De Miminumlijst Latijn en het woordenboek La/Ne (AUP)
Suzanne Adema
In onderstaande tabel staat van alle onderdelen van de Minimimlijst Latijn of ze terug te vinden zijn
in het Woordenboek La/Ne van Amsterdam University Press (zesde druk). De tabel volgt de volgorde
van de Minimumlijst.
Nota bene:
Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan het zijn dat toch niet alle elementen van de Minimumlijst in
onderstaande tabel terecht gekomen zijn. Raadpleeg altijd de officiële versie, in de syllabus op
www.examenblad.nl.
I Vormleer
Minimumlijst (versie 2019)

Woordenboek

Zelfstandig
naamwoord

Vindbaar:
Appendix: Overzicht van declinaties van
substantiva

De verbuiging/uitgangen van de:
- a‐stammen
- o‐stammen, inclusief vir en het type
puer en magister
- medeklinkerstammen, inclusief de
genitivus op ‐ium en de verbuiging
van mare
- u‐stammen, exclusief het onzijdig
- e‐stammen.
De verbuiging/uitgangen van vis en domus.

De verbuiging/uitgangen van Iuppiter.

De locativus domi

De locativus Romae.
De geslachtsregels van de a‐, o‐, u‐ en e‐
stammen, inclusief de uitzonderingen manus
en domus.
Van de medeklinkerstammen de regels:
- mannelijk op ‐or
- vrouwelijk op ‐tas, ‐io en –x
- onzijdig op ‐us en ‐men.
De vocativus, inclusief het type fili.

Bijvoeglijke
naamwoorden

De verbuiging/uitgangen van:
- o‐ / a‐stammen, inclusief het type
pulcher en miser
- Medeklinkerstammen van drie,
twee en één uitgang.

Vindbaar:
In lemma vis
In lemma domus
Let op:
In lemma Iuppiter staat alleen genitivus
Iovis, maar Iovis is ook een archaïsche
vorm (nom.) van Iuppiter en heeft als
zodanig een lemma tussen ïota en
Iphianassa (Iphigenia).
Vindbaar:
Onder lemma domus, domi: bij de
adverbiale vormen van domus.
Niet in woordenboek
Vindbaar:
De regels niet, maar de geslachten wel in
de afzonderlijke lemmata.
Vindbaar:
De regels niet, maar de geslachten wel in
de afzonderlijke lemmata.
Vindbaar:
Overzicht van declinaties van substantiva
in Appendix
Overigens staat van filius zelf fili als
vocativus apart genoemd bij het lemma
filius.
Vindbaar:
Appendix declinaties van adjectiva
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Minimumlijst (versie 2019)
-

De verbuiging van de vergrotende
trap op ‐ior en ‐ius.
- De verbuiging van de overtreffende
trap op ‐issimus, ‐errimus en
‐illimus
- De verbuiging van de vergrotende
en overtreffende trap van bonus,
malus, magnus, parvus en multus.
- De vorming van de vergrotende
trap op ‐ior en ‐ius.
- De vorming van de overtreffende
trap op ‐issimus, ‐errimus en ‐
illimus.
De vorming van vergrotende en
overtreffende trap van bonus, malus,
magnus, parvus en multus.

Bijwoorden

Telwoorden

De vorming op ‐e en ‐(i)ter.
De vorming van de vergrotende trap op ‐ius.
De vorming van de overtreffende trap op ‐e.
De verbuiging van unus, duo en tres.

Voornaam‐
woorden

De verbuiging van de voornaamwoorden,
met uitzondering van de genitivus obiectivus
mei, tui, nostri, vestri.

Werkwoorden

De vervoeging van de:
- a‐stammen
- e‐stammen
- i‐stammen
- medeklinkerstammen
- gemengde stammen.
Actief, passief en (semi)deponens.
Indicativus en coniunctivus.
Imperativus tweede persoon (exclusief de
zgn. Imperativus futuri [type vocato] en de
imperativus passief; dit impliceert tevens dat
de imperativus van deponentia niet bekend
wordt verondersteld).
Praesens, imperfectum, futurum, perfectum,
plusquamperfectum en futurum exactum.
- de infinitivus praesens actief,
praesens passief, futurum actief,
perfectum actief, perfectum passief

Woordenboek
Vindbaar:
Appendix declinaties van adjectiva

Niet in woordenboek

Vindbaar:
De comparativus en superlativus van deze
woorden zijn apart opgenomen in het
woordenboek en verwijzen naar het
lemma. Ze staan ook vermeld bij de
betreffende lemmata.
Niet in woordenboek

Vindbaar:
In de lemmata van uno, duo en tres
Vindbaar:
Appendix: declinaties van pronomina
- De genitivi mei, tui, nostri, vestri
zijn hier ook in opgenomen
- De verbuiging van aliquis wordt
overigens niet apart gegeven.
Deze verbuiging is voor het
gebruik van het woordenboek
wel belangrijk (incl. afkortingen
alci, alcis, alqa, alqam, alqd,
alqm, alquo, alquos, alqs – deze
staan in de lijst afkortingen)
Vindbaar:
Appendix: Conjugatie van de regelmatige
werkwoorden

Vindbaar:
Appendix: Conjugatie van de regelmatige
werkwoorden
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-

het participium praesens actief,
futurum actief, perfectum passief

-

het gerundium
het gerundivum

De vervoeging van de onregelmatige
werkwoorden, inclusief de stamtijden:
- velle, nolle
- esse
- ire en ferre, inclusief de
samenstellingen met voorzetsels
De vervoeging van de onregelmatige
werkwoorden:
- fieri, posse
De vervoeging van:
- De onvolledige werkwoorden:
memini en odi

De vervoeging van:
- De semi‐deponentia audere en
solere
De vorm ait
De vorm inquit

Perfectum actief:
- ‐vi
- ‐ui
- ‐i, ‐si, ‐xi, ‐psi
- Klankverandering
- Reduplicatie.
Perfectum actief:
- Uitgang ‐ēre in plaats van ‐ērunt
Participium perfectum passief op:
- ‐tus
- ‐sus.

Woordenboek
Vindbaar:
Appendix: Conjugatie van de regelmatige
werkwoorden
Voor de verbuiging: Appendix: Declinatie
van de adjectiva
Niet in woordenboek
Naamvallen wel via appendix
Vindbaar:
Appendix: De onregelmatige
werkwoorden

Niet in woordenboek
Let op:
In lemma staat verb. defect. De
vervoeging kan in de appendix via de
perfectumvormen van bijvoorbeeld
laudare worden opgezocht.
Let op:
Bij deze lemmata kan van de stamtijd
ausus sum / solitus sum worden afgeleid
dat het semi‐deponentia betreft.
Vindbaar:
Opgenomen bij lemma aio.
Let op:
Het lemma is inquam, met betekenis ‘ik
zeg’ (ipv zeggen). Inquit is in de betekenis
‘hij zegt’ niet apart opgenomen, wel met
de betekenis ‘zegt men’, ‘wordt beweerd’.
Vindbaar:
Appendix: Conjugatie van de regelmatige
werkwoorden
Op –ui, ‐i, ‐si, ‐xi, ‐psi apart opgenomen in
woordenboek met verwijzing naar lemma.
Dat geldt ook voor werkwoorden waarbij
klankverandering of reduplicatie optreedt.
Niet in woordenboek
Vindbaar:
Apart opgenomen in woordenboek met
verwijzing naar lemma.
Voor de verbuiging: Appendix: declinatie
van de adjectiva
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II Syntaxis
Minimumlijst (versie 2019)
Congruentie

Functies
Naamvallen

Het begrip congruentie / congrueren met.
Congruentieregels met betrekking tot:
- Onderwerp ‐ persoonsvorm
- Onderwerp ‐ naamwoordelijk deel
van het gezegde
- Bijstelling
- Bijvoeglijke naamwoorden ‐
zelfstandige naamwoorden
- Voornaamwoorden ‐ zelfstandige
naamwoorden
- Antecedent en betrekkelijk
voornaamwoord
- Bijvoeglijke bepaling
- Predicatieve bepaling.
Nominativus:
- Onderwerp/subject
- Naamwoordelijk deel van het
gezegde.
Genitivus:
- Bijvoeglijke bepaling, met name de
vier hieronder genoemde
mogelijkheden:
 Genitivus possessivus
 Genitivus partitivus
 Genitivus subiectivus
 Genitivus obiectivus
Genitivus:
- Als aanvulling bij werkwoorden
- Als aanvulling bij bijvoeglijke
naamwoorden
- causa met genitivus.
Dativus:
- Meewerkend voorwerp
- De handelende persoon bij het
gerundivum
Dativus:
- De bezitter bij het werkwoord esse
Dativus:
- Als aanvulling bij bijvoeglijke
naamwoorden.
Accusativus:
- Lijdend voorwerp / object
- Bijwoordelijke bepaling tijdsduur
en afstand
- Als onderwerp en naamwoordelijk
deel van het gezegde in de a.c.i.
Accusativus:
- De accusativi van richting Romam
Accusativus:
- De accusativi van richting domum
Accusativus:
- Als aanvulling bij werkwoorden
met een dubbele accusativus

Woordenboek
Niet in woordenboek
Als de regels bekend zijn, zijn getal en
naamval van de vorm in de appendix te
vinden en geslacht bij het lemma van het
substantivum.

Niet in woordenboek

Niet in woordenboek

Vindbaar:
Bij het lemma van het betreffende
werkwoord, het betreffende bijvoeglijk
naamwoord en bij causa.
Niet in woordenboek

Vindbaar:
Bij het lemma sum (betekenis 6).
Vindbaar:
Bij het lemma van de betreffende
bijvoeglijk naamwoorden.
Niet in woordenboek

Niet in woordenboek
Vindbaar:
Onder lemma domus, domi: bij de
adverbiale vormen van domus.
Vindbaar:
In het lemma van de betreffende
werkwoorden staat (m. dubb. acc.).
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Ablativus:
- Bijwoordelijke bepaling van plaats,
tijd, middel, reden, wijze, maat en
vergelijking
Ablativus:
- Als aanvulling bij werkwoorden
Ablativus:
- Als aanvulling bij bijvoeglijke
naamwoorden
Ablativus:
- In de ablativus absolutus
constructie.
Vocativus:
- Aanspreekvorm.
Voorzetsels

Het gebruik van naamvallen bij de
voorzetsels.

Bijvoeglijke
naamwoorden

Bijvoeglijk en zelfstandig gebruik van
bijvoeglijke naamwoorden

Trappen van
vergelijking

-

Het gebruik en de betekenis van
vergrotende trap inclusief de
betekenissen “tamelijk” en “te”.
Het gebruik en de betekenis van de
overtreffende trap: de betekenissen
“‐ste” en “zeer”.

quam
-

Voornaam‐
woorden

Het gebruik van quam dan wel de
ablativus van vergelijking na een
vergrotende trap.
- Het gebruik van quam met een
overtreffende trap: “zo ...
mogelijk”.
Bijvoeglijk en zelfstandig gebruik van
voornaamwoorden

Het (ingesloten) antecedent van een
betrekkelijke bijzin.
De relatieve aansluiting.

Werkwoorden

De begrippen overgankelijk/transitief en
onovergankelijk/intransitief.
De begrippen directe en indirecte rede.
Het begrip (semi)deponens.

Gebruik van de tijden: (zie minimumlijst)

Woordenboek
Niet in woordenboek

Vindbaar:
In het lemma van de betreffende
werkwoorden staat m. abl.
Vindbaar:
In het lemma van het betreffende
bijvoeglijk naamwoord staat m. abl.
Niet in woordenboek
Niet in woordenboek
Vindbaar:
In het lemma van het betreffende
voorzetsel.
Niet in woordenboek
Niet in woordenboek

Let op:
Te vinden in het lemma quam. Dit lemma
bevat nog meer relevante informatie:
bijvoorbeeld (acc. sg. f v. qui¹).

Vindbaar:
In lemma wordt bijvoeglijk (adj.) en
zelfstandig (subst.) Gebruik benoemd of
zelfs gescheiden aangeboden.
Niet in woordenboek
En pas op met het opzoeken (en vinden
van bijv. vraagwoorden, zie ook bij quam).
Niet in woordenboek
En pas op met het opzoeken (en vinden
van bijv. vraagwoorden, zie ook bij quam).
Niet in woordenboek. Of een werkwoord
transitief of intransitief is, is te zien aan de
afkortingen tr. en intr. in lemmata.
Niet in woordenboek
Niet in woordenboek. Of een werkwoord
een deponens/ semideponens is, is te zien
in vorm van lemma (deponens) of aan
stamtijden (semideponens).
Niet in woordenboek

5

Minimumlijst (versie 2019)

Vraagzinnen

Woordenboek

Coniunctivus (zie minimumlijst)
- In hoofdzinnen
- In conditionele bijzinnen
- In betrekkelijke bijzinnen
- In de indirecte vraag
- In bijzinnen van de indirecte rede.
Het gebruik van de coniunctivus in causale
bijzinnen die met quia en quod worden
ingeleid (subjectieve reden), wordt niet
bekend verondersteld.
Coniunctivus
- Na de voegwoorden cum, ut en ne.

Niet in woordenboek

Infinitivus
- De begrippen gelijktijdig(heid),
voortijdig(heid) en natijdig(heid).
Infinitivus
- De infinitivus in de a.c.i. En n.c.i.

Niet in woordenboek

Participium
- De begrippen gelijktijdig(heid),
voortijdig(heid) en natijdig(heid).
- Bijvoeglijk, zelfstandig en
predicatief gebruikt.
- In de ablativus absolutus.
- Het participium futurum actief met
doelaangevende betekenis.
- Het participium futurum actief in
combinatie met vormen van esse
als een omschrijvend futurum
(coniugatio periphrastica).
- Het dominant gebruik van het
participium.
Gerundium
Gerundivum
- Het gerundivum als
naamwoordelijk deel van het
gezegde als gerundivum van
verplichting, inclusief de vertaling
kunnen en mogen (in geval van
ontkenningen).
- Het dominant gebruik van het
gerundivum, namelijk in de zgn.
gerundivumconstructie.
Directe en indirecte vragen
De vraagpartikels num, nonne, ‐ne en utrum
/ ‐ne ... an.

Vindbaar:
In de lemmata van cum, ut en ne.

Let op:
In lemmata van werkwoorden die een
a.c.i. / n.c.i. als argument hebben, is die
informatie gegeven.
Niet in woordenboek

Niet in woordenboek
Niet in woordenboek

Niet in woordenboek
Vindbaar
In de betreffende lemmata.
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III Literaire termen
Minimumlijst (versie 2019)

Woordenboek

Stilistische
begrippen

Narratologische begrippen

Niet in woordenboek
Let op:
Bij heel veel lemmata staat de afkorting
metaf. Voor metaforisch taalgebruik.
Handig om daar voorbeelden van
metaforisch taalgebruik te vinden.
Let op:
(Homerische) vergelijkingen bevatten aan
het begin meestal een woord dat aanduidt
dat de spreker een vergelijking start. Bij
deze woorden staat dat aangegeven in het
woordenboek, maar niet altijd op dezelfde
manier:
- céu: (bij een vergelijking)
- quālis:(poët.) pred. om
een vergelijkingin te leiden
- sīcut: (in een vergelijking)
- ut: (vergelijkend)
- velut(ī): (in vergelijkingen)
Niet in woordenboek

Argumentatieve middelen

Niet in woordenboek

Aanvullingen

Let op:
De macrons (liggende streepjes) op
klinkers in de lemmata en in de appendix
met vormleer geven aan dat een klinker
lang is. Klinkers zonder macron zijn kort.

Meeste stilistische middelen
Metafoor

Vergelijking

Dactylische hexameter

Appendix
Minimumlijst (versie 2019)
Stamtijden

Stamtijden van een lijst werkwoorden

Woordenboek
Vindbaar:
De stamtijden zijn apart opgenomen in
woordenboek met verwijzing naar het
betreffende lemma.
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