; illi genti plus inest Yirium quam ingenii;
'
erant eo tempore Athenis duae factiones, quarum una populi causam agebat, alter a optimatium; nemo dubitat quin populus Romanus omnes
. gentes virtute superarit.
b) ,,Istud qli.idem," inquit, ,,faciam, neque tua
causa., sed mea, ne, si tibi sit pecunia a.dempta, quis
dicat id ad me ereptum penenisse, quod delatum accipere noluissem. "
(Verander de O.R. in 0.0. na 'n hoofdtijd en 'n hist.orie-se tijd) .
c) Tituriu.s ad hunc modum locutus est: suam sententiam in U:tramque parten esse tutam; si nihil esset
durius, ' nullo cum periculo ad proximam legionem
perventuros; si GaJlia omnis cwn German.is consentiret, una esse in celeritate positam salutem.
(Verander de 0.0. in O.R.).
d) ,,Pater meus", inquir_. ,,Hamilcar puerulo me,
utpote non amplius nowm annos nato, in Hispaniam
imperator proficiscens Karthagine Iovi cptimo ho.s tias
immola,it. Quae di~a res dum conficiebatur , quaesivii; a me vel'emne secum in castra proficisci. Id
cum libenter accepissem ar11ue ab eo petere coepissem
ne dubitaret ducere, tum ille, faciam, inquit, si mihi
£idem quam postulo dederis. Simul me ad a.:.am adduxit, apud quam sacrificare instituerat, eamque ceteris remotis tenentem iurare iussit numquam m e in
amicitia cum Romanis fore. I d ego iusiurandum
patri datum usque ad han<Y aet.atem ita conservavi, ut

51

I

nemini dubium esse debeat,
eadem mente slin futurus. "

quin reliquo tempor e

18
1. a) Geef de bet., ' t geslacht, de acc. en abl. sing.,
gen. en abl. plur. van :
a!E:s, fun's, iecur, paries, pignus, caespes, gens,
ligo, marmor, rete, rus, vellus, virtus, vis, vomer.
b ) Geef de card.inalia, ordinalia, distributiva van : 6 ,
18, 37, 365, 2435, 64,467.
c) Verklaar door middel Ya.n kone zinnen het onderscheid tussen aliquid, a!iquod; ook tussen quisquam, quisque, quisquis, quisnam, quivis.
2. a ) \v-elke pa.rticipia ontbreken in ·t Latijnse wkw: ?
Hoe werden zij \ er•a.ngen?
b) Geef de 3de per s. plur. pf. coni. act . en pass. \Sn de
>olgende wkww. wanneer samengest.eld met re-:
caedo, sido, pello, scindo, sisto, claudo, fero, t un<lo,
ilecto, emo.
c) Geef de 2 pers. sing. praes. coni. act. en pa...«a. >an:
moneo, clico, fero, capio.
2 pers. p 'ur. futi. indic. en impf. coni. pass.:
puro, peto, fero, domo.
1 pers . .c: iue-. \an al de tijden van de coni.:
nolo, possum.
fut. infin. pass. rnn: habeo, tollo, rumpo,
rapio.
3. a ) Scillijf korte zinnen gebruikende:
(1) 'n verbum met 'n dubbele accusativus;
(n ) 'n adiectivum met 'n ablativus daarvan afhankelik ;
(m) 'n substanti\UID in de dativus doe! aange~·end;
(rv) 'n genetivus pretii;
( v ) 'n geneti rus, 'n beschuldiging of misdaad aanduidend.
(vr) 'n ablativus causae.
b) Geef •oorbeelden van drie gebru.iken van de infinitivus in 't Latijn .
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c) Geef ae •erschillende k-onstrukties aan van :
persuadeo, moneo, dubito, efficio.
~- Vertaal in 't Latijn:
_ a) Zij is zeverr jaar oud; ik heb reeds;; lang gewenst
Rome te zien ; ik hoopte dat hij over\\onnen zou worden ;
<lit bewaarde mij ·tegen vallen; spaar de gevangenen niet ;
laar. ze allen komen, indien ik moet stenen, zal ik >echtende sterven; hij zeide hij zou de jongens elk twee appels
ge ven; toen ik. U vroeg, wat gij deedt, a.ntwoorddet gij
niet: of hadt gij niets te antwoorden ? - indien ik koning
· ware, zou er geen oorlog zijn; wat >erhinderde U tegenwoordig te zijn bij de slag te Cannae 9 - hier is de dappere
'Horatius; hij was te Rome op de Sste Julie; beidcn zijn
slechtr maar de oudere is slechter dan de -jongere; waarom
naagt gij mij hoe>ele boeken ik geschl'even heb ? - hoe
arm gij ook moogt ~ijn , gij zult iets voor uw land kunnen
doen .
b) Hij >erbood <lat >uren gemaa h zouden worden, opdat zijn a.ankomst meer geheim zou wezen.
_ . c) Indien iemand op u teetr ad (ace edere), u -.; eel geld
belO\·end en u uitnodigand hem in 'n schandelike zaak hulp
t-e >erlenen, wat zoudt gij antwoorden ?
d) Opdat zij dezen gemakliker zouden terugd rij ven,
indien zij misschiE:n de oorlog zouden trachten te hernieu wen, we rd .Aristides gekozen om ( q u.i ) YaSt te 3tallen
hoewel geld. (gen. pa.....-t. ) elke staat moest geven om
vlouen te bouwen en legers te >erzamelen (ger undi>um),
en >olgens zijn beslissing (arbitrium) werden er jaarliks
460 talenten te Delos bij eengebracht; want zij wilden
<lat dit de algemene s.::hatl..ist (aerariurn ) zou zij n . E n
geheel deze som gelds werd la ter naar Athene ~verge
braeht. Van zijn ingetogenheid ( vertaal: rnn welk 'n
inget-0genheid deze geweest is) is er geen zekerder bewijs dan dat, hoewel hij zo grore zaken beheerd had
(praeesse), bij in zo grate armoede heenging dat hij nauwelil-s achterliet waa..l"Illee hij begraven zou (kunnen )
worden ( efferri) .
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5. Vertaa! in ' t Nederlands :
a ) quae cum ita sint, magna tamen eloquentia
est utendum ; flumen difficili transitu erat; necesse
est ut c~ illo de hac re loquaris; die mihi quo sis
iturus; apud ilium biduum commora.bor; num quis tam stultus est, Uti se hoc facere posse arbitretur ?
- aut diutius manere aut omnino non venire debebas; difficile est dicere, cur tuo illius equum anteposueris ; hoc t-empore si moriatur, id damno sit toti
rei publicae; pollicitus est sibi earn rem curae futuram; Clodii intererau ::1Iilonem perire; longe alia
ac tu scripseras nobis narrantur ; receptui caner e ;
actum est de re public-a ; haec cum \ iderem. quid
agerem'?
b) rt -~ntonius rediit1 in Italiam, nemo non mllgno
in pericu!o Atticum putru:a.t.
c ) Difficile est dictu ut in odio simus; qua re
minime deterremur quoniam ad nos pertinet illud :
oderint dum m etuant.
d ) Cononi Tirhrauste.s
, .nulla ", inquft, ,,mora
est, sed tu delibera, utrum colloqui malis an per
litt.eras agere quae cogitas. X ecesse est enim, si in
conspectum ' eneris, •enerari te regem. Hoc si tibi
grave est, per me nihilo setius editis mandatis conficies quod studes. " Tum Conon ,,mihi .-ero, " inquit, ,,non est gra' e quem.-is honorem habere regi,
sed •ereor ne civitati meae sit opprobrio, si, cum ex
ea sim profectus, quae ceteris gentibus i.mperare
consuerit, potius barbarorum quam illius more fungar. ''
(Verander de O.R. in 0.0. na 'n historiese tijd) .
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1. a ) Verbuig in ·r enkelvoud : bos altera, melior respublica; in m.eerv.: vis ingens ; maius onus_
b) H oe worden adiectfra va.n substantiva en adverbia
van adiectiva gevormd ? Geef •oorbeelden.
54

.....

c) Wanneer woidt nostri gebruih-t in plaats van nostrum; wanneer me-et ipse bij 't subject en wanneer bij ·i
object van -'n zin staan? Geef voorbee!den.
2. !\) Geef de verschillende wijzen, wa.arop de petfectum-stam in 't La.tijn gevormrl wordt.
u) 5chrijf uit: _part. tut. van:
sono, iuvo, adiuvo.
morior.
impf. coni. van: orior, patior, hortor.
reor.
impf. indic. pass. van:
facio. fe.-ro.
ferio, lavo.
fut. ex. indic. act. van: prooterno, retundo, refero, intellego.
praes. coni. pass. van:
interscindo.
facio, conficio, calefacio.
pi. inf. act. van: vinco, vincio, vi·rn.
veho.
pf. coni. act. >an: ca.do, cedo, caedo.
cesso.
gerundivum van:
proficiscor , expergiscor, suspicor, vereor.
c ') Gee£ de hoofdtijden en bet. >an:
bibo, como, e:xardesco, capesso, percello, gigno.
ne:xo, oblino, reviso, excutio, abluo, int.exo, intorqueo, largior, ignosco.
3. a ) Geef voorbeelden yan drie gebruiken van de dativus in ~t Latijn.
b ) V erkiaar en verduidelik door "oorbeelden:
genitivus obiecti>us, infinitivus cum nominath·o.
coniunctfrus dubitativus. coniuncrirus concessivus.
ablativus mensurae, praesens historicum.
c ) Gebruik in korte zinnen:
necne ; neque ; neve; utrum ... an ; quo: quominus : sive .. .si>e; quamvis ; quamquam .
4 . Y enaa.l in 't L atijn :
a ) de rijke stad Capua; gij moet niet weggaan voor ik
te:rugkom ; ik ben op dit eila.nd de laaste tien jaren
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Jeweest ; het wordt geze_gd dat :\IedeF haar broeder gedoc<l heeft ; ik kan niet helpen om te gdoven ; h et :ls voor
mij onmogelik om niet te geloven; hij versloeg en achterrnigde de vijand; 'n ieder weet dat hij '\\egging en
nooit terugkeerde ; hij omkende dat hij gezegd had, dat
.hij niet kon gaan, omdat hij ziek was; indien ik 't niet
zelf gehoord had, i.k zou 't nooit geloofd hebben ; meem
gij soms dat hij iet.s tegen de wetten gedaan heeft ? het is voor de srnat van ' t hoogste be!ang <lat de burgers
tie wetten genoorzamei;i ; zij sch:ijven dat, indien zij de
urief hadden ontvangen, zij gekomen zouden zijn; de
brief is gedaterd 30 De<::ember 1916; mijn dochter huwde zijn zoon .
L) En t-OEn uit die stad gezanten tot hem gekomen
waren om hem te V!·agen he~ te •ergeven en voor hun
ie•en zorg re ciragen , om m et spoed de o>erige zaken ai
te doen, gebcod hij dat de wapens bijeengebr acht, da
paarcien uitg&leid en gijzelaars zouden gegHen worden.
c J Zoudt gij hem gedcod hebben, ofschoon de O>erwinnaar zelf gewild had dat hij >eilig zou zijn, geboden
uad da t hij naar I talie zou gaan?
d) Derhalve o\erreedde hij de Thebanen om tot hulp
n~n Thessalie uit te trekken en de tirannen te vercL-:ijven .
En toen a.an .hen 't opperbevel -r nn deze corlog gegeven w-as
en hij daarheen mei:; het leger getrokken had, aarzelde
hij n.iet, zodra hij de njand zag, slag te le>eren. Toen
h.ij in d.it gevecht _.Uexander zag, spoorde hij uit woede
f_ :;ubstant. mei:; participium) zijn paard tegen hem aan,
en veraigeweken (digressus) van de zijnen, door de
werpspiesen doorboord , storcte hij neder. En hierdoor
rnnd de tweede o-rerwi.nn.ing plaats ; want reeds waren
de troepen >an de tyrannen geweken. Al de staten van
Thessalif veree::.-den de gedode.. Pelopidas me'Ci gouden
kransen en bronzen standbeelden.
5. Verta.al in 't Nederlands:
a) Periculum est ne facia nt quod illi fecerunt;
quaeritur quid opU5 sit fact-0 ; nondum enim statue56

rat oonser varet eum necne; negabar; se ei vim allaturum, cui aliqua.ndo fuisset amicus; non incommodum
videtur non praeterire Hamilcarem et Hanni.balem,
quos et animi magnitudine et calliditate omnes in
.Africd natos praestitisse constat; ~ongum est omn.ia
enumera'.·e proelia; nemo dubirabar; quin aliquid de
pace esset scriptum; Ai;ticus Cicerone familiarissime
usus est; difficile erat inteUecrn ut!'um eum amici magis vererentur an amarem; pridie kal. J.priles Cn.
Domitio C. Sosio consulibus decessii:; interrc·gaverunt utrum p!uris patrem matremne iaccret; probata re colbquendi tempoo sumitur loctL...--que, - quo
con,eniretur; accusatus es proditionis, quod a r ege
corruptus infectis rebus discess is:;;et; Cicero optime
de re pub!ica meritus est; ex quo intellegi pote.st
nullum esse imperium rutum nisi benHolenria mu·
nitum.
b ) Xam ut ad bel!a suscipiendP. Gallorum alacer
ac promptus est animus, sic mollis ac rninime r esistens ad calamirates perferendas mens eorum est .
c) Caesar, postquam ex .:.Ienapiis in Treveros »e
nit, duabus de c.ausis Rhenum transire constirni!i;
quarum una erat, quod au::rilia contra se Treveris
mi:;eram, altera ne ad eos Ambiorix receptum haberac.
d ) Cha.brias autem periit bello sociali rali modo.
Oppugnabanr Athenienses Chium. Erat in c!asse
Chabrias privatus, sed omnes, qui in magisfratu
erant, auctoritate ameibat, eumque magis milites
quam qui praeerant suspiciebant. Quae r es ei matura'l"it monem. Xam dum primus studet porlum intrare gubernat-Or emque iubet eo dirigere nayern, ip·
se sibi perniciei fuit; cum en.im eo penetrasset, ceterae non sunt secutae. Quo facto circumiusus hostium concursu cum fortissime pugnaret. na'Vls
rostro percussa coepit sidere. Hine refugere cum
posset, si se in mar e deiecisset, quod suberat
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classis Atheniensium, - quae exciperet nat.ames.
perir e maluit quam armis abiectis navem r elinquere.
in qua fuerat veetus .
20

I. a) Geei d e bet. , gen. sing. geslacht en stam \-an de
volgende woorden:
auceps, domus, rus, supellex, artifex, cor, mas,
mus, imber, trames, vomer, iter, vultius, vulnus.
vultur.
b) Gebruik in korte zinnen d e adiecti"rn, die d e abla
ti vus bij zich nemen.
c) Sch.rijf uit de cardinalia en ordinalia van 3135 tot.
375.
2. a) Ged enke!e ,-oorbeelden rnn wh.-ww. die
\ I) aktief in vorm zijn, maar met pa.ssieve bet. ge-

bruikt worden ;
part .pi. hebben, passief 10 <"Orm maar mei
actie>e betekenis;
b) Ontlted, geef de hoofdtijden en bet. van de ,-clgenpl)

·11

de wkww. :
peremisti-.s,
eorripueris,
corruperas ,
illexeris,
amictus, saturn, experiris, or eris, orer e, confersisn, desieras, pinsetis, constaturus, dimetiremini.
spondetis.
c) Schriji uit 2 pers. sing_ imper. acc. van : facio.
imp£. coni. pass. van: tego.
part. fui.:. nom. sing. masc. van: vincio .
. 2 pers. sing. praes. indic. rnn: nolo.
2 per~.: phrr. pf. coni. van: faveo.
sup. in um. rnn: surgo.
3. a ) Hoe wordt in 't Latijn uitgedru.kt: tijd wanneer, duur van tijd, plaats waar,
pl.a.at& waarheen,
plaats rnnwaar. Geef voorbeelden.
b) Gebruik de verschillende soorten rnn •oorwaard elike zinnen na htt futurum en de aoristus van cupio.
c) Gebruik quid en quO<i in afhankelike zinnen .
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4. Vertaal in 't L atin:
a) de geleerde Hortensius; r oemrijke krijgsdaden; 'n
brug over ·n riner maken; zijn begeerte om de waardigheid van de senaat te vermeerderen (gerundivum) ; wie
•an ons zal door die jongens gehoorzaamd worden? Wanneer hebt gij die brief ge;:;chreven? Ik weet 't n~et
zeker maar ik denk op de llde Augustus; 14598 schapen ; rnor hoeveel verkocht hij zijn paa.rden? Voor £15
stuk (2d. --:- sestertius); l ;'i, -!/ 5, 3/ 8; viermaa! njf is
twintig; ik bid en smeek U, heren rechters, mij te horen
en mij niet af te wijzen; het is voor mij onmogelik om
al mijn nienden te helpen ; zo gewonnt;.n zo geronnen;
Schoenmaker bij zijn leest; zoveel hoofden, zoveel zinnen ; de een zegt dit en de antler dat; och dat de oorlog
'n einde mag nemen! och dat hij meer gewerkt en minder ge:>proken had.
b) Teen hij hen noeg we!ke srnten en hoe grote onde<"
de \Yapens waren en wat zij in oorlog vermochten, bleven zij rn-ijgen en wilde hem niet antwoorden.
c) Ik et·ken, dat ook zij, die gij noemt. over deze zaken geschreven hebben. ).iaar dit is geheel van mij (afkomstig); want ik heh dat, wat ik met genen gemeen heb,
niet aan hen ontleend; zij zullen zel.f toestf:mnwn. dat dit
van mij is.
d ) La~n 't inderdaad (sane) gezegd warden <lat hij
door mij is uitgeworpen, zolang hij maar in ballmgschap
gaat; maar, gelooh mij, hij is niet van plan om te gaan.
Kooit zal ik de onsterfelike god.en vragen (opfa>), dat gij
moogt horen dat L. Catilina ·u leger rnn vijanden aanvoert, maar binnen drie dagen ( een woord) zult gij 't
toch horen; en veel meer vrees ik dit. dat ·t mij eenmaal in haar zal brengen {i1nidiosum esst :::.um rlat.) , dat
ik hem uitgezonden heb liever dan dat ik (hem) uitgeworpen heb. }Jaar waar er mensen zijn, die zeggen dat, hoewel hij vertrok. hij uitgeworpen is. wat z.ouden d ezelfde
personen zeggen, indien hij gedood ware?
5. VeTtaa! in ' t ~ ed erland.s:
'.jfl

a) o bellum magno opere pert:i..mescendum! - reliqui.s autem de rebus constimendis iam ad senatum
referemu;:; hortatus swn ut ea quae sciret sine timore indicaret ; quis sim, scies ex eo, quem ad te
misi; sibi procurationem incendendae urbis depopos
cerar; ad certas res co!l..ficiendas cerr-0s homines
delectos habebat; ruemoria tenere complure:; in Capirnlio re:: de caelo esse percussas; n unc patres conscripti, ego mea video quid intersit; quis enim est
me mitior? - quid ego hie equit e.s R-0manos comme:mo_·eru ? - operae pretium esr cinum studia. c.ognoscere ; quae cum ita sim, rnbis populi Romani
pra.esidia non desunt; nunc an tequam ad sententiam
redeo, de me pauca dicam : ameponatur omnibus
Pompeius, cuius res g1:stae sunr ma.ximae; luce sunt
cla.riora rna (;Onsilia omnia, quae iam meeum licet
recognoscas.
bJ Haec iuio ora.tio: Germanos neque prio:·es populo
Romano bellurn inferre neque rnmen ...recusare, s1
lacessantur, quin armis contendanr., quod Germanorum consuetudo sit a maioribus tradita, quicunque
oe'lum inferant, resistere neque deprecari.
c) Qui bus rebus Caesa.!'
...-ehemenrer com.moms
matu.randum sibi existimavit, ne, si no,·a manus
Sueborum cum H:teribus ccpiis .Ariovisti sese coniunx.isset:, minus facile resisti posser.
<l) Quamdiu quisquam erit:. qui tc defcndere
audear-, ,-i>es, sed .-i,es ita, ut ,·ivis, multis meis et
firmis praesidiis obsessus, ne commovere te contra
rem publicam possis. }Iulto!UIIl re etiam oculi et
au.res non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodiem .Etenim quid est, Catilina,
quod ia.m amplius e.x,,--peetes, si neque ncx renebris
ob;;curare c-0ems nefarios nee prirnra domus parietibus vcees coniurationis tuae potesi;? <>i illusrrantur,
si erumpunt omnia? ~-futa iam istam mentem, mihi
crede : obliviscere caedis a.tque incendiorum_
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21
1. a ) Koem en geef de betekenis van:(r) zes substantiva die alleen in 't meervoud worden
gebruikt;
(n) zes substanti:rn die in ' t enkelvoud 'n andere bet.
dan in t' meen·. hebben.
b) Geer de andere trappen van •ergelijking van :
similior, utilis, magis, audacius, optime, pulchrior,
plus. nequirer, ocius . propius, facile, nonssime, saepi us, sterilis, celer.
c ) Schrijf uif.-de pluralis van de pronomina pe~onalia.
2. a) Noem de tijden rnn de verschillende modi, verdeeld in
(r) hoofdtijden (rr) historiese tijden.
b) Geef de 3rd. -pers. sing. fut. indic. en impf. coni.

act. •an.:
teneo, sa!io, sum, eo, malo, fero, desino, lavo,
d omo, terc.
c ) Geel de hoofdtijden en de bet. van:
augeo, cogo, crepo, prost.erno, fleo, ·con ipio, diligo,
deligo, laeesso, ordiar, orior, patior, sepelio, salio,
retundo, tun<lo. uro.
3. a) Schrijf korte zinnen, waarin gebruikt worden:
pudet, licet, fallit;, nolit-e, persuadebitur.
b) Geef met •oorbeelden 't •erschillend gebruik van
de geneti\Us aan.
c ) W anneer wordt quo gebruikt in plaats •an ut ;
quod gebruih--t in plaats van quia;
ne gebruikt in plaats \ an quominus;
ut non gebruikt in p!aats rnn ne ?
Geef \OOrbeelden.
4. Vertaal in t Larijn :
a) n a de verdrijring van de koningen ; hij nam de stad
in en •erbrandde haar; lofredenaars van her \erleden ;
zo1er wij ons herinneren; het is noodzakelik dat wij elkander helpen; m oot.en wij altij<l slaven zijn? - wie zij n
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.moedertaal '\t:racht., veracht zichzelf; als hij weggaat,
zal de staat schade lijden; als i.k generaal was, liet ik
de vijand geen rust; indien de meester de verklaring zou
geven, zou er voor ons ge_en moeilikheid zijn; mijn geboortedag is de 4de }faart 1890 ; wij weten niet of wij
moeten blijven of weggaan; vertrouwende op de ll_loed
van zijn soldaten leverde hij slag; wat heb ik met de
.zaak te maken? - bedenk met hoeveel liefde u we ouders
voor u gezorgd hebben.
b) Toen hij daar aangekomen was, zond (praes. hist.)
hij naar de overige legioenen en vergaderde (pr aes.)
allen in een plaats, voordat van zijn aankomst de A.rverni
llericht konden worden.
c) Immers toen goddeloze mannen erkenden dat zij
~vereen waren gekomen om de stad aan brand te steken,
de burgers te docien, Italie te verwoesten, de staat te
gronde te richten, wie zou er geweest zijn, die niet tot
het \·erdedigen van het algemen heil aangespoord zou
worden.
d ) Zonder twijfel hebben de Lacedaemoniers na de
-slag te Leuctra zich nooit hersteld noch hun vorige heer-schappij herkregen. Agesilaus echter heeft intu..."Sen nooit
opgehouden met wat >oor zaken hij maar kon zijn vaderland te helpen; want toen de Lacedaemoniers behoefte
aan geld hadden, was hi.j alien, die Yan de konll;ig afgevallen waren, wt bescherrning. In cl.it opzicht was hij
vooral (in primi5) bewonderenswa.a.rdig rlat,
hoewe\
{cum) zeer vele geschenken hem door koningen gege>en
werclen, hij niets ooit naar -rijn huis gebracht had. Met
hetzelide huis was hij tevr-eden, dat E urysthenes. de
stam>.ader van zijn voorouders, gebrui.kt ha-d.
Verder
t porro) was het zo ingericht dat 't in niets 'erschilde
van dat van ·n private man.
5. Vertaal in 't Nederlands:
a) ~!ale parta, male dilabuntur ; ornnia rer um prin
cipia parva sunt ; requiescat in pace; tamdiu discendum est, quam ._di u vivas; vide, audi, tace, si viB
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v1vere 10 pace ; scribere scribendo, dicendo dicere
discunt; quod es, fui: quod sum, eris: para te;
sufficit huic tumulus, cui non suffecerit orbis ; ex
fructu cognoscitur arbor ; aliis alia placent; pulvis et
umbra surnus; alii sementem faciunt, alii metent;
hora quota est? - fa>ete linquis; nosce t.e ipsum ;
non omnia possum.us omnia; multi sunt vocati, pauci
\ero electi; memento mori ; mens sana in corpore
sa..no ; patria est, ubicunque est bene.
b) Cicero filio suo Marco scripsit: ,, >ale igitur,
mi Cicero, tibique persuade esse te quidem mihi
carissimum, sed mult-0 fore cariorem, si pra eceptis ,
quae his libris tribus de officiis continentur, laetabere.
c ) 5ed ita est, iudices, ut, si gladium parvo puero
aut sit imbecillo seni ac debili dederis, ipse impetu suo
nemini noceat, sin ad nudum vel fortissimi viri cor pus acesserit, possit acie ipsa et ferri viribus vulnerare.
d ) ,,Romines'', inquit, ,,emisti, coegisti, parasti. " ,
Quid uti faceret? senatum obsideret ? ch-es indemnatos expelleret? bona diriperet? aedes incenderet ? tecta
disturbaret? templa deorum immorta.lium inilammaret ? tribunos pl. ferro e rostris expelleret? pro>incia;:
quas ve~let quibus vellet -.enderet? reges appellaret?
rerum capitalium condemnat-OS in liberas civitates
per legatos nostros reduceret ? principem civitatis
ferro obsessum teneret? Haec 'tit efficere posset, quae
fieri nisi arm.is oppressa re publica nullo modo pot~
rant, idcirco, credo, manurn~ sibi P. Seetius et copias
comparant."

I a ) Geef de bet, 't geslacht, de stam en de volledige
verbuiging van: vir, vis, urbs, orbis, os (twee woorden ), bos, acus,
poems, nix.

\
b) Schrijf uit de ander e trappen van vergelijking van:
imus, primus, postremus, ultimus, diutius, ocius ,
levissime, peius, frugalior , satis, facile, tener, niger,
plus, saepe.
c) Geef 't Latijn voor : een van twee, 'n ieder, wie van
beiden, hoeveel, zoveel keer , 347, 693, IOlste, 3keer, 1469.
2. a) We~e composita >an facio hebben in 't p assivum
fio ? Geef voorbeelden.
b) Schrijf uit 't fut. indic. act. en praes. coni. pass.
van : els.mo-, nosco, domo, ndeo, vivo, vincio, t-0llo, cogo,
mordeo, en 't plqpf. coni van: fio, adipiscor, reor, amplector.
c) Geef de hoofdtijden en de bet. van:
cognosco, dirimo, diligo, d eligo, lego, nosco, ordior,
orior, pario, paro, pareo, pereo, conor, -prosterno,
veho.
3. a) Gebruik in verschillende korte zinnen de gen.,
acc. , en abl. \an h et gerundium en gerundivum van :
defendo, capio, pono, constituo.
b) Schrijf 'n Latijnse zin, waarin zowel in de pr otasis als
in de apodosis n plusquampf. coni.. moet gebruil-t wo:-den.
Gebruik dezelfde zin na. 'n wkw. in de hooidrijd en hist oriese tijd.
c ) Hoe .w orden in 't La.tijn uitgedru1..-t (i) wensen
(ii) vragen J4. Vertaal in 't La.tijn :
a.) wie >an beiden ae schuldige is, zullen de rechters beslissen; is ' t in uw belang dat >eel geld besteed wor dt aa.n
die woning?- wat gaat 't mij aan, war er gezegd wordt ?de kinderen vreesden d at zij nooit wee:- hunne ouders
Z-Ouden zien; hij liet de schepen herstellen; wegens de
aardbeving bewogen zich de bergen ; Cicero zond z 'n
zoon naar de schon e stad Athene om daar de philosophie
te beoefenen ; negenmaal negen is een-en-taehtig; twee
legerplaatsen werden opgeslagen, de een aan deze zijde
van de berg, de andere aan gene zijde; wij wisten niet
wat de betekenis >a.n v o m e r was ; het zou te lang n e-
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men al de ·oorlogen van de vermaarde Hannibal t e >ermelden ; 1/ 11, 13/ 14, 2/ 3, 4/ 7 ; het was rnn staatswege
verboden \rnpens t e vtrkopen van de 10 .J anuarie tot de
4de Oktober ; om de vrijheid van de b urge_rs te • erdedigen (gerundintm) t egenO\·er buitenlandse vijanden
moesten de wapens opgenom en worden; verwaarloos en
>eracht de blinden en de kreupelen niet .
b) Toen de dichter Simonides enigen bij ·n gasnnaal
- zag zwijgen, zeide hij : ,,indien gij dom zijt, doet gij verstandig ; indien gij >erstundig zijt, dc~t gij dom. "
c ) Het is zeker, <lat hij niet alleen \\as, maar ook de
gehele staat groot nadeel zou toegebracht hebben (a ff i c er e), zo de dood hem niet belet had zijn S<:handelik
plan. t en uirvoer te brengen.
d) In mij n zaak alleen is het sedert de stichting Yan
R ')'Tie gebeurd, dat owreenkomstig 'n stnaatsbE:sluit uit
geheel Italie allen . die het heil (a d i.) van de staat wensten, bijeengeroepen wer den. L entulus als konsul riep cle
senaat naar 't Kapitool -<bijeen , en d aar in de tempel •an
J uppiter werd aangaande mij 'n - senaatsbesluit gemaakt
· naar (in ) het gernelen rnn Pompeius, die zijn m ening
uitgesproken hebbende mij alleen getuigenis gaf van ·t
rnder!and gered t-e hebben. Tei'Zelfdertijd besloot de st-naa t dat aan degenE:n, die uii; geheel Italie terwille •an
mijn heil waren . bijeengekomen, dank zou worden betuigcl.
5. V errnai in 't ~ederlands:
a) multa sum., quae ne ipsum quidem Caesarem
delec tant ; extorta esr ei confitemi sica de manibus :
P. Valerius exactis regibus primo anno consul fuin ;
quod de Corintho di:ri, id haud scio an liceat de
cun2ta Graecia >erissime dicere; qua.nto magis rnir aremini , si audissetis ! - Epieurus clocet : quidquid
c1ni'TI0- cernimus, id omne oritur a sensibus; virtus
ad beate · vivenqum se ipsa contenta est; Socrates
parens philosophiae iure dici pocest; nihil habeo,
quod accustm seneciunem; ,,utinam ego ", inquit,
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tertius ~is a.rnicus adsc:ribererl" - Thucydidem imitari neque possim, si velim, noo velim fortasse, si
possim ; decrevit senatus ut consules viderent ne
quid res publica detrimenti caperet; Planti oratio antiquitatem redolet; non tam pr aeclarum est ~ire
Latine qnam turpe nescire; dicebat melius qua.m
scripsit Hortensius.
b) Neque vero quisq~ pot-est hostis ad>olare
terra, quin eum non modo esse, sed etiam quis et
unde sit scire possimus. Maritimus vero ille et n.a•alis hostis ante adesse potest, quam quisqua.m venturu.m esse suspicari quest.
c) U tin.am in Ti. Graccho Gaioque Carbone talis
mens ad rem publicam bene gerendam fuisset, quale
ingenium ad bene dicendum fuit: profeet-0 nemo his
mis gloria praestitisset.
d) Cn. Pompei ex omnibus pugnis, quae sunt innumerabiles, vel acerrima mihi videt ur ilia, quae
cum rege Mithridate commissa est et sum.ma contentione pugnate. ; qua ex pugna cum se ille eripuisset
et Bosporum confug:isset, quo exercitus a<lire non
posset, etiam in extrema fortuna et fuga nomen tamen retinuit regium. Itaque ipse Ponipeius regno
possesso, ex omnibus oris ac notis sed.ious hoste pulso, tan.tum in unius anirna posuit, ut, cum om..nia,.
quae ille tenuerat, adierat, sperarat, victoria possideret, tam.en non ante quam ilium vita expulit helium
confedum iudicaret.

1 a ) Geef de nom. en ahl. sing, bet. en geslacht van
de substantive., die van de volgende sta.m.men gevormd
warden:
lact-, orbi-, aucup-, animali-, seget-, caespit-, os-,
ossi-, vulnes-, liti-, _cord-, limin-, assi-, asino- ,

verber-.
66

b) (1) Wanneer gaan de participia op-ns in de abl.
op-e en wanneer op-i uit?
(u) Wanneer hebben de adiectiva op-ns en -x in de
abL sing. -e of i ?
c} (1) Gee£ het enkelvoud van:
a.liquis, quisquam, unusquisque.
(rr) Schrijf drie verschillende korte zinnen, waarin
prononi.ma correlativa gebruikt worden.
2. a) Ontleed de volgende wl..-ww. en geef de bet.:
aduivaber!s, rettuderitis, sustulissetis, ferris, ferreris, fereris, ferres, fers.
b ) 5 chrijf uit 't plqpf. coni. van :
ulciscor, reor, patior, comminiscor.
't gerundium (alle casW;) :
domo, cont.em.no, redeo, .. salio.
a.I. de vormen van de imperativus act. :
scio, fero, nolo, demo.
't part_ fut. act. :
iu\o; adiuvo, seco, rapio.
c ) Wat verst:lan wij onder: 't st~rke en zwakke perfeetus, ' t histo:iese praesens, historiese infinitivus, imperfectum de conatu?
3. a) Noem de konjunl..-ties, die gebruikt worden om
koncessieve en komparatieve zinneu in t-e leiden. Schrijf
korte zinnen.
b) Gebruik in korte zinnen: ablativus li.mitationis,
gen. pretii, de acc. bij uitroepen, ablativus originis, dativus possessivus, abl. localis.
c ) In welke verschillende soorten van zinnen WOl'den
gehroikt: ne, dam, qui. Geef voorbeelden.
4. Vertaal in 't Latijn:
~) ik kan niet helpen -om te lachen; hij keerde onverricht.er zake terug; van de IOde tot de 19de J un.ie was
het zeer kond; overeenkomstig het b€slllit van de senaat :
tweemaal 's daags ; niemand stond standvastiger rum de
zijde van de senaat ; van kindsbeen af ; laat ons elkander
niet tegenwerken maar helpen ; hoe meer haast. hoe
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minder spoed; zaken stonden sleeht; uit de njandsehap,
die er nussen Pompeius en Caesar best-0nd, ontstond de
burgeroorlog; het was voor de staat van 't grootste belang
dat er goede wetten gemaakt werden ; als de redenaar
maar doet wat hij zegt, zullen \ele armen geholpen worden ; de jongen vroeg mij hoe laat of het wat> : bet was
de n:·aag of wij daQ of hij dat werk moest doerr; zij
schaamde zieh o'er hare st-0utmoedigheid.
b) Wat zult gij antwoo.:-drn ? H eb de moed tenmillite
te zeggen , wat noodzakelik is; rrees niet, Hortensius,
dat ik nagen zal, hoe (q ui) 't ·n senator toegestaan is
'n sehip te bouwen.
e) }Iiltiades werd van wr:-aad beschuldigd, orndat hij, door de koning omgekocht, on,enichter zake van Paros
.....
was weggegaan.
d) Caesar .o,er deze zaken ingelicht zijnde, en nezende de ~rnnketmoedigheid \an de Galliers, omdat zij in
'r; nemen ,.an de plannen wispelturig war en en meestal
naar \ e:-anderingen streefden. meende niets aan dezen te
- moeten toe¥ertrou wen. Het is 'erder de ge"\\OOnte 'an ·
de Galliers, dat zij de reizigers- zelfs tegen hun zin dWi.ngen om te gaan staan, en <lat zij (hen) vragen wat 'n
ieder rnn hen gehoor<l
\erno~en heeft. Rondom de
kooplieden ook in de dorpen sraat bet 'olk en dwingi: (ze)
te zeggen uit welke landstreken zij gekomen zijn en welke dingen zij daar 'erno!Ile11 hebbe.n.
5. V ertaal in ·t X ederland:-:
a) ,,certe'", inquit· ridens,' ,,nam nisi tu amississes, numquam recepissem" ; Protagoras putat id euique >erum esse, q uo.'l cyique videacur; hie t antum
potuit, ut ne::no illo in,ito nee bona nee patriam nee
<;itam retinere pcsset ; Crassus erat triennio minor
qua:n Antonius: esse pm ci<;e, qui ci,is non sit.
recuurn est non lieere; n0n 'errnr ne qui·: audeat dicere
ulFus in Sicilia quaesturam aut rlar iorem aut grs.tiorem fuisse; hunc nemo erat quin ~erissir11e sentire
dieeret; P?Stridie in senatu, qui fuit dies ~ona:-um
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or

September., senatui gratias egimus; semper. in re publica tenendum est, ne plurimum rnleant plurimi;
videte nunc quam versa in peiorem parrem sint omnia ; quod ad me attinet, nihil eius modi suspicor;
hao?c missa faciam, quae iam facta sunt; facias licet,
nemo prohibet; patri.s bona venierunt; hanc pati nolite diutius in hac re publica versari calamitatem.
b) Quaeritur consul, qui dicendo nonnumquam
comprimat tribunicios furores, qui concirntum flectat,
qui largitioni resistat.
c) A.n d.ubitamus, quin nefario facinore admisso
Ro~<mi iam ad nos interficiendos concurrant?
Proinde, si quid in nobis animi est, persequamur
eorum mortem, qui indignissi~e int.erierunt atque
hos latrones interficiamus.
(Verander de 0 . Reeta in 0.0. na. ,,di:rit").
d )_ Caesar, cum septimam legionem , quae iuxta
constiterat, item urge:i ab hoste vidisset, tribunos_
militum monuit, ut paulatim sese legiones coniungenmt et cont ersa signa in hostes inferrent. Quo facto
cum aliis alii subsidium ferrent, neque timerent, ne·
avecsi ab hoste circum,enirentur, audacius r esist ere
ac fortius pugnare coeperu.nt. Interim milites legionum duarum.r quae in no,issimo agmine praesidio
impedimentis fuerant, proelio nuntiato cursu incitato
in sum.mo colle ab hostibus conspiciebantur et Titus
Labienus castris hostium poritus et ex lorn superiore ,
quae res in nostris castris gererentur. conspicatus
decimam legionem subsidio nostris misit.

24
1. a) Geer ae bet., het geslacht en de stam 'an ~
volgende substantiva:
opes, opus; fructus, fruges : man.us. manes : liber.
liberi; castis, cassis; pectus, pecten ; ns (twee
woorden) ; \is, nr; \enter. \entus; gens. genus.
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b) Vorm adiectiva van de volgende woorden:
Syracusae, Ro;:ria, Sicyon, Carthago, Casinum,
Constantinopolis, Londinium, Amsteloda.mum, Afri·
ca, Gallia, Hispania, A..sia., · Graecia, Macedonia,.
Capua.
c) Vorm ad>erbia Yan :
is, qui, ille, hie, uterque, alius, idem, quisquis,
aliquis, quot.
2. a) \\ati zijn wrba dt>nominatirn? Geef voorbeelden.
b) Geef de rnlledige imperatirus •an de volgende w.lrn-w.:
fio, scio, feror, retundo, sa::cio, proficiscor, munio,
moneo, posco, contueor, do, dedo, patior, horlor,
amplector.
c) Schrijf uit de hoofdtijden en bet. rnn:
misceo, frigeo, abstergeo, assentior. ~molior. farcio, assequor, digredior. plecto, figo, fingo. perg0,
st-erto, necto, ret~xo .
3. a) Sch..'"ijf korte zinnen , waarin gebruikt worden:
qui finale, qui concessivum. qui causale, qui consecutivum, cum temporale. cum historicum, cum
iterativum, cum causale.
b) Verduidelik door voorbeelden de casus-konstruhie
van:
doceo, dono, int-ercludo, con.sulo, impero, postulo,
credo, nubo, deficio, effugio.
c) Geef de verschillende wijzen aan. waarop nagen in
't Latijn uitgedru.1.-t worden.
4. V ertaal in 't Latijn:
a) het .-alt niet te betwijfelen of goede burgers ontva.ngen beloning; het scheelde ruet veel of ik was weggegaan ; goede boeken moeten door de jongens gebruikt worden ; wij werden geleerd hoe om plaa.tsen uit schrijvers
aan te halen ; de soldaten werden overreed om over de
rivier te gaan ; da.ar was geen reden waarom hij zjjn huis
voor zo weinig verkcx:ht ; 't ontbreel..."t de staat niet aan
g.oede rechters ; hoe gaat 't U? - ; in dez:e zaa.k staa.t aIIes op 't spel ; niet om uw boek af te keuren maar om te
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verbeteren heh ik mijn mening over enkcle zaken gege, ven ; verhindert de dappere soldaten niet de vijand aan
te vallen ; het is er zover van dat ik de zaak goedkeur .
dat ik voor de gevolgen vrees; hoe groter de schulden.
hoe meer de beloften; wij eten om te leven, niet leven
om te eten; veracht de kleine dingen niet.
b) Verkeerd (male) leven zij, die zich zo gedragen.
alsof zij men.en altijd te zullen leven ; maar ook leeft _hij
verkeerd, die dageliks _door de vrees voor de dood verschrikt wordt.
c) Toen de onzen snel de wapens opgenomen en <ltw al bestegen hadden en (t-0-en ) aan de ene zijde , nadat dtSpaanse ruiters uitgezonden :waren, (de onzen) in ·n ruitergevecht d-e overhand hadden verkregen, trok de vijaw1
onder \e..."twijfelde omt:tandigheden de hunnen Yan flt'
aan>a.l terug.
. d) D e 'olgende dag riep Vetcingetorix 'n vergadering
bijeen ( abl. absol.) en zeide dat hij deze oorlog ondemomen had niet voor eigen behoeften (n e c e s s i t a t e s )
maar voor de vrijheid van alien (c o m m u n i s) . en
daar men voor het lat moest wijken, bood hij zich aan
voor beide zaken, hetzii zij door zijn dood de Romeinen
tevredeajieid wilden geven of hem levend - overleveren.
Over deze zaken werden gezanten gezonden naar Caesar.
Hij gebood dat de wapens overhandigd en de aanvoerden;
uitgeleid zouden worden. Zelf ging hij op 'n schans (munitio) v66r de legerplaats zitten: daarheen werden do:
aanvoerders geleid.
5. Vertaal in 't Ne<leriands:
a.) a radic~ me.la non procedunt bona m~a; ad a8tra per axdua; alea iacta esto; alt.eri vivas oportet,
si vis tibi vivere ; hie esse et illic simul non possum ;
dolori cuivis remedium patientia ; duo cum facinnt
idem, non est idem ; corrnmpunt bonos mores colloquia prava ; audiatur et altera pars ; homines dum
docent discunt ; rex regmn reges regit; qui tacet cons entire videtur ; quos Deus perdere vult, dementat
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prius; reddenda est terrae terra; quaecunque vultis ut
faciant rnbis .homines, et ms facite illis.
b) . ,, Quid facitis ? cur reeusatis ? dubitate etiam
nunc , iudices, si potestis, a quo sit Sex. Roscius occisus ab eone, qui propter illiu.s mortem in egestate
et in insidiis versatur, an ab iis, qui bona possid€nt,
in caede atque ex caede nvunl:."
(_Verander i.Jt 0.0. na 'n historiese tijd).
c) Xemo enim putabat quemquam esse qui, cum
omnia divina atque humana iura scelere nefario polluisset, somnu.m statim capere potuisset, propterea
quod, qui tantum £acinus commiserunt, non mod.o
sine cura quiescere, sed ne spirare quidem sine metu
possunt.
d) R equiretur fortasse nunc, quern ad modum,
cum haec ita sint, reliquum possit magnum esse bellum. Cognoscit.e, Quiiites; non enim hoc sine causa
quaeri ndetur. Primum e:x suo regno sic Mithridates profugit, ut ~x eodem Ponto 1-'!edea ilia quondam profugisse dicitur, quam praedicant in fuga fratrris sui membra in iis locis , qua se parens persequeretur, dissipansse, ut eorum collectio dispersa
maerorque patriu.s celeritat.em persequendi retardaret. Sic ::'.\Iithridates fugiens ma:ximam nm auri
atque argenti pulcherrimarumque rerum omnium,
iluas et a maioribu.s acceperat et ipse hello superiore
ex tota Asia direptas in suum regnum congesserat,
in Ponto omnem reliquit.

25
1 . a) Verbuig enkeh·. en meerv:
1sta manus, recens -vulnus, supplex genu. acer
sent:x.
b) G€ef de andere trap pen van Yergelijb.-ing Yan:
audacius (ad-..) , bonus, celeriter. facile. humilis
debilis .imu.s, malus, sen.ex, prudens, nequam, bene
'olus, idoneus, plus, maxi.mus.
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c) Verbuig volledig de singularis van de pronomina demonstrativa.
2. a) Koem de onpersoonlike werkww. die met de <lat.
gekonstrueerd worden. Geef >oorbeelden.
b) Ontleed de >olgende w1.""WW. :
adeas, ades, addes, concusser it, perculerunt, induruit, interit, peregit, fugarat. fugerat , le>erunt,
desere, ferris, proderit.
c) Geef de hoofdtijden en de bet. rnn :
cogo, cognosco, dedo, ineo, prosum, differo. metier, meto, appello (2), nascor . nanciscor. sero (2) .
retundo, circumdo, ferio.
3. a) Hoe worden ,,ja" en .. neen" in 't L atijn uitgedrukt?
b) \\at is 't onderscheid tussen moneo. persuadeo, efficio gevolgd door ut en de coni . en door acc . cum. inf.:
c) Geef Yoorbeelden >an de verschillende soorten •an
>oorwaardelike zinnen.
4. Vertaal in 't L atij n:
a) zij noemen hem hun mend; geloof deze getuige
niet; wij werden door de boden rnn de nederlaag >erwittigd; hij ried aan <lat niemand de stad zou •erlat~n; ik
heb rnor mijn vader niets >erborgen ; het is d waasheid
zich aan 'n verrader t.oe t e >ertron't';"en ; hij was de eerste
die de muur beklom ; wij wor den door de burgers gehaat ;
zij dreigden ons m et de dood ; de paar deruiters vochten
te paa!.·d; als gij de brief geschre•en hebt, laat mij weten; hoe !anger hij leeft, hoe dwazer hij wordt; wij >erkiezen de dood boven de slavernij ; hij kwam naar Rome 'n
paar dagen voor hij stierf; de vrouwen hadden niet naar
de \·er gadering moeten gaan.
b) ~u zie ik, beschreveh >aders, wat in mijn belang is.
Inuien gij de mening >an C. Caesar zult >olgen. zullen er
misschien in mindere mate aam·allen door rnij te vrezen
zijn.
c) Tot degenen, die trachten (p a r ti.) hem te heI pen.
zeide hij: .,te>ergeefs tracht gij mijn !even te hulp te ko73

men ; reeds ontbreken mij het bloed en de krachten_
Da~m gaat heen, zolang de gelegenheid er is, en begeeft u naar het legioen. "
(Vertaal ook in 0.0.).
d ) Caesar 'n geschikte plaats verkregen hebbende
komt te weten wat er aan beide zijden plaats nndt; degenen, die in moeite verkeren (p art. I a b or o) zendt
hij hulp. Beide partijen komt 't in de gedachte dat dit
de enige tijd is met alle ma.cht (maxim e) te strijden
(i n f. p as s.) : tenzij de Galliers de vestiugen doorbreken, wanhopen z:ij aan alle redding: indien de Romeinen
h.un doe! bereiken ( r e m o b t i n e r e), verwachten zij
het einde van al hun rn.oeiten. Zeer hevig wordt er bij de
bovenste vestingen gestreden, waarheen, z.oals wij aantoonden, Vercassivellaunus gezonden was. Sommigen
werpen spiesen, anderen maken 'n schutdak (a b L
a b s o l.) en komen nader , 'erse (troepen) lossen de vermoeiden a.f (s u c c e d e r e) .
5. V ertaal in 't Nederlands :
a ) omne malum naseem; facile opprimitur ; quidquid Soeois, prudenter agas et respice finem ; pectus
est quod diserl-0s faeit ; ~mper aliquid novi .Africa
aHert ; hie esse et illic simul non possum ; aliis inserviendo consumer; ablata iustitia quid sunt regna. nisi
magna latr()('inia? - altissima quaeque flumina mini.mo labuntur sono; crescentem sequitur cura pecuniam ; cessante causa c~sat effectus; iustitia in suo
cuique trihuendo cemitur ; in necessariis unitas. in
dubfis libertas. in omnibus autem caritas; malum
alienum ne feceris tuum ga.udium ; aliud ex a.lio m alum gi,,,<Yllitur ; cuiusns hominis est errare, nullius
nisi insipientis in errore p~eve:rare.
b) ,,Desilite", inquit. ,.milit.es. nisi vultis aquila.m hostibus prodere; ego eerie meum rei publicaeatque impera.t-Ori officium praestit.ero."
(V erander in 0.0. na 'n hi.sforiese tijd).
c ) Saepe enim sine ulla aperta causa fit aliud at-
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que existimaris, ut nonnumquam ita factum esseetiam po_pulu.s admiretur, quasi vero non ipse fecerit.
d ) Caesar, post.quam per Ubios exploraf.ores comperit Suebos sese· in silvas recepisse, inopiam frumenti ve.ritus. quod, ut supra. demonstravimus, minima omnes Germani agriculturae student, consti.tuit:
non progredi longius ; sed, ne omnino metu.m reditus
sui barba.ris tollerer atque uil eorum auxili.a tardal'et.
reducto exercitu partem ultim.am pontis , quae ripas
rhiorum contingebat, in longitudi.nem pedum ducentorum rescindit atque in extremo ponte- turrim
tabulai;orum (v er die p in gen) quattuor constituit praesidiumque cohortium duodecim pontis tuenili
causa ponit magnisque eum locum munitionibus fir
ma.Ii. Ei loco praesidioque Gaium Volcacium Tuli un ~
adulescentem praeficit.
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